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Vallavalitsus ootab projektipõhise tegevuse
ning spordi- ja huvitegevuse toetuse taotlusi
1. oktoobriks.

384eurose ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu kompenseerimiseks saab taotlusi esitada 13. oktoobrini.

Erakorralise istungi hääletuse tulemusel sai valimiskogusse volikogu aseesimees Helikar Õepa.

KOLMAPÄEV, 14. september 2016

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

Maailm, Eesti ja
Harku vald otsivad praegusele
ajale ja elule
kohast õppimise ja õpetamise
käsitust. Valla
haridusjuhid
on sõnastanud
meie lähituleviku sihid haridusmaastikul.

Foto: Olga Makina

Aivar
Soe
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

ha kiiremini uuenevad
oskused, mida 21. sajandil vajatakse: kriitiline mõtlemine info
usaldusväärsuse hindamiseks, toimetulek
digimaailmas ja digitehnoloogia rakendamine õpielu probleemide lahendamiseks, aga ka
koostööoskus. Tänane põlvkond elab ja õpib teistsuguses
keskkonnas – nende igapäev on
suuresti seotud ekraanide kaudu virtuaalsusest väljuva tohutu
infotulvaga. Raske on end jagada võrgumaailma ja reaalsuse
vahel. Õpetajal on aga keeruline
püüda õppijate tähelepanu paljude virtuaalsete stiimulite külluses. Raske on ka edukalt õpetada traditsioonilisel moel, mil
õppisid koolis õpetajad ja tänaste õpilaste vanemad ise. Siiani
häid õpitulemusi taganud traditsiooniline õpetamine ei vii
enam tänast põlvkonda edukalt
homsesse.
Eesti elukestva õppe strateegia 2020 visioonis on õppimine
inimese eluviisiks, milles
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Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta lõpuni.
KADRI KELGO
Andmetöötlusspetsialist
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Kuidas õppida
ja õpetada
21. SAJANDIL?
3

VALITI HARKU VALLA
VALIJAMEES

1. Moodulklasside näol
pinda juurde saanud
Harkujärve Põhikoolis
alustas septembris kaks
esimest klassi.
/ Foto: Kalev Kuusik
2. Vääna-Jõesuu Koolis
alustas üks esimene
klass. Uuendusena
on koolis loodud ka
õppekoht üks-ühele
õppeks.
/ Foto: Sulev
Tammemäe

– tänavune 1. klass hakkab tarkusi omandama
just Lotte aabitsast.
/ Foto: Kadi Puistaja
4. Muraste Koolis
alustas kooliteed kaks
esimest klassi. Aktusel
esitasid teatri „Must
kast“ näitlejad õpilastele etüüdi Muraste
Kooli visioonist. / Foto:
Merike Kens/Sydamest Sydamesse

3. Vääna Mõisakoolis
tähistati uue õppeaasta
algust koos Lottega
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Uus õpikäsitus on
loovam –
otsiv, avastav
ja mitmekesine.

otsitakse arenguvõimalusi ja
leitakse nutikaid lahendusi.
Strateegia annab Eesti ühiskonnale viis tegevussuunda:
muuta õpikäsitust, harida ja
motiveerida õpetajaid ning
koolijuhte, viia elukestva õppe
ja töömaailma vajadused kokku, teostada digipööre ning
suurendada elukestva õppe
võimalusi.
Õpikäsitus muutub
Harku valla haridusjuhid alustasid uut õppeaastat 18. augustil kavandava nõupidamisega,
mille juhtmõte oli „Hea algus,
selge valgus, loov mõtlemine ja
tark tegutsemine“. Analüüsides
ühiselt traditsioonilise ja muutuva õpikäsituse erisusi, leiti, et
traditsioonilise õppimise eesmärgiks on saada heaks asjatundjaks ning kindlustada õppija vastavus õpiväljunditele ja
standarditele. Muutuva õpikä-
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5. Tabasalu Ühisgümnaasiumi kooliaasta avaaktusel sai õu lapsi täis.
Kooli 30. tegutsemisaastal alustas siin neli 1. klassi. / Foto: Katrin Mesilane

Foto: Olga Makina

Lk 2

situse korral on õppimine aga
Muraste Kooli direktori Priit
Jõe arvates protsess, kus õppija
võtab võimalikult palju vastutust oma õppimise eest ning
teda ümbritsevad inimesed
toetavad ta teekonda. Ülesandeid õpitakse lahendama ideest
kuni tulemuseni.
Õppimine kui lahenduste otsimine
Muutuv õpikäsitus seab vastupidiselt traditsioonilisele õpetamisele fookusesse üldpädevused – nt enesemääratluse,
suhtlemisoskuse, sotsiaalse ja
kodanikupädevuse – ja läbivad
teemad (nt tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja jätku-

suutlik areng), millega lõimitakse õppeained. Uus õpikäsitus on
loovam – otsiv, avastav ja mitmekesine –, lähtudes sõnastatud ülesandest ning suunates
püstitama lahenduseesmärke.
Õpitaksegi probleeme lahendades ja projekte teostades suunitlusega ettevõtlikkusele, avastamisele, digivahendite
kasutamisele. Levinud on interaktiivsed meetodid (nt avastusja õuesõpe või projekt- ja moodulõpe ning probleemõpe) ja
interaktiivsed õpimeetodid (nt
diskussioon, juhtumi analüüs,
sümpoosion). Tõelise muutunud õpikäsituse eest seisab hea
õpetaja, peab Alasniidu Lasteaia
direktor Inga Kruusement

oluliseks meeles pidada.
Heaks näiteks muutuva õpikäsituse sihiseadmisest on teist
aastat tegutseva Muraste Kooli sõnastatud visioon: „Muraste kool on aastaks 2020 uut
õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonnakool, mis
väärtustab looduskeskkonda ja
koostööd ning kus iga õpilase
individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks.“
Muutuva õpikäsituse jätkuv
mõtestamine ja edasine rakendamine on Harku valla haridusvõrgule ühiseks väljakutseks aastani 2020.
Avaramad tingimused
Uuenenud õpikäsituse eduka
rakendamise üheks eelduseks
on seda toetavad võimalused
koolides. Haridustingimuste
arenemiseks tuleb Harku vallas
avardada aastaks 2020 siinseid
võimalusi. Selleks on ka vallal
kavas EL struktuurifondide
toel vajalike haridushoonete ja
-rajatiste valmimine igal järgneval aastal kuni aastani 2020:
juurdeehitus Harkujärve Põhikoolile ning kunstmurukattega
staadion Tabasalus; 140kohaline lasteaed Harkujärve Põhikooli juures; Tabasalu hariduslinnaku uus, I-II kooliastme
õppehoone koos uue spordihoone/aulaga ka gümnaasiumi
tarbeks. Olemasolev ühisgümnaasiumi õppehoone ehitatakse aga ümber progümnaasiumi
(7.–9. klassid), muusikakooli,
huvitegevuse ja noorsootöö
vajadusi silmas pidades, kui
2020 avatakse Tabasalus
540kohaline riigigümnaasium.
Soovime, et muutuva õpikäsituse rakendamine ja uute
haridusrajatiste loomine
hoiab kooli- ja lasteaiaperedel
sära silmas – et õppijad tahaksid õppida, õpetajad õpetada
ning lapsevanemad leiaksid
alati rõõmuga tee lasteaeda ja
kooli.
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Foto: Karen Härms

MEELIS
HÄRMS
Strantum OÜ juhataja

V

itis, Liikvas, Vääna-Jõesuus, Suurupis
ja Murastes on Harku
valla veemajandusprojekti
raames loodud 3700 kinnistule võimalus ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga (ÜVK-ga)
liitumiseks. ÜVK-ga liitumine tõstab kinnistu väärtust
ning võimaldab kinnistuomanikel asuda kasutama kontrollitud kvaliteediga joogivett
ning loobuda kulukast reovee
kogumismahutite või kuivkäimlate kasutamisest.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutamiseks on enamikel puhkudel odavaim ning
keskkonda säästvaim võimalus liituda ÜVK-ga. Augusti
seisuga on liitumisleping
sõlmitud või sõlmimisel pea
1700 veemajandusprojekti
piirkonna kinnistul. OÜ
Strantum kutsub kõiki kinnistuomanikke, kelle kinnistule on rajatud võimalus liituda ÜVK-ga, seda võimalust
kiiresti kasutama – lisaks
sellele, et pikemas perspektiivis hoitakse nii kokku kuludelt ja säästetakse keskkonda,
on see ainuke ka tulevikus
kindlalt toimiv ning legaalne
viis vett ja kanalisatsiooniteenust kasutada.
Oluliselt soodsam viis
Tallinna Vee purglate sulgemine ja tõhus kontroll on
toonud kaasa kogumismahutite tühjendamise hindade
kohati mitmekordse kasvu.
Kogumismahuti ühe korra
tühjendamise hind on tänaseks selline, mille eest saaks
keskmine pere ühisveevärgist kaks kuud muretult vett
kasutada ja kasutusel olnud
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Vähem kui kuu aja jooksul on Viti, Liikva, Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Muraste elanikel veel võimalik vallalt
taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu kompenseerimist. Taotlust 384 euro suuruse liitumistasu hüvitamiseks on võimalik esitada kuni käesoleva aasta 13. oktoobrini.

Viimane aeg ÜVK-ga
tasuta liitumiseks

vee ühiskanalisatsiooni juhtida. Purgimise hinna kasv
jätkub ka tulevikus.
Teine põhjus kiireks tegutsemiseks on asjaolu, et aiandus- ja suvilaühistutel, kelle
puurkaevudest võetakse põhjavett enam kui 5 m³ ööpäevas, lõpevad vee erikasutusload valdavalt 31.10.2016.

Seega on kõige 
Kindlalt toimiv ning
mõistlikum ja kindlam moodus oma
legaalne viis vett ja
kodu veevarustuse
kanalisatsiooniteenust
tagamiseks liitumine
kasutada.
ÜVK-ga.
Kiire tegutsemise
korral jõuavad Harku valla pensatsiooni ning liituda
elanikud veel kasutada voli- ÜVK-ga tasuta. Kuni 13. okkogu poolt kehtestatud kom- toobrini 2016 kompenseeri-

Meriküla reoveepuhasti
rekonstrueeriti 2015. aastal.
/ Foto: Anne-Ly Gross-Mitt

takse Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatud
torustikega liitumise tasu
kinnistuomanikele, kes on
elanikeregistris registreeritud Harku valla elanikuks.
Kuivõrd soodustust saab ainult peale kinnistusisese
torustiku täielikku väljaehita-

Alanud õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks tuleb esitada valda vormikohane
taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalustasu.

Õpilaste sõidusoodustuse taotlemine
Foto: Olga Makina

KADRI
KELGO
Andmetöötlusspetsialist

N

ii nagu eelnevatelgi aastatel tuleb sõidusoodustuse saamiseks tasuda
sõidukulude omaosalustasu.
Selleks tuleb osta Harku
valla sooduspilet vastavalt
tsoonidele. Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni
õppeaasta lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida piletitoote nimetust ja kehtivusaega ning tsoonide vastavust
elukoha ja kooli vahelisele
marsruudile. Sõiduõiguse
õppeaasta lõpuni annab

Harku valla sooduspilet
kehtivusega 30.06.2017.
• Sõidusoodustust on õigus
taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning
kes omandab põhi- või
keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.
• Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.
• Harku valla sooduspiletit on
võimalik osta portaalis
www.pilet.ee, postkontorites, kauplustes või R-kioskites. Müügipunktide nimekirja leiate veebilehelt
www.pilet.ee.



Tuleb sõidusoodustuse
saamiseks
tasuda sõidukulude omaosalustasu.

• Kui õpilasel puudub õigus
osta Harku valla sooduspilet, palume koheselt ühendust võtta Harku Vallavalitsusega.
• Uut taotlust ei pea esitama,
kui eelmisel aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja
õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.

• Uue taotluse peab esitama:
õpilane, kes läheb 1. või 10.
klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil
kutseharidust; õpilane, kes
soovib omaosalusest vabastust.
• Taotluse omaosalusest vabastuse kohta võib esitada:
eestkostel või perekonnas
hooldamisel olev õpilane;
pere, kus on kolm või enam
sõidusoodustuse saajat;
pere, kelle ühe kuu tulu
pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla
kolmekordset riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga
või raskustesse sattunud
pere taotluse läbivaataja

otsuse alusel muudel põhjendatud juhtudel.
• Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart
või RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet. Ühiskaart
peab olema isikustatud ja
kehtib koos õpilaspiletiga.
• Info avalike maakonnaliinide
kohta on kättesaadav www.
peatus.ee, samuti on nähtavad samal veebilehel Harku
valla liinide (H-liinide) sõidugraafikud. Lisaks on need
kättesaadavad ka Harku valla
veebilehel www.harku.ee.

Lisainfo: kadri.kelgo@
harku.ee, 600 3869

Liitumise ABC
ÜVK-ga liitumise protsess
algab liitumistaotluse esitamisest OÜ-le Strantum.
Liitumistaotluse alusel
koostab vee-ettevõtja
liitumise tehnilised tingimused. Tingimuste
maksumuseks on 31,92 €
ning arve selle kohta
esitatakse pärast tehniliste
tingimuste koostamist ja
enne nende väljaandmist
taotlejale. Koos tehniliste
tingimustega saadetakse
liitujale ka liitumisleping,
mis jõustub selle allkirjastamise järel mõlema
poole poolt. Liitumistasu
suuruseks on 384 €. Pärast
tehniliste tingimuste
saamist tuleb koostada
kinnistu veevarustuse ja
kanalisatsiooni projekt ehk
dokument, mis kirjeldab
plaanitavate torustike
paigutust ja tehnilisi
parameetreid tänaval asuvatest liitumispunktidest
kuni kinnistu veemõõdusõlmeni ja ühendatava
kanalisatsioonitorustikuni.
Projekti kooskõlastamise
järel vee-ettevõtjaga saab
alustada kinnistutorustike ehitust. Lõpetuseks
tuleb teha kinnistu välistorustike teostusjoonis,
viia läbi veetorustiku
surveproov, registreerida
veearvesti ning sõlmida
teenusleping. Detailsemat
informatsiooni ja abi kõige
korraldamiseks saab Strantumi kodulehelt www.
strantum.ee, telefonil 602
6480 või e-posti aadressil:
strantum@strantum.ee.

mist ja vastuvõtmist, käib see
eelkõige nende ligikaudu 200
kinnistuomaniku kohta, kes
on antud protsessi juba alustanud, st tehnilised tingimused välja võtnud.
Täpsema info liitumistasu
kompenseerimise kohta leiab
valla kodulehelt: www.harku.
ee/uf-veemajandusprojekt.

Otsitakse
koduleivategijaid!
Eesti Põllumajandusmuuseum
kutsub koduleivaküpsetajaid
üles endast märku andma.

Aastaid rukist ja eestimaist
rukkileiba au sees hoidev
muuseum küpsetab oma leivatares ise leiba, tähistab rukkimaarjapäeva ja leivanädalat
ning viib läbi vastavasisulist
haridusprogrammi. Oleme
kaasanud oma üritustesse ka
koduleivaküpsetajaid, sest
üha rohkem on leivategu tagasi jõudnud koduste ahjude
juurde. Muuseumi eesmärk
on saada Eesti koduleivaküpsetajate kohta põhjalikumat
teavet, aitamaks kaasa koduste traditsioonide levitamisele
ja säilitamisele tulevaste leivaküpsetajate tarvis. Tagasisidet ootame 30. septembrini.
Lisainfo merlin.lumiste@
epm.ee või +372 5373 7124.
EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM

UUDISED /

Kolmapäev, 14. september 2016
Vallavolikogu hääletuse tulemusel sai Harku valla valijameheks volikogu aseesimees Helikar Õepa. / Foto: Kady-Ann Sutt
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Jäätmejaama
liikluskorraldus on
nüüd turvalisem
Tabasalu jäätmejaama liiklus on sügisest
ühesuunaline, läbides jäätmejaama territooriumi kahe värava kaudu.

Jäätmejaama
liiklus
muutub
ühesuunaliseks,
liikuda
saab kahel
märgistatud rajal.
/ Foto:
Aule
Sagen

Foto: Olga Makina

H

arku vallavolikogu
esindab vabariigi presidendi valimiskogus
üks inimene. Harku vallavolikogu istungil esitati presidendi valimiskogu valijamehe kandidaatideks kaks
volikogu liiget: Keskerakonda
kuuluv Sulev Roos ning erakonda Isamaa ja Res Publica
Liit kuuluv Helikar Õepa.
Vallavolikogu esindaja valimine kahe esitatud kandidaadi vahel toimus salajasel hääletusel, kus igal volikogu
liikmel oli üks hääl.
Enne salajast hääletamist
tutvustasid mõlemad kandidaadid enda eelistusi, kelle
poolt nemad vabariigi presidendi valimiskogus hääletaksid. Seejärel oli volikogu liikmetel võimalik esitada
kandidaatidele täpsustavaid
küsimusi.

Eelistatud Reps,
Jõks ja Kallas
Sulev Roos tõi oma sõnavõtus välja, et istungi hetkel
said nad rääkida vaid kahest
presidendi kandidaadist ehk
nendest, kes tolleks hetkeks
teada olid – Mailis Repsist ja
Siim Kallasest. Teisi kandidaate vallavolikogu istungi
ajaks veel esitatud ei olnud.
„Selle põhjal annaksin mina

Harku vallavolikogu valis 7. septembril toimunud erakorralisel istungil
enda esindajaks vabariigi presidendi valimiskogusse Helikar Õepa, kelle
poolt hääletas 13 volikogu liiget.

S
Harku valla valijamees on Helikar Õepa

enda hääle Mailis Repsile. Ta
on täielikult igasuguste luukeredeta esindaja. Ta ei ole
mingit moodi praeguse
Keskerakonna valitsemise
all, vaid ta on täiesti omaette
isiksusena välja toodud. Ta
on kõige parema haridusega
inimene kogu sellest seltskonnast. Kui te olete tema

on olnud ka maailma mastaabis väga suur kandepind,“
põhjendas Sulev Roos.
Helikar Õepa esimene eelistus, kelle poolt ta presidendi valimiskogus oma hääle
annaks, on Allar Jõks. Helikar
Õepa ütles oma sõnavõtus, et
IRLi liikmena toetab ta kandidaati, kelle IRL presidendi
kandidaadiks esitab

ning tema andmetel
Tutvustasid esitatakse selleks Almõlemad kandidaadid lar Jõks.
„Kui me räägime
enda eelistusi.
minu teisest eelistuväljaütlemisi tähele pannud, sest ja kui juhtub, et tuleb
siis ta on oma väljaütlemistes teine ring ja seal ei ole IRLi
väga ühene ja selge ning esindajat kuidagi esitatud, siis
väärikas esindaja,“ märkis pärast põhjalikku kaalumist
Sulev Roos Mailis Repsi tu- ja mõtlemist olen ma otsustagevustena.
nud, et oleksin siis Siim KalSulev Roosi teine eelistus on lase poolt.“
Siim Kallas. „Ta on väga pika
Samuti tunnustas Helikar
poliitilise kogemusega ja tal Õepa Mailis Repsi, kellega ta

Ootame kandidaate Tui preemiale!

H

arku Vallavalitsus ootab
kandidaate Erna ja Juhan Tu i pre e m i a l e.
Preemia kandidaatideks
sobivad meie valla elanikud, kes on silmapaistvalt
panustanud paikkondliku
kultuuri ja/või hariduse
edendamisse või paikkonna
elu mingil muul silmapaistval viisil edendanud.
Preemia alates
2009. aastast
Erna ja Juhan Tui preemiat
antakse välja alates 2009. aastast. Preemia suuruseks on
2016. aasta IV kvartali Eesti

Lembe
reiman
keskkonnaspetsialist

keskmine kuupalk. Otsuse
preemia saaja kohta teeb komisjon, kuhu kuuluvad Harku vallavalitsuse, Tabasalu
Ühisgümnaasiumi, EELK
Rannamõisa koguduse,
MTÜ Tabasalu Patrioodid
ning perekond Tui esindajad.
Seni on Tui preemia pälvinud: Vääna Mõisakooli õpetaja Tiiu Tuisk (2015), Tabasalu Ujumisklubi treener
Reet Männik (2014); Tabasalu ÜG direktori asetäitja
õppe-kasvatustöö alal, kooli
raamatukogu juhataja ning
hariduselu edendaja Aino
Sokk (2013); Tabasalu Ühis-

2015. aastal pälvis Tui preemia Vääna
Mõisakooli teenekas õpetaja Tiiu
Tuisk (vasakul). / Foto: Olavi Ruhno

gümnaasiumi õpetaja ja korvpallitreener Milvert Vaaks
(2012); Tabasalu Ühisgümnaasiumi Muusikakooli õppealajuhataja, Tabasalu kam-

hiljuti kohtus. „Mailis Repsi
puhul on tegemist äärmiselt
sümpaatse inimesega. Vahetu
ja lihtne pealtnäha, aga tegelikult väga terav pliiats. Tal on
poliitilist kogemust ja ta oskab
ennast väljendada ning ta
suudab seda teha väga lihtsalt,“ ütles Helikar Õepa.
Volikogu istungil osalenud
18 volikogu liikmest 5 hääletas salajasel hääletusel Sulev
Roosi poolt ja ülejäänud 13
andsid oma hääle valituks
osutunud Helikar Õepale.
Hiljemalt 17. septembril
peavad kohaliku omavalitsuse volikogud valima oma
esindaja või esindajad valimiskokku. Valimiskogu hakkab presidenti valima 24.
septembril kell 12 Estonia
kontserdisaalis.
KADY-ANN SUTT

merkoori juhendaja Mai
Ainsalu (2011); Tabasalu
Muusikakooli õpetaja ja
puhkpilliorkestri dirigent
Valdo Rüütelmaa (2010) ning
Harku ja Vääna valdade ajalugu kajastavate kogumike
koostaja Terje Urbanik
(2009).
Preemiale kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks ootame 15. oktoobriks
(k.a) taotlust kandidaadi
nime, kontaktandmete ning
põhjendustega. Taotluse võib
esitada vabas vormis, saates
selle postiaadressile: HARKU
VALLAVALITSUS, Kallaste
tn 12 , Tabasalu, 76901 või
e-posti teel harku@harku.ee.
HARKU VALLAVALITSUS

eptembri alguses korraldati Tabasalu Jäätmejaama senine liiklus ümber.
Varem tuli jäätmejaama territooriumile siseneda ja sealt
ka väljuda üheainsa värava
kaudu, tehes autodega vajalikud manöövrid konteinerite
vahel paikneval vabal pinnal.
Nüüd aga on jäätmejaamal
kaks väravat ja territooriumil
toimub ühesuunaline liiklus:
esimesest väravast sõidetakse
sisse ning tagumisest, uuest
väravast välja. Territooriumil
saab liikuda kahel rajal, millest üks on mõeldud eelkõige
väljasõitmiseks ja teine rada
konteinerite juures peatumiseks. Uue liikluskorraldusega
on jäätmejaamas liikumine
varasemast turvalisem, vähendades vajadust piiratud
maa-alal manööverdada.
Samuti peaks kaherealise
liiklusega saama jäätmejaamas kiiremini hakkama, sest



enam pole vaja oodata, kuni
eelmine auto manööverdab ja
eest ära sõidab.
Mida jäätmejaama tuua
Tabasalu jäätmejaama saab
tasuta ära anda sõiduautode
vanarehve, vanu kodumasinaid (nt külmkappe, pliite,
televiisoreid, telefone, röstreid jne), patareisid ja akusid,
klaaspudeleid ja -purke, metallist konservipurke, plastpudeleid ja -karpe, vanu ajalehti ja reklaamlehti,
värvijäätmeid, vanu ravimeid. Nii tasuta kui ka tasu
eest vastuvõetavate jäätmete
täielik loetelu on Harku valla
kodulehel www.harku.ee/
jaatmejaam.
Ühtlasi võib jäätmejaama
tuua ülejäävad kasutuskõlblikud riided, mööbli, nõud,
mänguasjad ning raamatud,
kus need jäätmejaama taaskasutustuppa paigutatult võivad saada endale uue omanikuga uue elu.
Tabasalu jäätmejaam aadressil Kooli tn 5a on avatud
neljapäeval ja reedel 14.00–
20.00 ning nädalavahetuseti
9.00–15.00.

Volikogu istungilt:

25. augustil 2016 toimunud istungil kuulati informatsiooni
vallavalitsusele kehtestamiseks esitatud Harku Kaubanduskeskuse
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringust.

Võeti vastu
järgmised otsused:
n Adra külas Aasa-Väljaotsa
maaüksuse ja selle lähialal
detailplaneeringu algatamine;
n Kumna-Tutermaa veeettevõtja tegevuspiirkonna
kehtestamine;
n Muraste vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;
n Suurupi vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;
n Tabasalu-Rannamõisa
vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;
n Vahi vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;
n Vääna vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;
n Vääna-Jõesuu vee-ettevõtja
tegevuspiirkonna kehtestamine;
n vee-ettevõtja määramine
Kumna-Tutermaa, Suurupi,

Vahi, Vääna, Vääna-Jõesuu,
Muraste ja Tabasalu-Rannamõisa vee-ettevõtja
tegevuspiirkondades;
n haldusülesande täitmise
volitamine ja OÜ-ga Strantum lepingu sõlmimiseks
volituste andmine;
n ehitiste peremehetuks
tunnistamine Harku vallas
Harkujärve ja Tiskre külas;
n Harku alevikus Instituudi
tee 5 kinnistu kasutamise
tähtaja muutmine.
Võeti vastu järgmised
määrused:
n Harku Vallavolikogu varasemate määruste kehtetuks
tunnistamine.
Järgmine Harku Vallavolikogu
korraline istung toimub 29.
septembril 2016.

4 Harku Valla Teataja
Vallavalitsus ootab
2017. aasta projektipõhise tegevuse
toetuse ning spordi- ja huvitegevuse
toetuse taotlusi.
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Põnevatele plaanidele
taotle toetust septembris

Teenuste ja Sarapuu tänava ristmik on nüüd ohutum ka kergliiklejatele.
/ Foto: Aule Sagen

Spordi- ja huvihariduse toetamise taotlusi
saavad esitada
spordiorganisatsioonid või
huvikoolid.
/ Foto: 123rf

T

uleva aasta plaanid on
nüüd aeg kirja panna,
sest vallavalitsus võtab
2017. aasta projektipõhise
tegevuse ning spordi- ja huvitegevuse toetuse taotlusi
vastu 1. oktoobrini 2016.
Järgmise aasta investeeringute kaasfinantseerimise
taotlusi oodatakse 10. oktoobriks (vt. www.harku.ee/
finantseerimine).
Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö,
külaliikumise, keskkonnakaitse ning heakorra projektidele,
samuti laste- ja noortelaagrite
korraldamiseks.

Toetusteks üle
poole miljoni
2016. aastal eraldati huvitegevuseks, ürituste korraldamiseks, rahvusvaheliseks
õpilasvahetuseks ja külaliikumise edendamiseks kokku
568 900 eurot, millest 151
000 eurot läks spordi- ja hu-

vitegevuse toetuseks, 41 000
eurot kogukonnakeskuste
tegevuse toetuseks, Huvitetegevuse ja Noorsootöö SA
tegevust toetati 252 900 euroga ning projektipõhise
tegevuse toetust anti kokku
99 000 euro eest.
2016. aasta toetuste määrad
olid järgmised:
A. Eestis läbiviidavas laagris
toetati Harku valla lapse
osalemist ühel päeval
4 euroga.
B. Harku valla last toetati
välisreisil toimuval kultuuriüritustel või spordivõistlustel valda esindades
70 euroga.
C. Prioriteetseid ülevallalisi
üritusi toetati 450 euroga.
D. Ülevallalisi üritusi ja valla
meistrivõistlusi toetati 300
euroga.
E. Väiksemaid kohalikke
üritusi toetati 150 euroga.
F. Ringitegevuse toetus lapse
kohta kuus (9 kuud) oli
2 eurot.

TÄNUÜRITUS TUBLIDELE
NOORTELE MALEVLASTELE



Harku vallamajas toimus 7. septembril tänuüritus valla noortele, kes osalesid tänavu suvel toimunud Harku
noortemalevas. Harku vallavanem Kaupo Rätsepp avaldas suurt tänu kõigile neile tragidele ja tublidele noortele, kes maleva raames olid vallale abiks suve suursündmuse Tabasalu Päeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Lisaks tänukirjale said kõik malevas osalenud noored
tänutäheks ka kino kinkekaardi. Pärast tänuürituse pidulikku osa esines noortele mustkunstnik Fred-Erik Johanson, kellel oli
varuks palju värvikaid trikke ja üllatusi. Kui etendus sai vaadatud, siis
asuti ühiselt maiustama suure pidupäevatordiga.
Tabasalu Noortekeskuse korraldatud esimeses Harku noortemalevas said oma maleva- ja töökogemuse pea 30 noort. Malevas veedetud ligi kolme nädala jooksul oli põhiliselt 13–16aastaste, aga ka
mõnede vanemate malevlaste peamine töö aidata ette valmistada
valla suve suursündmust – Tabasalu Päeva –, aidates kaasa sündmuse piletite müügi juures, levitades reklaamplakateid ning olles abikäteks peopäeval ja selle järel.
Harku vallavalitsus tänab veelkord kõiki Harku noortemalevas osalenud järgmisi noori: Rasmus Vahtra, Marvin Kivisalu, Isabel Maranik,
Sandra Väizene, Mariia-Elisabeth Mandre, Carl Klemmer, Triinu Roosaare, Liis Sulger, Jane-Ly Tammekivi, Sarah Maria Kivinurm, Ann Lisette
Udumets, Karoliina Kruusimäe, Laura Kaasik-Aaslav, Maria Kaasik-Aaslav, Maarja Kompus, Karmen Juhkam, Katrin Glück, Helena Urbla, Andres Urbla, Kaspar Kütt, Sander Mesila, Roland Liiva, Liisi Kärner, Rauno
Talussaar, Kasper Sinisoo, Alex Sääsk, Sven-Erik Sandla.
Samuti avaldab vallavalitsus suurt tänu Tabasalu noortekeskuse
töötajatele Kerttu Brandmeistrile, Maris Põlluäärele ja Karolin Käärile
ning Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutuse töötajatele Elina Siilbekile ja Marju Tulvale.
Suur aitäh ka kõikidele Tabasalu Päeva sponsoritele ja koostööpartneritele, kes aitasid suurt peopäeva edukalt läbi viia: Cramo Estonia,
SAKU, Palmatin, Warren Safety, Metek, TVO, Altia Eesti, Euro OIL, Tarplan, Tabasalu Meistrid, FunTIME, Batuudijuss ja Strantum ning laadaja toitlustusalal ning laste- ja noortealal osalenud ettevõtted.
Tekst ja fotod: Kady-Ann Sutt



18. septembril
kell 11.00–15.00
Tabasalu Spordikompleksis
Harku valla
I spordilaat.

G. Eestis läbiviidavas päevalaagris toetati Harku valla
lapse osalemist ühel päeval 3 euroga.
Lapsevanem –
vali lapse huviring!
1. oktoober on vastavalt Harku valla sporditegevuse ja
huvihariduse toetamise korrale ka spordi- ja huvihariduse toetamise taotluste tähtaeg. Sp orditegemis e ja
huvihariduse toetust saab
taotleda spordiorganisatsioon või huvikool. Lapsevanemad peavad 1.11-1.12.2016
valima ja kinnitama läbi veebilehe www.harku.ee oleva

lingi oma lapse osaluse huvitegevuses selleks, et nende
valitud huviring saaks lapse
eest määratud toetuse.
Valla I spordilaat
Selleks, et meie lastel oleks
võimalus enda vaba aega
veeta põnevalt ja tegevusterohkelt, toimub 18. septembril kell 11.00–15.00
Tabasalu Spordikompleksis
Harku valla I spordilaat.
Spordilaadale kutsume kõiki lapsevanemaid ja lapsi
tutvuma erinevate spordialade ja klubidega, kes pakuvad liikumise ja sportimise
võimalusi nii kodu lähedal
kui kaugemalgi.
Lisainfot spordilaada, projektipõhise tegevuse ning
spordi- ja huvitegevuse toetuse kohta saab valla kultuuri- ja spordispetsialistilt Krista Dregerilt telefonil 606
3838, e-post Krista.Dreger@
harku.ee.
HARKU VALLAVALITSUS

Nooruse tänav läbis põhjaliku uuenduskuuri. / Foto: Aule Sagen

Tabasalu keskuse
olulised teelõigud
said valmis

Suvel toimunud Ranna tee ja Nooruse tänava rekonstrueerimistööd on lõppenud ning tavapärane
liiklus Tabasalu keskuses taastatud.

S

uviste tee-ehitustööde tulemusel rekonstrueeriti
Tabasalu kahe olulise tänava – Ranna tee ja Nooruse
tänava – lõigud, mis on aleviku liikluse sõlmkohtadeks.
Mõlema tänava teekate oli
sealse liikluskoormuse tõttu
kehvas seisus – ebatasane ja
kulunud ning selles esines
löökauke.
Augusti lõpuks valmis
100meetrine Ranna tee lõik
Tallinna–R annamõisa–
Kloogaranna maanteest kuni
Sarapuu/Teenuste tänava
ristmikuni. Tööde käigus rajati Ranna tee/Teenuste/Sarapuu tänava ristumisele tõstetud ristmik jalakäijatele ja
kergliiklejatele mõeldud teeületuskohtadele, muutes liikumist ristmikul ohutumaks
ja mugavamaks. Samuti ehitati nii Ranna tee kui ka Teenuste ja Sarapuu tänavale
uued kergliiklusteed. Lisaks
rekonstrueeriti tööde käigus
Ranna tee sadeveekanalisatsioon ja tee tänavavalgustus
ning uuendati tee äärde jääv
haljastus. Valminud Ranna
tee lõik jääb raskeveokitele
suletuks, neil lubatakse liigelda Harku–Rannamõisa teest
kuni Kooli tänavani.
Septembri keskpaigaks, kui
on lõpetatud ka haljastustööd, saab valmis Nooruse
tänava 375meetrine lõik Tallinna–Rannamõisa–Klooga

maanteest kuni Kooli tänava
ristmikuni. Tööde käigus rekonstrueeriti Nooruse tänava
sõidutee ja selle äärde jäävad
kõnniteed, mis on alevikus
nii lasteaia- kui ka koolilaste
üks peamisi liiklemisalasid.
Samuti uuendati tee äärde
jääv tänavavalgustus.
Lisaks kahele eelnevale mahukale projektile uuendati
suve jooksul Mere tee katend
ja tehti Leevikese, Lõokese
ning Pääsukese tänavate I
etapi asfalteerimistöid.
Valmimas on Sõrve
tee kergliiklustee
Septembri lõpus valmib ka
Sõrve tee äärde rajatava kergliiklustee lõik Tuule teest Vilipi teeni. Rajatav lõik ühendab Tuule tee varem rajatud
kergliiklusteega Tallinna–
Rannamõisa–Klooga maanteest Vilipi teeni. Uus teelõik
kulgeb Tuule teest alates
Liikva–Rannamõisa teest
vasakul, ületab selle ja jätkub
teest paremal kuni Vilipi teeni. Liiklusohutuse tagamiseks
on jalg- ja jalgrattatee sõiduteest eraldatud eraldusribaga
ning teeületuskohta rajatakse
ohutussaar. Sõrve tee kergliiklustee ehitamise II etappi
finantseeritakse toetusmeetmest „Linnaliste piirkondade
areng“.
AULE SAGEN
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Nutikast ideest sai
kilomeetreid riiuleid

Tabasalus tegutsev Lennarti raamaturiiul laseb klientidel endil
disainida oma riiulid, mille ettevõte seejärel neile ka valmis teeb.

S
Alasniidu pereolümpial tuleb juurde teha üha uusi vanuseklasse, sest küla vanimad lapsed on jõudnud juba teismeikka
ning järjest lisandub nooremaid võistlejaid. / Foto: Peeter Teedla

Alasniidu perepäev – traditsioonid ja muutused üheskoos
27. augustil toimunud Alasniidu perepäeval peeti ühe päevaga
maha 8. pereolümpia, iga-aastane rannavolleturniir ja kirbuturg.
Lisaks olid end esimest korda üles seadnud ka hoovikohvikud.

P

ereolümpia on ürituse
traditsioonikandja. Ikka
rohkem klassikat kui
avangardi – kelmika soojendusvõimlemise järel (mudi)
laste jooksud ja tõuksisõidud.
Aastate möödudes on korraldajatel tarvis teha üha enam
vanuseklasse, sest eelmise
kinnisvarabuumi harjal pärmitainana paisunud küla
esimeste laste vanus on üsna
üksmeelselt jõudnud teismeikka. Ka väiksemaid tuleb
ühtlase joruna aina juurde.
Nii tulebki alguses üksnes
mudilastele mõeldud tegevuste kõrval korraldada
mõõduvõtmisi ka juba üsna
suurtele.
Rannavollet mängiti seitsme võistkonna osavõtul kogu
päeva jooksul. Volletki võiks
pidada perepäeva klassikaliseks osaks, kui see varasematel aastatel päris iseseisev
üritus poleks olnud.
Alasniidu koogimeistri
konkurss on saanud üle vahe-

pealsest osavõtjate mõõnast
– hindamislaual oli pikk rivi
imepeentest kunsttortidest,
perfektses teostuses marmorbiskviitidest, eksperimentaalkookidest ja ekstreemsuseni
klassikalistest plaadikookidest. Ja siis veel see palmiksai.
Ka turupäev koos
hõrgutistega
Mänguväljaku ja palliplatside
kõr val tehti ka kirbuturu-kaupa, kus omanikku vahetasid prouade ja laste riidekappide ning mänguasjakastide sisud. Kauplejate rida
pi kendasid pla ksumaisi-suhkruvati Maarika ja Anneli oma meisterdamistelgiga
ning batuudilinnakud. Head
naabrid Murastest Harjumaa
Päästeseltsi egiidi all tegid
tänuväärset turvalisuspropagandat. Esimest ja loodetavasti kaugeltki mitte viimast
korda olid perepäeval demoesinemistega väljas joogaõpetajad. Kõige tähtsamad

osavõtjad – pered Alasniidult, Tiskrest-Harkujärvelt
laiemalt, kaugemalt koduvallast ja valla ääre tagantki –
neid oli ikka päris palju!
Pärast külakeskuses rabelemist jätkus töö sektsioonides,
seekord avangardsemalt hoovikohvikutes, millest mõni
võinuks suurema vaevata
„Hõbelusika“ parima restorani nominentide hulka platseeruda ja kus kõigis imemaitsvaid maiusi või oma käe
järgi korraliku kõhutäie võis
saada. Toidukunst.ee ässitusel ja eestvõtmisel sai teoks
see lisa perepäeva tavapärastele toimetustele ja küll oli see
hää!
Kniks ja kraaps teile, head
toetajad Olerex, Tabasalu
Spordikompleks, Rabakivi
talu, Harku vallavalitsus,
Plaan2, FK Keskus, Lumekool, Telia ning Balteco!
Alasniidu Seltsi nimel
MIHKEL JÜRISSON



KOGUKONNAKIRIKU JUURES VÕRSUB KATI
Eesti Vabariigi 25. taasiseseisvumispäeval istutas Harkujärve Kiriku Taastamise Selts kogukonnakiriku ette õunapuu,
mis sai nimeks Kati. Miks Kati? Seoses 500 aasta möödumisega reformatsiooni algusest Euroopas tegi peapiiskop
Urmas Viilma üleskutse istutada 500 õunapuud kõigi
kirikute juurde Eestis. Üleskutse ise on omakorda seotud
Lutheri järgmise ütlusega: „Kui homme oleks maailma
lõpp, istutaksin ma täna ikkagi õunapuu.“ Õunapuu, mille
istutasid Harkujärve kiriku juurde Fea Üprus ja Harku abivallavanem Erik Sandla, sai oma nime aga Martin Lutheri
naise Katarina von Bora järgi. / Tekst ja foto: Avo Üprus

eitsme aasta eest loodud
perefirma, mis sai oma
nime taasiseseisvunud
Eesti Vabariigi esimese, kirjanikust ja filmirežissöörist presidendi Lennart Meri järgi,
tegutseb Tabasalu keskuses
endise pioneerilaagri hoones.
Isa ja poja Mario ja Indrek
Vilbiksi mõtteid aitab töötoas
teostada veel vaid üks abiline
– mööblitehnoloogiat õppinud ning Standardi vabrikus
meistrina töötanud Mart
Laul. Kolme mehe käe all
valmib väikeses tsehhis päevas keskmiselt kaks riiulit;
kogu tegutsemisaja vältel on
umbes tuhande tellimuse
põhjal valminud kilomeetreid
raamaturiiuleid. Klientide
endi kujundatavaid õhukesi
raamaturiiuleid peavad ettevõtjad nišitooteks, mida kaubandusest ei leiagi. Oma kodule s obiva riiuli saab
kujundada ja tellida ettevõtte
veebilehelt. Ruumisäästlikud
ja õhulised, samas ka vastupidavad ning üksnes loodusliku
õliga viimistletud täispuidust
riiulid on jõudnud tänaseks
lisaks kodudele ka näiteks
Eesti Kunstiakadeemiasse ja
Tartu Linnaraamatukogusse,
samuti kauplustesse ja ilusalongidesse. Oma riiulitele
annab ettevõte 10 aastat garantiid.

kusagile panna ja ta otsustas
ise korteri kitsastesse tingimustesse pasliku riiuli valmis
teha. Tulemus sai aga nii hea,
et mõte seda laiemalt tootma
hakata jäi raadioinseneri haridusega ettevõtja pähe aastateks tiksuma. 2009. aastaks oli
aeg küps see teoks teha. Ehkki puutöö oli tuttav nii isale
kui ka pojale, ei teadnud nad
päris mööbli valmistamisest
siiski midagi. „Hüppasime
toona amatööridena täiesti
tundmatus kohas vette,“ nentis Mario ettevõtte alguspäevadele tagasi vaadates. Üks
hobi korras tehtud riiul, mis
tundus väga hea ja samas ka

ainulaadne veebitööriist „Riiuli looja“, millega saab klient
endale lihtsalt kujundada just
tema koju sobiva riiuli. „See on
nii lihtne, et võid kas või poe
järjekorras seistes telefonis
oma riiuli mõne klõpsuga ära
kujundada,“ hindab ettevõtja
nende endi ideest sündinud
tarkvara kasutusmugavust ja
ka unikaalsust kõrgelt – võrreldavat lahendust, kus tellija
saaks nii lihtsalt ise kujundada
erimõõtude ja -kujundusega
riiuli, Mario ei tea. Piisab mõõdulindist, vähesest kaalumisest, kui suurt riiulit kuhugi
vaja läheks, ning numbrite sisestamisest ja riiuli kavand

Lennarti raamaturiiulid on lihtsa konstruktsiooniga ning õhulised, sobides ka
kitsamatesse siseruumidesse. / Foto: Lennarti raamaturiiul

enneolematu, andis neile
piisavalt julgust ettevõtlusega alustamiseks. Esialgu toimetati kodustes tingimustes
garaažis, kasutades juba olemasolevaid tööriistu: „Hakkasime nul
Hakkasime nullist list pihta ja nulliga
pihta ja nulliga – inves- – investeerisime
peale 3000
teerisime kahe peale kahe
krooni ehk siis toot3000 krooni. mise mõttes mitte
midagi.“ Tänaseks
toodetakse täispuidust riiuHea riiul firma aluseks
Puutööd on Vilbiksi pere me- leid eritellimusel valmistahed teinud põlvkonniti: Mario tud robotpingi abil, mille
vanaisa oli Lüganusel küla- võimsusest piisab ka suuresepp, vanaonu aga mööblitis- ma tootmismahu jaoks.
ler. „Olin nooruses temal höövelpingi juures abiks,“ Tehnoloogia avardab
meenutas riiulimeister; vana- võimalusi
isa höövel on praegugi riiu- Lennarti raamaturiiul teeb
oma müüki üksnes veebis ja
litsehhis seina peal.
Lennarti raamaturiiuli pro- ehkki korra on püütud riiulitotüüp sündis tegelikult juba tega ka sisustuskauplustesse
kümmekond aastat enne pe- minna, siis praegu neid
refirma loomist: Mario kodus ühestki salongist ei leia. Suurt
ei olnud raamatuid enam rolli nende tootmises mängib

ongi valmis, et tellimus veebi
teel ära esitada. „Suurem osa
kliente saab programmi kasutamisega iseseisvalt ideaalselt
hakkama,“ märkis poeg Indrek, et vaid 1/3 juhtudel käivad
nad kohapeal abis.
Suunduvad kaugemale
Lihtsa konstruktsiooniga riiulid on ettevõtjate hinnangul
nišitoode, millele on väga kindel turg: „Me teeme just seda,
mis meile meeldib, ja oleme
leidnud ka need inimesed,
kellele meeldivad meie oma
ideest sündinud riiulid.“ Nišitoodet ei mahu aga Eesti turule lõputult, seepärast on ettevõttel lähiajal plaanis alustada
veebimüüki ka välisturgudele.
Esimesed testmüügid tehakse
Soome, nende õnnestumise
korral on Lennarti raamaturiiuli järgmiseks eesmärgiks
jõuda Kesk-Euroopa turule.
AULE SAGEN

Nutikas idee ja riiulite valmistamise lihtne tehnoloogia võimaldab perefirmal hakkama saada väheste vahendite ja
üksnes kolme mehe – (vasakult) Indrek ja Mario Vilbiksi ning Mart Laulu – tööga. / Foto: Aule Sagen
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Türisalu Spordiklubi Türisalu Kuulijänn
ootab koolilapsi trenni toimub 25. septembril

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 25.08.2016 otsusega nr 113 algatati
detailplaneeringu koostamine Adra külas Aasa-Väljaotsa
(katastritunnus 19801:011:0358) maaüksusel. Maaüksus,
suurusega 5,79 ha, on maatulundusmaa 100%, millest haritav maa moodustab 1,36 ha, looduslik rohumaa 2,08 ha
ja muu maa 2,35 ha. Maaüksust läbib erateena kasutuses
olev Käpa talu tee (Harku valla kohalikus registris tee
nr 1982363), mis tagab juurdepääsu planeeritavast alast
põhjapoole jäävatele maaüksustele.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada
välja võimalused maa sihtotstarbe muutmiseks, määrates
olemasolevale maatulundusmaale 20% ulatuses ärimaa
sihtotstarve keskkonnasõbraliku turismi- ja puhkekoha
loomiseks (autokaravani parkla 15–30 autole) ning määrata ehitusõigus autosuvilaid teenindava abihoone (tualetid, dušš) püstitamiseks. Maaüksust läbiv eratee tuleb
määrata avalikuks kasutamiseks.
Harku valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt paikneb
Aasa-Väljaotsa maaüksuse 5,79 ha suurusest maa-alast
ca 36% (ca 2,1 ha) range režiimiga loodusliku haljasmaa
rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalas,
mis ühtib ka Vääna hoiualaga, ca 7% (ca 0,4 ha) rohevõrgustiku Adra koridoris ja ca 57% (3,29 ha) paikneb leebe
režiimiga looduslikul haljasmaal.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 3 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse volikogu olulise avaliku huvi olemasolu
korral algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida PlanS § 125 lõigetes 1 või 2 ei ole ette nähtud.
Harku Vallavolikogu hinnangul on Adra külas Aasa-Väljaotsa maaüksusele rajatav kuni 30-kohaline autokaravani parkla olulise avaliku huviga rajatis. Eelkõige
arvestades asjaolu, et parkla rajatakse üldplaneeringus
määratud leebe režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega alale, mille peamine kasutusviis on maatulunduslik kasutus, s.o põllumaad kasutatakse põllu harimiseks,
metsamaad metsa kasvatamiseks ja loopealseid niitusid
niidetaks.
Kuni 30-kohalise autokaravani parkla oluline avalik
huvi tuleneb transpordivoo suurenemisest, külastajate
hulgast, võimalikust tekkivast mürast ja visuaalsest mõjust piirkonnale, mis muudavad olemasolevat miljööd
kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning
selle mõju ulatub suuremale territooriumile, s.t mõju ulatub maaüksuselt, millele autokaravani parkla rajatakse,
väljapoole.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneering tuleb koostada topo-geodeetilisele
alusplaanile. Otsuse ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku
vald).
n Detailplaneeringu algatamise taotlused
Tiskre külas Tammiaugu tee 14 (katastritunnus
19814:001:0268), pindala 10,19 ha, maaüksusel detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse
detailplaneeringuga jagada Tammiaugu tee 14 maaüksus
viieks elamumaa krundiks ja kaheks maatulundusmaa
krundiks.
Ilmandu külas Karjalaskma (katastritunnus
19801:001:0654), pindala 1,56 ha, maaüksusel detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse
detailplaneeringuga muuta maaüksuse sihtotstarvet ning
määrata ehitusõigus sõidukite teeninduse ja toitlustus-

hoone rajamiseks, ehitisealuse pindalaga ca 2300 m².
Harkujärve külas Vana-Teisepere (katastritunnus 19814:001:0051), Kaarle tee 4 (katastritunnus
19814:001:0111) ja Kaarle tee 6 (katastritunnus
19814:001:0107) maaüksustele, planeeritava ala suurus
u 5,86 ha, detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse jagada maaüksused viieks elamumaa,
üheks ärimaa, üheks transpordimaa ja kolmeks maatulundusmaa krundiks ning määrata ehitusõigus elamumaa kruntidele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
ning ärimaa krundile tervishoiuasutuse rajamiseks.
Kavandatavad transpordimaa krundid võõrandatakse
vallale tasuta. Lisaks on detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks näha ette tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse,
mille käigus otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
n Eskiislahenduse tutvustamine
22.09.2016 kell 17.00 toimub Liikva külas Valli (katastritunnus 19801:011:0279) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eskiislahendusega saab samaaegselt tutvuda Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) ja veebilehel www.harku.ee.
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest Suurupi külas Kasevälja tee 12 (katastritunnus
19801:001:1254), maaüksusele projekteerimistingimuste
andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Kasevälja tee
12 katastriüksusele on Harku Vallavolikogu 29.05.2003
otsusega nr 41 kehtestatud Kasevälja elurajooni (endine
Kasemetsa maaüksuse) detailplaneering.
Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse
püstitada avalik külaplats ja mänguväljak, kus paikneksid
laste kiikumis- ja turnimisala, sportimisala, multifunktsionaalne palliplats, istumisala, varjualune, suitsuahi
ning lõkkease. Taotlusele on lisatud Kasevälja külaväljaku eskiiskavand ja asendiplaan.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku Vallavalitsuses ning arvamust saab avaldada 15.09.2016 kuni
30.09.2016 kirja või e-kirja teel harku@harku.ee.
n Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
20.07.2016–05.08.2016 toimus Harkujärve külas Jaani 2
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek, mille kestel esitati planeeringule kaks vastuväidet.
01.09.2016 toimus Harku Vallavalitsuses avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu, mille tulemusena jäi üks
vastuväite esitaja oma seisukoha juurde. Sellest lähtuvalt
edastab Harku Vallavalitsus Harkujärve külas Jaani 2
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu Harju Maavalitsusele järelvalve teostamiseks.
13.02.2016–13.03.2016 toimus Muraste külas Lee elamukvartali detailplaneeringu avalik väljapanek, mille
kestel esitati planeeringule kolm ettepanekut ja vastuväidet. 07.04.2016 toimus Harku Vallavalitsuses avaliku
väljapaneku järgne avalik arutelu, mille tulemusena asuti
läbi rääkima esitatud ettepanekuid. Läbirääkimiste tulemusena kaks vastuväidet võeti tagasi, kuid üks ettepaneku esitaja oma esitatud vastuväidet tagasi ei ole võtnud.
Sellest lähtuvalt edastab Harku Vallavalitsus Muraste külas Lee elamukvartali detailplaneeringu Harju Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.

Vääna-Jõesuu koolimajas algavad taas treeningud ümberkaudsetele kooliealistele
lastele pühapäeviti kell 16.
Peamiselt tegeleme pallimängudega, arendame osavust ja
meeskonnatööd. Registreerumine ja teave: railikontkontson@gmail.com ning
tel 5621 1596.

Koguneme septembri viimasel
pühapäeval kell 16 endise Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli staadionile Türisalus. Nii naised kui ka mehed tõukavadheidavad viiel erineval moel
kuuli, lapsed vanuseklassides
U8–U16 viskavad palli. Lõpetame kettaheitega. Täpsem
teave tel 5695 7822.
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HARKU VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

arendus- ja
haldusosakonna juhataja
ametikohale
Peamised tööülesanded:
Juhtida ja koordineerida Harku valla arendustegevuse
ja keskkonna-, heakorra-, elamu- ja kommunaalmajanduse, ühistranspordi, liikluse, teehoiu, energeetika,
riigihangete ja järelevalve valdkondi. Korraldada ja
koordineerida Harku valla teede, tänavavalgustuse,
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide ning munitsipaalobjektide projekteerimis- ja ehitusalast tegevust
ning arendamist ja haldamist.
Nõudmised sobivale
kandidaadile:
• kõrgharidus;
• teenistusülesannete
täitmiseks piisav haridus ja
juhtimiskogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja vene keele
oskust suhtlustasandil;
• oskus rakendada oma töös
tänapäevaseid inimeste
juhtimise põhimõtteid
ning meeskonnatööle
orienteeritus;
• võimekus juhtida korraga
mitut protsessi ning
kindlustada nende
üheaegne toimimine ja
tulemuslikkus;
• hea suhtlemisoskus
kolleegide, huvigruppide,
kodanike ja poliitikutega;
• suutlikkus juhtida iseennast ja võime töötada
suure koormusega ning

stabiilselt ka pinge- ja
stressiolukorras.
Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
• väga head teadmised
avalikust haldusest;
• varasem töökogemus
osakonna tegevusega
seonduvas valdkonnas;
• vähemalt 2-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse või erinevate koostööprojektide juhtimise
kogemus.
Meie pakume sulle:
• lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asenduskohta;
• mitmekülgseid arengu- ja
eneseteostusvõimalusi;
• huvitavat ja vastutusrikast
tööd kaasaegses töökeskkonnas.

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust
vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele ja CV-d ootame
hiljemalt 18. septembriks 2016 portaali CV Online vahendusel
või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@
harku.ee. Lisainformatsioon telefonil 600 3845 (Kaile Põldme).

 Keskkonnaamet teatab:
n Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse
võtmise teade
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33 lg
4, et on võtnud menetlusse AS-i HKScan Estonia (äriregistrikood 10156832; käitise tegevuskoha aadress: Sütemetsa tee 56,
Laabi, Harku vald, Harjumaa) keskkonnakompleksloa nr L.
KKL.HA-217156 muutmise taotluse, mis on registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 11.08.2016 kirjaga nr 6-2/16/783-9. Käitise põhitegevusala on käitise lindlates
kasvatatud lindude tapmine ja liha töötlemine. Käitise tööaeg
on 24 tundi ööpäevas ja 8760 tundi aastas.
Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse seoses Lool
asunud lihatööstuse lisandumisega. Seoses lihatööstuse kolimisega tuleb kompleksloas täiendada ja ajakohastada käitise

andmeid, käitise tegevuse vastavust parimale võimalikule tehnikale, toorme, abimaterjalide ja kemikaalide säilitamise ja
kasutamise andmeid, välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid,
jäätmealast infot ning heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmete ja kavandatava tehnika
rakendamist. Lisaks taotleb AS HKScan Estonia käitise puurkaevust (Ranna tapatsehhi puurkaev Süütemetsa tee 56) katastrinumbriga 756 lubatud veevõtu koguse suurendamist 450 m3
võrra ööpäevas kuni 900 m3 ööpäevas ja kuni 320 000 m3 aastas.
Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regiooni Harju kontoris (aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn,
e-postil harju@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 4800). Taotlus
on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Kuni keskkonnakomp-

leksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni
on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma
põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja
vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, Tallinn. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded ja kohalikus ajalehes Harku Valla Teataja.
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PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

9 789949 972531

Ville Värk

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

HARKU VALLA KODUKLUBI

TABASALU

JALGPALLIKLUBI

KUTSUB

ÜKS SATS

ÜKS SÜDA

TOOGE LAPSED
JALKATRENNI

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b, Haabersti
Telefon: 56 971 088
www.invaabivahendid.ee

ELUKS VAJALIKUD OSKUSED
LÄBI JALGPALLI.

Küsige
sinisärkidelt,
miks neile meeldib
jalkat mängida
JK Tabasalus!
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Teated

n Ettevõte teostab ehitus ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd.
Tel 5660 7554, janek@janelldisain.ee

tabasalujk.ee/tule-trenni

n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055

Meie tegemisi toetavad

n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686
n Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n 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
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Fekaalivedu kuni 13 m3.
Tel 501 0679
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muru niitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@infinitas.ee

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

n Müüa toored küttepuud - lepp
33€/ruum, sanglepp 36€/ruum, kask
39€/ruum. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris).
Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva
vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja
kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse
nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

n Korstnapühkija teenused. Tellimine
tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee või
www.puhaskolle.ee
n Põllu-, kompost- ja haljastusmuld,
liiv, killustik jm. Väikeveod kalluriga.
Tel 501 5992
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n Ostan teie sõidukõlbliku auto. Võib
olla ka remonti vajav või seisev auto.
Sõidukil ei pea olema ülevaatust
ega kindlustust. Tel 5457 5055, ago.
aderberg@online.ee

n Ääsmäe kütteladu võtab vastu
premium puitpelleti (8 mm) ja briketi
tellimusi. Transpordi võimalus! Info:
www.infokaitse.ee, 677 9700
n Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992
n Korstnapühkija teenus, akt.
Tel 504 0875
n Muru niitmine, trimmerdamine,
võsa lõikamine. 5378 5742
n Korralikult laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5
eur 30 L kott. Harku ja Keila vallas
transport TASUTA. 5811 7351
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n Soovin osta sõiduauto kuni 1000 €.
5819 0200
n Pressime õunamahla ja ostame
kokku õunu Kose vallas. Lisainfo 5621
9762, www.nommetalu.ee
n Pakkuda tööd kahele puhastusteenindajale Harkujärve piirkonda!
Osaline tööaeg: E-R kell 16-21.00,
L-P vabad. Tööaega ühele töötajale
kuni 4 tundi. Küsi lisa: 622 8591 või
personal@tphooldus.ee
n Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
n Kibuna külas asuv Plats Puhtaks
OÜ teostab muruniitmist, võsalõikust, lehekoristust ja lumekoristust.
Igal aastaajal teeme Teie eest need
aeganõudvad ja närve kulutavad
tööd ära. Teie asukoht pole meile
takistuseks. Telefon: +372 5628 5801
või platspuhtaks@mail.ee.
n San-tehnilised tööd ja keevitustööd. 503 8313
n Lõikan hekki, trimmeriga
niidan pikemat rohtu ja heina.
Tel 5554 7291
n Otsime vanaema õunapuu otsas
ehk hoidjat 3- ja 5-aastasele lapsele
ajaks, mil nad kergemate haiguste
tõttu ei saa lasteaeda minna. Sobib
hoid nii meie enda kodus (Tabasalus)
kui ka lähiümbruses. Lisainfo telefonil
5345 9372 või e-posti teel reenake@
gmail.com, Reena.

8 Harku Valla Teataja

/ TEATED

Kolmapäev, 14. september 2016

info@aialahendused.ee
tel. 56236365

.ee

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

BFT VÄRAVA
AUTOMAATIKA
liugväravad, tiibväravad, tõkkepuud, garaažiuksed
müük, paigaldus, hooldus

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

E kell: 19.00 Rasvapõletus
K kell:19.00 Step
N kell:19.00 Ringtreening

Esimene treening 5. sept.
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SPORDIKLUBI
Treenerid TAIMI AINJÄRV ja DEELIA JÕGI
3-4a. TÜDRUKUTE TANTSULINE VÕIMLEMINE
Esmaspäeval ja neljapäeval 16.30-17.30
5-7a. TÜDRUKUTE TANTSULINE VÕIMLEMINE
Esmaspäeval ja neljapäeval 17.30-18.30

Esimene treening 8. septembril
TREENINGUD TOIMUVAD ALASNIIDU

WWW.HOTSPORT.EE LASTEAIAS: PUISNIIDU 7; TISKRE KÜLA

Vääna-Jõesuu
Kool
otsib robootika ringi
juhendajat.

AIAHOOAJA LÕPETAMINE
18. septembril 2016 kell 12:00–15:00
Perekond Loometi Luigelille kollektsioonaias Viti külas,
Euro Oili bensiinijaama vastas, Vääna-Viti - Vääna tee alguses.
*Aia ja taimede tutvustus *
*Rohevahetus * Aiakohvik *
*Vääna Puukooli istikute müük *
*Peakatete kaunistamise töötuba
„Fantaasiakübar“ – palume tulla oma peakattega

Aiandushuviliste parim kohtumispaik on aias!

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

Töö ühel
päeval nädalas
kell 14.30–16.00.
Täpsem teave tel 5695 7822
NÄGEMISE
KONTROLL
6.10 alates kell 10.00

Tabasalu eakate päevakeskuses
Teenuste 2

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid
Prillide tellijatele
silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €
Vanaduspensionäridele
kompenseerib vald 50% silmade
kontrolli hinnast (visiiditasust).

INFO ja registreerimine
telefonil 603 2171

