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Valla haridusvaldkonna eest
vastutav abivallavanem
Robert Lippin annab
ülevaate, milline on seis valla
lasteaiakohtadega, kuhu ja
milliseid lasteaedu on vallal
plaanis luua ning kuidas
kohtade probleemi aitavad
lahendada eralastehoiud.
TRIIN KAND
Kommunikatsioonispetsialist

Abivallavanem Robert Lippin:
"Lasteaiakohtade planeerimisel peame
arvestama nii tänase olukorra kui ka
pikaajaliste rahvastikutrendidega."
Miks on keeruline lasteaiakohti (hetkel) ette prognoosida, millised tegurid
seda mõjutavad?

H

arku valla selleaastane lasteaiakohtade taotlemine on
alanud. Mida saame juba täna
öelda – milline on seis ja kas
kõik lapsed saavad koha?

Meile tuleb valda pidevalt inimesi juurde. Peame jälgima, millises
tempos see juhtub, samuti millises
tempos tehakse uusarendusi – oluline
siinkohal on see, millal realiseeritakse
need kõik mitu tuhat elamuühikut,
mis tänaseks on välja antud, aga mis
alles ootavad ehitamist.

Milline on pilt täpselt, saame teada
siis, kui kõik avaldused on laekunud.
Läbi Cumuluse analüüsi, mis vaatleb
Harku valla rahvastikutrendi kuni
aastani 2030, ja detsembris-jaanuaris
tehtud sissekirjutuste kaudu võime
öelda, et lasteaiakohtade puudus
Harku vallas on olemas. Kui seni on
räägitud kõige enam Tabasalu piirkonnast, siis analüüside järgi on kõige
problemaatilisem piirkond hetkel
hoopis Vääna-Jõesuu.
Kõigile just neile sobivate kohtade
leidmine on loomulikult keeruline
ja iga lahendus ei pruugi olla kõigi
jaoks ideaalne, aga me töötame selle
nimel, et tõesti kõigile lastele leida
lasteaiakohad.
Millal saavad lapsevanemad vastuse
kohataotlusele?

Lasteaiakoha taotluste esitamine lõpeb 1. märtsil, pärast mida alustatakse
rühmade komplekteerimisega. Kuni
15. aprillini tehakse kohapakkumisi
kolmeaastastele. 25. aprillist kuni 15.
maini saavad pakkumised vanemad ja
nooremad kui kolmeaastased lapsed.
Me plaanime kogu selle süsteemi üle
vaadata, et muuta seda paindlikumaks
ning otsida süsteemi seest ressurssi
juurde.
Miks on Harku vallas selline lasteaiakohtade esitamise taotluste süsteem,
miks mitte järjekorraga?

Erinevatel süsteemidel on omad plussid ja miinused, ühte ideaalset süsteemi ei ole olemas. Kui laps pannakse
juba piltlikult öeldes otse sünnitusma-

Miks otsustas vald möödunud aastal
just moodulrümade loomise kasuks?

Ajutistes hoonetes avatud rühmad
on hea võimalus kiirelt ja paindlikult
luua lasteaiarühmi just sinna, kus neid
parasjagu kõige enam vaja on. Kui
vaatame tavapärast lasteaiaehituse
tsüklit, siis selle projekteerimine ja
ehitus võtab aega umbes 1,5 kuni 2
aastat. Kui tekib vajadus planeeringuid muuta, võivad projekteerimine
ja ehitamine aega võtta isegi 3 kuni
4 aastat.

Töötame selle nimel, et kõigile valla lastele lasteaiakoht leida. / Foto: Triin Kand

jas lasteaiakoha järjekorda, siis võib
juhtuda hoopis see, et näiteks paari
aasta pärast kolib perekond mujale
elama. Sel juhul ei anna see omavalitsusele kindlust, kas tegelikult seda
kunagi soovitud kohta ka vajatakse
või mitte, kui õige aeg käes.
Milliste lasteaedade ehitamine on
Harku vallavalitsusel plaanis ja mille
järgi seda otsustatakse?

Meie valla tegevuskavas on nii Mürsiku kui ka Vääna-Jõesuu lasteaedade
projekteerimine ja ehitamine aastatel
2022–2026. Oluline on see, et kui me
vaatame erinevaid vajadusi ja soove,
mis meie valla inimestel on, siis on

küsimus selles, mis järjekorras me
mida teeme. Peame arvestama ka
pikemaajaliste rahvastikutrendidega –
kas sellises suuruses lasteaeda on vaja
ka 10 või 15 aasta pärast?
Vallaeelarve ei ole kummist ja seetõttu peame tõsiselt kaaluma, kuidas
finantseerida nii Tiskre lasteaed-kooli
ehitust kui ka täiendavaid kohti Tabasallu ja Vääna-Jõesuusse. Kui vaadata
numbritele otsa, siis tänasel päeval on
kõige suurem lasteaiakohtade vajadus Vääna-Jõesuus, mis on kaks korda suurem kui Tabasalus. Püüame
Tabasalu lasteaiakohtade puudust
vähendada läbi erahoidude toetavate
meetmete.

Kas vallavalitsusel on plaanis lähitulevikus veel täiendavaid moodulrühmi avada?

Me arutame, millised võimalused
oleks näiteks Vääna-Jõesuusse mõned
rühmad juurde luua. Ajutiste hoonete
lahendusi kasutades on ehk võimalus
luua rühmai juurde 6–8 kuu jooksul.
Versus see, et me hakkame lasteaiahoonet projekteerima ja ehitama,
mis võtaks aega umbes 1,5 aastat ega
lahendaks praegu kohti taotlevate
lapsevanemate probleemi. Mooduleid
kasutades saame lahendusi pakkuda
märksa kiiremalt ja operatiivsemalt.
Lapsevanematele tekitab meelehärmi
see, kui lasteaiakohta pakutakse nende elukohast valla teise otsa. Miks see
nii on?

Kohapakkumine tehakse sinna, kus

parasjagu vabu kohti on. Lahenduste leidmine on keeruline ja kõigile
ideaalset lahendust kunagi ilmselt
kahjuks ei olegi. Vahel võibki see
tähendada seda, et pakutud lasteaiakoht asub valla teises otsas. Õnneks
on meie valla teede võrk ja paiknemisloogika üsna hea. Kui võrrelda
näiteks mõne teise omavalitsusega,
kus tulebki sõita kuni 30 kilomeetrit
enne asustatud punkti jõudmist.
Lapsevanemana saan aru, et see ei
pruugi lohutada, kuid kui soovime
kõigile kohta pakkuda, peab sellega
hetkel kahjuks arvestama.
Sõimerühmade kohapuuduse üheks
lahenduseks on eralastehoiud. Kuidas
saaks vald kaasa aidata uute eralastehoidude loomisele?

Meil on praegu töös erinevate meetmete loomine – kõigepealt vaatame
üle eralasteaedade ja -hoidude toetuste maksmise. Kui me näiteks tõstame toetussumma mõlemal juhul
võrdselt nt kuni 400 eurole, kas see
motiveeriks eraettevõtlust rohkem?
Kindlasti vaatame üle ka koduste
laste toetuse, mis võiks ehk olla natuke kõrgem.
Lapsevanemad kardavad, et eralastehoid ei ole arvestatav alternatiiv lasteaiale, kuna seal ei ole näiteks muusikaega võimlemistunde. Kuidas sellega
on?

Hetkel on Eesti riigi poolt ette valmistatud uus alushariduse ja lapsehoiu
seaduse eelnõu, mis peaks ideaalis
jõustuma juba sügisel. Uue plaanitava
seadusega peab ka lapsehoiu pidaja
alushariduse riikliku õppekava alusel
koostama lapsehoiu tegevuskava lapse
üldoskuste arendamiseks. Seega ei saa
enam öelda, et hoid on mingit pidi
nõrgem variant. Pigem arvestatav
alternatiiv.
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Osale Maa-ameti enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamisele andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
17.02.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressil www.maaamet.ee.
(Maa-amet)

Muudatused siseliinide H7 ja H11
sõiduplaanides

Alates 1. veebruarist muutub liinil H7 Tabasalu – Sõrve –
Vääna – Humala – Keila-Joa – Vääna-Jõesuu – Suurupi
väljumisaeg Tabasalu Kooli peatusest. Endise 14.05 asemel
väljub buss Kooli peatusest 14.10 ja 16.25 asemel kell
16.30.
Liinil H11 Meriküla–Muraste–Tabasalu väljumised
Merikülast 17.45 ja 19.00 ning Tabasalust Kooli peatusest
18.10 on teenindamisel ainult esmaspäeval, kolmapäeval,
neljapäeval ja reedel. Teisipäeviti ülaltoodud väljumisi ei
toimu.
(Arendus- ja planeerimisosakond)

Taotle lasteaiakohta kuni 1. märtsini

Perioodil 1. veebruar kuni 1. märts on avatud valla lasteaiakohtade taotlemine. Seda saab teha ARNO e-keskkonna
kaudu aadressil www.piksel.ee/arno/harku.
Lisainfot saad veebilehelt www.harku.ee/lasteaiad
või alusharidusspetsialistilt Piret Kloorenilt, tel 606 3805,
e-post: piret.klooren@harku.ee.
(Haridus- ja kultuuriosakond)

Taotle hajaasustuse toetust

Kuni 1. aprillini on avatud hajaasustuse taotlusvoor. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Taotlusvormi leiad valla veebilehelt www.harku.ee. Lisainfo: Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist, tel 606 8823,
e-post: lembe.reiman@harku.ee.
(Arendus- ja haldusosakond)

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. veebruar 2022 
Elanikke kokku

mehi

16 756

8450

naisi

8306

vallasisene liikumine

57
17

sündis

suri

saabus

202
118
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Kallaste tn 12, Tabasalu

E

*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
teenistujate telefoni ja e-kirja teel.

Valla haridusjuhtide
arenguprogramm
arendas koostööd ja
mõtestas hariduse rolli

REELIKA LÕHMUS
Üldharidusspetsialist

K

a Harku valla haridusvõrk on olnud muutuste
keerises – lisaks otseselt
hariduse pakkumist puudutavatele väljakutsetele on lisandunud viimaste aastate jooksul
kaks uut asutust, vahetunud
on koolijuht ning haridus- ja
kultuuriosakonda on lisandunud uued ametnikud. Nägime
vajadust tuua kõik endised ja
uued osapooled ühise laua
taha kokku.
Oluline on omavaheline
avatud suhtlus
2020. aasta sügisel saime kokku
vallavalitsuse arendusspetsialisti, personalijuhi ning haridusja kultuuriosakonna ametnikega, et leida võimalus ja väljund
haridusjuhtidele kooskäimiseks, uute mõtete ja avastuste
jagamiseks ning koostöösuhete
tõhustamiseks. Seljataga oli
pool aastat karme piiranguid,
mis ei lubanud üksteisega silmast silma kohtuda, et koos
arutleda valdkondlike murede,
rõõmude ja edasiminekute üle.
Riigi Tugiteenuste Keskuse
kaudu taotlesime edukalt selleks abi ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest ning koostöös
moodustus üheksast moodulist
koosnev koolitusprogramm,
mille käigus läbiti teemasid alates organisatsiooni juhtimisest,
meeskonna kujundamisest kuni mentorluse, coaching’u ja
mõtestamiseni.
Alustasime programmiga
2021. aasta juunikuus, kui kogunesime haridusjuhtidega
üheskoos Meriküla mere ja
metsa piiril inspiratsioonipäevale. Meie teekonnal olid kaasas kõikide Harku valla koolide
ja lasteaedade direktorid, lisaks
Tabasalu muusika- ja kunstikooli direktor, Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutuse juht
ning Tabasalu gümnaasiumi
direktor. Koolitusi juhtis kogu
programmi vältel koolitaja
Margus Maksimov, kes tõi
pildile vanu ja uusi tõdemusi
ning teadmisi, andis võimalusi
koos arutlemiseks ja viis läbi
huvitavaid meeskonnamänge. Igale tegevusele, teemale
järgnes ka arutelu ja päeva
lõpuks järjekordne tõdemus,

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
8.00–18.00

Hariduselu ja -võrk on
kogu Eestis olnud viimasel
kahel aastal tormituultes.
Palju on olnud teadmatust,
kohanemist muutustega ja
igapäevaseid uusi väljakutseid. Kogu selle muutuste keerise keskel on
oluliseks abijõuks toetavad
koostöösuhted, võimalus
küsida kolleegi käest nõu,
abi ja tuge.

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

Arenguprogrammi esimene kohtumine toimus 2021. aasta juunikuus Merikülas. / Foto: Reelika Lõhmus

kui oluline on omavahel suhelda avatult, kuulata, mida
on vestluskaaslasel öelda, ning
koos lahendusi leida.
Harku valla haridusvaldkonna suur eesmärk on pakkuda Eesti parimat haridust.
Igapäevatöös näeme, et meie
asutused on hariduse pakkumisel eesmärgile orienteeritud,
rakendatakse uuenduslikke
õppimisviise, haridusasutuse
keskmes on laps ja talle sobiliku
ning vajaliku keskkonna pakkumine. Samuti ollakse pidevas
arengus, et kaasas käia haridusuuendustega ning seejuures
leida ka parimad võimalused,
tingimused ja heaolu lapsega
kaasas käivale õpetajale. Teisalt
toob haridusmaastiku pidev
muutumine ja hüppeline areng
kaasa ka vajaduse inforohkuses
orienteeruda, leida parimad
praktikad oma asutuse jaoks,
suureneva vajaduse probleeme ennetada ning üheskoos
sisulised teemad läbi arutada
ja leida ühine keel.
Programm finišeerus
jaanuaris
Kogu koolitusprogrammi viimane moodul tõi meid koostöö ja mõtestamise lainele.
Kaasasime sinna ka teised haridusmaastiku olulised osapooled ehk kokku tulid õpilased,
lapsevanemad, õpetajad ja haridusjuhid erinevatest valla
haridusasutustest. Eesmärk oli

mõtestada, kuidas näeme tulevikuhariduse õpipartnereid ja
nende rolli õpikogukondades.
Väga oluline oli kuulda ühises
inforuumis ka teiste osapoolte
mõtteid. Kogu päeva jooksul
lahkasime kõik küsimust erinevatest rollidest ja arutlesime,
kuidas ja kuhu edasi liikuda.
Õpilaste vaatest jäi kõlama, kui
oluline on tegelik mõtestamine
ja aja võtmine, et suurele pildile mõelda, mõtestada, miks
ja mida ma täna teen, ning
kuhu see mind tulevikus viib.
Värskendav oli kuulda ka, kui
palju tegelikult läheb korda ka
õpilastele õpetajate õnnetunne
ja ameti väärtustamine. Leidsime ühiselt, kui suur võimalus
on õpilastel mõjutada õpetaja
väärtustamist ning ameti kuvandit, jagades positiivseid
hetki, kogemusi ja rõõme.
Siinkohal kutsun üles kõiki
õpilasi märkama ja õpetajale
teada andma, kui tema läbi
viidud tund oli edukas või ta
on olnud inspireeriv ja toetav
mõnel muul hetkel.
Lapsevanema rollist jäi kõlama, kui oluline on nende
jaoks koos arutlemine ning
võimalus seda teha teise lapsevanemaga, kellegagi, kes
jagab sama rolli. Siin on oluline
leida nügija, kes kokku kutsuks
ning väljundi pakuks. Näiteks
organiseeritud lastevanemate
hommikud, koos rahvakalendri pühade tähistamine,

TOIMETUS
Tel 5556 5434, e-post: vallaleht@harku.ee
Vastutav toimetaja Marika Johannson,
marika.johannson@harku.ee
Toimetaja Triin Kand, triin.kand@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

piknikud ja matkad või hoopis
vanematekogu või lapsevanemate kool. Koostöö võti on
omavaheline mõistmine.
Õpetaja vaates jäid kõlama
kandvad mõtted: “Kõik on
väärt tunnustamist” ja “Tänane
laps rühmas on homne lapsevanem”. Arengukohana toodi
välja võimaluse loomine kõigile töökatsumiseks ehk kaasata
kogukonda igapäevase töö
korraldamisel. Haridusjuhtide
rollist lähtuvalt peeti oluliseks
asutustevahelise ühise e-platvormi ülesehitamist, et tagada
lastele sujuv üleminek erinevate haridusastmete vahel, ning
ühiste väärtuste sõnastamist,
mis vähendaks omavahelist
konkurentsitunnet. Jätkuvalt
on oluline omavahelise avatud
suhtluse hoidmine ja koos
haridusvaldkonna teemade
üle arutlemine.
Kuigi haridusjuhtide arenguprogramm jõudis finišisse,
jätkub igapäevane töö valla
haridusvaldkonna arendamisel
ning õpilastele parimate tingimuste loomisel. Koostööpäevalt välja koorunud ideed, mis
kajastavad erinevate osapoolte
vajadusi ja mõtteid, võtame
teekonnale kaasa ja alustame
ka nendega tööd. Harku vallas
on väga head haridusasutused ja südamega tööd tegevad
inimesed, kelle eesmärgiks ja
lähtekohaks on Harku valla
laps ning noor.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

TRÜKK
AS Printall

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kahe 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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Veebruarikuust kehtivad
uued eluasemekulude
piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

TIIA SPITSÕN

T

oimetulekutoetuse
määramist ja maksmist
reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. See on isikute
iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega
leevendatakse abivajavate isikute või perekondade materiaalset puudust.

Toimetulekupiir
Toimetulekupiiri kehtestab
Riigikogu igaks eelarveaastaks
riigieelarvega ja see on summa,
mis pärast eluasemekulude
katmist peab inimesele kätte
jääma muude kulutuste jaoks.
2022. aasta toimetulekupiir on
150 eurot.
• Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 150 eurot.
• Alaealise lapse toimetulekupiir on 180 eurot.
• Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir
on 120 eurot.
Keda loetakse perekonnaliikmeteks?
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavaid
ühise majapidamisega:
• abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevaid isikuid;
• esimese ja teise astme alanejaid ning ülenejaid sugulasi;
• muid isikuid, keda seob ühine kodune majapidamine.
Toetuse taotlemine ja
vajalikud dokumendid
Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb
taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda
hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaal- ja tervishoiuosakonda. Taotleja täidab
vormikohase avalduse, kuhu
märgib toimetulekutoetuse
määramisel arvesse võetavate
isikute nimed, nende isikukoodid ja sotsiaalsed seisundid.
Taotlusele tuleb
lisada dokumendid,
mis tõendavad:
• isikut, sh perekonnaliikmete
isikuid (esmakordsel taotlemisel; sünnitunnistus, ID-kaart);
• üle 16-aastaste pereliikmete

Riho Saksus:
“Alanud aasta
toob meie
valda palju
head.”

Vallavolikogu, majandus-, planeerimis- ja keskkonnaning sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni liige (EKRE) vaatab käesolevale aastale optimistlikult ning tutvustab tänavuaastaseid plaane.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja

Kellel on õigus
toetusele?
Toimetulekutoetust on õigus
saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude
mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Volikogu liikme kolumn
Foto: erakogu

27. jaanuari istungil
võttis Harku vallavolikogu
vastu määruse nr 5
“Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse
määramiseks”, millega
kehtestati uued eluasemekulude piirmäärad Harku
vallas toimetulekutoetuse
määramiseks. Uusi piirmäärasid rakendatakse
juba veebruarikuu toimetulekutoetuste määramisel.

Toimetulekutoetus aitab leevendada materiaalset puudust. / Foto: Pexels

õppimist (esmakordsel taotlemisel; õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend);
• isiku arvelduskontot, kuhu
taotleja soovib toetuse summa
kandmist;
• üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul
saadud netosissetulekuid (kui
sissetulekut ei ole võimalik
dokumentaalselt tõendada,
kinnitab taotleja seda oma
allkirjaga);
• makstud elatise suurust, elatise saamist või elatise sissenõudmist;
• eluruumi kasutamise õigust
(juhul kui soovitakse, et toetuse määramisel võetakse arvesse
ka eluasemekulud);
• jooksval kuul tasumisele
kuuluvaid eluasemekulusid
(korteriühistu arve jm);
• eelmisel kuul hüvitatud eluasemekulude tasumist;
• üksi elava või perekonnaliikmete eelmise kuu pangatehinguid ja esmakordsel taotlemisel taotlemisele eelneva kuue
kuu pangatehinguid (väljavõte
kõikidest pangakontodest).
Kui toimetulekutoetust
taotletakse esimest korda, esitab taotleja kirjaliku loetelu
enda ja oma perekonna kasutuses või omandis olevatest
järgmistest esemetest:
• kinnisasjad ja vallasasjadest
eluruumid;
• sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
• väärtpaberid väärtpaberituru
seaduse tähenduses.
Sissetulekute
arvestamine
Eelmise kuu netosissetulekuks
loetakse eelmisel kalendrikuul
saadud sissetulek või põhjendatud juhtudel taotluse
esitamisele eelnenud 30 kalendripäeva jooksul saadud
sissetulek.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad

eluasemekulud, arvestades
kehtestatud piirmäärasid ja
elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi
sotsiaalselt põhjendatud normi
või perekonnaliikmete arvu.
Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks, tagasiulatuvalt toetust ei määrata ega
maksta, samuti ei arvata varem

tekkinud eluasemekulude
võlgnevust jooksva kuu eluasemekulude hulka ja seda
ei kaeta toimetulekutoetuse
arvelt.
Lisainfot küsi vallavalitsuse
ametnikelt: Jelena Mosin, e-post
jelena.mosin@harku.ee või
Ene Lehistelt, e-post ene.lehiste
@harku.ee.

UUED PIIRMÄÄRAD
Eluasemekulu liik

Uued eluasemekulude
piirmäärad
1. veebruarist 2022

üür

kuni 9 eurot 1 m kohta kuus

korterelamu haldamise kulu,
sealhulgas remondiga seotud
kulud

kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus

korterelamu renoveerimiseks
võetud laenu tagasimakse

kuni 3 eurot ja 50 senti 1 m2
kohta kuus

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus

kuni 25 eurot ühe elaniku kohta
kuus

kaugküttega eluruumi puhul
kütteks ja soojaveevarustuseks
tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus

kuni 8 eurot 1 m2 kohta kuus

2

kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus
kaugkütteta eluruumi (puidu-,
gaasi-, elektriküttega, sh kombineeritud või muu küttega eluruum) puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
elektrienergia tarbimisega
seotud kulu

kuni 50 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 25 eurot
iga järgneva pereliikme kohta
kuus

tarbitud majapidamisgaasi
maksumus

kuni 50 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 15 eurot
iga järgneva pereliikme kohta
kuus

maamaksukulu

kuni 0,30 eurot 1 m2, mille
arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind

hoonekindlustuse kulu

kuni 0,50 senti 1 m2 kohta kuus

olmejäätmete veo tasu

kuni 8 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 4 eurot iga
järgneva pereliikme kohta kuus

Toimetulekutoetuse avalduse vormi leiad: www.harku.ee

Uus aasta on alanud heade uudistega Tabasalu
kaugküttevõrgu klientidele. Ajal, mil elektrienergia ja toasooja hind on terve talv üle Eestimaa löönud uusi hinnarekordeid, alustas tööd
Strantumi ja SW Energia koostöös valminud
hakkepuidul töötav katlamaja, mis toob paljudele
kodudele ja ettevõtetele senisest palju soodsama toasooja.
Vallavolikogu võttis jaanuarikuu istungil vastu käesoleva aasta eelarve, mis oma mahult on ajaloo suurim −
üle 32 miljoni euro. Tavapäraselt läheb sellest lõviosa ehk
u 16 miljonit haridusvaldkonnale. Investeeringuteks on
eraldatud üle kuue miljoni euro.
Korda saavad paljud matkarajad ja luuakse uusi ühendusteid. Kindlasti tegeletakse vajalike lasteaiakohtade
loomisega. Loodetavasti saab selle aasta jooksul alustada
Muraste ja Meriküla ühenduse viimase puuduva lüli –
Linnupesa trepi/lifti ehitusega. Muraste kooli spordiväljak
saab rekonstrueeritud ja niisamuti avalik mänguväljak
Kivi tänava ääres.
Liiva tee Tiskres saab endale kergliiklustee, see on
piirkonna arengut silmas pidades ülioluline.
Samal ajal tahaks panna kõigi seda teed kasutavate
autojuhtide südamele, et seoses järjest kasvava liikluskoormusega ei ole Liiva tee enam päriselt see tühi
tee keset kahte põldu, kus gaasipedaali saaks muretult
põhja vajutada.
Tiskrest ja Harkujärvelt hakkab edaspidi välja pääsema
Rannamõisa teele ka mööda uut Apametsa teed.
Arendame valla sportimisvõimalusi
Projekteerima hakatakse Tiskre kooli ja lasteaeda, mis
peaks oma uksed avama 1. septembril 2024.
Tabasalu keskosa saab endale sel aastal valmiva äri- ja
kaubanduskeskusega hoopis uue vingema ilme. Käesoleval
aastal on eelarves arvestatud ka Tabasalu sisespordihalli
projekteerimisega, mille ehitus võiks alata hiljemalt
järgmisel aastal. Jah, lubasin enne valimisi, et alustame
halli ehitusega juba sel aastal, aga head asjad võtavadki
mõnikord natuke kauem aega. Sisespordihallis saab olema
täismõõtmetes jalgpalliväljak, jooksurada ja võimalus läbi
viia kergejõustikutreeninguid. Kindlasti veel muudki.
Tabasalu noorte seas populaarne Kooli tänava ja Ranna
tee nurgal paiknev n-ö Brooklyni plats saab endale korvpalliväljaku kõrvale esimese Harku valla välijõusaali.
Järgmiste aastate jooksul paigaldame Harku valda vähemalt viis välijõusaali.
Vääna kooli juures ehitatakse valmis spordiväljak.
Tabasalu kooli Meriküla õppehoone juurde on juba
paigaldatud mitmefunktsiooniline palliväljak ja peagi
saab seal valmis ka jooksurada.
Kindlasti arendame edasi meie väravat merele – Tilgu
sadamat. Sel suvel, 19.–24. juulini võõrustab Tilgu sadam
noorte purjetamise maailmameistrivõistlusi Zoom8
klassis. Selle võistlusklassi valitsev maailmameister on
meie valla oma tüdruk Karolin Härm.
Karolin Härm ja Strantum OÜ sõlmisid hiljuti kokkuleppe, mille alusel saab Karolin edaspidi kasutada Tabasalu
spordikompleksi basseini ja jõusaali täpselt nii palju, kui
tal trenni tegemiseks vaja on. Igal juhul, pöidlad pihku!
Talv näitab veel täiega oma võimu, lund on palju ja
Strantumi tänavate ning teede hooldusmeeskondadel
käed-jalad tööd täis. Samas ei ole kevad enam kaugel ja
seda on põhjust oodata ka meie valla tublidel jalgpalluritel.
Eelmisel aastal Eesti naiste esiliigas puhta töö teinud JK
Tabasalu naiskond alustab oma esimest hooaega Eesti
naiste meistriliigas. Meeskond jätkab Esiliiga B-s, soovin
ka neile edu pürgimaks aste kõrgemale. Minge neile
kindlasti kaasa elama.
Vallaelanikele soovin rõõmsat meelt ja ärge unustage
nautida kõike, mida talv pakub – terves kehas terve vaim!
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VALLAVALITSEMINE & HARIDUS

Harku vallavolikogu 27. jaanuari istungi kokkuvõte
Neljapäeval,
27. jaanuaril toimus
Harku vallavolikogu
istung Meriküla spordija õppekeskuses, kus
osales 21 vallavolikogu
liiget ja istungit juhtis
volikogu esimees
Priit Kotkas.

Alasniidu lasteaed
otsib

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

Lasteaed asub Tallinna külje all Harku vallas Puisniidu 7.
Meie juurde sõidab ka linnaliinibuss nr 27.
Dokumente ootame kuni 24. veebruarini aadressil
direktor@alasniidulasteaed.eu. Lisainfo telefonil 5553 8003.

HARKU VALLAVOLIKOGU

P

äevakorras oli 31 punkti
ja arutati ning võeti vastu
otsuseid järgmistes valdkondades.
Võeti vastu otsused dokumendi “Harku valla arengukava
aastani 2037” ja Harku valla
2022. aasta eelarve täiendamise osas.
Otsustati toetada ühendustee rajamist Vääna-Jõesuus
Viljapuu teest Hiie teeni aastal

2022, et tagada Vääna-Jõesuu
elanike ja õpilaste liikumine
Vääna-Jõesuu koolini ja keskusesse. Toetati ka Tabasalu looduspargi läänetrepi rekonstrueerimist aastatel 2022−2023,
et parandada elanike juurdepääsu rannikule ning soodustada nende liikumist vabas
õhus.
Tunnistati peremehetuks
Rannamõisa külas reformimata riigimaal (katastritunnus
19801:001:4088) Tammi tee
48d asuv endine kanala.
Volikogu kiitis heaks vallavalitsuse esitatud ettepanekud
Harku valla ametiasutuste palgajuhendi, vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muudatuste kohta.
Struktuuris muudetakse
ametinimetusi, mis ei ole asjakohased või ei vasta Eesti kirjakeele normidele. Muudeti valla
teenistujate põhipalga vahemikke ja palgajuhend viiakse
kooskõlla COVID-19 pandee-

miast tuleneva haigushüvitiste
maksmise korraga.

Haridus- ja kultuurivaldkonnas kinnitas volikogu Harku

põhimääruste muudatused.
Sotsiaalvaldkonnas kehtestas volikogu uued, kõrgemad
eluasemekulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramiseks.
Nimetati esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liidu
(edaspidi ELVL) üldkoosolekule ning volikogusse. Harku
valda lähevad ELVL-i esindama volikogu poolt Priit Kotkas ja Kaido Kruusoja, vallavalitsuse poolt Erik Sandla ja
Robert Lippin.

valla hallatavate asutuste ehk
lasteaedade ja kooli töötajate
töötasustamise alused ning
huvikooli kulude vanema poolt
kaetava osa määra ja selle tasumise uue korra.
Arvestades üldist majanduslikku keskkonda, jäetakse Harku valla sissekirjutusega elanikele õppetasu määrad eelmise
ehk 2021. aasta tasemele.  
Riigi kehtestatud minimaalsele õpetaja palgamäärale ehk
1412 eurole lisab Harku vald
omalt poolt veel sada eurot.
Magistrikraadiga õpetajatele on plaanitud vähemalt
1512-eurone töötasu kuus.
Volikogu kinnitas Muraste
kooli, Vääna mõisakooli ja
Harku lasteaia arengukava
ning Harkujärve, Alasniidu,
Pangapealse, Rannamõisa,
Tabasalu Teelahkme lasteaia

Planeerimise ja keskkonna

valdkonnas algatati Harku valla puhkemetsade teemaplaneering, mille eesmärk on lahendada kõrgendatud avaliku huviga aladel metsade majandamise teema. Seda selleks, et
suurenenud riiklik surve metsa
majandamisele vajab tugevamat ja täpsemat määratlust
väärtustele, mida rohevõrgustik ja üldplaneering praegu
enam kaitsta ei suuda.

Muutunud on Harku valla huvikooli tasumäärad

Tabasalu Teelahkme lasteaed
pakub tööd

ÕPETAJALE

koormusega 1,0 (lapsehoolduspuhkusel asendaja)
Ootused kandidaadile:
• vastavust õpetaja kvalifikatsioonile;
• head meeskonnatöö oskust;
• loovust ja paindlikkust;
• baasteadmisi lapsest lähtuvast õpikäsitusest;
• soovi areneda end professionaalselt projektõppe alal.
Omalt poolt pakume:
• väikest, turvalist ja sõbralikku kollektiivi;
• lõbusaid kolleege;
• ilusat ja avarat maja ja õueala.
Tööle asumise aeg: veebruar 2022

Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 15.02.2022
aadressile info@teelahkme.ee. Lisainfo: Anneli Laamann,
direktor tel 677 2075, anneli.laamann@teelahkme.ee

Tabasalu kool võtab tööle

KORISTAJA JA
ADMINISTRAATORI
Pakume Sulle:

Harku valla huvikoolide
kohatasude arvestamises
toimub tagasiulatuvalt
alates 1. jaanuarist 2022
muudatus, millega arvestatakse vanema osa
määra arvutamisel vanemate või üksikvanema
rahvastikuregistris
märgitud põhielukohta.
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

põhineb 27. jaaM uudatus
nuaril Harku vallavoli-

kogu istungil kinnitatud määrusel “Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa
määr ja selle tasumise kord”.
Harku vallas tegutseb üks
munitsipaalhuvikool, Tabasalu
muusika- ja kunstikool, kus
pakutakse õpet muusika- ja
kunstiosakondades. Varasemalt huvikooli kohatasu arvutades arvestati Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud
palga alammäära. Põhiõppes
ja pilliga ettevalmistusklassis
oli vanema osa määr 15% ning
kunstiõppes ja pillita ettevalmistusklassis 8% palga alammäärast.
Alates 1. jaanuarist on loodud soodustus Harku valla

elanikele. Nii väheneb muusikaõppes ja pilliga ettevalmistusklassis alanud aastal
vanema osa määr neil peredel,
kus vanemate või üksikvanema
elukoht oli 31. detsembri seisuga Harku vallas, ning tasuda
tuleb 85,02 eurot. Peredes,
kus ühe vanema elukoht oli
31. detsembri seisuga Harku
vald, tõuseb kohatasu võrreldes 2021. aastaga ligikaudu 4
eurot, tasuda tuleb 91,56 eurot
ning peredes, kus kummagi vanema või üksikvanema
elukoht ei olnud 31. detsembri seisuga Harku vald, 10,50
eurot ja tasuda tuleb 98,10
eurot. Kunstiõppes ja pillita
ettevalmistusklassis väheneb

vanema osa määr peredes, kus
mõlema vanema, üksikvanema
või ühe vanema elukoht oli 31.
detsembri 2021 seisuga Harku
vald, tasuda tuleb vastavalt
39,24 või 45,78 eurot. Peredes,
kus kummagi vanema või üksikvanema elukoht ei olnud 31.
detsembri 2021 seisuga Harku
vald, tõuseb kohatasu 5,60
eurot ning tasuda tuleb 52,32
eurot. Soodustus rakendub
vanema osa määra arvestamisel automaatselt ega vaja
täiendava taotluse esitamist.
Kui rahvastikuregistri andmed
ei kajasta perekonna tegelikku
liikmelisust, tuleb pöörduda
Harku vallavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonna poole.

Head sõbrapäeva! Lapsesuu: "Sõber on hea,
kui ta sul ikka on!“
Esmaspäeval,
14. veebruaril tähistame sõbrapäeva.
Tabasalu lasteaed
Tibutare ja Teelahkme lasteaia
lapsed kirjutavad ja
joonistavad, mida
nad arvavad sellest
tähtpäevast ja
sõprusest.

ast

ia Rohelisest rühm

e lastea
Agetha Teelahkm

6-aastane Lovi

is Tibutare last

eaia Muumide

• nüüdisaegset ja hästi varustatud töökeskkonda;
• toetavat ja abivalmis kollektiivi;
• väga motiveerivat motivatsioonisüsteemi;
• spordikompleksi tasuta külastamise võimalust.
Loe lisaks: https://tk.edu.ee/kandideerimine/

Kandideerimiseks esita avaldus,
CV ja haridust tõendavad dokumendid (diplom koos
akadeemilise tõendiga) portaalis https://tk.edu.ee/
kandideerimine/ või e-kirjaga konkurss@tk.edu.ee.

6-aastane Heliin Tibutare lasteaia

Muumide rühmast

Lisanna Teelahkme las

teaia Rohelisest rühma

st

rühmast
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HARIDUS
Kõiksugu ekraanid on
tänapäeval laste lahutamatud kaaslased. Need
pakuvad piiramatuid
võimalusi õppimiseks,
meelelahutuseks ja
vajadusel saab nende
kaudu ka lapsehoidjateenust.

Nutiseadmed kui pereliikmed –
valla tugispetsialistid annavad nõu, kuidas
lapsed neid kasutada võiks
oskab oma aega paremini planeerida.
Kui telefon on kogu aeg käeulatuses, siis iseenesest võtame
me selle kätte. Telefonidel võiks
kodus olla üks koht, kuhu kõik
pereliikmed need panevad, et
need ei oleks kogu aeg meie
silme all. Enne nutiseadme
kättevõtmist võiks mõelda,
miks ma seda teen. Kas kooli
või töö pärast, suhtlemiseks
või igavusest. Kui põhjus on
viimane, leia endale teadlikult
teine tegevus. Lastel peabki
olema igav, et nad ise hakkaks
endale huvitavaid tegevusi
leidma, ideid genereerima.
Huvitavaks väljakutseks
võib olla ka nädalas üks päev,
kus telefonidest proovitakse
täitsa eemale hoida. Näiteks
minnes loodusesse piisab
sellest, kui ühel inimesel on
telefon kaasas, et vajadusel
seda kasutada.

GERLI VAINOMAA

Sotsiaalpedagoog

AVE METS

Psühholoog

MERLIN GRUBNER

Logopeed

PIRET SOMMER

Psühholoog

L

apsevanemaks olemine
on keeruline ja võimalus
rahulikult õhtusööki valmistada ning pärast tööpäeva
puhata võib tihti osutuda võimatuks tegevuseks. On mõistetav, et lapsele nutiseadme ulatamine on sellistes olukordades
ahvatlev, aga kas miski, mis
last kergesti rahustab, on ka
pikemas perspektiivis kasulik?

Kui kaua on mõistlik
nutiseadet päevas
kasutada?
0−18-kuused lapsed ei peaks
digiekraanidega üldse kokku
puutuma. Kuni 24-kuustele
lastele võib digimeediat tutvustada, ent valima peaks
kvaliteetseid ja eakohaseid
rakendusi. Beebieast kuni
kooliminekuni toimub keele
ja kõne areng, lapsed õpivad
suhtlema ja millegi vaatamine
on ainult ühepoolne suhtlus.
Kui multikas midagi juhtub,
näiteks tegelaste vahel toimub
tüli, vajab laps lapsevanema
reaktsiooni, et näha, kuidas ta
sellele reageerima peaks. Seega
on väga oluline, et lapsevanem
saab lapsele kohe selgitada,
mis seal juhtus, kas oli õige
või vale käitumine ja mida
võiks sellises olukorras teha.
Väikelapse õppimisvõime on
seotud eelkõige reaalse elu
olukordadega, kus maailma
tundmaõppimine käib kõiki
oma meeli kasutades. Lapse
jaoks on tähtis asju katsuda,
nuusutada, suhu pista, loksutada, visata jne. Ekraan seda
ei võimalda.
2−5-aastaste laste puhul
võiks ekraaniaeg (nutitelefon,
arvuti, televiisor) piirduda ühe
tunniga päevas. Loe rakenduste sisekirjeldusi ja mängi need
enne ise läbi, et eesmärgist aru
saada ja eakohasuses veenduda. Ole kindlasti lapse kõrval,
et teda juhendada – sel moel
õpib ta kõige enam. Nutiseadmete ohuks lapse arengu juures
on see, et laps on ühes asendis
paigal. Keele ja kõne arenguks
on väga oluline peenmotoorika
ehk joonistamine, plastiliinist
voolimine, liivaga mängimine,
paberi rebimine jms. Kui laps
on nutiseadmes või vaatab telekat, siis tema motoorne areng
pidurdub. Lisaks kogeb ka
passiivselt istudes siiski kõiki
emotsioone, nagu hirm, rõõm
või viha jne. Samuti jäävad sel
hetkel tagaplaanile füüsilised
vajadused, nagu nälg või pissihäda. Tema kehas toimuvad
reageeringud, kuid neid ei ole
võimalik füüsiliselt väljendada.

Olge ise lastele digikasutusega eeskujuks – nii on lihtsam mõistlikku nutiseadmekasutust juurutada. / Illustratsioon: Marta Mikk
(Harkujärve põhikooli 6. klass)

See võib juhtuda alles siis, kui
ekraani vaatamine lõpetatakse.
Laps võib anda sellest märku
väga valjuhäälselt pahameelt
välja näidates.
Kuueaastased ja vanemad

lapsed võiksid digimaailmas
veeta maksimaalselt kaks tundi
päevas. Arstid hoiatavad, et
kui neid piiranguid ei järgita, ohustab see tõsiselt lapse
arengut. Selles vanuses lapsed
kasutavad suuresti nutiseadmeid veel mängimiseks – see
on põnev, pakub pinget ja tegevused vahelduvad kiiresti. Selle
kõik organiseerib mäng lapse
eest ära ja lapsel ei ole vaja teha
muud, kui mänguga kaasa
minna. Väljaspool nutiseadmeid on kõik palju aeglasem,
igavam ja vajab enam loovust.
Tihtipeale juhtub, et kui nutiseadmeid pole käepärast, ei
osata endale tegevust leida
ja kurdetakse, et kõik teised
tegevused on igavad ega paku
huvi. Siinkohal saab lapsevanem abiks olla, suunates last
loovust arendavatele tegevustele – tihti piisab lühikesest
ajast, et põnev mäng sisse juhatada ja lasta lapsel ise edasi
tegutseda. Näiteks alustada
koos millegi ehitamist, kaasata
sinna erinevaid mängutegelasi,
kes siis tema fantaasias tegutsema hakkavad.
Teismeliste ekraaniaja piiramine on keerulisem, kuna
nutiseadmeid kasutatakse ka
koolitöödeks. Soovitatav kasutusaeg on kaks kuni kolm
tundi päevas. Koolilapse puhul
võiks arvestada enne nutiseadmete kasutamise piiramist
ka sellega, kuidas ta üldiselt
toime tuleb. Kui õppeedukus

on hea, laps käib huviringides,
liigub õues, tuleb oma emotsioonidega toime, on üldiselt
aktiivne ja läheb õhtul õigel
ajal magama, ei pea esmalt
piiranguid seadma.
Kui nutiseadmes veedetakse liiga palju aega igavusest,
võiks mõelda muu tegevuse
leidmisele. Näiteks sõpradega
päriselt koos aja veetmine,
raamatute lugemine või lapse
kaasamine ühistesse tegevustesse. Koos söögi valmistamine
võib pakkuda võimalust vabalt
suhtlemiseks ja ka kvaliteetaja
veetmiseks. Nii on lapsel võimalus õppida uusi oskusi ja
võtta vastutust.
Üks suur ohukoht teismeliste nutiseadmete kasutamisel
on aja varastamine unetundide
arvelt. Nad lähevad küll vara

voodisse, aga suhtlevad või
mängivad seal hiliste öötundideni. Seetõttu on nad hommi-

kul väsinud, koolis on raskem
keskenduda ja ka emotsioonide reguleerimine võib osutuda
keerulisemaks. Sellises olukorras tasuks alustada läbirääkimistega – arutada koos,
miks tuleks nutiseadmed enne
magamaminekut eemale panna, ning lasta teismelistel ise
endale piirid ja reeglid paika
panna. Tihti soovib teismeline
ise otsustada ja vastutus oma
sõnade eest mõjub paremini
kui lapsevanema keelud. Kui
kokkulepped ei toimi, tasub
proovida ka ühiseid perereegleid, näiteks et kogu peres lülitatakse internet kell 22 välja.
See aitab ära hoida ebavõrdsust
ega tundu teismelisele nii suure
karistusena, kuna see kehtib
kõigile.

Millal võib olla põhjust
muretsemiseks?
Ükski probleem ega sõltuvus ei
teki üleöö, kõigepealt ilmnevad
ohumärgid. Tasub vaadelda

lapse käitumist ja võrrelda seda tema varasemaga. Kui laps

veedab aina rohkem aega oma
toas arvutis, eemaldub muudest tegevustest, ärritub ja vihastub, kui teda segatakse, ning
eelistab lasta ka söögi endale
tuppa tuua, on tegu sõltuvuse
ilmingutega.
Harilikult kaasnevad siis
juba ka meeleolumuutused
ja käitumisprobleemid, laps
sulgub endasse ja võib hakata
kooliminekut vältima. Koolis
tugispetsialistidena näeme, et
laps on loid ja eemalehoidev.
Tundides võib olla raske keskenduda ja ka tähelepanu kipub hajuma. See on omakorda
põhjus veel rohkem telefonis
või arvutis olemiseks, kuna see
pakub lohutust ja rahuldust.
Sõltuvus rikub ära motivatsiooni närviringi. Inimese
ajus on loomupäraselt olemas
motivatsioonisüsteem, mis
paneb pingutama, tegutsema,
saavutatust rõõmu ja rahuldust
tundma. Digivahendite kaudu
tuleb kõik aga liiga lihtsalt
kätte. Aju on mugav: milleks
pingutada, kui digivahenditest
värvilisi ja vilkuvaid tulukesi
vaadates saab naudingu kätte
erilist vaeva nägemata?

Kuidas vähendada
nutiseadmetes veedetud
aega?
Kahjuks ei ole seadmete eemaldamine või lihtsalt äravõtmine
mõistlik. Laps, kes on harjunud
suurema osa ajast täitma mõne

nutiseadmega, on unustanud,
mis võiksid olla alternatiivid.
Tuleb mõelda, millised hobid,
huvid või ühistegevused talle
enne nutiseadmetesse sulgumist rõõmu pakkusid. Samuti
on teretulnud kõik uued ja
lapsele meeldivad tegevused.
Soovituslik on peres julgustavalt ja avameelselt arutada,
miks ei ole hea nii palju aega
nutiseadmetes veeta ning
kuidas seda aega saaks teisiti
kasutada. Unustada ei maksa

ka lapsevanema enda väärtuslikku eeskuju, sealhulgas

digiseadmetega ümberkäimist.
Lapsel on keeruline ennast
nutimaailmast eemale hoida,
kui vanemad ise samuti nutiseadmetes on. Seega võiks olla
peres ühised kindlad reeglid.
Piirangutele tuleks mõelda
siis, kui lapsel on raske oma
tunnetega toime tulla, ta on
pahur ja vihastab. See võib
viidata sellele, et tal on vaja
rohkem rahulikku keskkonda
ja rutiini. Aju on üle stimuleeritud, see raskendab keskendumist ja enesekontrolli. Samuti
siis, kui laps valib sõpradega
koosveetmise asemel arvutis
olemise.
Heaks abimeheks võib osutuda ka mõni rakendus, mis
aitab jälgida ning piirata lapse
nutiseadmete kasutamist. Selle
kasutamine peaks aga olema
põhjendatud ning lapsega
ühiselt läbi arutatud. Sellisel
viisil nutiseadmetes olemise
vähendamine on näidanud
positiivseid tulemusi juba paari
nädalaga. See tähendab, et laps
harjub vähem nutiseadmes
olema, suudab endale leida
alternatiivseid tegevusi ning

Koos nutikaks
Me teame, et nutiseadmed ja
erinevad ekraanid on paljude
laste jaoks paeluvad ning osa
meie igapäevastest tegevustest.
Ehk olekski parim lahendus
nendega kohaneda ja võtta neid
kui osana perekonnast. Proovige tegutseda lapsega koos
ka digitaalmaailmas. Tundke

huvi lapse tegemiste vastu internetis – külastage koos samu
veebilehti, sotsiaalvõrgustikke,
mängige talle meeldivaid mänge. Vestelge temaga, miks talle
mingi keskkond või tegevus
võrgus meeldib.
Leppige lapsega kokku reeglid interneti ja nutiseadmete
kasutamises ning jälgige ka
nende mõlemapoolset täitmist.
Kui ostate või annate lapsele kasutada uue nutiseadme,
leppige kohe kokku ka selle
kasutamise reeglites, mis tuleks koostada vastavalt lapse
vanusele ja ajakohastada lapse
kasvades, tema oskuste ja teadmiste suurenedes.
Arutage lapsega, millisel viisil tema sooviks teie ja teiste pereliikmetega olla seotud sotsiaalmeedias ja millist informatsiooni, sealhulgas fotosid
ja videoid, lapsel endast ja oma
pereliikmetest on mõistlik jagada. Ka ise fotode ja videote
üleslaadimisel arvestage lapse
huvidega ja küsige lapselt enne
luba, kui foto temast internetti
üles riputate. Alati proovige enne mõista, kui hakkate hukka
mõistma. Lapsel peab olema
teadmine, et ükskõik mis ka ei
juhtuks, ta saab sellest rääkida
oma lähedastele. Kui teil ei ole

olemas kohe kõiki vastuseid,
saate need välja uurida. Kasulikku infot interneti ja nutivahendite kasutamisest leiate veebilehelt www.targaltinternetis.ee.
Raamatu “Digilõks” autor
Kaire Talviste on öelnud, et
tõelisest lähedusest oma vanemaga pole lapsele midagi ahvatlevamat. Kui nutiseadmed
on probleemiks, alusta enda ja
lapse vahelise suhte taastamisest ning tugevdamisest.
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HARKU VALLA PUHKEMETSADE
TEEMAPLANEERINGU ALGATAMINE
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 9 algatati
Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu koostamine.
Harku vallavolikogu kehtestas 17. oktoobril 2013 otsusega
nr 138 Harku valla üldplaneeringu. Harku vallavolikogu
vaatas uue kehtiva üldplaneeringu vastavalt planeerimisseaduse 1 (edaspidi PlanS) § 29 lõikele 3 esmakordselt üle
27. märtsil 2014 otsusega nr 32. Harku vallavolikogu leidis,
et kohaliku elu paremaks korraldamiseks ja valla ruumilise
arengu tasakaalustatult kujundamiseks esineb vajadus töötada teemaplaneeringute tasandil üksikasjalikumalt läbi
teatud valdkonnad, muu hulgas ehitustingimuste, miljööväärtuslike alade, väärtuslike maastike ning tihehoonestusalade osa. Harku vallavolikogu kehtestas 31. mai 2018
otsusega nr 51 Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu.
Kehtivas üldplaneeringus jäi lahendamata ka avalikult
kasutatavate teede ja radade temaatika ning vastav küsimus on määratud lahendada eraldi Harku valla teede ja
juurdepääsude teemaplaneeringuga, mille koostamise algatas Harku vallavolikogu 29. detsember 2016 otsusega nr 156.
Harku vallavolikogu hinnangul vajab järgnevalt kiiret
lahendust kõrgendatud avaliku huviga aladel (edaspidi:
KAH) metsade majandamise teema. Suurenenud riiklik
surve metsa majandamisele vajab tugevamat ja täpsemat
määratlust väärtustele, mida rohevõrgustik ja üldplaneering praegu enam ei suuda kaitsta.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on vaadata üle kõik puhkemetsad Harku vallas, määratleda nende
piirid ja loodusväärtused ning tähendus kohalikele kogukondadele. Samuti määratleda ja kehtestada puhkemetsade majandamise lubatud võtted ja välistada lageraie.
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel või otselingil aadressil kaart.harku.ee/DP/P_teemaplaneering/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 11 algatati
detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Kadaka
tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõiguse
määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete
püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise
eesmärk juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,33 ha, paikneb Ilmandu
külas Kadaka tee ääres, Tilgu tee ja Kadaka tee ristmikust
u 800 m kaugusel mööda Kadaka teed loode suunas, piirnedes Sireli tee 8 (katastritunnus 19801:013:0001), Kadaka
tee 24a (katastritunnus 19801:001:0145) ja Kadaka tee 28
(katastritunnus 19801:001:0174) elamumaadega ning Sireli
tee (lähiaadress Kadaka tee, katastritunnus 19801:001:2307)
transpordimaaga.
Juurdepääs maaüksusele on tagatud Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Tilgu ja Kadaka teed.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Algatamise otsusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee
või otselingil kaart.harku.ee/DP/210726_413/avalik ja
Harku vallavalitsuses kohapeal.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE
HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 14 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas
Kõrgemäe tee 10a (katastritunnus 19801:001:1554)
maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 15 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,48 ha, paikneb Rannamõisa külas Allika tee, Tilgu tee ja Kõrgemäe tee vahelisel
alal, piirnedes Kõrgemäe tee (katastritunnus 19801:002:
0571), Allika tee (katastritunnus 19801:001:1789) transpordimaadega, Kõrgemäe tee 12 (katastritunnus 19801:
001:1730), Taarikivi tee 6 (katastritunnus 19801:001:1570),
Allika tee 3 (katastritunnus 19801:001:2140), Kõrgemäe
tee 8 (katastritunnus 19801:001:1800) ning Kõrgemäe tee
10 (katastritunnus 19801:001:1720) elamumaadega ja
Tilgu tee 10a (katastritunnus 19801:001:0606) tootmis- ja
transpordimaa segasihtotstarbega maaüksusega. Juurdepääs maaüksusele on Tilgu teelt mööda Allika teed või
Tilgu teelt mööda Kõrgemäe teed.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused ühe elamumaa ja ühe üldkasutatava maa
sihtotstarbega krundi moodustamiseks ning moodustatavale elamumaa krundile ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsude lahendamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb krundi minimaalsuuruse vähendamises.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Detailplaneeringu menetlusprotsessi käigus on Harku
vallavolikogul õigus algatada keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kui kavandatava tegevusega võib kaasneda
oluline keskkonnamõju.
Algatatud otsusega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/
DP/200331_337/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED JA
ESKIISLAHENDUSTE TUTVUSTAMISE ARUTELUD
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 13 alga-

tati detailplaneeringu koostamine olemasoleva kardiraja laiendamiseks Laabi külas Harku tee 67 (katastritunnus 19801:002:1675), Kardiraja parkla (katastritunnus
19801:002:1775), Vihuri (katastritunnus 19801:002:1721),
Onni (katastritunnus 19801:002:0842), Tööstuse tee 3a
(katastritunnus 19801:001:3280), Pihlaka (katastritunnus
19801:002:1256), Sütemetsa tee 49 (katastritunnus 19801:
002:2205), Sütemetsa tee 45 (katastritunnus 19801:002:
0558), Sütemetsa tee 1 (katastritunnus 19801:002:0382),
Sütemetsa tee 47 (katastritunnus 19801:002:2206) ja
Kardiraja alajaama (katastritunnus 19801:002:1676)
maaüksustel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on varasemalt
kehtestatud Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Harku tee 67, Kardiraja parkla,
Kardiraja alajaama ja Pihlaka maaüksuste osas olemasoleva kardiraja laiendamise eesmärgil, kaasates planeeringualasse ka Vihuri, Onni, Tööstuse tee 3a, Sütemetsa tee 49,
Sütemetsa tee 45, Sütemetsa tee 1 ja Sütemetsa tee 47
maaüksused. Detailplaneeringuga soovitakse pikendada
kardiradu külgnevatele maaüksustele, et luua nüüdisaegsetele nõuetele vastav motokeskus. Samuti nähakse ette
täiendav ehitusõigus ringrajahoone ja sisekardiraja püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise
lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 22,43 ha, paikneb Laabi
külas Harku tee, Õispuu tee, Sütemetsa tee ja Tammi tee
vahelisel alal, Harku tee ja Tammi tee ristmikust u 300 m
kaugusel mööda Harku teed põhja suunas, piirnedes Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489) ja Õispuu tee 1
(katastritunnus 19801:001:2487) 75% tootmismaa- ja 25%
ärimaadega, Sütemetsa tee 43 (katastritunnus 19801:002:
0332), Sütemetsa tee 39 (katastritunnus 19801:002:0756),
Sütemetsa tee 37 (katastritunnus 19801:002:0544) ja Tööstuse tee 3 (katastritunnus 19801:002:0755) maatulundusmaadega, Tööstuse tee 5 (katastritunnus 19801:002:0103)
ja Tööstuse tee 6 (katastritunnus 19801:002:0649) tootmismaadega, Tööstuse tee L1 (katastritunnus 19801:002:1823),
Tööstuse tee L2 (katastritunnus 19801:002:1677), Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) ning 11191
Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299)
transpordimaadega.
Juurdepääs planeeritavale alale on 11191 Harku-Rannamõisa teelt.
Kuivõrd planeeringu elluviimisega võib kaasneda müra
normtaseme ületamine, tuleb detailplaneeringu koostamise raames koostada mürahinnang prognoositava müra
leviku ulatuse ja olemasoleva müra koosmõju määramiseks ning piiramise kavandamiseks. Detailplaneeringu
algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadust ette
näha. Täiendavate uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 17.03.2022 kell 17.00 Zoomi
keskkonnas. Arutelul osalemiseks lisatakse arutelupäeval
Harku valla (www.harku.ee) kodulehele ehituse ja planeerimise rubriigis valdkonna uudiste alla link, millele klõpsates saad liituda aruteluga. Kui liitumisel tekib probleeme,
helista 606 3839 ja juhendame Sind telefoni teel.
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/
210709_409/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 12 algatati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Naage
tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147) maaüksuse Naage
teega piirneval lõunapoolsel osal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused maaüksuse lõunapoolse osa jagamiseks
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata
moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks.
Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,69 ha, paikneb Vaila külas,
Kiia-Vääna-Viti maantee ja Naage tee ristmikust loodes,
piirnedes Naage tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147),
Naage tee 75 / Kople (katastritunnus 19801:011:1071)
maatulundusmaadega ja Naage tee 79 (katastritunnus
19801:011:0148), Naage tee 77 (katastritunnus 19801:011:
0710) elamumaade ning Naage tee L26 (katastritunnus
19801:011:0731) transpordimaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on Naage teelt.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust
ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke
alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
ja avalik arutelu toimub 17.03.2022 kell 16.00 Zoomi
keskkonnas. Arutelul osalemiseks lisatakse arutelupäeval
Harku valla (www.harku.ee) kodulehele ehituse ja planeerimise rubriigis valdkonna uudiste alla link, millele klõpsates saad liituda aruteluga. Kui liitumisel tekib probleeme,
helista 606 3839 ja juhendame Sind telefoni teel.
Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega
saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses
aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/
210610_404/avalik ja Harku vallavalitsuses kohapeal.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED
JA AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 17 võeti
vastu Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146)
maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruumi
Grupp OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-28/05-2020.
Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Viti külas,
Aiba tee ja Sauevälja tee ristmikust mööda Sauevälja teed

u 90 m kaugusel lõuna suunas, Sauevälja tee ääres, piirnedes
Aiba tee 16 (katastritunnus 19801:001:0199) elamumaaga,
Aiba tee (katastritunnus 19801:001:1828) transpordimaaga,
Vana-Aiba (katastritunnus 19801:001:2147) ning Lehtmaa
(katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaadega.
Juurdepääs maaüksusele on Sauevälja teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse Uus-Aiba maaüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 6719 m² ja 2684 m²
ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 592 m². Transpordimaa krunt kavandatakse Sauevälja tee laiendamiseks
ja võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 350 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.
Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28−45 kraadi.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud
tehnilistele tingimustele.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.–
11.03.2022 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.
harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/100929_19/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
25.02.–11.03.2022 k.a.
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 16 võeti
vastu Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:
002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350)
maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ
Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 20003698.
Planeeritav ala, suurusega u 0,69 ha, paikneb Harkujärve
külas Liiva tee, Sütemetsa tee ja Kiriku tee ristmikust ida
suunas, piirnedes Liiva kergliiklustee L1 (katastritunnus
19801:002:0798), Liiva tee L1 (katastritunnus 19801:002:
0985), Kiriku tee (katastritunnus 19814:001:0502) transpordimaadega ja Liiva tee 2b (katastritunnus 19801:002:
0817) tootmismaaga, Liiva tee 4 (katastritunnus 19801:002:
0801), Käämo tee 10 (katastritunnus 19801:002:0804) elamumaadega ning Käenu (katastritunnus 19801:002:2287)
maatulundusmaaga.
Juurdepääs planeeringualale on Liiva ja Kiriku teelt.
Detailplaneeringuga kavandatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega u 3507 m², üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega u 2587 m² ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega u 846 m². Ärimaa
krundile määratakse ehitusõigus ühekorruselise kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone ning ühekorruselise
avaliku jäätmemaja rajamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 625 m². Hoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 6 m ja üks maapealne ning üks maa-alune korrus.
Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi.
Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset
korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0−30 kraadi. Detailplaneeringuga moodustatav transpordimaa sihtotstarbega krunt võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.
Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni
baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud
tehnilistele tingimustele.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üld- ja teemaplaneeringu lahenduse ning tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.–
11.03.2022 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, veebilehel
www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.
harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/190822_305/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
25.02.–11.03.2022 k.a.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK
VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 18 võeti
vastu Vahi külas Tiigiserva (katastritunnus 19801:011:
0266) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS-i (rg-kood 12203754) tööle nr 12132.
Planeeritav ala, suurusega u 1,8 ha paikneb Vahi külas
u 2,5 km kaugusel Tallinna-Paldiski maantee ja Kiia-VäänaViti tee ristmikust lääne suunas. Planeeritav ala piirneb
11410 Kiia-Vääna-Viti maantee (katastritunnus 19801:011:
0260), Vääna rabatee L1 (katastritunnus 19801:001:4062)
transpordimaadega ja Männipõllu (katastritunnus 19801:
011:0676), Raba (katastritunnus 19801:011:0675), Keila metskond 329 (katastritunnus 19801:001:2673) maatulundusmaade ning Luige (katastritunnus 19801:011:0930) elamumaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud KiiaVääna-Viti maanteelt mööda Vääna rabateed.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine
üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ning kaheks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele moodustatakse üks elamumaa
sihtotstarbega krunt suurusega 6718 m². Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme
abihoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga

kokku kuni 800 m² (sh abihooned kuni 550 m²) ja maaaluse ehitisealuse pinnaga kuni 100 m². Elamu suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m
ja kuni kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus ja üks
maa-alune korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30−45 kraadi. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti vastavalt
detailplaneeringu põhijoonisele, krunt pos nr 3 suurusega
2587 m² ja pos nr 4 suurusega 315 m². Krunt pos 3 moodustatakse kohaliku tee, Vääna rabatee tarbeks ning krunt
pos 4 perspektiivse kergliiklustee tarbeks Kiia-Vääna-Viti
maantee äärde. Transpordimaa sihtotstarbega krundid
võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Detailplaneeringuga moodustatakse üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 8606 m².
Planeeringuala veevarustus on plaanitud lahendada
rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on kavandatud kogumismahuti baasil. Kinnistule on lubatud paigaldada ka biopuhasti koos imbväljakuga, kui on tagatud 50 m vahekaugus plaanitud ning
olemasoleva puurkaevu hooldusalast.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üld- ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb krundi minimaalsuuruse vähendamises.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.02.–
26.03.2022 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste
tn 12, Tabasalu alevik) lahtiolekuaegadel, Vääna seltsimajas
(Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa) lahtiolekuaegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil
kaart.harku.ee/DP/140130_5/avalik.
Detailplaneeringu vähendatud mahus põhijoonisega
saab tutvuda planeeringualal − Tiigiserva maaüksusel.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald
25.02.–26.03.2022 k.a.
DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTESTAMINE
Harku vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 81
kehtestati Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneering Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084)
maaüksuse osas vastavalt Arhitektibüroo Heiki Taras OÜ
(rg-kood 10419148) tööle nr T-06 0422.
Detailplaneeringu kehtestatavas osas on Tiskre külla
Liiva tee 53 maaüksusele kavandatud järgmised krundid:
üks transpordimaa krunt, kaks ühiskondlike ehitiste maa
krunti ja kolm ühiskondliku haljasmaa krunti.
Transpordimaa krunt pos nr 2 suurusega 3639 m² on
kavandatud juurdepääsuks ühiskondlike ehitiste maa
kruntidele ja ühele ühiskondliku haljasmaa krundile.
Ühiskondlike hoonete maa krunt pos nr 3 suurusega
10 000 m² on moodustatud kavandatava lasteaia püstitamiseks. Krundile määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast planeeritakse kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud
katuse kalle määratakse vahemikus 0−15 kraadi. Ühiskondlike hoonete maa krunt pos nr 4 suurusega 30 000 m²
on moodustatud kavandatava algkooli püstitamiseks.
Krundile määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 4700 m². Hoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast planeeritakse
kuni 14 m ja kuni kolm maapealset korrust. Lubatud katuse kalle määratakse vahemikus 0−15 kraadi. Ühiskondlike
ehitiste maa krundid pos nr 3 ja pos nr 4 võib vajadusel ka
liita. Liidetud kruntidele määrakse ehitusõigus kuni kuue
hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 7700 m².
Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast planeeritakse kuni 14 m ja kuni kolm maapealset korrust.
Lubatud katuse kalle määratakse vahemikus 0−15 kraadi.
Ühiskondliku haljasmaa krundid on suurustega 4972 m²,
5903 m² ja 6650 m².
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Liiva teelt.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud tsentraalselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla
üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning
tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil
kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMATA JÄTMINE
Harku vallavolikogu 27.01.2022 otsusega nr 19 jäeti
algatamata detailplaneeringu koostamine Tabasalu
alevikus Kustavi tn 10a (katastritunnus 19801:002:0402)
maaüksusel ja lähialal.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks ajutisele
ehitisele Harku vallas Kütke külas Tominga-Mõhku
maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
Harku vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi
viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame
11.–21.02.2022 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 riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või
e-kirja teel harku@harku.ee 11.–21.02.2022 k.a.
ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND
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REKLAAM & TEATED

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.
Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
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, võsatööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine.
Transport. www.puukirurg.ee,
info@puukirurg.ee, 505 7786.

Vääna mõisakool
otsib

ERIPEDAGOOGI,
kelle peamiseks tööülesandeks on laste ja õpilaste arengu
toetamine.
Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
eripedagoogikas;
• koostöö-, õpi- ja otsustusvõime;
• hea analüüsi- ja planeerimisoskus.
Kasuks tuleb:
• kompetents haridusasutuse tugiteenuste süsteemi
toimimisest.
Pakume Sulle:
• nüüdisaegset töökeskkonda ajaloolises mõisahoones;
• sõbralikku, toetavat ja abivalmis kollektiivi;
• erialast täiendkoolitust.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kui Sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled koostöine
ja positiivse ellusuhtumisega, siis saada sooviavaldus koos
nõutavate dokumentidega hiljemalt 28.02.2022 e-posti aadressile
direktor@vaanakool.edu.ee. Küsimuste korral ning täiendava lisainfo saamiseks helista telefonil 5551 2080
www.vaanakool.edu.ee.

Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

JÄRELEVALVESPETSIALISTI
ametikohale

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:
• valla eeskirjade (heakorra eeskiri, jäätmehoolduseeskiri,
koerte ja kasside pidamise eeskiri, reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri jms) järelevalve, vastavate märgukirjade
koostamine ning nende täitmise kontrollimine;
• Harku vallavalitsuse nimel väärtegude kohtueelse menetluse korraldamine;
• koostöös politsei, eraturvafirmade ja kodanikuühendustega.
Ootame Sind meeskonda, kui Sul on:
• kõrgharidus;
• teadmised omavalitsuse tööst, haldus- ja väärteomenetluse
põhimõtetest ning keskkonnaalastest õigusaktidest;
• varasem väärtegude menetlemise ja haldusmenetluse
läbiviimise kogemus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Tuleb kasuks, kui Sul on:
• töökogemus seotud valdkonnas ja avalikus sektoris.
Omalt poolt pakume:
• võimalusi mitmekülgseks eneseteostuseks ja Harku valla
arengule kaasa aitamiseks;
• toetavat meeskonda;
• 35 päeva puhkust;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• sõidukompensatsiooni;
• ühisüritusi;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.
Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, kus kirjeldad, miks just
Sina oled sobiv kandidaat antud ametikohale, hiljemalt 21.02.2022
portaali CV-Online kaudu või aadressile personal@harku.ee.
Vajadusel annab lisainfot arendus- ja haldusosakonna juhataja
Ergo Eesmaa telefonil 600 3851.

Kuhu minna, mida teha?
Kuupäev
igal ajal
15. veebruar

Aeg

Mis toimub?
Uisutamine, laenutus kohapeal
13.00 Lugejakohtumine Toomas Tiiveliga

Kus?
Muraste uisuplats
Harku raamatukogu

16. veebruar

17.00 Lugejakohtumine Tarmo Vahteriga

Tabasalu raamatukogu

igal neljapäeval 19.00 Segarahvatantsurühma treeningud Tammed
ja Toomed – oodatakse uusi liikmeid
igal teisipäeval 17.45 Naisrahvatants Maranad – oodatakse uusi
liikmeid.
23. veebruar
18.00 EV aastapäeva öömatk
24. veebruar
27. veebruar

8.00

EV aastapäeva pidulik lipuheiskamine

12.00 Vastlapäev

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit
veebilehel www.harku.ee/kalender.

Tabasalu kool, Kooli 9,
Tabasalu
Vääna-Jõesuu Kool,
Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu
algus: Muraste kooli ees,
lõpp: Tilgu sadam
Harku vallamaja lipuväljak,
Kallaste 12, Tabasalu
Kumna kultuuriait, Kivikirsi tee 1,
Kumna

Lisainfo
muraste@muraste.ee, 5848 9661
libharku.ee/sundmused/
lugejakohtumine-toomas-tiiveliga
libharku.ee/sundmused/
armo-vahteri-raamatuesitlus
assatants@gmail.com, 5044 0565
5334 0269, Anu Kihulane
muraste@muraste.ee, 5848 9661
www.harku.ee
Facebook: @Kumna-Kultuuriait

Biopuhastite müük, paigaldus ja
projekteerimine. Teostame töid hajaasustuse 2022. aasta programmi
raames. www.septicum.ee, e-post
rene@septicum.ee, tel 5388 6333.
Trimmerdamine, võsalõikus,
raietööd mootorsaega, lumetõrje käsisahaga Harku vallas.
Tel 5214 353, e-post sompaserv@gmail.com.
Pehme mööbli taastamine,
ümbertegemine. Tel 5236 279,
Viktor.
MÜÜK
Pellet, RUF-brikett ja küttepuud! Kõik ühest kohast! Head hinnad ja kvaliteetne küttematerjal!
Tel 600 0136, 520 0093. Puu24.ee.
Müüa toored ja kuivad
lõhutud küttepuud kohaletoomisega: lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu, kuivad
segalehtpuud võrkkottides
40 l (5–25 cm) hind 2,5 €/
kott. Hinnad ja tellimine kodulehel www.pakhalupuu.ee
või tel 5099 598, e-post
pakhalupuu@gmail.com.
Müüa korralikku toidukartulit
Tallinnasse ja lähiümbrusesse kohaletoomisega 15 € / 30 kg kott. Alates
60 kg kohaletoomine tasuta. Sordid:
´Princess´, ´Laura´, ´Secura´ (muredam).
Tel 5246 035, www.kartulid.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Pakume
võtmed-kätte-lahendusi
hoonete ja majade ehitusel.
E-post mehitus@gmail.com,
tel 5352 9476.

TÖÖ
Töö laos kell 8.30–14.00 kipsplaadi laadimine, 14.00–17.00 veokite
hoolduse ja remondiga tegelemine. Ladu Harkus. Tööülesannete
täitmiseks kaubik Peugeot. Hea
oleks, kui oleks olemas C- või CEkategooria juhiluba, kasuks on vene keele oskus. Tel 56467 462.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan puhtalt ja väljastan
tehtud tööde kohta ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Usaldusväärne meeskond
pakub katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 501 6689.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
Õhksoojuspumba paigaldus.
Hind 200 €. Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.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.
Vaata www.seisevauto.ee.

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)

Igas seisukorras
autode ost
Puksiirteenus

Transenters OÜ
+372 520 5879

Avaldame siirast
kaastunnet
Piret Puustale
kalli

abikaasa

kaotuse puhul.
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REKLAAM

Info@vihmaveerennid.ee

+372 566 33 484
hanna@aknakate.ee Rulood

Tel: 52 7 1059

Teksiilkardinad
Turvakardinad
Terassimarkiisid

Info ja tellimine

51 36 999

Küttematerjali
müük!

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

www.puu24.ee

PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

Harku Valla Teataja
KADRI ALLASTE
aasta maakler

+372 5661 1103
kadri@raid.ee

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

+372 520 00 93

USALDA OMA KINNISVARA
OST, MÜÜK JA ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

a
Vali he
r!
maakle

KRISTA KARIK

Kutseline kinnisvaramaakler
+372 520 3330
krista@plus.ee

AITAN VAHETADA
KODU!

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab

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

