KORRALDATUD JÄÄTMEVEOL UUS HINNAKIRI

Alates detsembrist algab uus korraldatud jäätmeveo periood ning enamiku tarbijate jaoks tähendab see senisest soodsamat hinnakirja.

Lk 3

HARKU VALLA UUS TEEDEHOOLDAJA ON STRANTUM

Valla 350 km teede lumekoristusel lähtutakse tee seisunditasemest, mis määrab tee
puhastamise aja tavatingimustes.

Lk 5 NILISKE MAHETALUS ON IGA
SUUND OSA TERVIKUST

Talu mahetootmises soovitakse ära kasutada
kõik talu võimalused ning jõuda oma toodetega
otse tarbijani.

KOLMAPÄEV, 26. oktoober 2016

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

E

nne ministriametisse nimetamist pea 20
aastat suurkontsernide teenistuses olnud Liisa Oviir võttis erasektorist kaasa
teadmise, et Eesti ettevõtted
on pühendunud ja tegusad.
Intensiivne aasta on talle ka
näidanud, kui oluline osa
riigi majandusest on väikesed
ja keskmised ettevõtted, seda
ka tööhõive seisukohast.
Ometi näitas Eesti Arengufondi möödunudaastane globaalse ettevõtlusmonitooringu (GEM) E est i rap or t
võrreldes 2013. aastaga ettevõtlushuvi langust 10% – ettevõtlusele mõtles vaid kümnendik küsitletuist.
Huvi languse sidus Arengufond ka paranenud palgatingimustega, sest kõrgharidusega
inimesed eelistavad ettevõtlusega alustamise asemel minna
stabiilsele palgatööle.
„Eks see situatsioon just nii
vastuoluline ongi. Paranenud
palgatingimused vähendavad
valmisolekut ise ettevõtjaks
hakata, tagades samas ka ettevõtjale olulisima – kvalifitseeritud tööjõu,“ nentis Oviir
kahe tendentsi seoseid. Keskmise palga iga-aastase stabiilse kasvu korral on inimesed
tema hinnangul vähem riskialtid ega kipu oma mugavustsoonist välja tulema, et
luua uus ettevõte või teha
midagi hoopis teistmoodi.

Uued mõttemallid koolist
Mõttemustrite muutmiseks
võiks juurutada tema arvates
juba esimestes klassides ettevõtlusõpet ning innovatsiooni- ja disainiõpetust. See
innustaks ja julgustaks laste
ettevõtlikkust ning õpetaks
neid probleemidele lahendusi leidma.
Tabasalu Ühisgümnaasium
on juba astumas ettevõtlusministri soovitatud rajal –
2013 käivitus ettevõtlusõppe
programm „7 sammu“ algkoolis. Gümnaasiumiastmes
on majandusõpet pakutud
juba sajandi algusest peale,
mis on viimaste aastate kontekstis leidnud kindla koha
ettevõtluse suunaõppe kohustusliku ainena.
Kool osaleb järjepidevalt
koolinoorte ettevõtlusprojektides ning korraldab ettevõtlusnädalat; põhikooli õpilaste
minifirma J.B.A.A. tunnistati
2015. aastal Eesti parimaks
minifirmaks. Ka sel õppeaastal
on koolis tehtud ettevõtlusõppes ajalugu – oktoobri alguses
sooritasid Tabasalu Ühisgüm-

Foto: erakogu
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Nüüdseks olen
ma justkui
koju jõudnud.
HELI RANNIK
Vääna Mõisakooli direktor

Harku vallas tegutseb
rohkem kui 1000 ettevõtet.
Ettevõtluskuu puhul
uurisime ettevõtlusminister
Liisa Oviirilt, kuidas läheb ja
kuidas võiks minna ettevõtetel nii tema koduses
Harku vallas kui ka kogu riigis.

Minister Oviir:

EDU TOOB
PEARU ja
ANDRESE
KOOSTÖÖ
naasiumi neli abiturienti esimestena oma koolist rahvusvahelise ettevõtluseksami (ESP).
Seega tundub Harku vallas
olevat korralik potentsiaal uute
ettevõtjate sirgumiseks.

Kohalikul omavalitsusel on
ettevõtluse toetamiseks küll
pigem kaudsed võimalused,
tagades piirkonna jätkusuutlikkust kvaliteetse hariduse
kättesaadavuse, lasteaiakohtade olemasolu ning

korras teede ja tänaHea võimalus vähen- vate kaudu. Oma
dada pendelrännet ja oluline roll on ka
võimaldada inimestel vaba aja sisustamise
ning akkodulähedast tööd. võimalustel
tiivsel kogukonnal.
Sellest olulisemaks
Harku vald on ettevõtlik peab ettevõtlusminister aga
Minister Oviiri hinnangul on ladusat asjaajamist omavalitettevõtlus Harku vallas, kus ta susega, mis oleks kantud
isegi elab, praegugi päris häs- koostöövaimust.
ti tasakaalustatud: siin on nii
Uute ettevõtete lisandumine
tööstus- kui ka teenindusette- piirkonda oleks Oviiri hinnanvõtteid, nii suurettevõtteid kui gul hea võimalus vähendada
ka mikroettevõtted. Tasakaal pendelrännet ja võimaldada
valitseb ka valdkonniti – esin- inimestel kodulähedast tööd.
datud on toiduaine-, metalli-, Siinsete elanike struktuur anpuidu- ja plastitööstus. Samu- nab tema arvates võimaluse
ti on toimunud märgatav arendada siin uut majandust
areng piirkonnas pakutavate ning ka keerukama ja kõrgema
teenuste osas, mis on suure lisandväärtusega ettevõtlust, sh
elanike arvuga vallas oluline. tööstust. Ühe potentsiaalse
„Rohkem kui tuhat tegutsevat valdkonnana tõi Oviir välja
ettevõtet näitab, et Harku turismi, mille edendamiseks
valda hinnatakse tegutsemis- vallas nägi ta häid vähe kasutakohana ning vald suudab tud võimalusi: „Meil on head
pakkuda ettevõtluseks häid supelrannad, matkarajad ja
tingimusi,“ sedastas Oviir. looduslik mitmekesisus, samu-

Ettevõtlusminister Liisa Oviir peab
välisturgudele jõudmiseks oluliseks
väikeettevõtjate omavahelist koostööd. / Foto: erakogu

ti Peeter Suure merekindluse
osad, Suurupi tuletorn, mis on
juba praegu hästi presenteeritud ja toimiv turismiobjekt.
Siin on, mida pakkuda.“
Riik tuleb
ettevõtjale appi
Ettevõtlusega alustamiseks on
Eestis loodud soodsad tingimused – bürokraatiat on vähe,
asjaajamist toetavad e-teenused, samuti toetavad mitmed
meetmed alustavat ettevõtet
rahaliselt. Kitsaskohtadeks on
aga kvalifitseeritud tööjõu
puudus ja madal ekspordivõimekus. Ettevõtjad teevad
omavahel vähe koostööd, et
eksporditurgudele jõuda, samuti tehakse tootearenduse
nimel endiselt vähe koostööd
teadusasutustega. Majandusja kommunikatsiooniministeerium on kitsaskohtade ületamiseks käivitanud mitmeid
programme. Kvalifitseeritud
tööjõu lisandumiseks algatati
möödunud aastal välisspetsialistide teavitusprogramm

te programm, mis omavalitsuse, riigi ja ettevõtjate koostöös aitab luua piirkondadesse
kvaliteetsed üüripinnad, et
pakkuda ettevõtete laienemisel ka töötajatele elamispinda.

Alustab Ettevõtlusagentuur
Kui praegu on koondatud
ettevõtluse edendamisele
suunatud tegevused EASi, siis
uuest aastast hakkab ettevõtetega tegelema Ettevõtlusagentuur. Sellegi eesmärgid
on EASiga samad, ent Ettevõtlusagentuurist peaks Oviiri sõnul saama ettevõttele
pikaajaline partner, kes on
fokuseeritud just tema vajadustele. „Seeläbi oleks ka riigil ministeeriumi näol partn e r, k e s s u u d a b

ettevõtVald suudab pakkuda analüüsida
luskeskkonnas toiettevõtluseks häid muvaid muutusi ja
tingimusi. selle alusel vajalike
meetmete kujunda„Work in Estonia“. Ekspordi- mise osas nõu anda,“ märkis
võimekust aitab tõsta sel aastal minister, et kasu agentuurist
käivitatud ettevõtete arengu- oleks mitmepoolne.
programm, kus igale ettevõttele lähenetakse tema vajadus- Ettevõtte taga on
test lähtudes. Juba 2008 inimesed
käivitatud klastriprogramm Minister Oviiri hinnangul on
aitab aga arendada nii ettevõ- Eesti ettevõtlusmaastik juba
tete omavahelist kui ka teadus- üsna mitmekesine ja nutikas
asutustega tehtavat koostööd. ning ettevõtjad on suutnud
Samuti on käima pandud leida valdkonnad, milles nad
riiklikult toetatud üürielamu- on tugevad: „Näiteks on Ees-

Eesti on üks Euroopa suurimaid
puitmajade eksportijaid. Puitmajatootjate üks lipulaevu Harmet
OÜ on rajamas uut tootmisüksust
ka Harku valda.
/ Foto: Aule Sagen

ti Euroopa suurim puitmajade eksportija, olles sellega
maailmas kolme suurima
seas.“ Töökohtade juurde
loomiseks ning konkurentsivõime parandamiseks võiks
siiski olla suurem inimeste
huvi ettevõtlusega tegelemiseks. Samuti rõhutas Oviir
koostöö olulisust välisturgudele jõudmiseks. Paraku nähakse tema hinnangul sageli
teisi pigem konkurendi kui
partnerina: „Kiputakse keskenduma takistustele, mitte
ühistele huvidele. Ikka see
Pearu ja Andres ...“
Ettevõtte edu taga tuleb aga
näha eelkõige inimesi. Oviiri
hinnangul juhitakse ettevõtteid sageli veel hierarhiliselt,
kus töötajatele ei anta piisavalt
otsustusõigust, mis kärbib motivatsiooni. „Õnnelik ja motiveeritud töötaja, keda võetakse
võrdväärse partnerina, annab
ettevõtte arengusse palju rohkem,“ meenutas Oviir, et maailm on muutunud ja koos sellega ka juhtimispraktikad.
AULE SAGEN
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aapani rohevõrgustiku Oktoobri alguses külastas Eestit Jaapani rohevõrgustiku ekspert Takaaki Nishida, kes
ekspert Takaaki Nishida ettevõttest Mitsubis- oma visiidi raames tutvus Harku valla rohevõrgustiku planeerimise ja toimimisega.
hi UHJ Research and
Consulting on juhtiv ekspert
Jaapani Keskkonnaministeeriumi projektis, mille eesmärk on töötada välja Jaapa- rohevõrgustiku eksperdi
ni rohevõrgustiku poliitika. Lauri Kleiniga ringsõidu
Teiste kogemusest õppimi- Harku vallas tutvustamaks
seks tutvuti Euroopas enne- Jaapani eksperdile, kuidas on
kõike Eesti rohevõrgustiku- rohevõrgustik aidanud suuga, kuna Eesti rohevõrgustik nata valla ruumilist arengut.
Kui Euroopas on rohevõron leidnud rahvusvaheliselt
tunnustust. Eksperdi võtsid gustiku teemaga tegeletud
vastu Rahandusministee- juba ammu, siis Jaapanis on
rium, Keskkonnaministee- hakatud rohevõrgustikuga
rium, Keskkonnaagentuur, tegelema alles viimastel aasEesti Maaülikool ja Harku tatel. Rohevõrgustikus nähakse abivahendit, kuidas
Vallavalitsus.
Rahandusministeeriumis vähendada Jaapanis aset
toimunud kokkusaamisel tutvustati Eesti 
Eesti rohevõrgustik
rohevõrgustiku ajalugu, metoodilisi
on leidnud rahvusaluseid, planeerimise
vaheliselt tunnustust.
soovitusi, rohevõrgustikku kui ökosüsteemide leidvaid looduslikke ja sotteenuste pakkujat. Lisaks anti siaalseid ohtusid. Jaapani
ülevaade Eesti kaitsealadest peamisteks sotsiaalseteks
ning rohevõrgustiku planee- väljakutseteks on Jaapani
rimisest, selle toimimisest ja rahvastiku koondumine lin- Jaapani rohevõrgustiku ekspert Takaaki Nishida, tõlk, Keskkonnaagentuuri rohevõrgustiku ekspert Lauri Klein ja Harku
kasutusest Harku valla näitel. nadesse ja suurte alade asusVallavalitsuse arhitekt Kristiina Ott Türisalu pangal. / Foto: erakogu
tusest tühjaks jäämine. Näiteks prognoositakse aastaks
Jaapanlastele on
2050 elanikkonna arvu kasvu  Ekspert imestas, mist. Samuti on suur potent- ta inimesi vähemohtlikele
rohevõrgustik kui
looduskatastroofide aladele elama. Madalama
vaid kahel protsendil riigi
abivahend
et tellisime siaalne
risk (maavärin, tsunami, kvaliteediga ja killustatud
Peale kohtumist rahandus- territooriumist ja rahvastiku
sellise uuringu maalihe, üleujutus), mille ökosüsteemid ei suuda piisaministeeriumis tegime koos vähenemist enam kui poole
Eesti Keskkonnaagentuuri võrra lausa 60% territooriujuba nii ammu. vähendamiseks tuleb suuna- valt looduskatastroofe puh-

Jaapanlased käisid meilt mõõtu võtmas

Korraldatud jäätmeveol
tuleb detsembrist
uus hinnakiri
Detsembrist algab uus korraldatud
jäätmeveo periood, mis sõlmiti hanke
võitnud teenusepakkujaga viieks aastaks. Uus hinnakiri on enamiku tarbijate
jaoks senisest soodsam.
Foto: Olga Makina

Lembe
reiman
keskkonnaspetsialist

S

enise korraldatud jäätmeveo perioodi lõppedes viis
Harjumaa Ühisteenuste
Keskus Harku vallalt saadud
volituse alusel läbi hanke uue
jäätmevedaja leidmiseks.
Hankele laekus kaks pakkumust ning hanke võitis AS
Eesti Keskkonnateenused,
kes oli ka eelmisel perioodil
valla koostööpartneriks. Uus
periood algab 1. detsembrist
ja seoses sellega muutuvad
korraldatud jäätmeveo hinnad enamuse jaoks keskmiselt 20 protsenti soodsamaks.
Uued hinnad on võrdelises
sõltuvuses prügikonteineri
suurusest, mistõttu tõuseb u 10
protsenti 0,8 m³ ja 1,1 m³ suuruste konteinerite tühjendamise hind.

Laieneb sorteeritud
jäätmeliikide vedu
Vanapaberi ja biolagunevate
toidujäätmete konteinerite
tühjendamine on ka uuel korraldatud jäätmeveo perioodil
tasuta. Vaid suuremate konteinerite puhul on tühjendushinnaks 1 sent 1 m3 kohta.
Sama hinnaga pakutakse
ka suurjäätmete äravedu.
Need on jäätmed, mida
mahu tõttu pole võimalik
paigutada konteineritesse,
näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms.
Suurjäätmetena ei käsitata
ehitusjäätmeid, autoromusid,
vanarehve ning elektri- ja
elektroonikaseadmeid ja
muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid. Suurjäätmete



Uue teenusena
lisandub pakendijäätmete vedu.

äravedu tuleb tellida AS-ist
Eesti Keskkonnateenused
ning seda tehakse 7 päeva
jooksul pärast tellimuse esitamist.
Uue teenusena lisandub
pakendijäätmete vedu ehk
nn pakendikoti teenus, mis
on samuti tasuta. Pakendid
– tühjad mahlapakid, purgid, pudelid, plastkarbid jms
– tuleb koguda muust prügist eraldi ja pakendikott on
mugav võimalus pakendite
taaskasutusse suunamiseks.
Tegemist on graafikujärgse
teenusega, mille kasutamise
soovist tuleb teatada jäätmevedajale.
Teise uue teenusena haka-

takse alates järgmise aasta 1.
aprillist kuni 31. oktoobrini
pakkuma haljastusjäätmete
vedu, milleks on näiteks
puulehed ja -oksad. Selleks
tuleb jäätmevedajale oma
soovist teada anda ning pärast tellimuse esitamist toimub 14 päeva jooksul jäätmete äravedu. Ka see teenus
on praktiliselt tasuta ehk 1
sent 1 m3 .
Novembrikuu jooksul saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele praegustele
korraldatud jäätmeveo
klientidele teavituskirja
uuest hinnakirjast ning uue
lepingu, mis kajastab kirjeldatud muudatusi.

verdada ja see võib kaasa tuua
suuremad kahjud võrreldes
sidusate ja hästi säilinud
ökosüsteemidega. Seega on
rohevõrgustikul oluline koht
ühiskonna ja majanduse
arengu soodustamisel.
Uuring tehtud
vähestel
Harku valla rohevõrgustiku
täpsustav uuring koostati
juba 2006. aastal ehk 10 aastat tagasi. Uuringu vajadus
tuli üldplaneeringu koostamisest, kuna soovisime üldplaneeringusse võimalikult
täpseid rohevõrgustiku piire.
Jaapani ekspert imestas, et
tellisime sellise uuringu juba
nii ammu ja ilma kohustuseta rohevõrgustiku uuringut
teha. Samas on see ka Eesti
mõistes erand, sest selliseid
rohevõrgustikku täpsustavaid uuringuid on tehtud
vaid üksikutel omavalitsustel. Lähiaastail on aga Eestis
Keskkonnaagentuuri juhtimisel plaanis teostada kogu
riigi rohevõrgustiku uuring,
mille eesmärgiks on hinnata,
kuivõrd rohevõrgustik toimib ökosüsteemide teenuste
pakkumise säilitajana ja seeläbi kogu elanikkonna kestliku heaolu tagatisena.
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

Vallavalitsus on alustanud ettevalmistusi Harku valla teede
teemaplaneeringu koostamiseks. Teemaplaneering aitab paremini planeerida valla teedevõrgustikku ja selle arendamist.

Käsil on valla teede teemaplaneering
Foto: Olga Makina

Erik
Sandla
abivallavanem

H

arku vallavalitsus soovib
lähiajal alustada Harku valla teede teemaplaneeringu
koostamist, mis oleks valla üldplaneeringu lisa. Selleks tellis
vallavalitsus konsultatsioonifirmalt Stratum OÜ, kes on spetsialiseerunud analoogsetele
töödele, lähteülesande püstitamise, mille alusel soovitakse
tellida teemaplaneeringu koostamine.
Teede teemaplaneeringus
soovitakse analüüsida olemasolevat transpordisüsteemi, liikumisvajadust ning liikuvuse
prognoosi ja perspektiivset taristuvajadust. Planeeringu
koostaja leidmiseks soovib vald
novembri alguses välja kuulutada hanke, mille tulemusi
oodatakse detsembris.
Lähtematerjal
edasisteks plaanideks
Kuigi lähteülesande põhja
koostas Stratum OÜ, siis lõplik
lahendus valmis vallavalitsuse
ja Stratumi koostöös, kus vald
esitas koostatud töösse oma
täiendused ja parandused. Nii
et paberile saanud lähteülesanne on tänaseks läbinud mitmed põhjalikud eeltööd.

Stratum nentis, et nende pikaajalise kogemuse jooksul on
see esmakordne, et üks omavalitsus on koostamas nii põhjalikku teede teemaplaneeringut.
On tehtud küll väiksematest
osadest koosnevaid planeeringuid, kuid niivõrd kõikehaaravat ja terviklikku mitte. Seega
oli see ka neile paras väljakutse,
mille nad hästi lahendasid.
Valla jaoks on aga sellise mastaapse teede teemaplaneeringu
koostamine väga oluline, sest
see annab valla teedevõrgustikust ja selle arenguvajadustest
detailse pildi, mis on väga oluline edasiste tegevuste planeerimisel. See on heaks alusmaterjaliks nii vallasisese
ühistranspordi paremaks korraldamiseks kui ka üldisemalt
inimeste liikumisvajaduste
määratlemiseks, sh nii jalakäijate kui ka autoga liiklejate vajaduste kaardistamiseks. Samuti annab teede teemaplaneering
vallale sisendi perspektiivsete
arenguvajaduste väljaselgitamiseks, mis tulenevad prognoositava rahvastiku muutumise
mõjust, näiteks uute elanike lisandumisest.
Teede teemaplaneeringu
koostamise protsessi täpne aeg
selgub küll töö käigus, kuid
oleme planeerinud selle töö
valmimist 2018. aastal ning
seejärel soovime korraldada
teemaplaneeringu avaliku tutvustamise.

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 26. oktoober 2016

Harku Valla Teataja 3

Valla uus teedehooldaja
OÜ Strantum on talveks valmis
S

Alates käesoleva aasta juulikuust on Harku valla uueks teedehooldajaks OÜ Strantum,
kellega sõlmiti viieaastane leping.

trantumi hoolduses on kokku
ligi 350 kilomeetrit valla teid
(sõiduteed koos kergliiklusteedega), lisaks teedele ka parklad. Teedehoolduse projektijuhiks värbas ettevõte tööle Ain Soone, kellel on
siinsete teede hooldamise kogemust
koguni 9 aastat ning kelle kompetentsusele tuginedes võime julgesti peatselt algavale talvele vastu minna.
Iga uue teenuse alustamine on aja-,
töö- ja ressursimahukas. Tänaseks on
vajalik eeltöö tehtud – soetatud on
suurem osa masinapargist ja tehnikast ning sõlmitud on lepingud koostööpartneritega, kelle abi on tarvis
eriti tippkoormuse perioodidel. Harku valla teede lumekoristuseks on
valmis kuus traktorit, neli veoautot,
soolapuistur, teehöövel, laadur, üks
maastur saha ja puisturiga ning üks
maastur sahaga.
Kui kiiresti teed
puhastatakse?
Lumekoristuse aeg sõltub teede seisunditasemest ja sademete hulgast. Üldiselt tehakse teede talvist lumehooldust
vastavalt teele määratud seisunditasemele, mis on jaotatud prioriteetsusest
lähtuvalt kolmeks ning mille puhul
teede puhastamise aeg varieerub üldjoontes 5–10 tunnini saju lõpust alates.
Kui aga ööpäevane sademete hulk on
enam kui 10–15 cm, siis puhastatakse
teid eraldi kokkuleppe alusel, kus teehooldaja ja vald määravad esmaste
lumelükkamiste nimekirja. See tähendab seda, et esmases järjekorras tagatakse liiklemise võimalus kohtades,
kus on koolid, lasteaiad, ametiasutused
ja ühistranspordi marsruudid ning
kõnniteed. Lasteaedade, koolimajade
ja spordirajatiste juurde viivad teed-tänavad ning parklad peavad olema
puhastatud hommikul kella kuueks.
Probleemidest ja liiklusohtlikest kohtadest saab aga ööpäevaringselt teatada teehooldus@strantum.ee või telefonil 5886 6881.

OÜ Strantum
on teedehoolduse projektijuhi Ain Soone
juhtimisel valla
teedehoolduseks valmis.
/ Foto: Vaido
Valing

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

Teedel kolm seisunditaset
Kolmanda seisunditaseme teedel ehk
siis kõrgeima taseme puhul sahatatakse
lumi ära peale saju lõppu viie tunni
jooksul, teise seisunditaseme puhul
kuue tunni vältel ja esimese seisunditaseme korral sahatatakse teed puhtaks
kaheksa kuni kümne tunni jooksul pärast lumesaju lõppu. Kõige prioriteetsemad, kolmanda seisunditasandi teed on
need, mis on suurte elamupiirkondade
juures asuvad asfaltkattega teed, mida
kasutavad paljud elanikud lisaks kodu-

teele ka avalike asutuste juurde sõiduks.
Teise seisunditaseme teed on samuti
asfaltkattega teed, ent need ei vii avalike
asutusteni, vaid enamasti üksnes elamupiirkondadesse. Esimese seisunditaseme teedeks on kruusateed ja freespurukattega teed, mis asuvad enamasti



aiandusühistutes. Soovides üle vaadata
oma kodutänava seisunditaset, saab
seda teha valla teede kaardilt, millele
pääseb Harku valla kodulehe www.
harku.ee/valla-teed kaudu.
Tulevikus näeb töökulgu
veebist
Harku vald koostöös OÜ-ga Strantum
on alustanud uue süsteemi loomist,
kus kõik talvised teehooldeautod on
varustatud GPS-iga. See annaks tulevikus võimaluse teehooldemasinate
tööd ka virtuaalselt reaalajas jälgida.
Nii saaks iga vallaelanik näha, kui
kaugel lumesahk tema majast parasjagu on ja millal see temani võiks
jõuda. Veebilahendus on praeguseks

Kinnita lapse osalemine trennis või huvitegevuses!

H

arku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise korra kohaselt tuleb lapsevanemal kinnitada
lapse osalemine sporditreeningul või huviringis.
Seda saab teha 1.–30. novembrini riigiportaalis Eesti.
ee. Otsetee huviringis osalemise kinnitamiseks riigiportaalis on olemas ka Harku valla kodulehel www.
harku.ee/spordi/huvitegevuse-toetamine.
Lapsevanema kinnitus on aluseks tegevustoetuse

Lumekoristuse aeg
sõltub teede seisunditasemest ja sademete
hulgast.

juba valmis ning seadmedki osaliselt
soetatud. Esimestel kuudel süsteemi
katsetatakse ja täiustatakse ning kui
lahenduse töökindlus on tõestatult
piisav, saab loodetavasti järgmisest
hooajast, kui mitte varem, igaüks teehooldusmasinate paiknemist meie
kodulehe vahendusel jälgida.
Hoidke teeservad vabana
Lumekoristust raskendavad oluliselt
teede ääres olevad suured kivid, põõsad ja puud ning vahel ka elamute
aiaväravad, mis asuvad teedele lubatust lähemal. Samuti on teede otstele
pargitud autosid, mis lumehooldusmasinate läbipääsemist takistavad.
Siinkohal teemegi üleskutse kõigile
elanikele, et vaataksite üle nii enda kui
ka oma naaberkinnistute esised alad
ning kõrvaldaksite takistused ja vajadusel tuletaksite seda ka oma naabritele meelde. Tee ääres või teel olevate
takistuste tõttu võib jääda teelõik
hooldamata ning selle juure tullakse
tagasi alles uuel hooldusringil, kui
takistus on kõrvaldatud. Hea tulemus
saab tekkida vaid kõigi osapoolte
koostööna ning ühiselt panustades.
MEELIS HÄRMS
OÜ Strantum juhataja

Novembris oodatakse lapse osalemise kohta spordi- või huvitegevuses
lapsevanemate kinnitust, mille alusel saavad klubid tegevustoetust.

maksmiseks klubidele. Spordi- ning huvihariduse
toetamisel kehtib Harku vallas alates 2012. aastast nn
pearahasüsteem. Spordi- ja huvitegevuse toetus ehk
pearaha on ettenähtud spordiklubidele ning huviringidele spordi- ja huvitegevuse korraldamiseks
7–19aastastele Harku valla lastele ning puudega ja
püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimestele.
Harku vallas on tegevustoetust taotlenud peamiselt

siin tegutsevad spordiklubid.
Rohkem infot lapse spordi- või huvitegevuses osalemise kinnitamise kohta saab klubi treenerilt või
juhendajalt, samuti valla kultuuri- ja spordispetsialistilt e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee või telefonil 606 3838.
HARKU VALLAVALITSUS

Maanteeameti
soovitus:

ägedat võimalust
olla silmapaistev
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Mõisahoone valmis, järg pargi käes

arku valla ühe kõige
vanema ja väärikama
hoone, Vääna mõisa
juures on viimastel aastatel
tehtud väga palju tööd. Esmalt sai kauni restaureeritud
i lme mõis a juures ole v
tall-tõllakuur ja seejärel valmisid mõisahoone ulatuslikud renoveerimistööd, mille
eest tunnustas ka Muinsuskaitseamet hiljuti Harku valda. Nüüd on aga aeg kätte
jõudnud muinsuskaitsealuse
mõisa pargi korrastamiseni.
Valla tellimusel koostas OÜ
Maastikuarhitektuuri Büroo
mõisa pargi põhjaliku hoolduskava, mis tugineb valla,
muinsuskaitse spetsialistide ja
mõisakooli koostöös püstitatud lähteülesandele ning mille
on heaks kiitnud nii Keskkonnaamet kui ka Muinsuskaitseamet. „Hoolduskava on koostatud aastateks 2017–2024
ning selle eesmärkideks on
anda ülevaade Vääna mõisa
pargi olemasolevast maakasutusest, kaitsekorrast, ajaloolisest kujunemisest ja pargi ajalooliste väärtuste säilivusest,“
ütles Harku vallavalitsuse arendusspetsialist Rando Lai. Lisaks kirjeldatakse hoolduskavas pargis esinevaid probleeme
ja pakutakse neile lahendusi,
kaardistatakse väärtused ja
nende kaitsele suunatud tegevused ning tuuakse välja ettepanekud pargi edaspidiseks
hoolduseks.

Inspireeriv
miljonivaade
Läbi aastate on lisaks vallale
Vääna mõisakompleksi korrastamise nimel teinud tööd

Kuigi Vääna mõisa renoveerimine lõppes ligi aasta eest, ei peatunud sellega
mõisakompleksi ümber tehtavad korrastustööd – kohe järgmisena asuti koostama
mõisa pargi hoolduskava, mis sai valmis tänavu oktoobris.

Vääna mõisahoone ümber
oleva mõisa pargi
kogusuuruseks on
12 hektarit ning
selle korrastamise
hoolduskava on
koostatud üheksa
järgneva aasta
peale.
/ Foto: Rando Lai

väga paljud erinevad osapooled – nii Vääna Selts, Vääna
Külakoda, SA Vääna Mõisakool kui ka Vääna mõisakooli
töötajad eesotsas kooli erinevate direktoritega. Viimastest
kõige enam on saanud oma
energiat sellesse panustada
ko oli e elmine direktor
Gled-Airiin Saarso, kelle ametiajal teostati mõisahoone renoveerimistööd ning alustati
mõisa pargi hoolduskava koostamiseks lähteülesande püstitamisega. Nüüd on teatepulga
üle võtnud uus direktor Heli
Rannik, kes on tänaseks ametis

olnud ligi kaks kuud. Kuigi see
aeg on veel üsna lühike, tunneb
Heli Rannik, et sisseelamise
etapi läbis ta kiiresti. „Aeg-ajalt
taban end mõttelt, et nüüdseks
olen ma justkui koju jõudnud,“
kirjeldas direktor enda kohanemist uue rolliga. Ta on juba
jõudnud ka selgesti tajuda mõisa ajaloost tulenevat erilist
õhkkonda ja selle mõju koolile
ning lastele. „Usun, et tõeline
tagajärg ja lõplik mõju avaldub
täielikult alles peale kooli lõpetamist, kui lapsed satuvad teistsugusesse keskkonda. Siis kasvab lapsepõlvemälestustesse

Harkujärve noortetuba sai tegutsemiseks uued ruumid
Harkujärve Põhikooli kõrval moodulklassis.

Harkujärve noored said
moodulnoortekeskuse
M
öödunud nädalal oma
teist sünnipäeva tähistanud Harkujärve noortetuba avas 17. oktoobril uksed
uues kohas Harkujärve Põhikooli kõrval. Noortekeskusele kohandatud 90 m2 põrandapinnaga moodulis on kolm
eraldi tuba ja üks suurem
üldkasutatav ruum, samuti
on olemas eraldi olmeruumid. Siiani tegutses Harkujärve noortetuba Harkujärve
kogukonnakiriku ruumides.
17. oktoobril kutsusidki Harkujärve noortetoa töötajad
Triinu Laas ja Karolin Käär
piirkonna noori, kes on enamjaolt Harkujärve Põhikooli
õpilased, esmakordselt tutvuma noortekeskuse uue koduga
ning avamise puhul tavapärasest meeleolukamalt aega veetma. Moodsa moodulnoorte-

Harkujärve moodulnoortekeskuse avasid
üheskoos Harku vallavanem Kaupo Rätsepp
ning noorsootöötaja
Triinu Laas, et lubada
kohe ka noored uusi
ruume uudistama.
/ Foto: Aule Sagen
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Siis kasvab
lapsepõlvemälestustesse eriline
kogemuspilt.

eriline kogemuspilt kaunist ja
hoolitsetud mõisahoonest,“
arvas Rannik. Aga ka igapäeva
koolielus ümbritseb neid direktori sõnul päevast päeva
eriline interjöör, mis kahtlema-

keskuse avamislindi lõikasid
ühiselt läbi Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp ning noorsootöötaja Triinu Laas. Lapsi
naerutasid klounid, mängiti
improvisatsioonimänge, valmistati helkureid ja meisterdati ning loomulikult söödi
tähtsa päeva puhul torti.
Veel nädal hiljemgi on
Triinu Laasi sõnul oma uuest
pesast vaimustuses nii noorsootöötajad ise kui ka noored. Viimased on eriti õhinas
valgusküllaste ning avarate
ruumide pärast. Samuti on
hea, et kõik ei ole enam koos
ühes ruumis, vaid õppimiseks on võimalik kasutada
eraldi tuba. Tore on ka see, et
Harkujärve moodulnoortekeskuses on praegu noortega
tegutsemas kaks töötajat.
Noortekeskusesse oodatakse
noori taas koolivaheaja järel
alates 31. oktoobrist endiselt
esmaspäevast reedeni kell
11.00–17.00. Noortekeskuses saab lauamänge mängida, meisterdada, videoid
vaadata ja lisaks muule põnevale ka mõnusalt sõpradega aega veeta.
AULE SAGEN

Vääna Mõisakooli
uus direktor Heli
Rannik tunneb,
et on koolimajas oma
uue rolliga kohanenud
ning seda suuresti tänu
imelisele kooliperele,
kes on teda toetanud
ning olnud piiritult
sõbralikud. / Foto:
erakogu

ta mõjutab ja inspireerib ka
õpetajate mõttemaailma.
„Enda puhul saan küll väita, et
miljonivaade, mis on iseloomulik meie maja kõikidele
akendele, omab rahustavat
ning toetavat mõju. Kui tunnen, et hetkel on raske, siis
piisab paariminutilisest mõisa
pargi vaatamisest ning taas
tunned end olevat valmis kasvõi sõtta minema,“ kirjeldas ta.
Alus suuremateks
töödeks
Mõisa pargiga on ees suured
plaanid, mis hoolduskava kohaselt on ära jaotatud üheksa
järgneva aasta peale. Arendusspetsialisti sõnul on üldine
eesmärk ümbruse korrastamine ja selle sobitamine tall-tõllakuuri ja peahoonega. Samuti
pakkuda mõisa pargi peamistele kasutajatele – lasteaia- ja
koolilastele – paremaid võimalusi selle mitmekülgseks kasu-

tamiseks nii õuesõppe tundide
läbiviimiseks kui ka sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Ka siiani on parki regulaarselt hooldatud – näiteks muru
niidetud, lehti riisutud ja oksi
lõigatud, kuid suuremate tööde
süsteemsemaks teostamiseks
on muinsuskaitsealuse mõisa
pargi puhul vaja hoolduskava,
mille Muinsuskaitseamet ja
Keskkonnaamet on heaks kiitnud. Ühtlasi annab hoolduskava aluse küsida Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pargi
hooldamiseks toetust, mida
vallal järgnevatel aastal ongi
plaanis teha.
Millistest hoolduskavas ettenähtud tegevustest esmalt peale hakatakse, selle üle tuleb
vallal ja koolil veel üheskoos
arutada ja edasine tegevuskava
paika panna. Koolidirektor
peab siin oluliseks lähtuda
sellest, mida vajavad laste arendamise seisukohast õpetajad
enim oma igapäevatöös. „On
olemas päris pikk nimekiri
õppetööks tarvilikest õuevahenditest – alates teeradadest-pinkidest päikesekella ja
varjuliste pergolateni. Väga
oluline on luua vahendeid ka
laste vahetunni ja vaba aja liikumistarbe toetamiseks – ronimis-, hüppamis- jms võimaluste parendamiseks. Samuti
tahaksime viia lõpuni kõlakoja
ehituse, mis lisaks õuesõppe
tundide läbiviimisele oleks
kena täiendus ka avalike ürituste korraldamiseks,“ kirjeldas Heli Rannik kooli soove.
Nii kaua aga, kuni pargi korrastustööd alles käsil, ootab
koolipere kõiki osa saama mõisahoone ilust, mida saab tulla
nautima näiteks ühes kauni
muusikaga. „Novembris astub
üles Helin-Mari Arderi trio,
detsembris harfimängija Liis
Viira. Ka uueks aastaks on
mitmed esinejad olemas,“
nimetas Heli Rannik eesootavaid sündmusi.
KADY-ANN SUTT

Harjumaa mälumängu 16. meistrivõistlustel oli
võidukas Harku valla võistkond.

Harku valla mälumängurid
tulid Harjumaa meistriks
Harju maakonna 16. mälumängu meistrivõistlused
„Mnemofriik“ toimusid
Kuusalu rahvamajas 8. oktoobril. Võistlusega mälestati
Kuusalu kilvaentusiasti ja
mängujuhti Matti Krönströmi. Võistlustel osales 18 võistkonda üle maakonna. Mängu
juhtisid Endel Rebane, Tenno
Sivadi ja Allar Viivik.
45 küsimusest koosnenud
mälumängu nutikaim oli
Harku valla võistkond koosseisus Maaja Mänd, Hugo
Tang, Toomas Mihhailov ja

Mati Niin, tulles 66 punktiga
Harju maakonna meistriks.
Teise koha saavutas 58 punktiga Kose vald (Sirje Saulep,
Jaana Arjasepp, Raul Lusti ja
Ivo Vahtramäe). Kolmas oli
52 punktiga Saue võistkond
Sammas (Ulvi Urgard, Virve
Laan, Kaido Lasn ja Andres
Allpere). Mängu toetasid
Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Harju Maavalitsus, Veljo Tormise Kultuuriselts, AS Kalev
ning AS Remedia.
REIN KOOLI
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Oktoobri alguses
käisid Muraste kooli
esimeste klasside
õpilased Niliske talus uurimas, kuidas
päriselt maal elatakse. Sama pakkus
huvi ka Harku Valla
Teatajale.

Niliskel saab näha
päris maaelu

Vääna-Jõesuu
külaseltsi
üldkoosolekul
vastas vallavanem Kaupo
Rätsepp ligi
tund aega
kuulajate
küsimustele.
/ Foto: Vääna-Jõesuu
külaselts

N

iliskel on lõppemas
sügishooaeg ja tehakse ettevalmistusi talvitumiseks – korjatakse puudelt viimased õunad ning
kogutakse loopealsetelt heinamaadelt heinarullid majapidamisele lähemale. Talu
perenaise Krista Kanniste
hinnangul kasvab nüüdseks
kuueaastases aiandis paar
tuhat õunapuud, 600 pirnipuud ning umbkaudu 6000
mustasõstrapõõsast. Kui enamik lauaõunu on juba tükk
aega tagasi korjatud, siis praegu veel puudel olevad õunad
lähevad Krista sõnul üksnes
mahlaks. Ehkki puuviljakasvatuse raskem osa on pikk
ooteaeg, kuni töö hakkab vilja
kandma, peab Krista seda
kauakestvaks ning väärtuslikuks tööks, mida lastelegi pärandada. Kui õun hakkab rutem vilja kandma, siis pirniga
tuleb varuda pikemalt kannatust. Niliske talu pirnipuud
peavadki veel küpsema; küll
aga mustasid möödunud aastal istutatud mustasõstrapõõsad juba sel suvel marjadest.
Niliske talu mustasõstrasiirup
tunnistatigi juba 2014. aastal
Parima Mahetoote konkursil
III koha vääriliseks, aasta varem sai samuti III koha nende
õunaglögi. Nimelt toodetakse
mahla ja siirupit ka õuntest
ning rabarberist. Talu mahlatoodang suureneb iga aastaga
ja juba praegu ulatuvad selle
suurusjärgud tonnidesse.
Oma toodangut turustab talu
ise, seda eelkõige Tallinnas.

Teeks kõik ise
Kogu mahlatootmine on Niliske pere enda kätes: siirupid
valmivad enamasti talus kohapeal, seda 2015. aastal LEADERi toetusega rajatud puuviljahoidla köögis. Toormahl
tehakse aga Viljandimaal Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse köögis,
mida saavad väiketootjad kasutada. Tegelikult soovib Kristagi seadmeid majapidamisse
juurde soetada, et oleks vabamad käed toodete katsetamisel

Sõnumeid Vääna-Jõesuust
19. oktoobril pidas Vääna-Jõesuu külaselts oma
üldkoosolekut, millest
võttis osa ligi 50 inimest.

K

Sügise
viimased
õunad
mekivad
Niliske talu
perenaise
Krista Kanniste sõnul ka
veistele.
/ Foto: Aule
Sagen

Teekond oma tootega
otse lõpptarbijani
jõudmiseks on raske.

Muraste kooli lapsed
käisid tutvumas, kuidas
käib elu talus.
/ Foto: Muraste kool

ning saaks protsessi ise kontrollida. Et talus kasvab ka ligi
40-pealine herefordikari, mõtleb perenaine sammu veelgi

Krista oma kogemusest, et
teekond oma tootega otse
lõpptarbijani jõudmiseks on
raske. Maheveiste kasvatamine on väiketootja
sõnul hästi läbimõel
Selliselt sobib iga dud ring: rohumaa
detail tervikusse, mida lihaveiste söötmiüks talu peaks olema. seks ei kasutata teravilja ja seetõttu on
kaugemale – ta soovib ka oma nende ökoloogiline jalajälg
veiselihatoodangut kohapeal väiksem kui intensiivkasvatujaemüügiks lõigata ja paken- sel veistel. Kogu sõnnik kasudada ning tootearendusega tatakse aga ära omaenda põltegeleda. „Kohalik toit on tõsi- dude peal. „Selle tulemuseks
ne väärtus meie kätes,“ leiab on hea kvaliteediga liha, mida
Krista, et nii sealsamas Adra võiks rohkem väärtustada,“
külas kui ka kogu Eestis võiks nentis Euroopa väiketootjate
väiketootmist ja talutöötlemist kogemusest innustust saanud
olla rohkem. Küll aga näeb taluperenaine, soovides nende

eeskujul ära kasutada kõik
enda talu võimalused.
Talu peaks
olema tervik
Puuviljaaed ongi tema hinnangul ideaalses asukohas –
Keila jõe kunagisest sängist
jäänud viljakal kaldaribal, kus
on väärtuslik muld. Ka on
aiandi kalle lõuna poole ning
põhjast kaitsevad viljapuuaeda hekid. Viljapuuõite paremaks tolmeldamiseks on
aia servadesse paigutatud
mesitarud, mesi omakorda
jõuab taas inimeste toidulauale. Talu väheviljakamad
loopealsed valdused annavad
aga vajaliku talveheina veistele ning sobivad neile hästi
karjamaaks. „Selliselt sobib
iga detail tervikusse, mida üks
talu peaks olema,“ leiab Krista, et selline meie esivanemate elulaadist lähtuv mõtteviis
võiks toimida suurepäraselt
ka tänapäeval. Just sellist maaelu tulidki uudistama lapsed,
kes tundsid suurt rõõmu heinapallidest ja sõbralikest
suurtest loomadest.
AULE SAGEN

Harku valla 43. järjestikune mälumänguhooaeg algab
juba eeloleval esmaspäeval, 31. oktoobril.

Algab Harku valla 43 . mälumänguhooaeg
Mälumäng toimub üks kord
kuus käesoleva aasta oktoobrist kuni 2017. aasta aprillini
(k.a) kuu viimasel esmaspäeval (v.a detsember). Hooaja
esimene mälumäng 31. oktoobril toimub restoranis
Lucca (Keskpäeva tee 1, Tabasalu) algusega kell 19.00.
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Mängude ajakava:

1. mälumäng – 31.10.2016
2. mälumäng – 28.11.2016
3. mälumäng – 19.12.2016
4. mälumäng – 30.01.2017
5. mälumäng – 27.02.2017
6. mälumäng – 27.03.2017
Finaalmäng – 24.04.2017

Harku valla mälumäng on
üks Eesti vanemaid traditsiooniliselt kestvaid mälumänge.
Tegemist on enamasti kuni
4-liikmeliste võistkondadega,
kes vastavad 20 küsimusele.
2016–2017 hooaja mälumängu korraldab võistkond Maatriks. Lisainfo ja eelregistreeri-

mine: Sulev Luik (sulev.luik@
gmail.com) ning Taivo Daub
(Taivo.Daub@dsv.ee.com)
SULEV LUIK
Võistkond Maatriks

oosoleku külaline Harku
vallavanem Kaupo Rätsepp
tutvustas valla arengukavas
tehtud muudatusi ja vastas
küsimustele peamiselt Vääna-Jõesuu, Viti ja Naage asjus.
Rätsepp rõhutas, et kõige tähtsam ülesanne on vallas tagada
kvaliteetse hariduse andmine,
millega otseselt seondub Tabasalu riigigümnaasiumi ja uue
kuueklassilise kooli ehitamine
aastaks 2020. Loomulikult on
olulised ka turvaline ja kvaliteetne elukeskkond ning veemajanduse ja teede hooldamise
jätkuprojektid.
Kuulajaid huvitasidki peamiselt teede korrashoiu, valgustuse ja liigeldavuse küsimused. Tuleval aastal on
plaanis ehitada Klooga maanteelt randa viiva Luige tee
kõrvale kergliiklustee koos
valgustusega. Klooga maanteelt kaupluse juurest itta
suunduva Hiie tee laiendamise, maaomandi muutmise ja
valgustuse lahendamine on
valla praeguse arengukava
järgi plaanis alles aastaks 2021.
Mõistes vajadust pimeda ja
kitsa Hiie tee probleemi kiiremaks lahendamiseks, lubas
Rätsepp küsimust varem lahendama hakata ning viia
koosolekul kerkinud sõnum
ametnikele ja volikokku. Ta
toonitas, et vallavalitsus ootabki kohalikelt elanikelt ja
seltside juhatustelt teavet selle
kohta, mis on inimestele oluline ja mida eelkõige vajatakse.

Mõtted kohalikelt
Vääna-Jõesuu kooli direktor
Eddi Tomband tutvustas kooli
staadioni projekti (tennis, skatepark, korvpall, trenažöörid
jms). Ta peab jätkuvalt väga
tähtsaks, et lastel oleks hea ja
lahe, milleks nad peavad saama
vabalt liikuda. Koolmeister
kutsus kõiki avaldama mõtteid
staadioni liigendamise asjus.
Markel Puusep seltsi juhatusest rääkis Eesti Vabariigi
sajanda sünnipäeva tähistamise kavast aastail 2017–
2020. Konkreetsete ürituste
ideid oodatakse kõigilt elanikelt. Kohe tegi koosolekul
aktiivselt sõna võtnud väärikas mees ettepaneku, et hakatuseks võiks kõik külaseltsi
liikmed oma majale kruvida
lipuhoidja, kuhu saaks sinimustvalge heisata.
Üheksa aastat tagasi loodud
Vääna-Jõesuu külaseltsile
(VJKS) valiti tänavu maikuus
uus kuueliikmeline juhatus.
Sellest alates on külaselts korraldanud üritusi, paigaldanud
Hiie tee äärde külaseltsi infostendi ja koostöös kooli, vallavalitsuse, KÜSKi ja rahandusministeeriumiga staadionile
jõutrenažöörid. Kolm korda
nädalas õhtuti hakkab koolis
noortega tegelema külaseltsi
juhataja Kristina Nurmetalu,
tema käivitas ka beebikooli.
Samuti on kord nädalas kavas
kinoõhtu noortele.
VJKS tänab kõiki oma uusi ja
vanu liikmeid ning ootab ideid
edaspidiseks arenguks. Järgmine külaseltsi üldkoosolek peetakse 9. novembril 2016 kell 19
Vääna-Jõesuu koolis.
VJKS JUHATUS

Pühapäeva öösel keerame kelli
Eesti läheb eeloleval pühapäeval, 30.
oktoobril üle talveajale. Seega tuleb kellaosutid keerata ühe tunni võrra tagasi. Talveajale
üleminek toimub pühapäeva öösel kell 4.00.

6 Harku Valla Teataja
2. oktoobril lõpetasid Tilgu Sadama Jahtklubi
purjetajad oma
hooaja võistlusega merel.

H

oolimata septembris
valitsenud tugevatest
tuultest jätkusid Tilgus
purjetajate treeningud merel.
Hooajale pani väärilise punkti 2. oktoobril peetud hooaja
viimane võistlus merel ja hooaja lõpetamine, kuhu olime
kutsunud ka kõik vanemad ja
pereliikmed. Lisaks võistlejatele viidi merele kõik soovi
avaldanud pereliikmed, et
toimuvat päikesepaistelisel ja
rahulikul veel oma silmaga
lähedalt jälgida ning purjetamisterminite ja võistlusreeglitega lähemalt tutvuda. Peetud
kolme võistlussõidu järel selgitati välja paremad Optimistide ja Zoom 8 paadiklassis.
Tilgu Sadama Jahtklubi siseste võistluste Optimist-klassi
kolm paremat olid Carl Erik
Purkas, Mia Vaik ja Marek-Adrian Mäsak. Zoom 8
klassis pidasid maha tulise
duelli Emilie Susi ja Coco
Rõõmusaar. Kolme sõidu
tulemusena võitis Emilie
Susi. Pärast võistlussõite kaldale jõudes ootas kõiki osalejaid ja nende peresid kuum
supp ning kuuma leiliga saunabuss. Autasustamisel anti
kõigile võistlejatele üle jahtklubi diplomid. Lisaks oli
kaetud auhinnalaud, kust iga
võistleja, olenemata kohast,
sai endale valida sobiva meene. Nii sai selle toreda võistluse ja perepäevaga saadetud
ära sündmusterohke purjetamissuvi, et talvisel perioodil
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Tilgu purjetajad tähistasid
hooaja lõppu merel
Tilgu Sadama Jahtklubi noored purjetajad koos treeneri ja peredega hooaja lõpetamisel.
/ Foto: Kristjan Boberg

Nalja ja improvisatsiooniga
teadlikumaks
Tabasalu Noortekeskuses toimub esmaspäeva
õhtuti improvisatsiooniline teatritund ehk
improjämm, kuhu on
oodatud kõik noored.

Improjämmi käigus õpivad noored
ennast oma loomingulise tegevuse
kaudu paremini tundma.
/ Foto: erakogu

K

jõudu ja teoreetilisi teadmisi
koguda ning kevadel taas
merele minna.
Uus võistlus ja
rekordiline regatt
Lisaks mitmele põnevale
võistlusele, millest meie purjetajad osa võtsid, oli oskuste
lihvimiseks ja kogemuste
omandamiseks väga kasulik
igal aastal Saadjärvel toimuv
üle-eestiline Optimistide
laager. Suvehooajale tagasi
mõeldes jäävad meie koduvalla ja jahtklubi jaoks kõige
olulisemateks sündmusteks
Tilgu regatt ja Harku valla
karikavõistlused purjetamises Optimistidele, mida korraldasime sellel suvel esimest
korda ja mis on kindlasti ka
tuleva aasta plaanides.
Hooaja tähtsündmuseks
kujunes neljas Tilgu regatt, mis

Tilgus peetud hooaja viimane lahing merel oli ka ühtlasi kogu Eestis selle hooaja
viimane võistlus Optimistidele. / Foto: Kristjan Boberg

oma osavõtjate arvu ja jahtklubide osalemise rohkuse poolest
ületas võimsalt kõik eelnevad.
Selline rohkearvuline osavõtt ja positiivne tagasiside
annab usku ning jõudu korraldajatele, et 2017. aastal
väikest juubelit pidavat Tilgu
regatti veelgi paremini korraldada ja juba talvel selleks
ettevalmistustööd teha. Tä-

name veelkord ka kõiki regati toetajaid.
Tuleval kevadel korraldame
kindlasti uued purjetamise
algkursused lastele, kuhu
ootame kõiki soovijaid. Anname sellest kindlasti teada
oma kodulehel www.tmyc.ee.
RAUL KALEP
TSJK kommodoor

omöödiatrupi Ruutu10
liige Rauno Meronen tuleb
esmaspäeva õhtuti Tabasalu Noortekeskusesse, et
siinsete noortega improviseerida. Improjämmi käigus
luuakse lõbus ja turvaline keskkond, kus noor õpib ennast
oma tegevuse kaudu tundma.
Teatritunnid algavad keha,
reaktsiooni ja loovuse soojendamisega. Sellele järgnevad
harjutused, mis panevad proovile reageerimiskiiruse, oskuse
töötada meeskonnas ja julguse
teha midagi esmapilgul tobedat. Improga võib tegeleda igas
vanuses vastavalt vanusegrupi
võimetele ja oskustele. Tabasalus toimuv improjämm on
suunatud koolinoortele.
Improjämmi juhendaja Rauno Meroneni sõnul annab
impro enesekindlust ning
arendab esinemis-, näitlemisja suhtlemisoskust, aga ka mõtteloopimis- ning kuulamis- ja
vaatlemisoskust. Samuti ergutab improvisatsioon loovat
mõtlemist, annab juurde otsustusvõimet ning õpetab
meeskonnatööd. „Eneseareng
ei tähenda üksnes laval paremaks saamist, vaid võimet
õpitut rakendada kõikides
eluvaldkondades, näiteks isiklikes suhetes, tööelus ja hariduses,“ leidis Meronen, et teatritundide mõju noorte isiksuse

arengule on mitmekülgne ja
aitab neil elulistes olukordades
paremini hakkama saada. Ta
tõi näiteks ka lihtsa harjutuse,
millega oma mõttetööd soojendada ja sõpru naerma ajada:
pane käed enda ette, siruta
välja parema käe nimetissõrm
ja tõsta üles vasaku käe pöial.
Hakka endale mugavas tempos neid vahetama – kui paremal käel on püsti pöial, siis
vasakul on sirutatud näpp ja
vastupidi. Tee seda üha kiiremas tempos.
Naer vabastab
Meroneni ennast saab esinemas näha Von Krahli teatris
Ruutu10 show’s „Mis mõttes?!“ ja Tartu komöödiaklubis
sketšitrupi Johnny Depressioon ridades.
Improjämm toimub esmaspäeviti kell 17.00–18.30 Tabasalu noortekeskuses (tasuta)
ja 20.00–21.30 Tallinnas Kotka
26a Ruutu10 Improstuudios.
Viimane on avatud kõigile,
korra hind on 1 euro. Seljas
võiks olla riietus, milles on
mugav liikuda.
RUUTU10

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu kehtestamine
Harku Vallavalitsuse 10.10.2016 korraldusega nr 831 kehtestati Harku alevikus Harku Kaubanduskeskuse (katastritunnus
19814:001:0720) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Guru Projekt OÜ (reg nr 11308422) tööle nr DP-88-2015.
Planeeritav maa-ala suurusega ca 0,61 ha paikneb Harku aleviku ja Saue valla Hüüru küla piiri vahetus läheduses, 8 Tallinna–
Paldiski tee ja Instituudi tee (11401 Laagri–Harku tee) ristmiku vahelisel alal. Harku Kaubanduskeskuse maaüksus piirneb
kirdes Instituudi tee 2a (katastritunnus 19814:001:0061) elamumaa 100%, kagus 11401 Laagri-Harku tee (katastritunnus
19814:001:0224) transpordimaa 100%, lõunas reformimata
riigimaa (EHAK kood 1774) ning läänes Instituudi tee 12 (katastritunnus 19814:001:0271) sotsiaalmaa 100% maaüksustega.
Planeeritava ala loodetipp ulatub 8 Tallinna–Paldiski tee (katastritunnus 72701:001:0521) transpordimaa 100% maaüksuseni.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva
ärihoone laiendamine, nähes ette täiendava ehitusõiguse määramise logistilise suunitlusega äri- ja tootmishoone ehitamiseks.
Planeeritav laiendus jääb maantee kaitsevööndisse, 37 m kaugusele 8 Tallinna–Paldiski teest. Hoonestusala piir on määratud
olemasoleva hoonestusega samale joonele.
Planeeringuga kavandatakse 6064 m² suurusega Harku Kaubanduskeskuse maaüksusest üks 82 m² suurusega transpordimaa
krunt 8 Tallinna–Paldiski tee äärde projekteeritud kergliiklusteele ning üks 453 m² suurune transpordimaa krunt Instituudi
tee äärde perspektiivse kõnnitee rajamiseks. Harku Kaubanduskeskuse krundi suuruseks on kavandatud 5529 m² ja sihtotstarve ärimaa 55…100% /tootmismaa 0…45%. Äri- ja tootmismaa
krundile määratakse ehitusõigus kuni kolme eraldiseisva hoone
püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 2185 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m,
kus olemasoleva hoonemahu osas jääb kõrgus nii, nagu on ja
seda ei muudeta. Juurde ehitatav hoonemaht on Instituudi tee 2a
kinnistu piiril maksimaalselt 8 m kõrgusega kuni 4 m ulatuses,
edasi võib hoonestuse kõrguseks olla 10 m maapinnast. Lubatud
katusekalle on 0–30 kraadi.

Harku Kaubanduskeskuse maaüksuse omanikul on kehtiv
„Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping nr
T0009786“ AS-ga Tallinna Vesi. Planeeringu veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse olemasoleva tarbimislepingu raames.
Samuti on Harku Kaubanduskeskuse maaüksuse omanikul
olemas kehtiv võrguleping nr 5073920008 Elektrilevi OÜ-ga.
Planeeringu elektrivarustus lahendatakse olemasoleva tarbimislepingu raames ja elektrivarustuse osas planeeringus olulisi
muudatusi ette ei nähta.
Detailplaneeringu materjalide ja korraldusega saab tutvuda
Harku Vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) ja veebilehel www.harku.ee.
n Eskiislahenduse tutvustamised:
3. november 2016:
Kell 15.00 toimub Harkujärve küla Kiriku tee 11 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Kell 16.00 toimub Adra küla Aasa-Väljaotsa maaüksuse
detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Kell 17.00 toimub Ilmandu küla Mikumäe tee 2 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
10. november 2016:
Kell 17.00 toimub Tabasalu aleviku Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
17. november 2016:
Kell 16.00 toimub Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning
tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda Harku Vallavalitsuses
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) ja veebilehel www.harku.ee.
n Detailplaneeringu algatamise taotlused:
Tabasalu alevikus Orava 15b (katastritunnusega19801:002:1091)
ja Orava tn J1 (katastritunnusega 19801:002:1098) maaüksustel
detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse Ora-

va tn 15b maaüksuse jaotamist, hoonestusala ning ehitusõiguse
määramist üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.
Kumna külas Kopli maaüksusel (katastritunnusega
19801:012:0591) maaüksusel detailplaneeringu algatamiseks.
Taotluse kohaselt soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast tootmismaaks ning määrata ehitusõigus kuni kahekorruselise tootmishoone ehitamiseks.
Tutermaa külas Loovälja (katastritunnustega 19801:012:0012
ja 19801:012:0018) maaüksustel detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse jagada maaüksused kolmeks
ning määrata ehitusõigus igale tekkivale maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
Ilmandu külas Tilgu tee 3 (katastritunnusega 19801:001:0512),
Mäe-Runtsi (katastritunnusega 19801:001:0818), Vana-Tänavaotsa (katastritunnusega 19801:001:0043) ja Väike-Runtsi
(katastritunnusega 19801:001:1061) maaüksustel detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovitakse planeeringualale määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks, lahendada
juurdepääsuteed ja tehnovõrgud.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, mille käigus
otsustatakse planeeringute algatamine või algatamata jätmine.
n Teade
Harku Vallavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 129 „Vääna-Jõesuu
külas Luige tee 20 asuva maaüksuse osas esitatud vaide läbivaatamine: Vääna-Jõesuu külas Luige tee 20 asuva maaüksuse
detailplaneeringu algatamata jätmine“ otsustati rahuldada Sergei
Mihhejevi vaie osaliselt ning tunnistada alates 30. juunist 2016
kehtetuks Harku Vallavolikogu 30. juuni 2016 otsus nr 97 „Vääna-Jõesuu külas Luige tee 20 asuva maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine“ ning jätta rahuldamata Sergei Mihhejevi
vaie osas, milles taotletakse kindlal eesmärgil detailplaneeringu
algatamist ning mitte algatada detailplaneeringu koostamist Vääna-Jõesuu külas Luige tee 20 (katastritunnus 19801:011:0916)
asuval maaüksusel.
Otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel
www.harku.ee.
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RÜHMATREENINGUTE	
  KAVA	
  2015/2016	
  

503 5680

	
  
Esmaspäev	
  
18:00-‐18:30	
  Kõht,	
  
selg,	
  tuharad	
  
Treener:	
  Kertu	
  
Rahuorg	
  

Teisipäev	
  
17:00-‐18:00	
  
Daamide	
  
võimlemine	
  

Kolmapäev	
  
18:30-‐19:00	
  
Kõht,	
  selg,	
  
tuharad	
  

Neljapäev	
  
17:00-‐18:00	
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võimlemine	
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09:30-‐10:30	
  
Vesiaeroobika	
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Jõusaali	
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BODYPUMP®	
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  Lea	
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  Kertu	
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tuharad	
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  Kairi	
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SHAPING	
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  Jõgar	
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  Väli	
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jaak.eller@pindi.ee
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  Ilves	
  

Koos leiame alati
parima lahenduse!
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Treener:	
  Tuuli	
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Trennide	
  tutvustus	
  ja	
  hinnainfo	
  on	
  leitav:	
  www.tabasalusport.ee	
  	
  
KAMPAANIA:	
  
19.10–25.10	
  BodyBalance’i,	
  Shapingu,	
  jõusaali	
  ringtreeningu	
  ja	
  kõhutantsu	
  ühe	
  korra	
  pilet	
  -‐30%	
  
tavahinnast	
  (sisaldab	
  kliendikaardi	
  soodustust).	
  	
  
Tule	
  proovi	
  järgi	
  ja	
  leia	
  endale	
  sobivaim	
  trenn!	
  
	
  
Ole	
  kursis	
  meie	
  tegemistega	
  ka	
  läbi	
  FB!	
  
	
  

Sinu heaks loodud!
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Teated

n Ettevõte teostab ehitus ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd.
Tel 5660 7554, janek@janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite
tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686

Hingedeöö
kontserdil
Kumna Kultuuriaidas

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

Algus 21:00

Pilet 8.00 eurot

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Info ja piletid kultuuriait@gmail.com
Tel. 55538009

n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Avatud väike kohvik:pakume kohvi

n Korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muru niitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@infinitas.ee

ja „Parim Pagar” Krista küpsetisi

Üritust toetab

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 Kallurveod kuni 8t. Killustik, liiv,
muld, sõnnik, täitepinnas, kivisüsi,
graniitkild, kruus, betoonisegu,
freesasfalt. Tel 501 5992
n Korstnapühkija teenus, akt.
Tel 504 0875
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n San-tehnilised tööd ja keevitustööd. 503 8313
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 Kaubiku rent: Citroen Jumper,
2012 L4H2. Kaubaruum: pikkus
3,8 m; kõrgus 1,8 m. Lisad: veokonks.
Tel 5866 7788
n EKL tõutunnistusega Šveitsi Valge
Lambakoera kutsikad otsivad uut
kodu. Lisainfo: 506 4550
n Liidame Sinu kinnistu
ÜVK-trassidega, santehnilised
sisetööd, veemõõdusõlmede
montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide
koostamine, geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate
hindadega. Helista ja küsi pakkumist
5663 3807, ken@aknakate.ee. Osta
otse tootjalt AKNAKATE OÜ.
n Peatselt avatav drive in kohvik
Tiskres pakub tööd positiivse ellusuhtumisega sõbralikule klienditeenindajale. Lisainfo tel 5621 6616 Monika,
e-mail monika.montrak@gmail.com
n Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476, e-post:
ehitus@miltongrupp.ee
n Noor pere soovib kodu rajamiseks
leida suuremat (alates 2 hektarist)
maatükki. Sobib maatulundusmaa.
Pakkumised saata info@tofa.ee

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE TELLIMINE
e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

8 Harku Valla Teataja
.ee

/ TEATED
info@aialahendused.ee
tel. 56236365

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

Kolmapäev, 26. oktoober 2016

NÄGEMISE
KONTROLL
3.11 alates kell 10.00

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

TE

RV

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15.- €

Tammed ja Toomed
kutsub tantsima!

TÄHELEPANU! RAVIMITE HINNAD TÕUSEVAD!

Tabasalu eakate päevakeskuses
Teenuste 2

Prillide tellijatele
silmade kontroll 8.- €

SEGARAHVATANTSURÜHM

SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vanaduspensionäridele
kompenseerib vald 50% silmade
kontrolli hinnast (visiiditasust).

INFO ja registreerimine
telefonil 603 2171 (alates 11.00)

IS

ER

AJA

D

JA

VE

ED

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

ALUSTA TALISUPLUST

JUBA
TÄNA!
www.munakivitee.ee

Tunnid esmaspäeviti ja
neljapäeviti Tabasalu kooli aulas.
Lisainfo assatants@gmail.com või
tel 504 0565, Astrid

Täname:
lahkeid aiaomanikke,
kes oma aiaväravad külastajatele avasid;
uudishimulikke aiakülastajaid,
kes innustavad aedades ilu looma.
Kohtumiseni uuel hooajal!

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 45 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Kakumäe Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
PAGAR-TEENINDAJA
INFOLETI TEENINDAJA
PUHASTUSTEENINDAJA
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti aadressile
personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või
kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

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

