
Suurima prioriteedina vajab elanike hinnangul tähelepanu valla 
hariduselu korraldus
Meenutage nüüd mõttes kõiki eelnevalt hinnatud valdkondi ja öelge, millistesse neist tuleks Teie arvates Harku vallas kõige enam
panustada? Nimetage kuni kolm enda jaoks peamist.
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Haridus, koolid, lasteaiad jms.
Ühistransport

Keskkond, loodus, matkarajad jms.
Teed (hooldus, korda tegemine, lumekoristus jms.)

Kergliiklus
Valgustus

Huvi- ja spordiringid, kultuur, noortekeskus jms.
Liikluskorraldus ja turvalisus

Lastega seonduv, mänguväljakud
Spordiga seonduv (rajatised, üritused jms.)

Eakatega seonduv (hooldekodud jms.), sotsiaalhoolekanne
Infrastruktuur, kommunikatsioon

Kaubandus ja ettevõtlus
Jäätmetega seonduv (äravedu, sorteerimine jms.)

Kultuurimaja/kultuuriüritused
Elanike kaasamine, asjaajamine vallas, rahulolematus

Vesi ja kanalisatsioon
Arstiabi

Rannaalade juurdepääs ja korrashoid
Planeerimistegevus

Töökohtade loomine
Muu

Ei oska öelda/olen kõigega rahul

Nimetati esimesena

Muud mainingud
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on rahul või pigem rahul 
töötingimustega Harku vallas
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on rahul või pigem rahul 
puhketingimustega Harku vallas

Harku valla elanikud hindavad kõrgelt oma elukeskkonda, kuid 
samas iga viies ei ole piisavalt rahul puhketingimustega ning 
enamus ei oska hinnata töötingimusi vallas

% kõigist, n=1804

on rahul või pigem rahul 
elukeskkonnaga Harku vallas86% 27%73%

* 2020. aastal oli Harku valla elukeskkonna, töö- ja puhketingimustega väga või pigem rahul 90% valla elanikest.

Mõeldes elukeskkonnale, töö- ja puhketingimustele Harku vallas üldiselt, siis kuidas Te HINDATE elamist Harku vallas? 
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HARKU VALLA AMETLIK TASUTA HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

MIDA TOOB AASTA 2023?
Millised sihid on Harku vallavalitsus 
alanud aastaks seadnud?

TASUB TEADA
Elukohajärgse põhikooli määramise
tingimused ja kord on muutunud.

Lk 3 INTERVJUUD
Kaupo Rätsepp ja Vello Viiburg – 
volikogu endine ja uus aseesimees.

Lk 2 Lk 
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Harku Valla Teataja

MERIKE PINN
kommunikatsioonispetsialist

Ü ldine rahulolu Harku valla 
kui elukeskkonnaga on suur: 
86% valla elanikest on väga 
või pigem rahul (sh 29% vä-

ga rahul). 
Harku valla elanikud hindavad kõr-

gelt oma elukeskkonda, kuid samas 
iga viies ei ole piisavalt rahul puhke-
tingimustega ja enamik ei oska hin-
nata töötingimusi vallas.

Rahulolu eri valdkondadega on lä-
bivalt suurem Tabasalu-Rannamõisa 
kandis. Rahulolu on kõige väiksem 
Kumna-Tutermaa ja Türisalu kandi 
elanikel.

Vallaelanikud on enim rahul järg-
miste valdkondadega:

• üldine kord ja turvalisus – 86%
• prügivedu ja jäätmekäitlus – 81%
• loodusrajad ja rohealad – 77%
• müügi- ja teenindusettevõtete 

olemasolu – 78%.
• loodusrajad ja rohealad – 77%.
Kasutajad hindavad kõrgelt ka raa-

matukogude, koolide ja lasteaedade 
tegevust, noortetööd ning spordi-
rajatisi. 

Vallaelanike silmis on valla aren-
guprioriteediks tõusnud hariduselu 
korraldus (lasteaedade ja koolide asu-
kohad, transpordiühendus ja teenuse 
kvaliteet I–III kooliastmes), teisele 
positsioonile on taandunud ühistrans-
pordi arenguvajadused. Olulisem kui 
varem on mure keskkonna ja looduse 
pärast ning endiselt on päevakorras 
kommunaalteemad (teede hooldus, 
valgustus, kergliiklusteed).

Kõige kriitilisemad on valla ela-
nikud ühistranspordi ühendusega 
Tallinnaga (rahul on 36% uuringus 
osalenutest), liiklusturvalisusega 
(35%), tänavavalgustusega (32%), pla-
neerimistegevusega (32%) ja teede 
talvise hooldusega (30%). Olgu siin-
kohal lisatud, et küsitlusperioodi jäi 
suur lumetorm.

Rahulolu valla juhtimisega
Üle pooltel valla elanikest (52%) on 
viimase aasta jooksul olnud mõni 
valda või elu vallas puudutav küsi-
mus või probleem, seda on rohkem 
kui varem. Enim on probleemkohti 
olnud Harku ja Kumna-Tutermaa 
kandi elanike seas ja seetõttu on 
nemad pöördunud vallavalitsuse 
poole rohkem kui teised.

Kolm peamist pöördumisviisi 
oma probleemile/küsimusele val-

Uuring: üldine rahulolu Harku valla 
kui elukeskkonnaga on suur

Harku valla elanike rahulolu-
uuring tehti veebiküsitlusena 

ajavahemikul 2.–12. detsember 
2022. Uuringu eesmärk oli välja 

selgitada Harku valla elanike 
rahulolu elukorraldusega vallas 

ning soovid ja vajadused selle 
edasiseks arendamiseks. 

Küsitlusele vastas 1804 Harku 
valla elanikku.

lalt vastuse saamiseks on samad kui 
varem: eelkõige e-kirja saatmine, 
seejärel valla kodulehe kasutamine 
internetis ja helistamine vallamajja. 
Kõik ülejäänud pöördumisviisid 
(personaalne vastuvõtt, Facebook, 
külaseltsi vahendusel jms) on vähem 
kasutusel, kuid Facebooki kasutus 
on varasemaga võrreldes kasvanud.

Hinnangud valla ametnike tege-
vusele on üldjoontes sarnased vara-
semaga: kõrgemalt hinnatakse amet-
nike suhtumist, nende teenindus- ja 
suhtlemisoskust – ametnikud on 
sõbralikud, viisakad, asjatundlikud, 
kuid vähem ollakse rahul tulemuse 
saavutamisega – probleemidele lahen-
duse leidmise ja selle kiirusega, samuti 
vallavalitsuse tegevuse ja otsuste kohta 
info kätte- ja arusaadavusega. 

Valla infokanalitest on Harku Valla 
Teataja kõrvale tõusnud olulisele 
kohale sotsiaalmeedia, kodulehe jäl-
gimine on püsinud stabiilne. Sotsiaal-
meediapostitusi jälgivad aktiivsemalt 
nooremad, eriti vanuses 25–54 aastat.

Valla seltsielu
Kohalike külaseltsidega on liitunud 
12% valla elanikest (16-aastased ja 

on neile huvipakkuvam ja on kogu-
konna/külaseltsi tegevusega enam 
rahul) eelkõige vallaelanikud vanuses 
40–54, neist nooremad ja vanema-

Muudatused 

sotsiaal-
toetustes. 

Loe lk 3

vanemad), külaseltside üritustel osa-
leb 38% küsitletutest.   

Kohaliku külaseltsi tegevus pakub 
huvi paljudele (50%), kuid rahulolu 
nende tegevusega kogukonna või 
küla huvide eest seismisel on taga-
sihoidlik (31%). 

Külaseltsidest eristub positiiv-
selt Muraste – külaseltsi tegevusse 
on kaasatud enam külaelanikke kui 
mujal (28%), külaseltsi üritustel on 
enam osalejaid kui keskmiselt (48%) 
ning seltsi tegevusega kogukonna 
huvide eest seismisel ollakse rohkem 
rahul kui mujal (56% peab tegevust 
piisavaks).    

Iga kolmas vallaelanik (35%) on 
käinud aasta jooksul mõnes kü-
lamajas või kogukonnakeskuses. 
Huvipakkuvate tegevuste pingerida 
kohalikus külamajas/seltsimajas ei 
ole aja jooksul muutunud: enam 
tuntakse huvi endiselt kontsertide 
vastu, järgnevad populaarsuselt koo-
litused ja liikumisringid (võimlemine 
jne). Tegevused pakuvad suuremat 
huvi pigem naistele ja tööealistele 
vallaelanikele. 

Valla seltsielus on aktiivsemad 
(osalevad külaseltsi tegevuses, see 

ealised vajavad endiselt suuremat 
motiveerimist kaasalöömisel.

Fookusesse haridus
Prioriteedina vajab elanike hinnangul 
tähelepanu valla hariduselu korraldus. 
Uuringus eristub kaheksa valdkonda, 
kus elanike ootused vallapoolsele pa-
nusele ja eestvedamisele on suurimad: 

• ülekaalukalt enim tuuakse aren-
guprioriteedina esile ootusi valla 
hariduselule, koolide arengule ja 
lasteaiakohtade loomisele (29%);

• järgneb ühistranspordi areng, mis 
oli veel 2020. aastal vallaelanikele 
kõige olulisem arengukoht (23%);

• keskkonna hoidmine, matkara-
dade loomine ja korrashoid – ka selle 
temaatika tähtsus on märkimisväär-
selt kasvanud (23%);

• muud kommunaalteemad (teede 
hooldus, valgustus, kergliiklusteed, 
liikluskorraldus) on endiselt päe-
vakorras;

• kasvanud on ootused vaba aja 
veetmise võimalustele (huvi- ja spor-
diringid, noortekeskus jms).

Võrreldes varasemaga tuuakse 
enam esile vajadust parendada eakate 
hoolekannet ja taristut. 

Varasemast vähem tuuakse esi-
le ühistranspordi arenguvajaduste 
kõrval valla valitsemisega kaasnevaid 
probleeme (kaasamine, asjaajamine) 
ning kaubanduse ja ettevõtlusega 
seonduvat.

Uuringus osalemise kutse saadeti 
kõigile Harku valla vähemalt 16-aas-
tastele elanikele rahvastikuregistris 
registreeritud e-posti aadressil (11 218 
kontakti). Vastajad jagunesid asulate 
ja kantide kaupa proportsionaalselt 
üldkogumiga. Uuringu tellis Harku 
vallavalitsus, küsitles Norstat Eesti AS. 

Harku valla elanike hinnang oma elukeskkonnale

Valdkondadest on kõige suurem rahulolu üldise korra ja turvalisusega

Enim vajab elanike hinnangul tähelepanu valla hariduselu
(Meenutage nüüd mõttes kõiki eelnevalt hinnatud valdkondi ja öelge, millistesse neist tuleks Teie 
arvates Harku vallas kõige enam panustada? Nimetage kuni kolm enda jaoks peamist.)

% kõigist, n=1804; valdkondade järjestus: väga + pigem rahul
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Üldine kord ja turvalisus
Prügivedu ja jäätmekäitlus

Müügi- ja teenindusettevõtete olemasolu
Loodus- ja matkarajad, rannaalad, pargid ja rohealad

Teede ja tänavate korrashoid
Kergliiklusteed

Teede ja tänavate talvine hooldus
Tänavavalgustus

Jäätmejaama töökorraldus
Liiklusturvalisus
Spordirajatised

Keskkonnakaitse
Kultuuri-, spordi ja vaba aja üritused

Laste mänguväljakud
Ühistranspordi ühendus Tallinnaga

Koolid
Raamatukogu lahtiolekuajad

Huviringid ja spordiringid
Tervishoid (perearstid, nende kättesaadavus)

Raamatukogu tarvikute mitmekesisus
Lasteaiad

Ettevõtluskeskkond ja selle arendamine
Planeerimistegevus

Sotsiaaltoetused
Noorsootöö

Vallasisene ühistransport
Laste hoolekandega seotud teenused

Eakatele mõeldud teenused
Väga rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska hinnata

Valdkondadest on kõige suurem rahulolu üldise korra ja turvalisusega
Kuidas Te hindate järgmiste valdkondade toimimist Harku vallas:
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TOIMETUS
Tel 5556 5434, e-post vallaleht@harku.ee
Vastutav toimetaja Merike Pinn, tel 505 4894, 
e-post merike.pinn@harku.ee  
Küljendaja Nigul Treimann

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval. Harku Valla Teataja kanne toimub kahe tööpäeva vältel alates vallalehe ilmu-
mispäevast. 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.

REKLAAM JA MÜÜK  
tel 5556 5434 
e-post vallaleht@harku.ee

 VÄLJAANDJA 
Harku Vallavalitsus

Kallaste tn 12, Tabasalu 76901, 
Harju maakond  

tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

Harku Valla Teataja
   TRÜKK  

AS Printall
HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:

8.00–18.00 8.00–16.00 8.00–16.00 8.00–18.00 8.00–14.30
*14.00–18.00 *9.00–12.30

E T K N R

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

Kallaste tn 12, Tabasalu

Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev 
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Lühiuudised
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VALLAVALITSEMINE

Ootame ametisse kandideerima 
uusi rahvakohtunikke

Harju maakohus on pöördunud Harku vallavolikogu poole 
taotlusega esitada kohtule 21. veebruariks 2023 kaheksa 
Harku valla rahvakohtunikukandidaati, kuna praeguste 
rahvakohtunike volituste tähtaeg lõpeb 11. aprillil 2023. 
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõi-
melise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab 
eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevu-
seks sobivate kõlbeliste omadustega. 

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja 
vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hilje-
malt 18. jaanuariks 2023 saata digitaalselt allkirjastatud 
ankeet (leitav valla veebilehelt) aadressile harku@harku.ee 
või tulla volikogu kantseleisse (Harku vallamaja, Kallaste 
12, Tabasalu) ja täita ankeet kohapeal või saata välja trüki-
tud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Harku vallavoli-
kogu, Kallaste 12, Tabasalu 76901.

Lisainfo: Ive Eevel, ive.eevel@ harku.ee, tel 606 3835. 
(HVT)

Too vana jõulukuusk kogumispunkti!
Jõulukuuse koht pole olmeprügi hulgas ja seetõttu saab 
vana jõulupuu viia kogumispunkti Tabasalus aadressil 
Kooli 5. Kuuse saab sinna tuua 22. jaanuarini. Kogumis-
punkt asub jäätmejaama kõrval parkimisplatsil.

Jõulukuusk ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla 
kuuseehteid, plastikut, riiet ega muud materjali. Kogutud 
kuused lähevad hakkpuiduna taaskasutusse.

(HVT)

Harku valla jäätmekava 2023–2027
avalik väljapanek 

Harku vallavalitsus teatab, et Harku valla jäätmekava 2023–
2027 avalik väljapanek toimub 25.01–8.02.2023. 

Harku valla jäätmekava 2023–2027 eelnõuga on võima-
lik tutvuda Harku valla veebilehel http://www.harku.ee/
jaatmekava või Harku vallamajas Kallaste tn 12, Tabasalu. 

Oma kirjalikud ettepanekud, vastuväited ja küsimused 
eelnõu kohta saad saata kuni 8. veebruarini (k.a) aadressile 
harku@harku.ee. 

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepane-
kuid või vastuväiteid jäätmekava kohta, siis toimub avalik 
istung 10.02.2023 kell 14 Harku vallamaja koosolekute 
saalis Kallaste tn 12, Tabasalu. Avalikule arutelule saab 
registreerida http://www.harku.ee/jaatmekava. 

(Harku vallavalitsus)

Avaliku raha kasutamine 
peab olema otstarbekas, lä-
bipaistev ja kontrollitav. Ole-
me avaldanud valla veebilehel 
interaktiivse töölaua, kus on 
võimalik tutvuda nii 2023. 
aasta eelarve projekti, 2022. 
aasta eelarve täitmise kui ka 
makse saajate infoga. Info on 
kättesaadav palju detailsemalt 
kui varem.

Igal Harku valla lapsel on 
õigus käia kodulähedas koolis 
ja saada parim haridus. Planee-
rimisel on Tiskre hariduslin-
nak, mille maksumus paneb 
lähiaastatel proovile valla fi-
nantsilise võimekuse. Seetõttu 
on väga oluline, et praeguste 
otsuste tegemisel oleme koo-
livõrgu planeerimisel võtnud 
arvesse kõiki aspekte. Selle 
aasta väljakutse hariduses on 
kolmanda kooliastme analüü-
situd planeerimine järgmisteks 
aastateks. 2024. aastaks lõpeb 
Harku valla haridusvaldkonna 
arengukava ja uue perspektiivi 
seadmine ootab teadmispõhist 
analüüsi juba sellel aastal. Ot-
suste tegemisel tugineme uu-
ringutele, kaasame ülikoolide 
teadlasi ja meie valla haridus-
juhte. Lähtume prognoosimi-
sel demograafilistest arengust, 
planeeringutest ja väljastatud 

KATRIN KRAUSE
vallavanem

E elmise aasta lõpus tellis 
Harku vallavalitsus rahul-
olu-uuringu. Hea meel 

on tõdeda, et üldine rahulolu 
Harku valla kui elukeskkonna-
ga on suur – 86% valla elani-
kest on väga või pigem rahul 
(sh 29% väga rahul). Valla-
elanike silmis on valla arengu-
prioriteediks tõusnud haridus-
elu korraldus (lasteaedade ja 
koolide asukohad, transpor-
diühendus ja teenuse kvaliteet 
I–III kooliastmes), võrreldes 
paari aasta taguse uuringuga 
on teisele kohale taandunud 
ühistranspordi arenguvaja-
dused. Olulisem kui varem on 
mure keskkonna ja looduse 
pärast ning endiselt on päe-
vakorras kommunaalteemad 
(teehooldus, valgustus, kerg-
liiklusteed). Need vallaelanike 
arenguprioriteedid on kindlas-
ti järgmiste aastate keskmes. 

 
Millised on 2023. aasta 
eesmärgid ja väljakutsed? 
2023. aasta eelarve projekt on 
volikogus läbinud esimese lu-
gemise. Eelarve maht kasvas 
eelmise aasta algse eelarvega 
võrreldes 11,35 miljonit, kus 
enim suurenes investeeringu-
te maht (+ 4,54 miljonit, s.o 
+78%).

Suur rõhk on haridusasu-
tuste investeeringutel. Vääna-
Jõesuu lasteaia ehitust on ko-
halikud inimesed kaua ooda-
nud ning uus maja aitab suurel 
määral leevendada lasteaia-
kohtade nappust. Projektee-
rimine ja ehitamine maksab 
4,8 miljonit ja see on valla 
jaoks tänavu üks suurimaid ja 
olulisemaid investeeringuid. 

Tabasalu koolipere on kaua 
oodanud peamaja rekonst-
rueerimist. Suveks on plaani-
tud rekonstrueerimistöid 1,3 
miljoni euro ulatuses, lisaks 
Alasniidu lasteaia omandamise 
teine osa (1,4 miljonit eurot). 
Lahendust vajab Muraste ja 
Meriküla ühenduse probleem 
Kolmiku tänava lõpus oleva 
allapääsu rekonstrueerimise-
na, selleks on eelarves 686 000 
eurot. Lahendus peab olema 
kooskõlas kogukonna visioo-
niga. Praegu vaatame üle teh-
nilisi võimalusi, et siis lõpliku 
lahenduse valikuks kaasata ka 
kogukond.

Aastast 2022 on saanud 
minevik. 2023. aasta on 

meie ees koos uute välja-
kutsete ja kohustustega. 

Vallavalitsusele tähendab 
see eeskätt juba seatud 

plaanide ja ülesannete 
täitmist, mis kajastuvad 

nii arengukavas kui ka 
meie eelarves.

ehituslubadest ning kindlasti 
kaasame kogukonna. Hindame 
vajadust koolikohtade järele 
nii lühemas kui ka pikemas 
perspektiivis. Koolivõrgu aren-
damisel on oluline luua laste-
le valikuvõimalus erinäoliste 
koolide vahel, aga samas ei 
saa unustada piirkondlikku 
rahvastikuprognoosi ja hari-
dusökonoomika põhimõtteid.

Alanud aastalt soovin, et 
meie valla noored senisest 
veelgi agaramalt valla elus kaa-
sa lööksid. Olgu selleks siis 
noorte volikogu, malevad või 
muud noorte endi algatatud 
ettevõtmised ja üritused.

Hea elukeskkonna nimel 
Meie hea elukeskkonna ta-
gamiseks on planeerimise ja 
ehituse valdkonnas käimas üld-
planeeringut täpsustav teede ja 
juurdepääsude teemaplanee-
ringu menetlus. Sellega saab 
tutvuda aadressil http://kaart.
harku.ee/DP/T_teemaplanee-
ring/avalik/. Korraldatud on 
avalikustamise järgne arutelude 
ring, mille raames toimusid 
aasta lõpus kolm kohtumist 
huvitatud isikute ja vallakoda-
nikega ning tagasiside põhjal 
täiendame teemaplaneeringut. 
Lahendust ootame koostöös 
transpordiametiga Rannamõi-
sa-Klooga maanteele, et luua 
turvalised maanteeületuskohad 
nii Tabasallu kui ka Murastesse. 

Meie looduskeskkonna säi-
limiseks on oluline Sõrve loo-
duskaitseala moodustamine ja 
selle kaitsekorra kehtestamine. 
Novembris andsime peaminis-
ter Kaja Kallasele vallavalitsuse 
ja vallavolikogu pöördumise 
Sõrve looduskaitseala kehtes-
tamiseks. Keskkonnaministee-
rium esitas detsembris Sõrve 
LKA moodustamise määruse 
eelnõu valitsusele. Loodame, 
et see aasta toob Harku vallale 
üle kuueteist aasta kestnud 
protsessis häid uudiseid ning 
surve ulatuslikuks kaevanduste 

arenguks saab piiri ja meie 
väärtuslik metsamassiiv on 
endiselt Tallinna ja Harjumaa 
kopsud.

Vallavalitsuse poole pealt 
on selle aasta märksõna kvali-
teedijuhtimine, mis hõlmab ka 
meie tööprotsesside kindlaks 
määramist, kus peaeesmärk on 
osutada kvaliteetseid avalikke 
teenuseid kodanike ja huvi-
rühmade vajadustest lähtudes. 
Olulised on uued lahendused, 
e-teenused ja innovatsioon. 
Fookuses peab olema kliendi 
ehk vallakodanike rahulolu. 
Tähtis on tagada konkurent-
sivõimeline töötasu tööjõu 
voolavuse vähendamiseks ning 
kvalifitseeritud töötajate hoid-
mine kõigis meie haridus- ja 
allasutustes. 

Kindlasti toob aasta meile 
probleeme ning peame valmis 
olema ootamatuteks olukor-
dadeks nii majanduses, riigi 
julgeolekus ja meie inimeste 
hakkama saamiseks rasketes 
olukordades. Üheskoos peame 
leidma võimalused raskustest 
välja tulemiseks ja hoidma 
pilgu helgema tuleviku tarvis.

Liikumispööre on 
võimalik!
Meie elus kõige olulisemal 
kohal on tervis. 2023. aasta 
on jänese aasta – jänes on pi-
kaealisuse, külluse, liikumi-
se ja rahu sümbol. See aasta 
on liikumisaasta ja ma väga 
soovin, et igaüks meist leiab 
võimaluse avastada eri liiku-
misviise meie valla mitme-
külgses looduskeskkonnas, 
käia ujumas või liituda mõne 
liikumisharrastusega, mida 
pakuvad külaseltsid ja organi-
satsioonid. Meil kõigil on oma 
osa liikumiskultuuri kujun-
damisel peres ja ühiskonnas 
isikliku eeskuju ja mõtteviisi 
kaudu. Siinkohal hõikan välja 
liikumisaasta motiivi: liikumis-
pööre on vajalik ja võimalik!

Mulle kui vallavanemale 
tähendab see aasta eelkõige 
suhtlust kogukonnaga, ettepa-
nekute ja murede ärakuulamist 
ja ühiste lahenduste leidmist. 
Loodan väga Harku valla 
elanike aktiivsusele ja avatud 
suhtlusele. Iga inimese panus 
on tähtis, et muuta meie valda 
veel paremaks. See puudutab 
valla taristut tervikuna, meie 
õiguskorda, looduskeskkonda, 
haldust, avalike teenuste kätte-
saadavust, samuti abivajavast 
inimesest teatamist. 

Eduka valla võti on koostöö – 
just seda ootan ma alanud aas-
talt.

Alanud aasta prioriteedid: 
haridus, keskkond ja 
koostöö  

Selle aasta 
väljakutse

hariduses on 
kolmanda kooli-

astme analüü-
situd planee-

rimine järg-
misteks aas-

tateks.

Harku vallavanem Katrin Krause. / Foto: Mallu Mariann Treimann

Elanikke kokku  

17 520
mehi naisi 

54
vallasisene liikumine

 89suri 5

saabus 

242
sündis 10

8693

Statistika
Harku valla elanikkonna statistika  
seisuga 1. jaanuar 2023  

8827



TIIA SPITSÕN
valla sotsiaal- ja tervishoiu-
osakonna juhataja

A lates jaanuarist on viie 
sotsiaaltoetuse määra-
tavad summad suure-

mad kui läinud aastal, alates 
augustist suureneb koduse 
lapse toetus. 

Alates 2016. aastal määruse 
vastuvõtmisest on eelkõige 
elukalliduse kasvu tõttu piir-
määrasid peaaegu igal aastal 
muudetud.

Alates jaanuarist on viie sot-
siaaltoetuse määratavad sum-
mad suuremad

Alates augustist 2023 muutub 
koduse lapse toetus

Eestkostel või peres hoolda-
misel oleva lapse koolitoetus
• Eestkostel või peres hoolda-
misel oleva lapse koolitoetust 
antakse taotluse alusel vanem-
liku hoolitsuseta alaealise lapse 
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Harku valla koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli 
kulude vanema poolt kaetava osa suurus muutus 
alates 1. jaanuarist. 

 Vabariigi valitsus kehtestas 9. detsembril 
alates 1. jaanuarist 2023 töötasu alammääraks 
725 eurot. 

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude 
vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord 
ning Harku valla huvikoolide kulude vanema poolt 
kaetava osa määr ja selle tasumise kord reguleerivad 
Harku valla koolieelse lasteasutuse ja huvikooli muude 
kulude vanema poolt kaetava osa määra. Vanema poolt 
kaetava osa suurus on määruse kohaselt seotud valitsuse 
kehtestatud töötasu alammääraga, millest tulenedes 
muutus alates 1. jaanuarist ka Harku valla koolieelsete 
lasteasutuste ja huvikoolide muude kulude vanema poolt 
kaetava osa suurus. 

 
Koolieelsetes lasteasutustes
• Kohatasu 10% palga alammäärast ehk 72,5 eurot kuus, 
kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. 
detsembri seisuga Harku vald.
• Kohatasu 15% alammäärast ehk 108,75 eurot kuus, kui 
ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.
• Kohatasu 20% alammäärast ehk 145 eurot kuus, kui 
mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 
seisuga ei ole Harku vald.

Kohatasust vabastatakse lasterohked pered (kolm või 
enam 0–16-aastast last, 19-aastase lapse õppimise korral) 
ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. 
detsembri seisuga Harku vald.

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude 
vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord 
on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.
harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine

 
Huvikoolis
Muusikaõppes ja pilliga ettevalmistusklassis
• 13% palga alammäärast ehk 94,25 eurot kuus, kui 
lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 
rahvastikuregistri järgi Harku vallas.
• 14% palga alammäärast ehk 101,50 eurot, kui lapse ja 
ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Harku 
vallas.
• 15% palga alammäärast ehk 108,75 eurot, kui lapse ja 
vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgi Harku 
vallas.
Kunstiõppes ja pillita ettevalmistusklassis
• 6% palga alammäärast ehk 43,5 eurot, kui lapse ja 
mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvasti-
kuregistri järgi Harku vallas.
• 7% palga alammäärast ehk 50,75 eurot, kui lapse ja ühe 
vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Harku vallas.
• 8% palga alammäärast ehk 58 eurot, kui lapse ja vane-
mate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgi Harku vallas.

Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa 
määr ja selle tasumise kord on leitav Riigi Teatajas: https://
www.riigiteataja.ee/akt/408022022045?leiaKehtiv

Pideva hinnatõusu tõttu on ka eralasteasutused jõud-
salt hindu tõstnud või tõstmas. Seepärast võib tekkida 
olukord, kus teenuse osutajate hind võib ületada Harku 
valla volikogu kehtestatud piirmäära (80% palga alam-
määrast). Vallavalitsus analüüsib tekkinud olukorda ja 
püüab esimese kvartali jooksul leida meetmed, kuidas 
lahendada võimalik kulu kasv eralasteasutuse teenust 
kasutavatele lasterohketele peredele. 

Muutus lasteasu-
tuste ja huvikoolide 
kulude vanema poolt 
kaetav osa

Alanud aasta toob 
Harku valla sotsiaal-
toetustes muutusi  

Alates jaanuarist on 
viie sotsiaaltoetuse 

määratavad summad 
suuremad kui läinud 

aastal, alates augustist 
suureneb koduse lapse 

toetus.

eestkostjale või lapse peres 
hooldajale või lapse kasuva-
nemale tingimusel, et laps on 
valla elanik.
• Toetust antakse, kui laps õpib 
põhikoolis või gümnaasiumis 
või põhikooli baasil kutseõp-
peasutuses.
• Toetust antakse kuni lapse 
20-aastaseks saamiseni.

Kui laps saab käimasoleval 
õppeaastal 20-aastaseks, maks-
takse selle lapse kohta toetust 
õppeaasta lõpuni.
• Toetus määratakse taotluse 
esitamisele järgnevast kuust ja 
makstakse iga kuu 1. septemb-
rist kuni 30. juunini.
• Taotluse toetuse saamiseks 
võib esitada lapse eestkostja, 
kasuvanem või hooldaja.

Koolitoetus põhikooli või güm-
naasiumi lõpetamisel 
• Toetust antakse vähekind-
lustatud perele lapse/laste 
põhikooli või gümnaasiumi 
lõpetamisel.
• Toetuse taotlusele tuleb lisada 
taotleja ja tema pereliikmete 
kolme viimase kuu kõigi ole-
masolevate pangakontode väl-
javõtted laekunud tulude kohta 
alg- ja lõppsaldo summadega.

Elukohajärgse põhikooli määramise 
tingimused ja kord on muutunud

REELIKA LÕHMUS
üldharidusspetsialist

Uue määrusega rakendatak-
se sama põhikooli määra-

mise tingimusi ja korda kõiki-
des Harku valla põhikoolides.

Mis on suuremad 
muudatused?
1. klassi astumise taotluste esi-
tamise tähtaega nihutati ja me-
netlemine muudeti lühemaks. 
Varem tuli esitada taotlus jaa-

Detsembri lõpus kinnitas 
Harku vallavalitsus eelnõu, 

millega muudeti elukoha-
järgsesse põhikooli mää-
ramise tingimusi ja korda 

Harku vallas.

nuarist märtsini ja koolikoha 
saamise kohta edastati info 
hiljemalt 15. aprilliks, mille 
järel algas põhikooli vastuvõ-
tuks dokumentide esitamine. 
Uue määrusega saab taotlusi 
esitada 1. veebruarist 1. mai-
ni. Koolikoha saamise kohta 
edastatakse info hiljemalt 10 
kalendripäeva jooksul, mille 
ajal on võimalus esitada ka 
sooviavaldus saadud koolikoha 

ümbervaatamiseks. Dokumen-
did koos põhikooli vastuvõtu 
taotlusega tuleb esitada koolile 
hiljemalt 31. maiks. 

Määrusesse lisati koolikoha 
määramise alused 7. klassi. 
Praegu võtab 7. klassi astu-
mise avaldusi vastu Tabasalu 
kool. Määrusega seati taotluste 
esitamise tähtajaks 1. aprill, 
seejärel teavitatakse hiljemalt 
juunikuus ARNO e-keskkon-
na kaudu vanemat õpilasele 
määratud õppehoonest. Koo-
likoha paiknemise aluseks on 
põhikooli- ja gümnaasiumi-
seadusest tulenevad prioritee-
did (esmajärjekorras õpilase 
elukoha lähedus koolile, sama 
pere teiste laste õppimine sa-
mas koolis ja võimaluse korral 
vanemate soov).

Määrusesse lisati ka koo-
list väljaarvamise tingimused, 

ühest koolist teise ülemine-
ku tingimused ja välisriigist 
tulnud õpilaste vastuvõtmise 
üksikasjad. Varem olid need 
täpsustatud kooli vastuvõtu-
korras. 

Määrusega ei muudetud 
väljastpoolt Harku valda kooli-
koha taotlemise aega. Endiselt 
saab alates 15. juunist esitada 
taotlusi ka väljastpoolt Harku 
valda või elanikud, kes keva-
del koha taotlust ei esitanud. 
Koolid lähtuvad taotluste vas-
tuvõtmisel nende esitamise 
ajalisest järjestusest pakkudes 
esimesena koolikohta Harku 
valla elanikule.

Lisainfo: üldharidusspet-
sialist Reelika Lõhmus, tel 
609 0492, Reelika.Lohmus@
harku.ee. Tutvu määrusega 
kodulehel: https://www.harku.
ee/1.-klassi-koha-taotlemine.

Toidutoetus koolieelses laste-
asutuses või lapsehoius käi-
vale lapsele
• Toidutoetust antakse vähe-
kindlustatud isikule/perele 
koolieelses lasteasutuses või 
lapsehoius käiva lapse toidu-
raha maksumuse hüvitamiseks 
perioodil 1. september kuni 
30. juuni.
• Toetuse taotlusele lisatakse 
taotleja ja tema pereliikmete 
kolme viimase kuu kõigi ole-
masolevate pangakontode väl-
javõtted laekunud tulude kohta 
alg- ja lõppsaldo summadega.  
• Toetus määratakse taotluse 
laekumise kuule järgnevast 
kuust. 

Küttetoetus
• Küttetoetust antakse üks kord 
aastas taotluse alusel rahalise 
toetusena ahjuküttega eluruu-
mi omavale või seda üürile-
pingu alusel kasutavale üksi 
elavale mittetöötavale puudega 
isikule või üksi elavale mitte-
töötavale vanaduspensionärile.
• Toetus määratakse kuludo-
kumendi alusel.

Matusetoetus
• Matusetoetust antakse taot-

luse alusel matuse korraldajale, 
kui lahkunu oli Harku valla 
elanik.

Kui lahkunul puudus rah-
vastikuregistris elukoha aad-
ress, makstakse matusetoetust 
matuse korraldajale, kelle rah-
vastikuregistrijärgne elukoht 
on Harku vald.
• Toetuse suuruse määrami-
sel lähtutakse lahkunu surma 
kuupäeval kehtivast toetuse 
määrast. Toetust on võimalik 
taotleda 6 kuu jooksul lahkunu 
surmakuupäevast arvates.

Koduse lapse toetus
• Toetus antakse taotluse alusel 
lapsevanemale, eestkostjale või 
lepingulisele hooldajale kui:

1) lapse, kelle jaoks toetust 
taotletakse, ja tema mõlema 
vanema või üksikvanema elu-
koht rahvastikuregistri andme-
tel on Harku vallas vähemalt 
arveldamisele kuuluva kuu 10. 
kuupäeva seisuga ning on seda 
kogu arveldamisele kuuluva 
perioodi jooksul;

2) laps, kelle jaoks toetust 
taotletakse, ei ole kantud ühegi 
munitsipaal- või eralasteaia 
nimekirja ja lapse eest ei maks-
ta lapsehoiutoetust, samuti ei 
ole vanem keeldunud valla 
poolt pakutavast lastehoiu ega 
lasteaiarühma kohast. Erand-
juhul võib koduse lapse toetust 
tasuda, kui vanem on mõjuval 
põhjusel loobunud lastehoiu 
või lasteaiarühma kohast.
• Õigus toetust taotleda on ala-
tes lapse 1,5-aastaseks saami-
sest kuni lapse 3-aastaseks saa-
miseni. Juhul kui laps saab 3-aas-
taseks õppeaasta sees, maks-
takse toetust õppeaasta lõpuni.
• Toetuse andmine otsustatak-
se taotluse esitamisele järgne-
vast kuust. 
• Toetus makstakse otse toe-
tuseks õigustatud isiku panga-
kontole kord kuus.

Toetus Toetuse 
suurus 
2023. a

Eestkostel või peres 
hooldamisel oleva 
lapse koolitoetus

100 €

Koolitoetus põhikooli 
või gümnaasiumi 
lõpetamisel 

150 €

Toidutoetus kooli-
eelses lasteasutuses 
või lapsehoius käi-
vale lapsele

43 €

Küttetoetus 300 €

Matusetoetus 400 €

 

Toetus Toetuse 
suurus 
31. juulini 
2023

Toetuse 
suurus 
1. augus-
tist 2023

Koduse 
lapse 
toetus

250 € 400 €

Valla toetused suurenevad. / Foto: Pixabay

Muraste kool. / Foto: Riho Kirss

Maalida on mõnus. / Foto: Pixabay



Eesti maastikule maamaksu 
vabastuse. Räägi selle saa-
misloost veidi lähemalt. 

Harku vallavolikogu tegi ot-
suse vabastada koduomanikud 
maamaksust 2010. aasta no-
vembris. Eestis oli aga koduga 
seotud kulude vähendamine 
teema olnud juba aastaid va-
rem, kuid kõige konkreetsemalt 
seisis kodualuse maamaksu 
vabastamise eest toonane Isa-
maa ja Res Publica Liit. 

Harku vald sai tõesti suure-
mat meediatähelepanu sellega, 
et oli esimene omavalitsus, kes 
kodualuse maamaksu kaota-
mise otsuse tegi. 

Harku valla kontekstis oli 
maamaksu kaotamine prag-
maatiline otsus ehk otsuse alu-
seks olid arvud. Korraldasime 
eri aastaaegadel vallas mobiilse 
positsioneerimise, mille and-
mete analüüsi tulemus näitas, 
et vallas elab elanike registriga 
võrreldes 3000–3500 inimest 
rohkem. Nägime suurt potent-
siaali meelitada inimesi ennast 
valla kodanikuks registreerima 

Minu arusaam 
on olnud, et igal 
inimesel peaks 

olema sisemine 
motiveeritus 

oma tööd teha 
nii hästi, kui ta 

seda suudab ja 
oskab.

kas ta kuulub opositsiooni või 
koalitsiooni, nii järjepidevalt 
oleks panustanud oma tead-
miste ja kogemustega valla 
arengusse. 

Millised olid esimesed suure-
mad probleemid, millega tuli 
hakkama saada? Olid need 
personalist tingitud või valla 
eluolu korraldamisega seotud?

Esimene suur väljakutse, 
enne kui üldse mingeid ees-
märke seadma ja ellu viima sai 
hakata, seisnes vallaametnike 
suhtumise muutmises oma 
töösse ja suhtlemiskvaliteedi 
parandamises nii elanikesse 
kui ka valla ettevõtjatesse.

Loomulikult olid suured 
mured seotud 2008. ja 2009. 
aasta majanduslangusega. 
Lasteaia- ja koolikohtade puu-
dusega, mis keerulistes majan-
dusoludes pani leidma lahen-
dusi uute lasteaedade ja koo-
lide rajamiseks.    

Kindlasti seadsid endale ees-
märgid, mis vajasid eelisjärje-
korras lahendamist. Mis need 
olid ja kas need said lahen-
datud?

Minu esmane eesmärk oli 
luua ja hoida toimiv ja kokku-
töötav organisatsioon, milles 
töötavad oma ala parimad 
spetsialistid. 

Mida tugevamaks ja pro-
fessionaalsemaks arenes or-
ganisatsioon, seda kergemaks 
muutus mis tahes probleemi 
või eesmärgi lahendamine. 
Olen alati uskunud, et kui juht 
hoolib oma töötajatest, hooli-
vad töötajad ka organisatsioo-
nist ja on valmis pingutama 
eesmärkide nimel. 

Sa lähed kindlasti ajalukku 
sellega, et tõid esimest korda 
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M õlemad mehed on pik-
kade aastate jooksul 
andnud suure panuse 

Harku valla arengusse. Vello 
juba üle 30 aasta, Kaupo veidi 
vähem. Neid teatakse kui tasa-
kaalukaid juhte, kes kuulavad 
ja arvestavad teistega. Nad 
pole olnud mitte pelgalt juhid, 
vaid missioonitundega liidrid 
selle sõna kõige otsesemas 
tähenduses. 

 Teenete eest omavalitsuses 
pälvis Kaupo Rätsepp 30. det-
sembril Harjumaa omavalit-
suste liidu tunnustusauhinna 
Väike HOLMER. 

Alustasid 2007. aastal tööd 
vallavanemana, kas see oli 
sinu kui poliitiku tee algus?

Esimest korda kohaliku 
omavalitsuse volikokku ja hil-
jem vallavanemaks saamine 
on olnud pigem juhuste ja 
asjaolude kokkulangevus, kui 
teadlik valik püüelda poliiti-
kuks. Seega ei ole ma kunagi 
nii mõelnud, et vallavanemaks 
saamine oli minu kui poliitiku 
tee algus. Samuti ei ole ma 
kunagi arvanud, et kohaliku 
omavalitsuse juht üldse poliitik 
on, ja kui tahta siiski vallava-
nemat poliitikuks nimetada, 
võib väikeste erisustega mis 
tahes organisatsiooni juhti 
nimetada poliitikuks, kelle 
eesmärk juhina on panustada 
kõige paremal ja efektiivsemal 
viisil organisatsiooni seatud 
eesmärkide ellu viimisel. Ja 
kui sa juhina eesmärkide el-
luviimisega hakkama ei saa, 
ei ole vahet, kas oled ettevõtte 
juht või vallavanem, varem või 
hiljem tuleb sul oma positsioo-
nilt siiski lahkuda.  

Vaid 30-aastasena võtsid töö 
üle Ott Kasurilt. Millised olid 
tema nõuanded sulle kui noo-
rele kolleegile?

Saades vallavanemaks ei 
meenu, et keegi üldse oleks 
mulle mingitki nõu andnud, 
kuidas sellel tundmatul maas-
tikul orienteeruda. Esimene 
nõuandja, toetaja ja kaasamõt-
leja oli vallasekretär Ene Veges, 
kellest alustava vallavanemana 
oli hindamatu tugi ja abi. Esi-
mene nõuandja üldisematel 
teemadel, mis puudutas ko-
halike omavalitsuste erisusi ja 
koostööd Harjumaal, riigi ja 
omavalitsuste vahelisi suhteid 
ning tollel ajal eksisteerinud 
Harju maavalitsuse rolli ja 
tegevust, oli Saue linnapea 
ja endine Harju maavanem 
Orm Valtson, kellega meid 
varasemast ajast ühendas pur-
jelauasport.

Küll aga oli Ott Kasurist vei-
di hiljem väga palju abi ja tuge 
valla jaoks oluliste eesmärkide 
elluviimisel. Harku valla voli-
kogus ei ole praegu ühtegi teist 
inimest, kes hoolimata sellest, 

29. detsembril toimunud 
vallavolikogus pani oma 

ameti vallavolikogu 
aseesimehena maha 

Kaupo Rätsepp. Teate-
pulk anti üle ehk uueks 

aseesimeheks valiti 
Vello Viiburg.

seeläbi, kui koduomanikul te-
kib võimalus saada maamaksu 
vabastus, mis keskmiselt ühe 
elamuühiku kohta oli 80 eu-
rot, kuid üksikisiku tulumaks, 
mis valla eelarvesse laekus, oli 
keskmiselt 780 eurot. Ainuüksi 
esimese paari nädala jooksul 
pärast maamaksu vabastamise 
otsust registreeris end valla 
kodanikuks tavapärasest 80 
inimest enam. Kokkuvõttes 
suutsimegi järgneval aastal 
oma tulubaasi suurendada, 
mitte kaotada.

Mida pead oma suurimateks 
saavutusteks vallavanemana?

Ma ei ole nii kunagi mõel-
nud, et mis minu kui vallava-
nema suurimad saavutused 
olid. Võin pigem öelda, et 
tundsin rahulolu ja head meelt 
iga väiksemagi kordamineku 
üle, mis elu vallas paremaks 
muutis. Kui siiski meenutada, 
võib olulisteks kordamineku-
teks pidada enne mainitud 
kodualuse maamaksu kaota-
mist, Vääna-Jõesuu ja Muraste 
kooli rajamist, aastatepikkust, 
sõna otseses mõttes võitlust 
kokkuleppe saavutamiseks 
riigiga Tabasallu riigigümnaa-
siumi rajamiseks. Et Harku 
vald 2016. aastal selleni jõudis, 
on hindamatu panus endi-
sel vallavanemal Ott Kasuril. 
Kordaminekuks võib lugeda 
ka mahukaid keskkonnain-
vesteeringuid, mille tulemusel 
rajati palju kilomeetreid vee- ja 
kanalisatsioonitorustikku. Sa-
muti sai kapitaalselt uuendatud 
Tabasalu staadion.   

Miks otsustasid vallavanema 
ameti maha panna ja suunduda 
volikokku?

Kümme aastat vallavanema-
na on pikk aeg ja tundsin, et on 

vaba aeg, naudin kõiki vaba 
aja tegevusi ja õnneks hobisid, 
huvisid ja inimesi, kellega või 
millega oma vaba ega veeta, 
on küllaga. 

Usun, et uue aasta alguses 
on kõigile häid ja ilusaid soove 
juba kuhjaga soovitud. Aasta 
lõpus jagas  hea tuttav sotsiaal-
meedias ühte postitust ja sel-
les olnud read on siiani minu 
mõtetes keerelnud. Jagan ka 
teiega seda. Ehk on neid, kes 
samuti neist ridadest mõtte-
ainest leiavad: “Küsimusele, 
mis on suurim viga mis me 
elus teeme, vastas Buddha, et 
suurim viga on, et sa arvad, 
et sul on aega. Aeg on tasuta, 
kuid see on hindamatu. Sa ei 
saa seda omada, kuid saad seda 
kasutada. Sa ei saa seda kogu-
da, kuid saad seda kulutada. Ja 
kui oled selle kaotanud, ei saa 
sa seda kunagi tagasi.”

Vana aasta eelviimasel päeval 
tunnustas Harjumaa omavalit-
suste liit sind kõrge autasuga. 
Palju õnne! Mida see tunnustus 
sulle tähendab ja kas tunnus-
tamine ning motiveerimine on 
olnud sinu kui juhi olulisteks 
instrumentideks?

Igat positiivset tunnustust 
on meeldiv saada ning olla selle 
eest tänulik ja tänulik olen ka 
mina. Kindlasti ei ole aga mina 
ega arvatavasti enamik meist 
teinud oma tööd sellepärast, 
et saada tunnustatud. Arvan, 
et tunnustatud saavad need 
inimesed, kellel on olnud piisa-
valt suur sisemine motivatsioon 
oma tööd hästi teha. Minu aru-
saam on olnud, et esmalt peaks 
igal inimesel olema sisemine 
motiveeritus oma tööd teha 
nii hästi, kui ta seda suudab ja 
oskab. Samuti on minu arusaam 
ja veendumus, et iga organisat-
sioon peaks leidma parimad 
ja jõukohasemad võimalused, 
millega oma inimesi motivee-
rida ja kuidas neid tunnustada. 
Kui töötaja tunneb, et tema 
sisemist motivatsiooni toetab ka 
tööandja, kasvab veelgi töötaja 
soov anda endast parim, mis 
tal anda on. Kui kõik eelnevad 
tingimused on täidetud, tun-
dubki iseenesest mõistetav, et 
inimene saab ka tunnustatud.

õige lahkuda just siis, kui kõik 
on hästi. Usun, et sain järglasele 
üle anda toimiva ja tööka orga-
nisatsiooni koos väga heade ja 
tugevate allasutustega. 

Kas töö volikogus on midagi 
õpetanud või pannud asjadele 
teistmoodi vaatama?

Olles varem olnud volikogu 
liige ja vallavanemana tihedas 
koostöös volikoguga, ei ole 
volikokku naasmine ja seal 
olemine mulle midagi uut ja 
põnevat õpetanud. 

Möödunud aasta lõpus astusid 
tagasi vallavolikogu aseesime-
he kohalt. Mis edasi? 

Kui Vello Viiburg, kes pea 
poole elust on pühendanud 
Harku valla heaks töötamisele, 
pärast eelmise koalitsiooni 
lagunemist volikokku naasis, 
tundus mulle kohane teha 
volikogus ettepanek toetada 
Vello valimist volikogu ase-
esimeheks. Usun, et Vello oma 
teadmiste ja kogemuste paga-
sile toetudes on hea nõuandja 
uuele volikogu esimehele.  

Positsioonist volikogus on 
mulle olulisem olla volikogu 
otsuste juures kaasarääkija, 
sest hoolimata vallavanema 
ametist ja volikogu aseesime-
he positsioonist loobumisest 
läheb mulle väga korda, kuhu 
valla areng liigub ning nendel 
teemadel kaasarääkimisest ja 
otsustamisest ma veel loobuda 
ei plaani. 

Oled mitmekülgne inimene – 
harrastad eri spordialasid ja 
paned end proovile võistlustel, 
teame sind kui head kõne-
meest ja kultuurihuvilist. Aga 
mis sulle kõige rohkem rõõmu 
teeb? Ühes usutluses oled öel-
nud, et inimestena peaksime 
püüdma olla mõistvamad ja 
lugupidavamad üksteise suh-
tes. On sul veel mõni soov, 
mida tahaksid alanud aastaks 
vallarahvale südamele panna 
või soovida? 

Kõnemeheks on mind kind-
lasti palju nimetada. Kui aus 
olla, siis kõik avalikud kõned 
on tegelikkuses minu jaoks 
suureks väljakutseks olnud. 

Mulle teeb suurt rõõmu 

Kaupo Rätsepp: tunnen 
rahulolu iga väiksemagi 
kordamineku üle, mis elu 
vallas paremaks teeb  

Teenete eest omavalitsuses pälvis Kaupo Rätsepp Harjumaa omavalitsuste liidu 
tunnustusauhinna Väike HOLMER. / Foto: Peeter Hütt

Kaupo Rätsepp koos tiimiga peale Ironmani võistlust. / Foto: erakogu
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Nende pikkade aastate jooksul 
on palju tehtud ja saavutatud. 
Mida pead oma suurimateks 
töövõitudeks?

Pean oluliseks kahte asja – 
veemajandusprojekte ja kerg-
liiklusteid. Nende arendami-
sel pean enda rolli oluliseks. 
Koolid, ka lasteaiad oleksid 
nii või naa tulnud, kuid selle 
eest, et enamikul Harku valla 
kinnistuomanikel on võima-
lik liituda vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemiga või et meie 
elanikel on turvaline jalgsi 
või rattaga liigelda, tuli ikka 
võidelda. Torustikud tuli meil 
ju rajada enamasti paekivisse. 
See ei olnud paljude arvates 
jätkusuutlik. Kergliiklustee-
de jaoks tahtsid kõik toetust 
saada. Tuli seista selle eest, 
et Harku vald rohkem saaks.

Oled väga kohusetundlik ini-
mene. Kas töö kõrvalt jäi aega 
ka hobidega tegeleda? 

Heameelega tegelen kodu-
aiaga. See rahustab. Olen suur 
spordihuviline. Jälgin tähtsa-

ULVI PÕLLU
konsultant

V Vello on muljet avaldava 
visadusega seisnud selle 
eest, et seatud eesmär-

gid ja ülesanded oleksid raha-
liselt kaetud ja valla rahaasjad 
tasakaalus. Mitte vähem tähtis 
pole talle aga olnud valla ül-
dine areng ja haldus, planee-
rimine ja ehitus ning elanike 
igapäevamured. 

Millised olid kõige suuremad 
väljakutsed üheksakümnen-
date alguses valla töös?

Kõige suurem väljakutse 
oli aru saada, mis asi see oma-
valitsus üldse on! Kuni selle 
ajani korraldasid kohaliku elu 
küsimusi kolhoosiesimehed 
ja sovhoosidirektorid. Oma-
valitsuse ülesandeid täitnud 
külanõukogud registreerisid 
sünde ja surmasid, andsid 
välja passe ja pidasid sõja-
väekohuslaste arvestust. Va-
hetevahel tehti loomade ja 
puude, põõsaste loendamisi. 
Üheksakümnendate alguse 
kõige suuremad väljakutsed 
olid põllumajandusreform ja 
maareform. Sovhoosid lik-
videeriti ja neile kuulunud 
lasteaiad, koolid, teed ja to-
rustikud, aga ka mittevajalik 
vara anti äsja moodustatud 
valdadele üle. Maareform oli 
palju keerulisem ja see pole 
veel nüüdsekski lõppenud.

Öeldakse, et tagantjärele tar-
kus on täppisteadus, aga mida 
oleks võinud sinu arvates teha 
teisiti?

Maareform oleks võinud 
meie valla jaoks paremini min-
na. Nii nagu läks Rae vallal. 
Munitsipaalomandisse oleks 
tulnud kohe alguses rohkem 
maatükke võtta. Need oleks 
hiljem saanud rahaks teha ja 
siis poleks vallal vaja olnud 
pankadest raha laenamisega 
tegeleda. Rahaline kate laste-
aedade ja koolihoonete ehi-
tamiseks oleks tekkinud maa 
müügist.

Vello Viiburg on töötanud 
Harku vallavalitsuses 

üle 30 aasta. Seda võib 
vaadelda kui ühte 

inimpõlve, kuhu on 
mahtunud palju – taas-
iseseisvunud Eesti riigi 

ülesehitamisest kuni 
tänapäevaste murede ja 

probleemideni välja.

maid suurvõistlusi ja hoolega 
meie sportlaste käekäiku. Käin 
kontsertidel ja teatris. 

Kolleegidena teame, et pere 
on sinu jaoks alati väga tähtis 
olnud. Palun räägi veidi täpse-
malt, milline on pere roll sinu 
elus olnud?

Pere on loomulikult väga 
oluline. Aga eks iga pereliige 
tegeleb ikka oma asjade ja töö-
dega. Muidugi, kui vaja, hoi-
takse pöialt, kui vaja, tuntakse 
kaasa. Vahel tuleb ette ka ma-
sendust, eriti siis, kui kellegi 
teise tegevuse tulemusena saad 
suure tagasilöögi osaliseks. Na-
gu hiljaaegu juhtus. Sellistel 
puhkudel on pere toetus eriti 
tähtis.

Millised on olulisimad väärtu-
sed sinu elus?

Ausus ja kohusetunne. Olen 
vahel tundnud, et kõiki maa-
ilma asju ei ole võimalik kor-
da teha. Liigne muretsemine 
hakkab tervisele. Viimasel ajal 
juhindusin põhimõttest, et 

Vello Viiburg: tuleb 
võidelda selle eest, et 
Harku vallast ei saaks 
paekivikarjäär  

kui keegi tuleb sellise murega, 
mida pole võimalik lahendada, 
sinu kabinetti, siis ei tohi seda 
endale üle võtta ja kabinetti 
jätta, vaid see mure tuleb tead-
miseks võtta. Kui muretsejat 
on võimalik aidata, siis tuleb 
see töösse võtta. Kui inimesed 
toovad oma mured sulle ja sa 
võtad need kõik üle, siis võid 
selle koorma all lõpuks ise 
kokku kukkuda.

Mis on need asjad, mis sinu 
töölaual nüüd tegemist oo-
tavad?

Praegu ei oota midagi. Aga 
tuleb tegeleda sellega, et Harku 
vallast ei saaks paekivikarjäär. 
Praegu on reaalne oht olemas. 
See suur auk Harku-Ranna-
mõisa tee ääres liigub kogu aeg 
Tabasalule lähemale ja ootab 
võimalust minna üle tee Vatsla 
külla ja Sõrve metsa. Selle vastu 
tuleb võidelda!

Mida tähendab sinu jaoks Har-
ku vald? Mis sind siin rõõmus-
tab ja mis kurvastab?

Harku vald on minu kodu-
vald. Rõõmustab see, et vallal 
on hästi läinud. Kolmekümne 
aasta jooksul on ikka väga 
palju saavutatud. Meie põhja-
naabrid soomlased imestavad 
alati, kui kiire areng meil on. 
Aga asukoht soosib, seda ei 
saa tagaplaanile lükata. Kui 
inimesed tahavad meile ela-
ma tulla, ju siis on väärt vald. 
Kurvastab see, et meil läheb 
küll hästi, kuid ikka on midagi 
puudu. Ilmuvad uued soovid 
ja vajadused, nende realisee-
rimiseks on vaja raha, aga 
seda on alati vähe. Tigedaks 
teevad inimesed, kes tahavad 
kohe mingit oma asja hakata 
ajama. Lähtuda tuleks siiski 
üldistest, mitte erahuvidest. 
Viimasel ajal olen kogenud 
palju mõttetut võimuvõitlust ja 
rumalaid või auahneid inimesi 
seda oskamatult teostamas.

Milline on sinu uue aasta soov 
Harku vallale?

Soovin, et Harku valda juhi-
takse professionaalselt, et Har-
ku vald oleks pidevalt pildil. 

Vello Viiburg oma aias. / Foto: erakogu

HARKU VALLAVOLIKOGU 29. DETSEMBRI ISTUNGI 
KOKKUVÕTE 
29. detsembril 2022 peeti Harku vallavolikogu istung Harku 
vallamajas. Istungit juhatas volikogu esimees Mart Eensalu.

Istungil läbis Harku valla 2023. aasta eelarve esimese lugemise ja 
määrati ettepanekute esitamise tähtaeg. 

Volikogu senise aseesimehe tagasiastumise tõttu valiti uueks Harku 
vallavolikogu aseesimeheks Vello Viiburg.

Muudeti Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise 
korda ja töökorda selliselt, et volikogu saab enda nimetatud esinda-
ja olenemata põhjusest tagasi kutsuda. 

Nimetati volikogu uus esindaja Tabasalu muusika- ja kunstikooli 
hoolekogus – Merlin Linde. Samuti muudeti Harku vallavolikogu 
alalise majandus- ning planeerimis- ja keskkonnakomisjoni koos-
seisu.

Kinnitati alates 1. jaanuarist 2023 uus Harku vallavalitsuse struk-
tuur ja teenistuskohtade koosseis, millega suurendati vallavalitsuse 
struktuuri 12,45 teenistuskoha võrra (vallakantseleisse lisandub per-
sonalispetsialisti ametikoht, sotsiaal- ja tervishoiuosakonda 2 laste-
kaitsespetsialisti ja 1 terviseedendaja ametikoht ning tugiteenuste 
osakonda 4,45 logopeedi, 3,5 eripedagoogi ja 0,5 sotsiaalpedagoogi 
ametikohta).

Volikogu otsustas võõrandada vallale kuuluv Tabasalu alevikus 
asuv Kallaste 3 kinnistu enampakkumise teel, alghinnaga 290 000 
eurot. Enampakkumise korraldab vallavalitsus oksjonikeskkonnas 
www.osta.ee.

Ehituse ja planeeringute valdkonnas algatati Ilmandu külas Tuule 
tee 11b maaüksuse ja lähiala detailplaneering, mille eesmärk on selgi-
tada välja võimalused 1,66 ha suurusest maaüksusest ühe u 6237 m2 
suuruse elamumaa krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse mää-
ramiseks üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks 
ning juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Istungil võeti vastu kaks detailplaneeringut.
Esimesega neist ehk Kadaka tee 26 maaüksuse ja lähiala detail-

planeeringuga määratakse Kadaka tee 26 maaüksusele ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks. 

Teise ehk Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 maaüksuse ja lähiala 
detailplaneeringuga kavandatakse Heiniku tee 6 maaüksusest üks 
elamumaa sihtotstarbega krunt, üks maatulundusmaa sihtotstar-
bega krunt suurusega 7732 m2 ja üks transpordimaa sihtotstarbega 
krunt. Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks.

Lisaks lõpetati maaomanike taotlusel Suurupi külas Maantee I 
maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Istungil anti ka vallavalitsuse ülevaade volikogu istungite vaheli-
sel ajal toimunust.

Miks Harku tänavate valgustid
öösel ei põle?

Energiakulu vähendamiseks on Harku valla tänavaval-
gustus osaliselt või täielikult välja lülitatud öiseks ajaks 
ehk kella 00.30–5.30 kohtades, kus inimeste liikumine 
ja mõju liiklusohutusele on minimaalne.  

Energiahindade kasvu tõttu on Harku vald läinud 
tänavavalgustuse elektrikulude vähendamiseks üle 
säästlikule valgustusrežiimile. Seejuures on vähenda-
tud valgustust tänavatel nõnda, et see võimalikult 
vähe mõjutaks elanike heaolu ega seaks ohtu liikle-
mist. Tänavavalgustus lülitatakse osaliselt või täielikult 
välja kell 00.30 ja lambid pannakse taas põlema hom-
mikul kell 5.30. Seda tehakse maanteede ja kergliiklus-
teede ääres ning ka elamupiirkondades.

Valgustuse teemal on viimasel ajal Harku vallavalit-
suse poole pöördunud paljud elanikud. Ühed nuri-
sevad, et tänavavalgustusele raisatakse ikkagi palju 
elektrit, teised soovivad  lampide põlemist ka öösel, et 
näeks pimedas liikuda. Vallavalitsus on kriitilise pilguga 
üle vaadanud energia säästmise võimalused. Kuna 
öisel ajal on liikumist ja liiklemist kõige vähem, siis 
ongi kella 00.30-st 5.30-ni tänavavalgustust piiratud. 

 Harku valla tänavavalgustuse taristu koosneb 
umbes 150 juhtimiskilbist ja 4300 valgustuspunktist, 
millest umbes 1800 on naatriumvalgustid ja 2500 
leedvalgustid. Naatriumvalgustite vahetamine leed-
lampide vastu on olnud viimaste aastate prioriteet, 
et säästa energia tarbimist. Esmajärjekorras on välja 
vahetatud ja vahetatakse suurema võimsuse ja energia-
tarbega valgustid, mis annavad märgatava elektri-
energia tarbimise kokkuhoiu. Lähiaastatel on plaani-
tud kogu Harku valla tänavavalgustuse juhtimine üle 
viia kaugjuhtimisele. See võimaldab kiiresti reageerida 
tänavavalgustuse riketele ja reguleerida lampide 
põlemisaega.

Suuremate valgustusprobleemide korral palume 
teavitada e-posti aadressil harku@harku.ee. Edastame 
info töövõtjale, kes lahendab probleemi. 

Energiat säästes hoiame kokku meie endi, maksu-
maksjate raha.

(HVT)

Eraisikud saavad taotleda veetaristu toetust

Toetus on mõeldud elani-
kele, kelle majapidamine 

asub keskkonnaministri kin-
nitatud reoveekogumisalal, 
kuid kes ei ole ühisveevärgi 
või -kanalisatsiooniga liitunud. 

KIK avab eraisikute vee- 
ja kanalisatsioonitaristu 

rajamise toetuse taotluste 
vastuvõtu 16. jaanuaril. 

Taotlusvooru eelarve on 
ligikaudu 800 000 eurot.

Toetuse eesmärk on tagada 
inimestele kvaliteedinõuetele 
vastav joogivesi ning reovee 
nõuetekohane kokku kogu-
mine ja puhastamine.

Toetust antakse reoveeko-
gumisaladel elamu ühenda-
miseks ühisveevärgi ja/või 
-kanalisatsiooniga või kogu-
mismahuti rajamiseks või üm-
berehitamiseks ning alla 2000 
tarbijaga reoveekogumisalal 
ka elamule omapuhasti raja-
miseks või ümberehitamiseks. 
Toetust makstakse standardi-

seeritud ühikuhinna alusel, 
toetuse summad on toodud 
KIK-i kodulehel.

Toetust on võimalik taotle-
da, kuniks eelarves raha jätkub 
ja taotlejatel peab olema või-
malus omaosaluse katmiseks. 
Töödega ei tohi alustada enne 
rahastusotsuse saamist ning 
plaanitud tegevused tuleb ellu 
viia kuue kuu jooksul. Need 
majapidamised, kes kahe taot-
lusvooru vahel liitumise oma 
kuludega ära tegid, paraku 
tagantjärele toetust ei saa.

Täpsemat infot toetuse koh-
ta leiab KIK-i kodulehelt. Taot-
lemine käib E-toetuse kesk-
konna või KIK-i kodulehelt 
leitava vormi kaudu, mis ava-
likustatakse vooru avamisel. 
Vormi on võimalik KIK-i saata 
nii e-posti teel (info@kik.ee) 
kui ka paberil (Narva mnt 7a, 
15172, Tallinn). Paberil saates 
tuleb arvestada, et taotlused 
seatakse järjekorda KIK-is 
registreerimise aja järgi.

(HVT)
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MALLU MARIANN 
TREIMANN
kommunikatsioonispetsialist

L uidas ja kellega koos sün-
dis ronimispüramiidide 
püstitamise idee?  

Soov ja idee soetada roni-
mispüramiid laste liikumise 
toetamiseks ja kooliõue at-
raktiivsemaks muutmiseks 
on olnud unistus juba mitu 
head aastat nii Muraste kui 
ka Vääna-Jõesuu koolil. Ro-
nimispüramiidid on kallid ja 
koolidel pole olnud võimalik 
neid oma eelarvest rajada. 
Seetõttu pole idee seni teoks 
saanud. Nii otsustasimegi mõt-
te välja käia kaasava eelarve 
konkursile. Ettepaneku esitasi-
me Muraste Liikuma Kutsuva 
Kooli vunktiimi meeskonnaga. 
Meie eesmärk on luua liiku-
mist toetavat koolikeskkonda 
ja kogukonda. Et püramiidid 
tooksid ronimis- ja liikumis-
rõõmu võimalikult paljudele 
lastele ja eri piirkondades, siis 
soovisin projekti kaasata peale 
Muraste kooli veel mõne tei-

Mitu aastat unistust 
saab teoks 

Harku valla 2023. aasta 
kaasava eelarve rahva-
hääletusel kogus kõige 

enam poolehoidjaid ette-
panek rajada Muraste ja 

Vääna-Jõesuu kooli juurde 
atraktiivsed ronimis-

püramiidid. Kuidas idee 
sündis, selgitab üks 

ettepaneku esitajatest, 
Muraste kooli õpetaja 

Sigrid Tilk.

se kooli. Vääna-Jõesuu kooli 
direktor Eddi Tomband võttis 
idee rõõmuga vastu ja nii see 
ettepanek kujuneski.

Kuidas tutvustasite oma ideed 
ja kui kaua selleks valmistu-
miseks kulus? 

Kui idee oli paigas ja ette-
panek "Atraktiivsed ronimis-
püramiidid” kaasava eelarve 
konkursile esitatud, siis Mu-
raste õpetajatest ja lapsevane-

matest koosneva vunktiimi 
meeskonnaga, kellega kohtu-
me kord kuus, kavandasime 
kiirelt tegevusplaani hääletuse 
ajaks ja jagasime ülesanded 
(palju aega ettevalmistuseks 
ei olnud). Peale seda ehk kahe 
nädala pärast olimegi valmis 
ideed tutvustama. Tegime 
videoklipi, flaierid ja plaka-
tid ning jagasime postitusi. 
Tänan kõiki meeskonnaliik-
meid ja koostööpartnereid, 

kes sellesse panustasid. Usun, 
et ronimispüramiididest tun-
nevad rõõmu paljud õpilased 
õuevahetundides ning leiavad 
palju kasutamist ka perede ja 
noorte hulgas.

Kas olete ka varem kaasava 
eelarve konkursil osalenud? 

Kaasava eelarve ideekorjel 
olen koos Muraste Liikuma 
Kutsuva Kooli meeskonnaga 
osalenud viimasel kolmel aastal. 

Esimene kord jäime välijõu-
saali ideega teiseks. Möödunud 
aastal aga võitsime maasti-
kutõukeratta parkide ideega 
neljale koolile ja kogukonnale 
tõukerattapargid koos lisa-
varustusega. Sügisel toimus 
Muraste tõukeratta nädal. 
Korraldasime koos Muraste 
külaseltsiga toredaid loodus-, 
seiklus- ja joogamatku ning 
orienteerumismänge. Nädala 
lõpetas ühiskontsert Aleksei 
Turovski ja Anne Adamsiga. 
Osalejatel oli väga tore, kuid 
siiski on Harku valla liiku-
miskultuuri ja -keskkonna 
arendamisel ning elanike lii-
kumisaktiivsuse suurenda-
misel kõvasti arenguruumi. 
2023. aasta on liikumisaasta 
ja loodame, et siis on fookus 
ka vallatasandil suunatud lii-
kumise edendamisele. 

Head ronimist kõigile ja lii-
kuge sellel aastal palju ja rõõ-
muga!

Plakat: Muraste kooli FB

Tutermaal peeti jõulutralli
N agu kord ja kohus, sai selli-

sel imelisel ajal lastele ette 
loetud jõulujutuke, milleks oli 
Andrus Kivirähki „Näljane 
suss”. Sooja saamiseks löödi 
tantsu ja lauldi. 

Lõpuks jõudis kätte kaua 
oodatud aeg, kui saabus jõu-
luvana, kes jagas kingitusi ning 

Jõulutrallile saabudes 
ootas vanemaid ja lapsi 

praksuv lõke ja maius-
tustega lauake, aurasid 

soe glögi ja piparmündi-
tee. Päkapikud olid lauale 
toonud head ja paremat. 

kuulas ja vaatas laste etteasteid. 
Kingid jagatud, oli aeg teha 

ühine pilt. Lõpetuseks jagas 
jõuluvana laternast laternatesse 
kodusoojust.

Tegusat uut aastat soovides
Tutermaa lapsed koos 

vanematega

Ühisfoto jõuluvanaga. / Fotod: erakogu

Tee keetmine lumehanges.

Tilgus korraldatud MM tõi tunnustuse
Detsembris pidas Eesti jaht-
klubide liit hooaja lõpuak-
tuse. Tavapäraselt tunnustati 
seal paremaid sportlasi ja 
treenereid ning valiti 2022. 
aasta Tegu. Parimaks Teoks 
nimetati Tilgu sadama jaht-

klubi ja Kuusalu jahtklubi korraldatud Zoom 8 maailma-
meistrivõistlused, mis peeti juulis Tilgus. See on suur ja 
südantsoojendav tunnustus. Suur tänu kõigile, kes aitasid 
võistlust ette valmistada ja korraldada! Suur tänu kõigile 
toetajatele, kes õla alla panid ja aitasid hoida korraldus-
meeskonna paati ka kõige tugevamates tuultes õigel kursil.

(Raul Kalep, Tilgu sadama jahtklubi kommodoor)

Kultuurikandjaks ja edasiandjaks 
ei sünnita

Noortele ja lastele tuleb pakkuda kultuurielamusi, mis on 
nende jaoks võrreldavalt põnevad või põnevamad TikTokis 
aja veetmisega. 

Detsembris Murastes toimunud vaikuse- ja öödisko 
tõi kokku õpilased Harku valla neljast koolist – Tabasalu, 
Vääna, Harkujärve ja Muraste koolist. Noortele korraldati 
meeldejääv ja elamusterohke õhtupoolik, kus sai koos 
eakaaslastega tantsida, Eesti filmi nautida ja suhtlemisest 
rõõmu tunda. 

Kultuur ei hõlma vaid tantsu, muusikat ja kunsti. Kultuur 
on pea kõik, mida inimene kogeb ja näeb enda ümber 
terve päeva jooksul. Suhtlemiskultuur on oluline kogu 
elukaarel. Ühised olemised tuttavatega, kultuuri tunne-
tamine ja sellest rääkimine teevad inimesed õnnelikumaks 
ja loovad ühiseid mälestusi. 

3. detsembril toimus Tabasalus Tantsuselts As-Sa jõu-
lune koosolemine, kus lisaks Eesti rahvatantsule tunnetati 
Ladina-Ameerika tantse. Et mõista ja väärtustada Eesti 
tantsu ja kultuuri, tuleb kursis olla ka teiste kultuurieluga.

Harku vallas on Eesti pärimuskultuuri ja rahvatantsu 
edasikandja Tantsuselts As-Sa, mille rühmadega on võima-
lik liituda nii mudilastel, kooliealistel kui ka täiskasvanutel.

(Sandra Väizene, TÜ VKA tudeng ja kultuurikorralduse 
õppekava programminõukogu liige, tantsuselts As-Sa 
juhatuse liige, Harku valla elanik)

Harku valla pensionärid lõpetasid
aasta peotujus

Meriküla spordi- ja õppekeskuses ootasid pidulisi tuledes 
jõulupuud ja kaunilt kaetud lauad. Pidutuju lõid armas-
tatud laulja Leila Miller ja ansambel Alma, kelle repertuaar 
kutsus kaasa laulma või vähemalt kaasa ümisema. Kõlasid 
ansambli kõige värskemad laulud, aga ka igihaljad meloo-
diad – “Kuulen samme”, “Rohelised niidud”, “Ma koju läen” 
ja paljud teised. Mõni hitt, nagu Helgi Sallo ja Kalju Teras-
maa kuulsaks lauldud duett “Sulle kõik nüüd ütlen”, tõi 
pidulistele pisara silma.

Häid sõnu peoõhtu kohta ja soove uueks aastaks jagus 
eakatel küllaga. Kõige rohkem sooviti rahu ja tervist. Juta, 
kes on elanud Harku alevikus 1973. aastast: “Soovin, et 
kõik lähedased oleksid terved ja tunneksid rõõmu ilusast 
talvest. Soovin kõigile palju-palju tervist, see on kõige täht-
sam. Ja et oleks rahu!” Pidu nautinud Alje sõnas, et on 
eluga Harku vallas väga rahul, kuid tunneb puudust kultuu-
rimajast, kus saaks kontserte, teatrietendusi ja filme vaada-
ta. Ta soovib, et sõda lõpeks ja maailm oleks stabiilsem.

Rohket rõõmu ja tervist kõigile Harku valla pensio-
näridele!

(Merike Pinn, kommunikatsioonispetsialist)

LÜHIUUDISED
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HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354

eleri@domare.ee

tehing. Pakkumisi ootan seisevauto
@gmail.com või 5618 8671 Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

  ERITI HEA HIND! Tartu Puu OÜ 
ostab metsakinnistuid, põllumaid, 
kasvavat võsa ja raiejäätmeid. Info 
tel 5887 2388.

  Demontering OÜ otsib oma tiimi 
laotöötajat, pakkijat ja autotehnikut. 
Lisainfo info@demontering.ee või 
tel 528 7836.

  Aastaringne fekaalivedu. OÜ 
Norringsen, tel 5662 1300.

  Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puu-
de tervisliku seisundi hindamist. 
SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee.

  Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine ja 

2. veebruaril alates 10.00

TABASALU EAKATE PÄEVAKESKUSES
Vanaduspensonäridele kompenseerib Harku vald 

50% kontrolli hinnast.

ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale TASUTA

Südamlik kaastunne Riina, Rauno, 
Johanna ja Olari Rüütelmaale 

armsa
ema ja vanaema

lahkumise puhul.

Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli pere

On kindel, et muldne uni on loojasse suubuv ring.
Et pimedus kestab, kuni ihust valgusse lendab hing. 

Sügav kaastunne Riina Rüütelmaale perega kalli
ema ja vanaema

kaotuse puhul.

Tabasalu Teelahkme Lasteaed

ÕPETAJA ASSISTENDILE 
koormusega 1,0.
Ootused kandidaadile: 
• keskharidus ja pedagoogilised kompetentsid
• hea meeskonnatöö oskus
• loovus ja paindlikkus
• soov töötada lastega
Omalt poolt pakume: 
• väikest, turvalist ja sõbralikku kollektiivi; 
• lõbusaid kolleege;
• ilusat ja avarat maja ja õueala; 
Tööle asumise aeg: veebruar 2023

Kandideerimiseks saada oma dokumendid:
 CV, hiljemalt 16.01. 2023 aadressile info@teelahkme.ee. 

Info: Anneli Laamann (direktor), tel 677 2075, 
e-post: anneli.laamann@teelahkme.ee 

Tabasalu Teelahkme Lasteaed   
pakub tööd 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE 
TAOTLUS
Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus 
Rannamõisa külas Veski tee 3 maaüksuse ja 
lähiala detailplaneeringu algatamiseks.

Esitatud taotluse ja selle lisadega saab 
tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses 
https://kaart.harku.ee.

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE 
JA AVALIK VÄLJAPANEK
Harku vallavolikogu 29.12.2022 otsusega 
nr 117 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas 
Heiniku tee 6  (katastritunnus 19809:024:0280) 
maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt 
Optimal Projekt  OÜ (rg-kood 11213515) tööle 
nr 499.

Planeeritav ala, suurusega u 1,19 ha, paikneb 
Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee lõpus ja hõlmab 
Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) 
100% maatulundusmaa maaüksust.

Detailplaneeringuga kavandatakse Heiniku 
tee 6 maaüksusest üks elamumaa sihtotstarbe-
ga krunt suurusega 3606 m2, üks maatulundus-
maa sihtotstarbega krunt suurusega 7732 m2 
ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suu-
rusega 607 m2. Moodustatavale elamumaa 
krundile määratakse ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja ühe abihoone püstitamiseks maa-
pealse ehitisealuse pinnaga 200 m2. Elamu 
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on 
planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset 
korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõr-
guseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m 
ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle 
elamul on määratud vahemikus 28–45°, ühe-
korruselise hoone puhul on lubatud katuse 
kalle 0–30º. Transpordimaa krunt on määratud 
avalikuks kasutamiseks ja võõrandatakse tasu-
ta omavalitsusele. Juurdepääs planeeritavale 
alale on lahendatud Heiniku teelt. Planeeritava 
ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahenda-
tud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja 
väljastatud tehnilistele tingimustele.

Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsu-
sega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu koha-
selt paikneb planeeritav ala osaliselt elamu-
maa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal Vääna 
jõe  rohevõrgustiku koridoris ja osaliselt haja-
asustuses Vääna-Jõesuu tuumalal. Elamumaa 
krunt  kavandatakse Heiniku tee 6 maaüksuse 
osale, mis paikneb üldplaneeringu kohasel ela-
mumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas 
üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingi-
musi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke 
maastikke määrav ning tihehoonestusalasid 
täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja 
tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
3.–17.02.2023.

Planeeringuga saab tutvuda Harku valla-
majas (Kallaste 12, Tabasalu alevik) lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailpla-
neeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja 
otselingil https://kaart.harku.ee/DP/140213_4/
avalik/. 

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailpla-
neeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile 

harku@harku.ee või posti teel Kallaste 12, 
Tabasalu alevik, Harku vald 3.–17.02.2023.

Harku vallavolikogu 29.12.2022 otsusega 
nr 116 võeti vastu Ilmandu külas Kadaka 
tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maa-
üksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt 
RUUMI GRUPP OÜ (rg-kood 12042771) tööle 
nr DP-19/10-2021.

Planeeritav ala, suurusega u 0,33 ha, paikneb 
Ilmandu külas Kadaka tee ääres ja hõlmab Ka-
daka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) 
100% elamumaa maaüksust.

Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga 
määratakse Kadaka tee 26 maaüksusele ehitus-
õigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püsti-
tamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detail-
planeeringu põhijoonisele kuni 500 m2. Elamu 
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on 
planeeritud kuni 9 m ja kaks maapealset kor-
rust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks 
maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks 
maapealne korrus. Lubatud on ühe- või kahe-
poolne katusekalle vahemikus 15–45°. Juurde-
pääs planeeritavale alale on lahendatud olemas-
olevalt Kadaka teelt.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisat-
sioon on lahendatud olemasoleva ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piir-
konna vee-ettevõtja väljastatud tehnilistele 
tingimustele.

Harku vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsu-
sega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning 
Harku vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega 
nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, 
miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maas-
tikke määrava ning tihehoonestusalasid täp-
sustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb 
Kadaka tee 26 maaüksus elamumaa juhtfunkt-
siooniga tihehoonestusalal. Seega on detail-
planeeringu koostamise eesmärgid kooskõlas 
Harku valla üldplaneeringu ning teemaplanee-
ringu lahenduse ja tingimustega. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
3.–17.02.2023.

Planeeringuga saab tutvuda Harku valla-
majas (Kallaste 12, Tabasalu alevik) lahtioleku 
aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailpla-
neeringute veebirakenduses kaart.harku.ee 
ja otselingil http://kaart.harku.ee/DP/210726_
413/avalik/. 

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailpla-
neeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile 
harku@harku.ee või posti teel Kallaste 12, 
Tabasalu alevik, Harku vald 3.–17.02.2023.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Harku vallavolikogu 29.12.2022 otsusega 
nr 115 algatati detailplaneeringu koostami-
ne Ilmandu külas Tuule tee 11b (katastritun-
nus 19801:001:1550) maaüksusel ja lähialal.

Planeeritav ala, suurusega u 1,66 ha, paikneb 
Ilmandu külas Tallinn-Rannamõisa-Klooga-
ranna maantee ja Tuule tee ristumiskohast 
linnulennult u 350 m kaugusel lõuna suunas, 
piirnedes põhjast Tuule tee 3 (katastritunnus 
19801:001:1540) maatulundusmaaga, idast ja 
lõunast Tuule tee 11c (katastritunnus 19801:
001:1315) maatulundusmaaga ning läänest 
Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:0706), 

Tuule tee 11 (katastritunnus 19801:001:1460), 
Tuule tee 9 (katastritunnus 19801:001:1470) 
elamumaadega ning Tuule tee 7a (katastritun-
nus 19801:001:4021) transpordimaaga. Juurde-
pääs maaüksusele on tagatud Tuule teelt mööda 
transpordimaa sihtotstarbega Tuule tee 7a 
kinnistut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
selgitada välja võimalused 1,66 ha suurusest 
maaüksusest ühe u 6237 m2  suuruse elamu-
maa krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse 
määramiseks üksikelamu ja seda teenindavate 
abihoonete püstitamiseks. Umbes 10 343 m2  
suurune ala Tuule tee 11b maaüksusest säiliks 
maatulundusmaana. Lisaks on detailplanee-
ringu koostamise eesmärk juurdepääsutee ja 
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole lisa-
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vaja-
dus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse 
käigus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid 
on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning 
teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Algatamise otsusega saab tutvuda detail-
planeeringute veebirakenduses aadressil kaart.
harku.ee või otselingil http://kaart.harku.ee/
DP/210414_394/avalik/ ja Harku vallavalitsuses 
kohapeal.

DETAILPLANEERINGU AVALIKU 
VÄLJAPANEKU TULEMUS JA AVALIK 
ARUTELU
9.–23.12.2022 toimus Harku vallamajas 
(Kallaste 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja 
detailplaneeringute veebirakenduses Vaila 
külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:
001:3606) maaüksuste ja lähiala detailplanee-
ringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu ava-
liku väljapaneku kestel esitati vallavalitsusele 
1 ettepanek ja sellest lähtudes korraldab Harku 
vallavalitsus Vaila külas Naage tee 106 detail-
planeeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu 
2.02.2023 kell 17 Harku vallamajas (Kallaste 
12, Tabasalu alevik).

DETAILPLANEERINGU AVALIKU 
VÄLJAPANEKU TULEMUS
9.–23.12.2022 toimus Harku vallamajas 
(Kallaste 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja 
detailplaneeringute veebirakenduses Taba-
salu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 
19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detail-
planeeringu avalik väljapanek. Detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid/
ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtudes ei 
korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgset arutelu.

9.–23.12.2022 toimus Harku vallamajas 
(Kallaste 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja 
detailplaneeringute veebirakenduses Adra 
külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:
011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplanee-
ringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid/ette-
panekuid ei esitatud. Sellest lähtudes ei kor-
ralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgset arutelu.

PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

OÜ SINITIIVIK GRUPP
teostab 

vaipade puhastust
villa-, sünteetika-, kaltsu- 

ja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni 

tasuta.

5591 7562
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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT ja EHITUS 
100% tervikliku lahendusena
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TABASALU
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TRENNID TABASALU SPORDIKOMPLEKSIS

Harku Valla Teataja ilmumiskuupäevad 2023. aastal on: 
12. ja 26. jaanuar, 9. ja 23. veebruar, 9. ja 23. märts, 13. ja 27. aprill, 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni, 6. juuli, 
10. ja 24. august, 7. ja 21. september, 5. ja 19. oktoober, 9. ja 23. november ning 7. ja 21. detsember.


