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AADU KANA

Volikogu liige

Tabasalu hariduslinnak sai nurgakivi
Esmaspäeval,
9. novembril asetasid
Harku vallavalitsuse,
haridus- ja teadusministeeriumi, Riigi
Kinnisvara, ehitaja
ning koolide esindajad
nurgakivi Tabasallu
kerkivale haridushoonete
kompleksile.
HARKU VALLA TEATAJA

T

seremoonial soovisid oma kõnedes tulevasele kompleksile
head tervist ja pikka iga haridus- ja teadusministeeriumi
kantsler Mart Laidmets, vallavanem
Erik Sandla, Riigi Kinnisvara juhatuse
esimees Kati Kusmin, riigigümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo,
Astlanda ehituse esindaja Tiit Kõnd,
Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor
Martin Öövel ja noortevolikogu juht
Kertu Metsma.
“Nurgakivi asetamise sümboolne
žest annab meile märku, et projektist
paberil on saanud reaalsus – vundament on paigas ja seinad kerkivad.
Juba vähem kui aasta pärast avab
Tabasalus uksed nüüdisaegne hariduskompleks,” tundis Erik Sandla
head meelt. “Ei saa märkimata jätta,
et tegu on Harku valla ajaloo suurima haridusinvesteeringuga, millega
luuakse meie lastele ja õpetajatele väga
head tingimused nii õppimiseks kui
ka õpetamiseks,” lisas vallavanem.
Haridushoonete kompleks rajatakse Vahtra ja Nooruse tänava
vahelisele alale, olemasoleva Tabasalu
ühisgümnaasiumi ja spordikompleksi
vahetusse lähedusse. Rajatav haridushoonete kompleks koosneb Tabasalu
riigigümnaasiumi, kuueklassilise
põhikooli ning spordihoonest. Paar
aastat tagasi korraldatud arhitektuurivõistluse võitis ideekavand “Mets”,
mille autorid on Andro Mänd ja PelleSten Viiburg arhitektuuribüroodest
Doomino Arhitektid ning Hoov AB.

Nurgakivi silindrisse sai riigigümnaasiumi saamise lugu dokumentide ja artiklite näol, haridusvaldkonna arengukava, Riigi Kinnisvara projektimeeskonna nimekiri ja kõik
head soovid. Vaadake sündmuse galeriid www.flickr.com/harkuvald. / Fotod: Arno Mikkor, Madis Idnurm

Uued riigigümnaasiumid on
kõrgelt hinnatud
Haridus- ja teadusministeeriumi
kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on
rõõmustav, et kiiresti arenevasse
piirkonda rajatakse uudne haridushoonete kompleks – valmivad
riigigümnaasium, põhikoolihoone
ja spordikeskus. “Nüüdisaegne arengukeskkond mängib laste õpimotivatsiooni ja koolirõõmu kujunemisel
väga tähtsat rolli,” tõdes Laidmets ja
lisas, et loodav Tabasalu riigigümnaasium võimaldab gümnasistidele pakkuda inspireerivat koolikeskkonda ja
mitmekesistada õppimisvõimalusi.
Riigigümnaasiumid on pärjatud ka mitme auhinnaga. Selle
aasta parimaks kooliks valiti Võru
riigigümnaasium, eelmisel aastal
Viljandi riigigümnaasium. Eelmise
aasta tehasemaja konkursil pärjati
parima avaliku hoone tiitliga Viimsi
gümnaasium.
“Riigi Kinnisvara on koostöös

Vastab riigigümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo
Millises faasis on Tabasalu gümnaasiumi (riigigümnaasiumi) ettevalmistamise
protsessid, mis parasjagu töös ning mis veel plaanis?
Tabasalu gümnaasium on tänaseks paika pannud oma esialgse kontseptsiooni ja
põhimõtted, mida novembri- ja detsembrikuu jooksul tutvustame ka õpilastele, vanematele ja kogukonnale. Suurem arendustöö on aga alles ees ja sinna kaasame kindlasti kõiki osapooli. Kohtume õpilastega ja korraldame mõttetalgud vanematele ning
huvitatud kogukonna liikmetele, ootame aktiivset osavõttu ja kaasarääkimist, et üheskoos luua meie noortele parim kool.
Millal on plaanis hakata kooli personali värbama?
Värbamisega alustame talvel – tõenäoliselt tulevad kandideerimise tähtajad jaanuari
keskpaika, vestlused jaanuaris-veebruaris ning kokkulepped saavad paika märtsiks.
Aprillis teeme esimese meeskondliku kokkusaamise, kuid arvestades seda, et tõenäoliselt on paljud kandideerijad sel ajal veel seotud teiste koolidega, laseme kõigil
õppeaasta ära lõpetada ja suvel puhata, et siis augustis üheskoos alustada.

haridus- ja teadusministeeriumiga
rajanud ning avanud tänaseks 13
uut riigigümnaasiumi üle Eesti. Selle
kogemuse ja saadud teadmised oleme
toonud ka Tabasalu haridushoo-

nete kompleksi loomisesse,” ütles
Riigi Kinnisvara juhatuse esimees
Kati Kusmin. “Uued nüüdisaegsed,
funktsionaalsed ning energiatõhusad
õpikeskkonnad on tõesti midagi

erilist ning meie siiras tänu kõigile
koostööpartneritele, et oleme üheskoos selle tasemeni jõudnud,” lisas
Kusmin.
Tabasalu riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 360
õpilasele, põhikool kuni 550 õpilasele ning spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal
kuni 500 pealtvaatajale. Planeeritava riigigümnaasiumi netopind on
u 3500 m², põhikool u 5700 m² ning
spordihoone netopind u 1400 m².
Ehitustööde kogumaksumus on
12,6 miljonit eurot, millest Tabasalu
põhikooli ja spordihoone maksumus
moodustab 7,3 miljonit eurot ning
Tabasalu riigigümnaasiumi õppehoone 5,3 miljonit eurot. Summadele
lisandub käibemaks. Riigigümnaasiumi hoone ehitusleping on sõlmitud
Riigi Kinnisvara ja Astlanda Ehituse
vahel, põhikooli ning spordihoone
ehitusleping Harku vallavalitsuse ja
Astlanda Ehituse vahel.

Harku valla advendiküünla süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine

toimub 29. novembril kell 13.00 Tabasalus Tui pargis.

Foto: Marko Mumm

Tiraaž: 6450
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Lühiuudised
Vaadake lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Taotlege maamaksutoetust!
Maamaksutoetust saab taotleda maamaksu tasumise
järel kuni 5. detsembrini. Toetust antakse neile, kelle elukoht on 31. detsembri 2019 seisuga Harku vallas ja kellele
kuulub vallas elamumaa või maatulundusmaa, millel on
elamumaa kõlvik. Taotleda saab valla kodulehe iseteeninduskeskuse kaudu või paberkandjal Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu). Taotlusega koos tuleb esitada
kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated ja
nende tasumist tõendavad dokumendid. Lisainfo: Anna
Grete Kompus, tel 600 3847, e-post maamaks@harku.ee
(Harku vallavalitsus)

Huviringid saavad toetust, kui
kinnitate lapse osalust!
Kuni 1. detsembrini saab valida ja kinnitada oma lapse
osalust spordiklubis või huvikoolis selleks, et valitud huviring saaks lapse eest määratud toetuse 2021. aastal. Seda,
kas lapse osalust tuleb kinnitada või ei, ütleb lapsevanemale spordiklubi või huvikool. Kinnitusvormi leiate Harku
valla kodulehelt aadressil www.harku.ee.
Lisainfo: Peep Veermets, e-post peep.veermets@harku.ee,
tel 606 3807
(Krista Dreger, kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist)

Avatud on huviringide toetustaotluste
vastuvõtt!
Kuni 22. novembrini
võtab Harku vallavalitsus
vastu rahastustaotlusi uute
võimaluste loomiseks huvihariduses ja -tegevuses
2021. aastaks. Huviring
peab olema suunatud
7–19-aastastele noortele,
see peab olema järjepidev,
süsteemne ja juhendatud.
Taotluse vormi leiate Harku

valla kodulehelt.
Lisainfo: Krista Dreger, e-post krista.dreger@harku.ee,
tel 606 3838
(Harku vallavalitsus)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. oktoober 2020 
Elanikke kokku

mehi

15 550

7868

naisi

suri

REGINA HANSEN
EELK konsistooriumi avalike suhete
spetsialist

Õ

nnistamistalitusel − paigas, kuhu Georg Otto
Wilhelm Meyendorff
lasi 1862. aastal püstitada Martin Lutheri ausamba − teenisid
piiskop Tiit Salumäe ja Keila
koguduse õpetaja Matthias
Burghardt.
Tiit Salumäe ütles kõnes,
et tegemist oli esimese eestikeelsete kirjadega ausambaga.
Evangeeliumi Piibliseltsi peakomitee esimehena hoolitses
Meyendorff selle eest, et igas
koguduses oleks emakeelne
piibel. Salumäe, kes saabus
sündmusele Eesti Piibliseltsi
konverentsilt, avaldas lootust,
et uus sajand toob ka uue piiblitõlke ning Martin Lutheri
ja Georg Meyendorffi töö
jätkub.
Usureformaatori Martin

121

Kallaste tn 12, Tabasalu
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Värskendatud infotahvel
sai oma kohale tagasi
Harku vallavanema Erik Sandla sõnul on Harku vald osalenud mälestussamba taastamise
eeltöödes juba alates 2009.
aastast, mil samba asukoht
puhastati heakorrastustalgute
käigus võsast. Järgmisel aastal
paigaldatigi koos Tutermaa

seltsiga sinna mälestustahvel. Seejärel taotles vald riigilt
sambaaluse maa enda omandisse, rajas juurdepääsutee ja
parkla, tänavavalgustuse ning
haljastuse.
“Pikka aega on inimesed
vallast, Keila linnast ja kogudusest ausamba taastamisse
panustanud tasapisi oma vabast ajast ning entusiasmist.
Mõnikord on see protsess
olnud ka nagu jäämurdmine,
sest kogukonnas tundub ju
ikka olevat palju elulisemaid
ja pakilisemaid asju kui ühe
samba rajamine,” tunnistas
vallavanem.
Koostöö eri osapoolte vahel
on Sandla hinnangul saanud
uue hoo ja muutunud sihipärasemaks alates möödunud
aastast, mil konsistoorium
võttis ausamba taastamise
oma eesmärgiks ja asus tegevusi koordineerima. Sandla
selgitas: “Alati on oluline, et
tegevuse eesotsas oleks mõni

Harku Valla Teataja

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

Lutheri monumendi kunagisel
asukohal sepisraamis olnud
mälestustahvel restaureeriti
keilalase Tõnu Karu eestvõttel
osaühingus DM Marketing.
Tahvli uuendamise kulud kattis
Keila linn.
“Ligi kümme aastat tagasi
paigaldatud tahvel oli kulunud
ja tekst sellel polnud enam
loetav,” selgitas Keila koguduse
õpetaja Matthias Burghardt
ja lisas, et värskenduskuuri
käigus teksti pisut korrigeeriti
ja lisati ülevaade sellest, mida
tähendas reformatsioon Eesti
jaoks.

Harku Valla Teataja artiklisse “Novembris langeb Tabasalus taas toasooja hind” oli sattunud viga. Tabasalu kaugküttevõrguga liitunud
tarbijatele langeb toasooja hind 1,4–1,6 eurot megavatt-tunni kohta.
Seega novembrist rakendub uus madalam hind vahemikus 64,58–
64,78 eurot megavatt-tunni kohta. Parandused on sisse viidud vallalehe veebiversiooni. Vabandame artiklisse sattunud ebatäpsuse pärast.

85

6

8.00–18.00

Mälestustahvel
naasis Martin Lutheri
monumendile

Vabandus
saabus

16

sündis

Oktoobrikuu viimasel
päeval taaspaigaldati
Martin Lutheri monumendile Kumna teeristi
mälestustahvel, mis läbis
omajagu aega võtnud
uuenduskuuri.

särasilmne fanaatik.” Euroopa
Liidu toetuse abil korda tehtud
pastoraadile ja mõisahoonele
on sammas turismiobjektina hoonekompleksi oluliseks
täienduseks, arvas ta.
Pidulikul tseremoonial, kus
osalesid lisaks luteri kiriku
vaimulikele ja koguduseliikmetele Harku vallavalitsuse
ja linna ning kohaliku kogukonna esindajad, kruviti värskendatud infotahvel oma kohale tagasi. Reformatsiooni
aastapäeva puhul kõlas Martin
Lutheri “Üks kindel linn ja
varjupaik”.
Õnnistamistalituse järel
võõrustas kokkutulnuid ajaloolises pastoraadis Keila
Miikaeli kogudus ja pakkus
maitsvat oasuppi. 1949. aastal nõukogude võimu poolt
hävitatud sammas loodetakse
taastada 2024. aastaks, mil
usupuhastuse jõudmisest Eesti
ja Liivimaa aladele möödub
500 aastat.

7682

vallasisene liikumine

25

Ühispildile kogunesid inimesed, kes on järjekindlalt samba taastamise nimel tegutsenud. / Foto: Madis Idnurm
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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

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

uvallas,
Kui teie sissekirjutus pole veel kod
s enne
registreerige end elanikuk
aasta lõppu!

s ega ole end veel jõudnud
Kui elate igapäevaselt Harku valla
! Registreerida saab
nüüd
teha
sisse kirjutada, tasub seda
võib pöörduda Harku
ti
samu
i.ee,
.eest
www
l
end veebilehe
i (Kallaste tn 12, Tabasalu)
vallavalitsuse poole nii isiklikult, post
u.ee).
hark
kui ka e-posti teel (Kadri.Kelgo@

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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Sel aastal on jõulutoetus
pisut suurem
Kellele makstakse
jõulutoetust?

TIIA SPITSÕN

• Sel aastal 70-aastaseks saa-

Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

vale ja vanemale pensionärile
25 eurot
• Kolme- ja enamalapselistele
peredele 30 eurot
• Üksikvanemaga perele
25 eurot
• Eestkoste- ja kasuperele
25 eurot
• Puudega last (lapsi) kasvatavale perele 25 eurot

H

arku vallavalitsus kinnitas 3. novembril oma
korraldusega nr 676 selle aasta jõulutoetuste määrad.
Võrreldes eelmisel aastal makstud toetustega on summad
suurenenud.
Toetuse saamiseks on vaja
esitada kirjalik avaldus Harku
vallavalitsusele. Avaldusele
palume märkida taotleja arveldusarve numbri, millele
toetus kanda, elukoha aadressi
ja sünniaja. Juhul, kui pangas
avatud arvet ei ole, näidata
avaldusel makseviisina “kassa
kaudu”. Toetus kantakse taotleja poolt avaldusel märgitud

Jõulutoetuse saamiseks esitage avaldus enne 15. detsembrit. /
Foto: Pexels

pangakontole. Palume kindlasti kontrollida üle esitatud
pangakonto numbri.
Erandjuhtudel makstakse
toetus välja kassast, kui isikul
puudub arveldusarve.
Kassast väljamakstavale
toetusele palume järele tulla
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 9.00–12.00 ja 14.00–18.00.

Avalduse vorm on saadaval
Harku vallamaja infolauas,
eakate päevakeskuses, Harku
raamatukogus, Kumna kultuuriaidas ja Vääna raamatukogus. Samuti leiab avalduse
vormi interneti vahendusel
valla kodulehelt.
Avalduse võib saata ka eposti teel aadressile harku@

harku.ee. Toetust saab taotleda ka infosüsteemi SPOKU
kaudu.
Küsimuste korral helistada
telefonil 6003 867 või saata
oma küsimus e-posti aadressile
tiia.spitson@harku.ee. Jõulutoetuste avalduse esitamise
viimane kuupäev on 15. detsember!

Tähelepanu! Kaevetööd kaitsevööndis
vajavad kooskõlastust
Seoses hoogsa ehitustegevusega on ainuüksi
sel aastal Harku valla
piirkonnas kaevetööde
käigus vigastatud
Elektrilevi kaabelliine
23 korral, põhjustades
sellega ootamatuid
elektrikatkestusi rohkem
kui 1100 kliendile.
IVAR JURTŠENKO
Elektrilevi kommunikatsioonijuht

eda halba trendi võiks
S
muuta. Nii saab vallaelanikke säästa ebamugavustun-

dest, mis iga elektrikatkestusega kaasneb, ja kaevetööde
tegijad pääsevad teadlikumalt
tegutsedes eluohtlikest olukordadest, hoidudes ühtlasi
krõbedatest kahjunõuetest.
Seadus ütleb selgelt: kõik
tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega. See on ühest

Järgige nõudeid ja ohutust, olge hoolivad enda ning
kaaskodanike suhtes! / Foto: erakogu

küljest hädavajalik ohutuse
tagamiseks, teisalt aitab selline
käitumine ära hoida kahjusid
ja vältida elektrikatkestusi tuhandetel inimestel. Kaevetööde teostamise vajadusel Harku
vallas tuleb kindlasti pöörduda
Elektrilevi poole. Nii saavad
lahendatud kõik küsimused
ja täpsustatud elektriliinide
asukohad. Vajadusel tuleb kohale Elektrilevi spetsialist, kes

selgitab ohukohti ja juhendab
tegutsemist elektriliinide kaitsevööndis. Siinkohal on kõigiti
asjakohane tarkusetera: üheksa
korda mõõda ja üks kord lõika
(ehk siis kaeva).
Nõusolek ja kooskõlastus
Enne kaevetöid tuleb välja
selgitada, kas tööde piirkonda
jääb elektrikaableid ja kui jääb,

on vaja esitada taotlus võrguvaldaja nõusoleku saamiseks
elektripaigaldise kaitsevööndis
tegutsemiseks. Nõusoleku ja
kooskõlastuse saab Elektrilevi
iseteeninduskeskkonnas: www.
elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.
Elektrikaablid paigaldatakse
pinnases umbes 0,7 meetri
sügavusele, kuid on juhtumeid,
kus nõukaaegsed kaablid asuvad ka kõrgemal. See tähendab, et isegi labidaga kaevates
on oht jõuda elektriliinideni.
Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid
sügavamal kui 0,3 meetrit.
Kaitsevöönd ulatub maakaabelliini äärmistest kaablitest
ühe meetri kaugusele.
Kui tööde teostamisel on
tekkinud elektriohu olukord,
tuleb sellest teada anda Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui
aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada
häirekeskust numbril 112.

Uuest aastast alustab avalike bussiveoliinide
teenindamist AS Hansabuss
Leping hakkab kehtima
1. veebruaril 2021 ja
lepingu üleminek AS-ile
Hansabuss võib kaasa
tuua mõningaid muudatusi sõidugraafikutes.
AS HANSABUSS

sõlmis MTÜ
E ttevõttega
Põhja-Eesti Ühistranspordi-

Kõik bussid on madalapõhjalised, mis hõlbustab lapsevankriga ja eakate inimeste võimalusi Harjumaa lääne suuna
busside kasutamisel. / Foto:
erakogu

keskus hankelepingu järgmiseks kaheksaks aastaks. Hansabussi juhatuse esimehe Indrek
Halliste sõnul soetab ettevõte
lepingu täitmiseks 31 uut Iveco
Crossway LE Line’i 12-meetrist
ökonoomset diiselbussi, mis
loob baasi bussiliikluse teeninduskvaliteedi paranemisele.
Harjumaa lääne suuna regiooni
teenindamiseks värvatakse 60
bussijuhti, seega oodatakse bussijuhte Hansabussiga liituma.

Hankelepingu raames hakkab Hansabuss teenindama
lääne suunal 16 liini: nr 108,
109, 111, 111A, 118, 122, 123,
124, 126, 127, 127A, 128, 129,
137, 146, 180, mis katavad
Tallinna, Tabasalu, Vääna-Jõesuu, Keila, Keila-Joa, Harku,
Harkujärve, Sõrve, Lohusalu,
Klooga, Laulasmaa, Kloogaranna, Muraste, Suurupi, Padise, Harju-Risti, Nõva ning
Maardu vahelisi bussiliine.

Volikogu liikme kolumn
Foto: Marko Mumm

Harku vald on maksnud
igal aastal jõulutoetust
eakatele, üksikvanematele, puudega lapsega
perele, kolme- ja enamalapselistele peredele ning
eestkoste- ja kasuperedele.

Aadu Kana:
“Tabasalus
on puudu
mõnus ja
inimsõbralikult
kujundatud
keskus.”

Volikogu ja majanduskomisjoni liige Aadu Kana
tunneb rõõmu, et valla süda on saanud võimaluse
areneda nüüdisaegse lahendusega alaks.

20 aastat tagasi tegime perega otsuse kolida
Tallinnast loodusesse. Valik langes Tooma tee
ääres asunud endise pioneerilaagri territooriumile kavandatud arenduse kasuks.
Leidmaks rakendust oma erialastele teadmistele ja kogunenud oskustele kandideerisin Harku
vallavolikokku. Soovisin, et Tabasalust ja Harku vallast
tervikuna saaks moodne ja inimsõbraliku elukeskkonnaga
paik, kus ka järeltulijad end hoituna tunneksid. Volikogu
liikmena olen toimetanud pea 15 aastat, millest 12 aastat
ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimehena. Sellesse aega
mahub nii mõndagi. Olen näinud, kuidas valla esmavajadused takerdusid nn buumiaegsesse hullusesse, kus
iga arendaja tahtis kinnistust maksimumi võtta − ikka
vähemalt viiekordsed kortermajad aleviku või kiriku
kõrvale. Selline äärmuslik mõttelaad on toonud palju
probleeme.
Tühermaa asemele tuleb elu
Viimase 15 aasta jooksul on valla elanikkond kahekordistunud, valla tulubaas kasvanud neli korda. On uued
lasteaiad, koolid ja spordirajatised, kergliiklusteed ja
tehnovõrgud. Need on muutnud valla elukeskkonna
inimsõbralikumaks ja hinnatumaks.
Siiski on jäänud lahendamata üks asi − Tabasalul
puudub inimsõbralik keskus. Kallaste poe kõrval seisab
tühermaa, kus suvisel ajal katusealustes aiasaadustega
kaubeldakse. Sealt läheb läbi Keskuse tee, mida mööda
pääseb vallamajja.
2006. aastal korraldasime Tabasalu keskuse hoonestamise ideekonkursi. Žürii valis võitjaks arhitekt Tõnu Laigu
töö. Kahjuks ei leidnud toonane vallavalitsus võimalust
tellida võidutöö autorilt detailplaneeringuid − pakkumist
peeti kalliks. Järgnevatel aastatel tegid keskuse detailplaneeringu kallal tööd valla arhitektid. Seejärel võttis töö
ette riigihankel odavaima pakkumise teinud Kootplaan
OÜ. 2010. aastal algatatud keskuse detailplaneering on
kehtestatud kolmes osas ja viimase, olulisima osa kehtestamiseni jõuti alles äsja, 1. septembril.
Keskuse teisele poole Ranna teed jääva osa detailplaneering kehtestati juba varem. On valminud uus tervisekeskus, renoveeritud Teenuste 2 kompleks ja korrastatud
Tui pargi ala. Ranna tee 2 asuva vana majandikeskuse
hoone omanik AS Karumaa otsib lahendusi uue hoone
rajamiseks. 2014 kehtestati Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna
detailplaneering, mille 3,6 ha suurusel elamualal käib
vilgas ehitus. Juba rajatakse tehnovõrke, peagi algab nelja
ridamaja ja nelja kortermaja ehitus. Samas piirkonnas
asub ka vallale eraldatud sotsiaalmaa mõne vajaliku
sotsiaalobjekti rajamiseks.
Nüüd aga kõige tähtsamast!
Septembris kehtestatud detailplaneering oli aastaid
viibinud maaomanike, vallavolikogu liikmete, Maanteeameti ja naaberkinnistute elanike erimeelsuste tõttu.
Rõõm on teatada, et Tabasalul on nüüd võimalus saada
igatsetud moodsa lahendusega keskuse ala, kus ühe maamärgina on u 400 m2 hoonealuse pinnaga kolmekordne
hoone. Seal võiks olla poed, söögikohad, spordisaal ja
äripinnad. Hoone taha tuleks jalakäijate tänav, mille
ääres välimüügikohad. Parkla jääks Klooga maantee ja
Ranna tee nurgale. Keskseks ajaveetmiskohaks kujuneks
mitmefunktsiooniline vallaplats purskkaevu ja muude
atraktsioonidega. Seal saaks korraldada vabaõhuüritusi,
teha talvel liuvälja ja muud põnevat.
Loodan, et arendajatel jätkub usku oma plaanidesse ja
oskust leida lahendusteks uusi võimalusi ning vallavalitsusel ja -volikogul arukust leidmaks võimalust oma õlga
alla panna! Ikka selleks, et ilus plaan tõelisuseks saaks.
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KESKKOND
LÜHIUUDISED

Foto: Capital Mill

Prisma peremarket tuleb Tiskresse

Harku valda Tiskre elamurajooni tuleb ligi 4800-ruutmeetrine kaubanduskeskus, mis valmib järgmise aasta sügisel.
Keskuse ankurrentnikuna hakkab 3600-ruutmeetrisel
pinnal opereerima Prisma Peremarket.
(Capital Mill)

Klassid jäid distantsõppele
Tabasalu ühisgümnaasiumi põhikooli 5.−9. klassid ja gümnaasium jäid 4. novembrist distantsõppele seoses Terviseameti poolt kinnitatud õpilase koroonajuhtumiga Tabasalu
õppehoones. Õppetöö jätkub algklassides (1.−4. klassid),
Meriküla õppehoones ja kõikides kooli väikeklassides tavapäraselt, kuna neil õpilastel puuduvad lähikontaktid
haigestunutega.
Distantsõpe kestab esialgse plaani järgi kuni 18. novembrini.
(Tabasalu ühisgümnaasium)

Taotlege huvihariduse ja
-tegevuse toetust
Huvihariduse ja -tegevuse toetust saavad taotleda pered,
kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last või noort, ning
pered, kus kasvab raske või sügava puudega laps või noor.
See on mõeldud noorele huvihariduse või -tegevuse toetamiseks. Toetust makstakse Harku valla sissekirjutusega
peredele kuni 150 eurot lapse või noore kohta aastas. Taotluse koos arve ja arve maksmist tõendava dokumendiga
saab esitada vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale hiljemalt 1. detsembriks. Toetuse taotlust saab
esitada valla kodulehe iseteeninduskeskkonna kaudu.
Lisainfo: Kadi Netse, e-post kadi.netse@harku.ee,
tel 606 3802
(Krista Dreger, kultuuri,- spordi- ja noorsootööspetsialist)

Osalege uudisdigisõnade
korjeaktsioonis

Kampaania kutsub
annetuskastidest fotosid
jagama

HARJU ETTEVÕTLUS- JA
ARENDUSKESKUS

H

arju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultandi Külli
Vollmeri sõnul on ühendustel
võimalik tegevuste toetamiseks
koguda annetusi, et tagada
avalikes huvides tegutsevate
ühenduste jätkusuutlikkus.
“Meie kampaania keskendub
eelkõige annetuskastidele, sest
näeme sageli, kuidas ühendused pelgavad kasti avalikult
välja panna või kastiga oma
sündmustel ringi liikuda. Kui
annetuste kogumisel on selge
sõnum ja selle kasutamisel
kindel eesmärk, on annetajad

Kampaania toimub novembrikuu jooksul üle-eestiliste
annetamistalgute raames. / Foto: erakogu

lahkemad ning ühendused
julgemad,” selgitab Vollmer.
Osalemiseks tuleb vabaühendusel postitada novembrikuu jooksul foto- või videomaterjal ühenduse annetus-

kastist mõnda sotsiaalmeediakanalisse koos teemamärgistega #annetuskast, #annetamistalgud ning lisada info
sellest, mille jaoks parasjagu
annetusi kogutakse.

Kampaania olulisel kohal
on nii ühenduste endi kui ka
avalikkuse teadlikkuse tõstmine annetuste kogumisest.
Annetuste kasutamisel on
oluline rõhk teavitusel, mida
ühendused kogutud annetustega teevad. Eesti Vabaühenduste Liit on koostanud
annetuste kogumise hea tava
ja maakondlike arenduskeskuste konsultandid lisanud
annetuskastide kasutamise
meelespea, et kõik osapooled
mõistaksid selgelt, miks, mille
jaoks, kuidas ja millal annetusi
kogutakse.
Annetuste kogumise hea
tavaga saab tutvuda aadressil
Heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/ ja annetuskasti kasutamise meelespea on
üleval kampaania veebilehel
www.arenduskeskused.ee/
annetuskast/.

Merekindluse objektid said infotahvlid
Harku vallas on säilinud
mitmeid Peeter Suure
merekindluse rajatisi.
Selleks, et külastajatel
oleks teada, millega on
tegemist, lõi vallavalitsus
käed Eesti Muinsuskaitse
Seltsiga. Nüüd tähistavad
uued teabetahvlid PeeterSuure merekindluse
seitset objekti.
MARKO VEERMETS
Arendusspetsialist

eeter Suure merekindlus on
P
kindlustusvöönd Tallinna
lähistel, ehitatud Vene keisri-

riigi ajal aastatel 1912–1917.

Et külastajaid on rohkelt nii Eestist kui ka välismaalt, on tahvlitel info
nii eesti, vene kui ka inglise keeles. / Foto: Marko Veermets

Koos Soomes asuva Porkkala merekindlusega oli selle
ülesanne tõkestada vaenlase
laevade pääs Soome lahte. Me-

rerinde moodustasid Paldiski
lähedalt kuni Viimsini paiknenud suurtükkide rannapatareid ja Tallinna sõjasadam,

Kumnas riputati
helkurid mänguväljaku aia külge

kõik, kellel
Helkuriaed toimib nii, et
id helkusva
sei
on kodus kasutult
ripulge
kü
aia
reid, saavad need
rit vaja,
lku
he
on
lel
tada, ja kõik, kel
dale võtta.
saavad selle aia küljest en
kes meid
Suut tänu Harku vallale,
helkuritega toetas.
(Kaja Rasmann)

lisaks Tallinna lähiümbruse
maismaa-kaitseehitised (maarinde sektorid). Neid ühendas
kitsarööpmeline kindlusraudtee (üldpikkus 250 km). Esimese maailmasõja (1914–1918)
puhkemise tõttu jäid tööd osalt
lõpetamata. Peeter Suure merekindlus oli üks osa Saaremaalt Sõrve poolsaarest kuni
Ahvenamaani (Soome) rajatud
ulatuslikust kaitsesüsteemist.
Kindlasti on neid rajatisi
veel, kuid tähistatud said need,
mida enim külastatakse. Objektide tähistamise eesmärk
on tuua esile sõjaajaloo üht
kolossaalsemat rajatiste võrku, mis annab põneva nüansi
piirkonna ajaloo tutvustamiseks ning aitab kaasa Harku
valla kui rannikuäärse ala esile
tõstmisele.

Foto: Kaja Rasmann

Kuni 28. novembrini toimub uudisdigisõnade korje
Sõnaus, kuhu oodatakse kõiki huvilisi esitama ilusaid ja
suupäraseid eestikeelseid vasteid tehnoloogiaga seotud
terminitele.
Digikultuuri kiire levik on toonud igapäevasesse kõnepruuki rohkelt võõrväljendeid, nagu zoomima, canceldama, chattima, shortcut, backlog, surfama või striimima.
Mõnedel neist sõnadest on ka eestikeelsed vasted olemas,
kuid kohmakuse tõttu neid ei kasutata. Parimad sõnad selgitatakse välja kahes voorus: kõigepealt sotsiaalmeedias
rahvahääletusena ja seejärel ekspertide kogus. Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril. Oma sõna saab
esitada veebiaadressil Sõnaus.ee.
(Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu)

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik
kutsub vabaühendusi
osalema annetuskastide
sotsiaalmeediakampaanias, mille raames
kogutakse foto- ja videomaterjale omanäolistest
annetuskastidest, et
julgustada ühendusi
annetusi koguma.
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KÜLAELU
31. oktoobril peeti halloween’i. Lugejad saatsid
toimetusele pilte oma
kõrvitsateemalisest
näputööst. Aitäh kõigile!

Kuidas meie kandi rahvas
kõrvitsapühi pidas?
Halloween’i jooksmine

Kõrvits dipikastme ja krõpsudega. / Foto: Margus Tamm

Vaadake rohkem fotosid Harku valla Facebooki lehelt

Muraste kooli kolmas klass pani end andekalt riidesse ja kattis pidulaua. / Foto: Margus Tamm

Konnade ja kõrvitsa harmooniline ansambel loovad ideaalse
meeleolu novembri pimedale õhtule. / Foto: Sander Rüntü

Rõõmsad kõrvitsad naeratamas Tabasalu lastehoiu Sipelgate
rühma aknal. / Foto: Reelike Tükk

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasi Berta
andmetel hakkas halloween
Eestis levima 1980. aastate
lõpus – niisiis umbes samal
ajal mitme Euroopa maaga.
Pühakutepäeva laupäev oli
Eesti rahvakalendris varem
tundmatu ja kombestikult
ühendab tähtpäev endas meie
hingedeaja, mihklipäeva ja
mardipäeva tavasid. Halloween’i tähistatakse praegugi
rohkem linnades, kus liiguvad
ringi tontlike maskidega lapsed
ja koguvad maiustusi. Vahel
on neil käes laternad või on
kasutatud Ameerika eeskujul
kõrvitsalaternat. Halloween’iga
tähistatakse paljudes maades
ühtlasi hingedepäeva/-aega,
kui oodatakse koju varem
elanud inimeste hingi, kelle
mälestuseks süüdatakse
kodudes küünlad.

Tõelises halloween’i vaimus kaetud laud, kust ei puudu paar
silmamuna ja ka mõned putukad. / Foto: Sigrid Varemäe

LÜHIUUDISED
Tabasalu JK naised mängisid end
esiliigas teisele kohale
Naiste jalgpalli esiliigas jõudis lõpule hooaeg, kui 12 naiskonna konkurentsis teenis esikoha Tallinna FC Ajaxi ja
Paide LN-i ühendnaiskond, meistriliiga üleminekumängudele liikus JK Tabasalu.
Ühendnaiskond läbis hooaja võimsalt: 16 kohtumise
jooksul tuli kaotust tunnistada vaid ühel korral. Lähimat
jälitajat edestati lõpuks 11 punktiga. Teisele kohale mängis
end Tabasalu naiskond, kui 12 võidu kõrval lisandus ka neli
kaotust. Pronksmedalid teenis Tallinna FC Flora II, jäädes
lõpuks Tabasalule alla vaid ühe punktiga.
Pärast esimeste mängude ringi poolitati liigatabel ning
1.–6. ja 7.–12. kohal asuvad naiskonnad pidasid omavahel
veel ühe ringi. Tabeli ülemises pooles järgnesid esikolmikule JK Tallinna Kalev II (31 punkti), FC Kuressaare (23) ja
Tallinna JK Legion (17).
Tabeli teises pooles lõpetasid Rakvere JK Tarvas, Jõhvi
FC Phoenix, JK Narva Trans, FC Elva, Tartu JK Tammeka II.
Viimasele kohale platseerus Kohtla-Järve JK Järve, kes vastavalt juhendile eemaldati meistrivõistlustelt kahe loobumiskaotuse järel.
Liiga suurimaks väravakütiks tõusis võitja koosseisu
kuuluv Gerli Israel 26 tabamusega. Talle järgnesid Tabasalu
mängija Sandra Pärn 24 ja Kuressaaret esindanud Kristina
Teern 20 väravaga.
(Jalgpall.ee)

Haridustöötajate konverentsil
rõhutati koos töötamise vajadust
29. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis konverents “Haridusmõte 2020”, kus tutvustati Eesti haridusvaldkonna arenguid ja suundumusi käsitlevaid materjale ning esitleti
kirjandust, mis võrdleb Eesti hariduspraktikat teiste riikide
praktikatega. Samuti tutvustati kahte tänavu kevadel läbi
viidud uuringut õpilaste ja lasteaiaõpetajate kohta. Konverentsil ettekandeid ja mõtteid kuulates jäid kõlama kaks
olulist tõdemust: õppija individuaalsel toetamisel on olulisel kohal tõhus õpetajate koostöö, sealjuures laiendaksin
mõtet ka teiste osapoolteni. Koostööroll on lisaks oluline
ka õpetajate ja lapsevanemate ning õpetajate ja teiste
lapsega töötavate spetsialistide vahel. Teise mõttena jäi
kõlama see, et uuendused ning traditsioon hariduses
peaksid olema tasakaalus. Uuenduste kasutusele võtmine
peab olema eesmärgistatud selliselt, et selle kaasamine
kooliellu ei jääks vahendipõhiseks ja me suudaksime
vastata küsimusele “Miks me seda teeme?”.
(Reelika Lõhmus, haridusspetsialist)

Osalege võistlusel “Kirjad minu elus”

Üliglamuurne kõrvits. /
Foto: Aleksandra Kübarsepp

Efektne kõrvits trepil valvamas.
/ Foto: Anneli Tzolas-Kasemaa

Kaks optimistlikku kõrvitsat ja üks pidusai sobivad kenasti
halloween’i-peole. / Foto: Olga Püss

KIK kutsub õpilasi mõtlema tulevikutranspordile
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab
taas videokonkursi
“Mini Negavatt” raames
1.−6. klasside õpilaste
keskkonda säästvaid
lahendusi. Konkursi
teema on “Autodesse
uppuv maakera”.
KATI RAUDSAAR
Keskkonnainvesteeringute Keskus

aanteeameti andmetel on
M
Eestis 2020. aasta seisuga
arvel 804 574 sõiduautot –
see teeb pea iga teise Eesti
elaniku kohta ühe auto. On
teada, et kõige energiakulu-

kamad transpordiliigid on
maantee- ja õhutransport ning
väikseima keskkonnamõjuga
peetakse veetransporti, millele järgneb raudteetransport.
Sõitjateveos on säästvuse
seisukohalt olulisemad ühistransport ning kõndimine ja
jalgrattasõit.
Lapsed saavad konkursil
otsida lahendusi järgmistele
teemadele:
- Milliste loodust säästvate
viisidega võiksime 30 aasta pärast ühest kohast teise liikuda?
- Mida teha, et inimesed
soetaksid ja kasutaksid rohkem
keskkonnasäästlikke sõiduvahendeid?
- Kas lapsed saavad teha ise
muudatusi oma igapäevases
liikumises kooli, trenni või
sõbra juurde?

- Mida peaksid Eesti linnaisad tegema, et inimesed tahaksid rohkem ühistransporti
kasutada või rattaga sõita?
- Mida teha, et inimesed
kasutaksid rohkem ühistransporti või liiguks jala või sõidaks
rattaga?
- Kuidas inimesed saaksid
rohkem ühendada erinevaid
liikumisviise?
Konkursile ootab
KIK kuni kaheminutilisi
videoklippe
Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 1.−3. klassid ja
3.−6. klassid. Võistlustöö saab
esitada klassi esindav õpetaja,
klassijuhataja või huvijuht.
Videoid on võimalik esitada

kuni 15. novembrini Negavati
kodulehe kaudu.
Konkursi peauhinnaks on
mõlema vanusekategooria
parimale klassile reisielamus
kuni 700 euro väärtuses mõne
loodushariduskeskuse külastamiseks või matka läbiviimiseks. Reisielamuseta ei jää ka
teised esikolmikusse tulnud
meeskonnad: 2. koht saab 500
ja 3. koht 300 euro väärtuses
reisiraha. Konkursi võitjad
selgitavad välja KIK-i töötajad.
Lisaks panevad hariduslikud
eriauhinnad välja konkursi
partnerid: Rimi Eesti, ERR
Lasteekraan ja ETV2 noortesaade “NOVA”, Alexela, Eesti
Raudtee, TalTech ning Eesti
Pandipakend.

Vaadake täpsemalt: www.negavatt.ee/mini

Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kuulutasid välja kogumisvõistluse “Kirjad minu elus”. “Kuna
paberile kirjutatud kirjad on praeguseks ajalukku kadunud
nähtus, kutsume üles saatma nii kirjavahetusi kui ka mälestusi ja mõtisklusi sellest, mida on tähendanud kirjade vahetamine,” selgitas Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja
Hollo. Kirjavahetused on pikka aega olnud kõige tavalisem
elulookirjutuse praktika, mis pakub väärtuslikku ainest
nii igapäevaelu kui ka mingi ajastu kultuuriprotsesside
uurimisel.
Arhiivi oodatakse kuni 1. detsembrini 2021 nii kodus
hoiul olevaid kirjavahetusi kui ka mälestusi kirjavahetuste
pidamise kohta. Mälestuste puhul kirjavahetusest võiks
mõelda järgmiste teemade peale. Kuidas kirjavahetus
alguse sai, kui sage see oli ja kui kaua see kestis? Kas suhtlus
kirjade adressaadiga kulges põhiliselt kirjade kaudu või
hõlmas ka tavasuhtlust? Milline oli kirjade vahetamise ja
tavasuhtluse suhe? Mis teid kirjavahetuse juures köitis?
Mis olid kirjavahetuse põhiteemad ja kuidas te neid arendasite?
Kirjutage aadressile elulood@kirmus.ee või saatke posti
teel Eesti Kirjandusmuuseum Vanemuise 42, 51003 Tartu.
(Leena Kurvet-Käosaar, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi
vanemteadur)

Kes mäletab veel seda põnevust, mis valdas, kui postkasti oli
saabunud kiri? Paberil. Ümbriku sees. / Foto: Pexels
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TEATED & TERVIS

DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED JA ESKIISLAHENDUSTE TUTVUSTAMISED
Harku vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 86 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksusel
ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Tiskre külas Graumani I järgu detailplaneeringu ümberplaneerimine Nõmme tee 62 maaüksuse
osas sooviga suurendada hoonestusala ja ehitisealust pinda ning täpsustada ehitusõigust. Maaüksusele soovitakse
püstitada lisaks olemasolevale üksikelamule ka abihoone.
Planeeritav ala, suurusega u 0,4 ha, paikneb Tiskre külas
Nõmme tee ja Liiva tee vahelisel alal u 650 m kaugusel
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Nõmme
tee ristumiskohast mööda Nõmme teed kagus, piirnedes
Nõmme tee 64a (katastritunnus 19801:002:0497), Nõmme
tee 66 (katastritunnus 19801:002:0499), Nõmme tee 41
(katastritunnus 19801:002:0496) maatulundusmaadega ja
Nõmme tee 64 (katastritunnus 19801:002:0191), Nõmme
tee 60 (katastritunnus 19801:002:0190) elamumaadega
ning Nõmme tee L9 (katastritunnus 19801:002:1021)
transpordimaaga.
Juurdepääs maaüksustele on Tallinna-RannamõisaKloogaranna maanteelt mööda Nõmme teed.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 26.11.2020 kell 16.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/DP/
200903_358/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
Harku vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 85
algatati detailplaneeringu koostamine Liikva külas

Kõrgendiku tee 3 (katastritunnus 19801:011:0364) maaüksusel ja lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja
neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega 0,8 ha, paikneb Liikva külas,
Kiia-Vääna-Viti maantee ja Kõrgendiku tee ristmikust
mööda Kõrgendiku teed u 150 m kaugusel kagu suunas,
Kõrgendiku tee ääres, piirnedes Kõrgendiku tee 1 (katastritunnus 19801:011:0082), Kõrgendiku tee 6 (katastritunnus 19801:011:1058), Nõmmetuka tee 8 (katastritunnus
19801:011:1059), Nõmmetuka tee 10 (katastritunnus
19801:011:0889) ja Kõrgendiku põik 1 (katastritunnus
19801:011:0887) elamumaadega ning Kõrgendiku tee L1
(katastritunnus 19801:011:0717) transpordimaaga.
Juurdepääs maaüksusele on Kiia-Vääna-Viti maanteelt
mööda Kõrgendiku teed.
Detailplaneeringu koostamise raames tuleb läbi viia
puittaimestiku ja haljastuse hindamine. Täiendavate
uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja looduskaitseseadusega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 26.11.2020 kell 17.00 Harku
vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee või otselingil Kaart.harku.ee/
DP/200706_351/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Harku vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 671
kehtestati Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksuste ning lähiala detail-

planeering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle
nr 08-2019.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks ehitusõigusega elamumaa krunti, kaks ehitusõiguseta maatulundusmaa krunti ning üks transpordimaa krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele. Krunt pos nr 1, suurusega
4049 m², moodustatakse Sarapuu tn 58b elamumaa maaüksuse osast ja Sarapuu tn 60a elamumaa maaüksusest.
Krunt pos nr 1 moodustatakse ühest ehitusõigusega,
suurusega 2915 m², elamumaa krundist pos nr 1A ning
ehitusõiguseta, suurusega 1134 m², maatulundusmaa
krundist pos nr 1B. Elamumaa krundile pos nr 1A määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 440 m². Krunt
pos nr 2, suurusega 4218 m², moodustatakse Sarapuu tn
58b elamumaa maaüksusest. Krunt pos nr 2 moodustatakse ühest ehitusõigusega, 2340 m² suurusega, elamumaa krundist pos nr 2A ning ehitusõiguseta, suurusega
1878 m², maatulundusmaa krundist pos nr 2B. Detailplaneeringuga kavandatakse, et üks kinnistu koosneb kahest
katastriüksusest. Elamumaa krundile pos nr 2A määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone
püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Elamute
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. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 10−45 kraadi.
Transpordimaa krunt pos nr 3, suurusega 560 m², kavandatakse eesmärgiga tagada tupiktänava lõppu ümberpööramise koht ning juurdepääs Tabasalu rabale.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on
lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni baasil.
Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga
saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
Kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 87 lõpe-

tati detailplaneeringu koostamine Muraste külas
Muraste tee 20 (katastritunnus 19801:001:0023) ja
Muraste tee 22 (katastritunnus 19801:001:0567) maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli
Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maaüksustest moodustada üks u 2500 m2 suurune elamumaa krunt üksikelamu
ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks ning üks
u 1000 m2 suurune tootmismaa sihtotstarbega krunt
olemasoleva katlamaja tarvis. Maaüksuste omanik esitas
Harku vallavalitsusele avalduse Muraste külas Muraste tee
20 ja Muraste tee 22 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus:
• Vahi külas Väänamõisa tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiseks.
Esitatud taotluste ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil Kaart.harku.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSE AVATUD MENETLUS
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste
andmiseks Tiskre külas Künka tee 4 / Taverni tee 1
planeeringuala hoonestuslaadi täpsustamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
12.−22.11.2020 k.a.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku
vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.ee/et/eelnouavalikustamine; alal kehtiva detailplaneeringuga saab
tutvuda Harku valla kaardirakenduses Kaart.harku.ee ja
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 12.−22.11.2020 k.a.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Lõppes kettagolfi hooaeg
Muraste discgolf’ipargis käis mäng
loodusstiihiate ja
kanalisatsiooniehitajate
kiuste.
MIHKEL JÜRISSON
Discre DGK

simene nimetatud kiusaja –
Earmuline,
loodusjõud oli enamasti
tõeliselt halb ilm oli
ainult ühel neljapäeval. Tubli
poole suvehooajast pärssisid
mänge aga tugevalt kõrvalmõjud, mis kaasnesid valla veemajandusprojektidega. Näiteks
ÜVK trasside ehitaja laoplats
keset kettagolfiparki, kus ladustatav väljakaeve kippus
kohati kuhjuma üle viskekoridoride ning millele ligi pääsemine rasketehnikaga lõhkus
Kivivabriku teed üsna palju.
Nüüd, mil trassiehitustööd
on lõppenud, ootab tee greiderimehe kätt. Aga mitte sellest ei
tahtnud ma kirjutada!
Hooaja alguses kuni viiekümneni ja üle selle ulatunud
osavõtjate arv tegi keset suvekuumust pea ligipääsmatuks
muutunud juurdepääsu tõttu
mõningast vähikäiku, kuid
kosus hooaja teises pooles kenasti. Kahel viimasel mängul
kombati üsna lähedalt juba
pargi maksimaalse mahutavuse ehk 90 mängija piiri.
Oma osa oli selles kindlasti ka nendeks mängudeks
päris arvestatavaks paisunud
HIO-potil (ühe viskega korvi
tabamise preemiaks korjatud

Sügistalvine sari Muraste Mürgel toimub laupäeviti. Oodatud
on ka need, kes Murastes või ka mujal varem võistelnud ei ole. /
Foto: Mihkel Jürisson

Muraste kettagolfipargi hooaeg
• 16 osavõistlust
• 694 osaluskorda
• 3 n-ö ühega topsi viset
• PAR-16 kehtiv rajarekord
• Üksikasjalik info:
Discgolfmetrix.com

raha). Hooaja viimasel mängul
vormistas Marthi Lepik peaaegu poole tuhande euro suuruse
auhinna ühe magusa viskega
enda nimele. Hooaja ülejäänud
ühe viskega tabamused tulid
varasemates mängudes teisel
ja kuuendal korvil.
Sündisid uued rekordid
Paljude osavõtjatega ja tihti ideaalilähedastes ilmastikutingimustes läbi viidud
võistlused tõid kaasa ka pargi
rekordinumbrite paranemise –

kevadel Tanel Viirmanni nimel
ja PAR-13 peal olnud tipptulemust suutis esmalt korrata
Rasmus Metsamaa, kes lõpuks
mitme katse tulemusena selle
PAR-14-ga ka täiesti üksi enda
nimele võttis. Taasiseseisvumispäeval põrutas aga KenKristjan Toomjõe koguni nii
vägeva tulemuse kui PAR-16.
See väga korralikku reitingut
andev number kestab Muraste discgolf’i-pargi rekordina
tänaseni.
Kalendrisügise kätte jõudes
on päevavalgust nii napiks
jäänud, et pärast tööaega pole
tavapärast kettagolfi võimalik
mängida ja seetõttu toimuvad
mängud peamiselt nädalavahetustel.
Muraste Mürgli nimeline
sügistalvine sari toimub laupäeviti algusega 13.00. Tore
oleks seal kohata ka neid meie
valla kettahuvilisi, kes Murastes (või ka mujal) varem
võistelnud ei ole.
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REKLAAMID & KUULUTUSED

Harkujärve põhikool

otsib oma meeskonda täis- või osakoormusega

KLASSIÕPETAJAT
Meeskonnaga liituda soovijalt eeldame:
• vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
• usaldusväärsust ja algatusvõimet;
• head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja tähendusrikast tööd;
• moodsat õppekeskkonda;
• toetavat meeskonda ja võimalust tunda end kaasatuna.
CV ja kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt
27. novembriks e-posti aadressile kulli.riistop@harkujarve.edu.ee.
Lisainfo: tel 5556 7507 või e-post kulli.riistop@harkujarve.edu.ee.

Otsime
kuuseloomingut!

Aasta 2020 aasta puuks on kuulutatud harilik kuusk.
Sel puhul ootame kuni 25. novembrini eakate omaloomingut, olgu selleks luuletus, pilt või käsitööese, mis
hingest tulnud ja mõistagi kuusepuuga seotud.
Esemed lähevad näitusele eakate päevakeskusesse.
Valiku töödest avaldame Harku Valla Teatajas.
Palume tuua oma looming eakate päevakeskusesse,
mis asub aadressil Teenuste 2, Tabasalus. Lisainfot saab
telefonil 603 2171.


- AITAN KINNISVARA MÜÜMISEL JA UUE KODU
OTSIMISEL
- PROFESSIONAALNE LÄHENEMINE
- TEIE USALDUS ON MULLE SUURIM TUNNUSTUS
Muraste kool

otsib oma meeskonda

KLASSIÕPETAJAT

Jaanika Köst
5664 4498 I jaanika@teiekv.ee

Kandidaadilt eeldame:
• iga õpilase arengu toetamist, arvestades õppekavas
seatud eesmärkidega;
• õpitegevuse kavandamist ja läbiviimist;
• õppimist toetava tagasiside andmist;
• hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomist;
• koostöö vanemate ja tugimeeskonnaga.
Kandidaadilt ootame:
• erialast kompetentsust ja vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
• avatud suhtumist ja tahtmist areneda koos lastega;
• usaldusväärsust ja algatusvõimet;
• loomingulisust ning huvi maailma vastu.
Omalt poolt pakume:
• kokkuhoidvat ja toetavat meeskonda;
• hubast ja moodsat töökeskkonda;
• sportimisvõimalusi.

Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 13. novembriks e-posti aadressile
liina.teesalu@murastekool.edu.ee. Küsimuste korral võtke
julgesti ühendust 5628 6185 (Liina Teesalu).

Kas Sinu laps on vahel rahutu või sõnakuulmatu, ei suuda
oma emotsioone kontrollida ning sellega põhjustab ka
teistele mõnikord probleeme?

Trennid suppama fitmattidel

PEREKLUBI

KOOSTÖÖOSKUSTE ARENDAMISE
KURSUS PEREDELE
6-12 aastastele lastele ja nende vanematele

Kuuest moodulist koosneval kursusel käsitletakse
põnevaid suhtlemisoskuste ja regulatsiooni teemasid.
Samal ajal, kui lapsevanem kuulab olulisi teemasid laste
kasvatusest ja vahetab kogemusi teiste lapsevanematega,
tegeletakse teises ruumis lastega. Kasutatakse kunstiteraapia,
mänguteraapia ning sotsiaalsete oskuste harjutamise võtteid.
Lapsevanematele toimub loeng ning pärast seda praktiliste
oskuste arendamine koos lastega.

KURSUS TOIMUB LAUPÄEVITI kell 10-12
28.nov., 5.dets., 12.dets., 19.dets., 16.jaan., 23.jaan.
Tabasalu Noortekeskuses, Kallaste 24, Tabasalu.
Kursusel osalemine peredele on TASUTA.
Kohtade arv grupis on piiratud.
Kursuse läbiviijad on pereterapeut Kärt Kase ja perenõustaja
Külle Kadarik.
Registreerumiseks külastage lehekülge www.huviringid.ee
ning täitke registreerumisvorm.

Lähem info: www.huviringid.ee

Suppama HIIT (45 min) on lõbus, kuid samas kõrge intensiivsusega kogukeha intervalltreening. Parandab lihasvastupidavust ja -jõudu, arendab koordinatsiooni, tasakaalutunnetust
ning kiirendab ainevahetuslikke protsesse. Treeningus on
kombineeritud veepinnal tasakaalu hoidmine intensiivse kogu
keha treeninguga.

TEENUS
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulisi
töid. Tel 5660 7554, e-post
janek@janelldisain.ee.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
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.
Kogenud puuhooldajad
teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Hindame
puude tervislikku seisundit. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Arboristi teenused. Kutsetunnistusega arborist pakub ohtlike
puude raiet, puude hoolduslõikust,
hekkide hooldust, kändude freesimist. Raieteenused, võsa tööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Vannitubade ja korterite
remont ning viimistlus. Küsige
pakkumist. Tel 525 7443, e-post
info@remontjaviimistlus.ee,
www.remontjaviimistlus.ee.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Pellet al 190 €/alus, kase RUFbrikett al 125 €/alus, küttepuud
al 45 €/ruum. Kõik ühest kohast!
Head hinnad! 600 0136, 520 0093.
Puu24.ee.
Müün kolmetoalist korterit
Harkujärve külas Loodjärve tee 25.
Hind 94 000 eurot. Tel 5334 5890.

Usalda oma kodu MÜÜK,
OST ja ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

AquaBalance (45 min) – tavapärased venitus-sirutus-tasakaaluharjutused sooritatakse mõnusas
soojas ja niiskes veekeskkonnas.
Arendatakse tasakaalu, kehatunnetust, liikuvust ning treenitakse
kogu keha lihaseid. Tund toimub
rahulikus tempos, sujuvad üleminekud erinevatele harjutustele.

Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega: lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu, kuiv lepp. Hinnad
soodsad. Tel 509 9598, e-post
pakhalupuu@gmail.com,
www.pakhalupuu.ee.
Müüa kvaliteetsed küttepuud
(30–60 cm) ja klotsid hästi pakitud
40-liitristes võrkudes või lahtiselt.
Erinevad puuliigid. Hind al 2,20 €/
võrk, kohaletooduna. Halumasina
EVO36 rent ja teenus. Hinnainfo tel
5620 8210.
Kontrolleripõhised WiFi-lahendused koju, kontorisse, laoruumidesse, tootmispindadele. Tasuta
spektrianalüüs ja vajaduste kaardistus. Lisainfo: info@netfix.ee.
Kolm kogenud remondimeest
teevad sise- ja välistöid: kipsitööd,
parkett, plaatimis-, betooni-, puidutööd, terrassid, katused, fassaadid,
elektritööd, sanitaartehnilised tööd.
Kiire ja kvaliteetne töö. Mõistlik hind.
Tel 5835 9608.
Müüa küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Toores segalehtpuu alates
45 €/rm. Toores sanglepp alates
47 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40-liitrises võrgus 3,10 € ja halujäägid (5–
25 cm) võrgus 1,90 €. Tel 504 2707.
OST
Ostan vanavara! Ardo, tel
5607 8579.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Autode ost. Ostan kasutuseta
jäänud seisva sõiduki (sõiduauto,
kaubik, maastur), võib olla remonti
vajav. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, e-post
skampus@online.ee.
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega,
arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või
5618 8671. Tulen järele puksiiriga
ja tasun sularahas või ülekandega.
Vaadake: www.seisevauto.ee.

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsuja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni
tasuta.
5591 7562

Trennid sobivad kõikidele liikumishuvilistele (ka koolilastele).
Broneeri koht helistades 5850 9340!
Treeningriietuseks sobivad ujumisriided või liibuvad püksid.

Trennide ajad:

- Suppama HIIT neljapäeviti 20.00–20.45
- AquaBalance pühapäeviti 18.30–19.15
Võimalik broneerida aeg privaattrenniks.
Küsi lisa info@tabasalusport.ee

Müüa küttepuid, tooreid ja
kuivi (lepp, kaks, okaspuu). Kaminapuud võrgus (lepp, kask). Kohaletoomisega. www.halukuller.ee.
Tel 509 6735.
Aitame vabaneda prahist! 15, 20
ja 30 m³ konteinerite rent, tööjõud
koristamiseks. Tellige 5557 0040, info www.prugiveod.ee.
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS. Laon korstnaotsi. Vannitubade remont. Boilerite, pistikute
paigaldus. 5850 8713.

KRISTA KARIK
+372 520 3330
krista@skanton.ee
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REKLAAM

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

RUF
ÜMAR
PUITBRIKETT PUITBRIKETT

ALATES

ALATES

130€

140€

/ALUS

/ALUS

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Rulood
Tekstiilkardinad
Turvakardinad
Terrassimarkiisid

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.
Tule tööle

KAKUMÄE SELVERISSE
PUHASTUSTEENINDAJAKS
TEENINDAJAKS (KASSA, SAAL, LETT)
Tule tööle

LAULASMAA SELVER ABC-sse
TEENINDAJAKS (KASSA, SAAL, LETT)
PUHASTUSTEENINDAJAKS
VAHETUSE VANEMAKS
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile
esitatavate ootuste kohta leiad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kandideerimiseks palun saada oma
CV personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet
kaupluses. Lisainfo telefonil 667 3785 või 5343 5337,
Kristi Aasa, personalispetsialist.

Tallinna KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja tuHastamismatused
matuse vormistamise võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

