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TAOTLEMINE 2017. AASTAL

kolib uude e-keskkonda HALDO, mis on
kasutamiseks nii lapsevanematele, haridusasutustele kui ka vallavalitsusele.
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ja võtab kokku möödunud aasta, mil lõvid
toetasid nii andekaid noori kui ka aitasid
kaasa seal, kus abi vaja.

kust on võimalik lihtsasti saada infot kõikide
Harku vallas asuvate planeeringute kohta.
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Kõrgeim tunnustus
teenete eest
Uute arengute ja traditsioonide
edasiviimise, aga ka kõrgete
saavutuste taga on sageli inimeste soov oma koduvallas
midagi olulist korda saata. See
soov on kantud nii kirest oma
ala vastu kui ka kodukohaarmastusest. Eriliste teenete ja
panuse eest valla eluolu kujunemisel omistati valla kõrgeim
tunnustus – teenetemärk – tänavu neljale inimesele. Harku

Külalised
lahkusid restoranist tol õhtul
aplodeerides.

KRISTEL NUUME
Pop-up restorani perenaine

HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

arku valla 25. aastapäevale pühendatud
vallavolikogu esimehe ja vallavanema
pidulikule vastuvõtule Tallinna Lennusadamas oli
kodanikupäeval, 26. novembril
palutud arvukalt väärikaid
külalisi. Valla hariduse, kultuuri ja spordi edendajate, kohaliku vabakonna eestvedajate ja
ka ettevõtjatega koostöös on
Harku vallast saanud noortel ja
tugevatel jalgadel seisev omavalitsus, mis läheb vastu veelgi
ees ootavatele arengutele, leidis
vallavanem Kaupo Rätsepp
oma tervituskõnes. „Selle eest
on põhjust öelda siirad tänusõnad väga paljudele inimestele,
kes on meie valla heaolu eest
väljas olnud. Nii neile, kes on
oma tööülesannete raames
seda teinud, kui ka neile, kes on
vabatahtlikult selleks oma panuse andnud,“ hindas vallavanem igaühe panust Harku
valla kujunemisloos just selliseks omavalitsuseks, nagu ta
seda täna on. Aastapäeva piduliku vastuvõtu ajendiks ja kõrghetkeks ongi nende inimeste
tunnustamine, kelle tegevus
valla eluolu edendamisel väärib
erilist esiletõstmist.

Harku
sõprusvalla
Eura vallavalitsuse
esimees
Harri
Lehtonen
(keskel) sai
Harku valla
teenetemärgi kahe
valla vahelise sõprussuhete
pikaajalise
hoidjana.

(Vasakult) Liina Tui, Meeli
Tui-Lorenzl,
tänavune
Tui preemia
laureaat,
Tabasalu
Triatloni klubi
looja Lembit
Pallas, Lemmi-Kristiina
Tui ja Marje
Tui-Lind. /
Fotod: Olavi
Ruhno

21. novembril möödus veerandsada
aastat Harku valla
õiguste taastamisest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.
Traditsiooniliselt
tegi nüüd juba
piisavalt kogenud
omavalitsus sünnipäeva puhul kummarduse kõigile
neile, kel on oma
eriline roll ja märkimisväärne panus
valla eluolu kujunemisel.

klubi kasvanud valla suurimaks
spordiorganisatsiooniks, mida
käivad treenimas ka Euroopa
tippklubi Amsterdam Ajaxi
legendid ja suurmeistrid. Neljas
teenetemärk anti Harku valla
sõprusomavalitsuse Eura vallavalitsuse esimehele Harri Lehtonenile, kes on kahe valla vaheliste sõprussuhete pikaajaline
hoidja ning Soome

töökogeTeenetemärgi saajad omavalitsuse
muse edasiandja Haron andnud vallale suuri- ku vallale.
ma võimaliku kingituse.
Kõik teenetemärgi
saajad on andnud
valla teenetemärgi said Kaie vallale suurima võimaliku
Teder, kes on läbi aastate hoid- kingituse – oma hingega tehnud au sees käsitöötraditsioo- tud töö ja hoole.
ne Harku vallas; kauaaegne
Harku vallavolikogu liige ning Tänu pühendunud
ehitus- ja planeerimiskomisjo- töö eest
ni esimees Aadu Kana, kelle Läbi aastate on Harku valla
asjatundlik töö volikogus ja arenguteel üks olulisemaid
komisjonide juhina aitab voli- prioriteete, aga ühtlasi ka väljakogul teha olulisi otsuseid val- kutseid olnud kodulähedane
la planeerimisel. Niisamuti kvaliteetne haridus meie oma
pälvis ta tunnustuse aktiivse valla lastele. Seepärast on vallaelanikuna, kelle spordiarmas- rahva erilist tänu väärt kõik
tus on suureks eeskujuks ka siinsed haridustöötajad oma
kõigile teistele liikumisega te- hingega tehtud, ent hindamatu
gelemiseks. Valla teenetemärk väärtusega töö eest. Tänukirjaomistati ka Riho Saksusele – ga tunnustasid vallavolikogu
Tabasalu Jalgpalliklubi asutaja- esimees ja vallavanem meie
le ja tegevjuhile, kelle käe all on noorima kooli – Muraste Koo-
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Harku vald – 25aastaselt

kindlatel jalgadel


Rohkem pilte sündmuse kohta leiad
Harku valla Facebookist ja kodulehelt!

Harku valla teenetemärgi sai ka
Kaie Teder, kes
on läbi aastate
hoidnud au sees
käsitöötraditsioone Harku
vallas.
Samuti omistati
valla teenetemärk Riho Saksusele (keskel),
Tabasalu Jalgpalliklubi asutajale
ja tegevjuhile.
Asjatundliku ja
pikaajalise töö
eest volikogus
ja komisjonide
juhina sai Harku
valla teenetemärgi ka Aadu Kana
(keskel).
Teenetemärgi laureaadid fotodel
koos Harku vallavanema Kaupo
Rätsepa (vasakul)
ja Harku vallavolikogu esimehe
Arno Hirtentreuga (paremal).

li – alles kaks aastat ametis olnud direktorit Priit Jõed kogukonnakeskse kooli eduka
käivitamise ja juhtimise eest.
Niisamuti sai Harku valla tänukirja Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse juht Elina Siilbek mitmekesise ja kaasajaga
kohaneva noorsootöö viljelemise ja edendamise eest. Tänukirja sai ka Harku valla suurima raamatukogu – Tabasalu
raamatukogu – direktor Ede
Kutsar, kes juba üle 20 aasta on
hoolitsenud selle eest, et raamatukogu pakuks nüüdisaegset ja rikkalikku lugemisvara
ning kus tunneksid end oodatuna kõik valla lugemishuvilised. Lisaks omistati valla tänukiri Ljudmila Soonele, kes

Harku valla ühe esimese hooldustöötajana on teinud vallas
tööd üle 20 aasta; Helve Keelele,
kes on Harku valla lastekaitse
spetsialistina töötanud üle 17
aasta, hoolitsedes selle eest, et
meie lapsed saaksid kasvada
turvalistes kodudes; ning
staažikale Harku Vallavalitsuse

2009. aastast Juhan ja Erna Tui
auks inimest, kes on silma
paistnud kohaliku kultuuri,
hariduse, spordi või mõne muu
valdkonna edendamisel. Tänavu pälvis preemia Tabasalu
Triatloni klubi looja ja üle kahekümne aasta triatlonispordi
eestvedajana tegutsenud Lembit Pallas.
Pidulikul vastuvõtul kuulutati välja ka tänavuse Harku valla
kauni koduaia konkursi esikolmik. Meie kaunimatest koduaedadest saab aga lähemalt lugeda leheküljelt 5.

Tugev ja terve vald
Lennusadama ainulaadsete
võlvide alla olid seega tunnustamiseks ja tänamiseks kokku
kutsutud toimeka mereäärse
valla entusiastid ning sõbrad.
Nii tõdes näiteks sõp
Eura esindaNii valla kui ka riigi rusvalla
ja Harri Lehtonen
elus on 25 aastat vaid oma pöördumises, et
üks silmapilk. side kahe omavalitsuse vahel on kasvanud
töötajale, alati abivalmis ja töö- väga tugevaks ning Harku
vallal on oma Soome sõprade
kale Moonika Annamale.
Tavakohaselt antakse valla südames väga eriline koht.
aastapäeva vastuvõtul üle ka Seda kinnitas selgelt valla
Tui preemia stipendium. Tui teenetemärgi saanud Lehtopreemiaga tunnustatakse alates neni eestikeelne kõne.

Vallavanem Kaupo Rätsepp
pidas oma kõnes suureks väärtuseks, et Harku vallas on palju
aktiivseid inimesi, kes soovivad
oma valla arengule kaasa mõelda ja rääkida. Seda nii erinevate vabaühenduste kaudu kui ka
üksikisikutena. Samuti kinnitas
ta, et Harku vallavalitsus näeb
ka edaspidi vaeva selle nimel, et
Harku valla inimestel oleks
oma koduvallas hea olla – siin
elada, õppida ja töötada, aga ka
puhata. „25 aasta jooksul on
selleks juba palju ära tehtud,
kuid kahtlemata tööd veel jagub,“ võttis vallavanem kokku
seni tehtud suure arengu ning
vaatas ka tulevikku. Vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu
oli sama meelt, et taasloodud
Harku valla 25 esimest aastat on
läinud hästi ja meil on, mille üle
rõõmu tunda: „Vald on tugev ja
terve. Nagu 25 aastasele kohane, on ta nii mõnelgi alal juba
oma koha leidnud.“ Kui ka
mõnes valdkonnas on veel vaja
õppida, areneda ja oma tee leida, siis sedagi pidas Hirtentreu
loomulikuks: „Nii valla kui ka
riigi elus on 25 aastat vaid üks
silmapilk.“
AULE SAGEN
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Jaanuaris algav
kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine hakkab
toimuma selleks
otstarbeks loodavas uues e-keskkonnas HALDO.

Et ilutulestik
tooks rõõmu,
mitte muret
Kätte hakkab jõudma taas see
aeg aastast, kus kasutatakse
mitmesuguseid pürotehnilisi
tooteid. Õnnetuste vältimiseks
tuleb hoolikalt järgida toodete
kasutusjuhendit ja ohutusreegleid.

Foto: Olga Makina

Aivar
Soe
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

H

L

arku Vallavalitsuse
tellimusel valmib detsembris Eliis Tarkvara
OÜ arendatud valla haridusasutuste veebipõhine haldussüsteem HALDO, kus alates
uuest aastast toimub valla kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine ja prioriteetide alusel jagamine. E-keskkond aadressil
www.haldo.ee, mille kasutajateks on lapsevanemad, vallavalitsus ja valla haridusasutused, muudab senisest
tõhusamaks lasteaiakohtade ja
1. klassi kohtade taotluste haldamise ja info liikumise. HALDO võimaldab lapsevanematel muuta andmeid ning
eelistusi lasteasutuste ja koolide osas ning jälgida taotluste
lahendamise kulgu.
Teoreetilise panuse ja rahvusvahelise teaduslik-praktilise kogemuse HALDO väljaarendamisse andis Norra Kuningriigi toetatav Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna projekt EEMD
(Efektiivsus ja õiglus lasteaia- ja
koolikohtade jagamisel: mehhanismi disain). HALDO on
nimetatud projekti praktiline
rakendus Eestis.

isaks ilutulestikele on väga populaarsed ka erinevad paugutid, mida
kasutatakse paraku sageli kohta ja
aega valimata. Ka sellele on omad
nõuded ja reeglid, kuid seaduslikest
piirangutest enam aitab nende teadvustamisel lastevanemate kasvatustöö.
Lastele tuleks selgitada, kuidas pürotehnikaga ohutult ja kaasinimesi häirimata ringi käia. Pürotehniliste toodete andmisel laste kätte tuleb
kindlasti eelnevalt veenduda, kas need
on lastele eakohased – vanusepiirang
on kirjas toote etiketil. Samuti tuleb
selgitada, millega on tegu, millal ja
kuidas konkreetset toodet kasutada
ning mil moel tagada enda ja teiste
ohutus. Lisaks selgitustööle tuleb lapsevanematel veenduda, et lapsed
nõudeid ka järgivad. Soovitame lastel
pürotehnikat kasutada täiskasvanu
järelevalve all.
Pürotehnika ja paugutite müük ning
kasutamine on lubatud ainult 27. detsembrist kuni 1. jaanuarini k.a. Avalikus kohas on teisi oluliselt häiriva
heli- või valgusefektiga toodete kasutamine keelatud. Samuti ei tohi teisi
müra ja valgusefektidega häirida öörahu ajal kell 22.00 kuni 6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00 kuni
7.00. Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui
kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamiseks loa.

Taotlemine alates
jaanuarist
2017/18 õppeaasta esimeste
klasside komplekteerimiseks
algab e-keskkonnas HALDO
taotluste vastuvõtt 15. jaanuaril. Harku valla lasteaeda saavad õppeaastaks 2017/18 oma
lapsele kohta taotleda lapsevanemad HALDOs alates 1.

OHUTUSREEGLID JA
SOOVITUSED PÜROTEHNIKAGA
RINGIKÄIMISEKS:
4 Ära proovi ilutulestikku
ise valmistada.
4 Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida
ohutu koht piisavalt kaugel nii
inimestest kui ka hoonetest. Kindlasti ei tohi rakette süüdata majade
vahetus läheduses. Rakett tuleb
suunata ohutus suunas.
4 Järgi kasutusjuhendis olevaid
ohutusnõudeid – ohutuskaugus,
toestamine, süütamine jm.
4 Süüta ilutulestik võimalikult kaugele
ette sirutatud käega. Ära kunagi
süüta seda käes!
4 Pürotehnilise toote süütamisel ei
tohi kummarduda selle kohale. Juba
süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik!
4 Peale süütenööri süütamist mine
kiiresti ohutusse kaugusse.
4 Ilutulestikku ei tohi panna lõkkesse,
kaminasse või mujale tulekoldesse.
4 Ära kunagi sihi või osuta ilutulestikuga ega viska seda teise inimese
või muude objektide suunas.
RENÉ UUSTALU
piirkonnapolitseinik
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Uus e-keskkond
HALDO aitab kooli- ja
lasteaiakohti jagada
veebruarist kuni 1. märtsini.
E-keskkonda ligipääsu saamiseks tuleb vanemal esmalt luua
ID-kaardi alusel isiklik konto,
misjärel saab juba sisestada
enda ja oma lapse andmed
ning märkida oma eelistused
valla lasteasutuste/koolide
osas. Kui vanemal puudub
kodune võimalus e-keskkonnas kasutajakonto loomiseks,
saab abi kohataotluse esitamiseks Harku vallamajast.
Turvalisuse huvides on
taotluste esitamine ja nende
jälgimine HALDOs ID-kaardi põhine. Osa nõuetekohaseid andmeid valla alushariduse või koolikohustusikka
jõudvate laste kohta kantakse
HALDOsse üle olemasolevatest andmebaasidest.
Kohapakkumised
kevadel
Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algab veebruari teises pooles, mil praktika

kohaselt on enamik taotlusi
esitatud ning kooli soovijate
arv selgunud. Hiljemalt 15.
aprilliks soovime teha kõigile
õigeaegselt taotluse esitanud
lastele esialgse koolikohapakkumise.
Lasteaiakoha taotlusi, mis
on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses
voorus. Märtsis tehakse lapsevanematele e-keskkonna kaudu ka esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni
15. aprillini tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini saavad pakkumised vanemad ja
nooremad kui kolmeaastased
lapsed. Kohapakkumisele
oodatakse lapsevanema vastust e-keskkonnas 10 kalendripäeva jooksul, mil peaks
teatama kas koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest
ning viimasel juhul ka loobumise põhjustest. Kui lapsevanem ei ole 10 päeva jooksul

Jõulutoetuse saamiseks saab esitada Harku
Vallavalitsusele avaldusi kuni 20. detsembrini.

Foto: Olavi Ruhno

Jõulutoetust makstakse:
• 2016. aastal 70-aastaseks
saavatele ja vanematele
pensionäridele 20 eurot,
• 3- ja enamalapselistele peredele 30 eurot pere kohta,

Esmalt kohad oma
valla lastele
Harku valla lasteaiakohtade ja
koolikohtade jagamise korrad
näevad ette, et kohapakkumised tehakse esimeses etapis
neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31.
detsembri seisuga Harku valla
elanikud. Lisaks kontrollitakse
lapse ja ühe vanema elukoha
registreeritud aadressi enne
klasside või rühmade lõplikku
komplekteerimist.
Taotluste esitamise ja koolikohtade jagamise kohta saab
lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar
Soelt e-posti aadressil aivar.
soe@harku.ee või telefonil 606
3800, lasteaiakohtade jagamise
kohta haridusspetsialistilt Markus Metsarult e-posti aadressil
markus.metsaru@harku.ee või
telefonil 5551 0516.

Järgmisest
aastast saab
kooli- ja
lasteaiakohti
taotleda uues
e-keskkonnas
HALDO.
/ Foto:
Freepik.com

Jõulutoetused 2016. aastal
Jõulutoetust makstakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra alusel, mille kehtestas 31. märtsil 2016.
Harku Vallavolikogu. 2016.
aasta jõulutoetuste määrad
kinnitas Harku Vallavalitsus
7. novembril 2016 korraldusega nr 904.

pakkumisele vastanud, loetakse ta kohast loobunuks.

• üksikvanema perele 20
eurot pere kohta,
• eestkoste- ja kasuperedele
20 eurot pere kohta,
• puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot pere
kohta.
Toetus avalduse alusel
Toetuse saamiseks tuleb esitada Harku Vallavalitsusele
kirjalik avaldus. Avaldusele
palume märkida taotleja arveldusarve numbri, millele
toetus kanda, aadress ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole pan-

gas avatud arvet, makstakse
toetus välja Harku Vallavalitsuse kassast.
Avalduse vorm on saadaval
Tabasalus Harku vallamaja
(Kallaste tn 12) infolauas ja
Eakate Päevakeskuses, samuti Harku raamatukogus ja
Kumna Kultuuriaidas. Avalduse vormi on võimalik alla
laadida ka Harku valla kodulehelt www.harku.ee ning
saata täidetult ja digitaalselt
allkirjastatuna e-posti teel
aadressile harku@harku.ee.
Üldjuhul kantakse toetus

taotleja arveldusarvele. Seega
tuleks neil, kellel on olemas
pangas arveldusarve, kindlasti märkida avaldusele arve
number, et toetus jõuaks
kiiremini saajani. Erandjuhtudel, kui isikul puudub arveldusarve, makstakse toetus
välja ka kassast. Jõulutoetusi
makstakse kassast välja esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
9.00–12.00 ja 14.00–18.00.
Jõulutoetuse avalduste esitamise viimane kuupäev on
20. detsember 2016. Lisainfot
toetuse kohta saab sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja
Tiia Spitsõni telefonil 600
3867.
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
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Alates märtsist kehtib uus jäätmehoolduse eeskiri, millega kaasnes biojäätmete kogumise
nõue kortermajade elanikele. Detsembrist algas ka uus korraldatud jäätmeveo periood, mil
koos teiste sorteeritud jäätmetega korraldatakse ka biojäätmete tasuta äravedu.

vatest jäätmetest moodustavad
u 1/3 biojäätmed, mis on väärtuslikuks tooraineks kompostimisel. Jäätmete kui võimaliku
ressursi edasise kasutamise
juures on oluline nn toorme
puhtus. Kõige parem süsteem
biojäätmete „puhta toorme“
kogumiseks on eraldi kogumine nende tekkekohal ehk koja mis tingimustel peab sortee- dudes, toitlustuskohtades,
poodides jne. Hilisemal järelritult koguma.
Paberi ja kartongi kogumi- sortimisel ei ole enam võimalik
seks tuleb eraldi kogumisma- segaolmejäätmetest kätte saahutit kasutada elamutes, kus on da hea kvaliteediga biojäätviis või enam korterit, ja mitte- meid.
Kõige suurema osa koduses
elamutes, kus tekib nädalas üle
majapidamises tekki
vatest jäätmetest mooTaaskasutades dustavad aga pakensaab kokku hoida did, nagu näiteks
rikkalikult energiat. tühjad piima- ja mahlapakid, konservikar20 kg paberit. Vanapaberi eral- bid, kaaned ja korgid, kilekotid,
di kogumise kohustus on ka ketšupi- ja majoneesipudelid,
ahjuküttega korterelamute pandimärgita pudelid, pudrukorral, sest küttekoldes tohib karbid, pappkastid, tühjad kopaberit kasutada vaid tule süü- dukeemia pudelid jms. Eraldi
tamiseks ja selleks ei sobi igasu- kogutud pakendid saab viia
gune paber, nt läikivad reklaa- avalikesse pakendikonteinerimid. Vanapaberikonteinerisse tesse või jäätmejaama. Samuti
sobivad ajalehed, ajakirjad, võib pakendite jaoks kasutada
reklaamid, joonistuspaber, eraldi pakendikonteinerit või
raamatud, papp jms. Sinna ei pakendikotti. Antud teenus
kõlba aga pehme majapidamis- tuleb AS-ist Eesti Keskkonnapaber, salvrätikud jms, mis tu- teenused eraldi tellida.
leks panna hoopis biolaguneRohkem infot:
vate jäätmete mahutisse.
www.harku.ee/
jaatmemajandus
Biojäätmete sorteerimine sõltub kogustest
www.kuhuviia.ee/
Biolagunevaid köögi- ja
www.envir.ee/ahi/#
sööklajäätmeid tuleb eraldi
www.envir.ee/et/
koguda elamutes, kus on 10 või
jaatmete-sortimine
enam korterit, ja mitteelamutes, kus tekib nädalas üle 20 kg
köögi- ja sööklajäätmeid või
kus tegutseb toitlustusettevõte.
Koduses majapidamises tekki-

Biojäätmeid viiakse tasuta ära
Foto: Olga Makina

Ka uuel, alates 1. detsembrist kehtima hakanud, korraldatud jäätmeveo perioodil on sorteeritud
jäätmete äraandmine tasuta. / Foto: Aule Sagen

Lembe
reiman
keskkonnaspetsialist

A

lates 1. detsembrist 2016
kuni 30. novembrini
2021 kehtib Harku vallas uus korraldatud jäätmeveo
periood, mil olmejäätmete
äraveo ainuõigus on AS-il Eesti Keskkonnateenused. Uuel
perioodil on sorteeritud jäätmete äraandmine endiselt tasuta. Nii tühjendatakse tasuta
vanapaberi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning pakendikonteinereid. Tasuta
viiakse ära ka pakendikotid,
aia- ja haljastusjäätmete kotid
ning suurjäätmed, nagu näiteks
vana diivan, vaip, jalgratas,
lapsevanker jms.
Vanarehvid, külmik, televiisor, pesumasin, mobiiltelefon jm elektri- või elektroonikaseadmed, vanad ravimid,
värvid jm ohtlikud jäätmed
saab jätkuvalt tasuta ära anda
Harku valla jäätmejaamas Tabasalus Kooli tn 5a, mis on
avatud igal neljapäeval ja reedel
kell 14–20 ning laupäeval ja
pühapäeval 9–15. Jäätmejaam
on riiklikel pühadel suletud –
24. ja 25. detsembril ning 1.
jaanuaril.
Nõuded tulenevalt
riiklikust eesmärgist

Mida panna biolagunevate jäätmete mahutisse?
Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 300 kg ehk 2 m³ inimese
kohta. See on suur kogus väärtuslikku toorainet, mida taaskasutades saab kokku hoida
rikkalikult energiat, vett ja
muid ressursse. Eesti on võtnud
eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevatest paberi-,
metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ning muudest liigiti kogutud jäätmetest. Selle eesmärgi
täitmiseks on Harku valla jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud nõuded, milliseid jäätmeid

BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE
MAHUTISSE TULEB PANNA:
• Liha- ja kalajäätmed, sh kalaluud, riknenud
köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, kanamuna
koored ning muud tahked toidujäätmed.
• Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks,
paberfiltrid, teepakid.
• Toataimed, sh muld ja lõikelilled.
BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE
MAHUTISSE EI TOHI PANNA:

• Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid
ning muid vedelaid toite ja toiduaineid.



Valmis uus detailplaneeringute
avalik kaardirakendus

Kaardirakenduses huvipakkuvale kinnistule klikkides
avaneb infoaken, kuhu on
koondatud
kogu vastava
kinnistuga
seotud detailplaneeringu
avalik info.
/ Ekraanitõmmis

Valla kodulehel on nüüdsest kõigile kättesaadav uus detailplaneeringute kaardirakendus, kust on võimalik lihtsasti ja kiiresti
saada infot kõikide Harku vallas asuvate planeeringute kohta.
Foto: Olga Makina

Tõnis
Kundla
GIS-spetsialist

H

arku vallavalitsusel sai äsja
valmis mugav ja lihtne
kaardirakendus, mille
kaudu on valla kodulehelt
võimalik tutvuda kõikide
Harku vallas kehtestatud ja
menetluses olevate detailplaneeringutega. Lisaks on samas
keskkonnas kättesaadavad
kõik planeeringuga seotud
dokumendid, sealhulgas planeeringu joonised, seletuskiri
ja kuupäevad, millal planeering on algatatud, vastu võetud ja kehtestatud. Seega
nüüdsest ei pea sellekohase
info saamiseks pöörduma

eraldi vallavalitsuse spetsialisti poole, vaid seda on võimalik
iseseisvalt valla kodulehelt
kätte saada. Rakendus on tehtud lihtsa ja loogilise ülesehitusega, nii et see peaks olema
kõigile arvutikasutajatele kergesti käsitletav.
Mugavalt ja kompaktselt kättesaadav info
Uue kaardirakenduse peamine
eesmärk ongi see, et detailplaneeringute info oleks vallaelanikele ja teistele huvilistele
kergemini, mugavamalt ja
kompaktsemalt kättesaadav.
Kui näiteks keegi soovib enda
krundi ehitusõiguse kohta
saada infot, siis ta ei pea pöörduma selleks enam eraldi vallamajja, vaid saab selle info
juba otse valla kodulehelt. Eelnevalt oleks selleks tulnud neid

dokumente planeerimis- ja
ehitusosakonnalt küsida ning
seejärel oleks need dokumendid huvilisele saadetud. Samuti käidi eelnevalt planeeringute
alase info saamiseks spetsialisti vastuvõtul. Nüüd aga saab
soovitud info oluliselt kiiremini kätte ega pea selleks eraldi
vallavalitsusega ühendust võtma.
Rakenduses on eraldi värvilahendustega ära toodud kõik
Harku valla detailplaneeringud, kus erinevad värvid näitavad kehtestamise aastat –
mida tumedam värv, seda
hilisem aasta see on.
Kasutades kihtide funktsioone on rakenduses võimalik
sisse lülitada ka kehtetute planeeringute kuvamine. Kuna
aga üldjoontes ei ole see info
inimestele otseselt vajalik, siis

vaikimisi on kehtetute planeeringute kuvamine väljas.
Otsingufunktsiooni kasutades on kaardirakendusest võimalik kiiresti leida endale
huvipakkuv kinnistu ning
kaardil sellele klikkides avaneb
infoaken, kuhu on koondatud
kogu vastava kinnistuga seotud detailplaneeringu avalik
info. Lisaks on kaardirakenduse juures informatiivne legend,
mis selgitab üksikasjalikult
erinevate värvikombinatsioonide tähendusi ja rakenduse
kasutamise võimalusi.
Planeeringu dokumentide
kättesaadavust läbi kaardirakenduse valmistas vallavalitsus
ette mitu aastat. Kõige enam
ressurssi kulus kõikide planeeringutega seotud dokumentide
digitaliseerimiseks. Tänavu
suvel oli planeerimis- ja ehi-

tusosakonnas lisaks üks inimene, kelle tööülesanneteks olidki planeeringute dokumentide
digitaliseerimine ja vajalike
andmeväljade korrastamine.
Tänu sellele õnnestus selle
suure ja mahuka tööga valmis
jõuda käesoleva aasta novembriks, millele järgnes uue kaardirakenduse ruumiandmete
teenuse konfigureerimine ja
avalikustamine.
Lisaks detailplaneeringutele
on Harku valla kodulehel asuvast GIS portaalist võimalik
saada infot ka Harku valla üldplaneeringu, geodeetiliste
mõõdistustööde ja teehoolduse kohta. Kaardirakendustega
on Harku valla kodulehel võimalik tutvuda aadressil www.
harku.ee, valides ribamenüüst
„kaart“ või siis otse aadressil
kaart.harku.ee.

Volikogu
istungilt:

24. novembril 2016 toimus
Harku Vallavolikogu istung,
kus osales 20 Harku vallavolikogu liiget, istungit juhatas
Harku Vallavolikogu esimees
Arno Hirtentreu.

Istungil kinnitati Harku
Vallavolikogu järgmised määrused:
n 29. jaanuari 2015 määruse
nr 2 „Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise
alused“ muutmine;
n „Harkujärve Põhikooli
põhimäärus“;
n „Tabasalu lasteaed Tibutare põhimäärus“.
Võeti vastu järgmised
otsused:
n „Kasutusvalduse seadmise lepingu lõpetamisega nõustumine“;
n „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine“;
n „Liikva külas Timmi maaüksuse detailplaneeringu
algatamata jätmine“;
n „Tabasalu alevikus Harku
tee 7 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine“;
n „Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse
lõunapoolse osa ja selle
lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“.
Järgmine Harku Vallavolikogu korraline istung toimub
29. detsembril 2016.
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2016. aasta parimaks naisratturiks tunnistatud Harku vallast pärit Liisi Rist
(keskel) sõitis tänavu Belgia amatöörklubis Keukens Redant Cycling Team.
/ Foto: erakogu

M

Kristel Nuume ootab külastajaid oma pop-up restoranis Ventri suvemõisas 23. detsembrini. / Foto: Aule Sagen
õned aastad tühjana
seisnud vana suvemõisa akendes on
novembri lõpust näha nädalalõppudel sooja küünlavalgust
kumamas. Nimelt otsustas
naabruses elav Kristel Nuume
tuua kodukanti pimedateks
õhtuteks pisut elevust ja maitsenaudinguid ning avas mõisahoones ajutise restorani. Nii
mõisaarhitektuuri kui ka hoones kunagi tegutsenud kooli
hõngu osavalt põimides ongi
ärklituppa loodud hubane
retrorestoran, mille köök on
sisustatud teise, kunagisse
õpetajate tuppa. Restorani
peakokk on ettevõtlik naine ise
ning teenindajagi on tema
oma perest – tema abikaasa.
Õhtu jooksul suudavad nad
kahepeale pakkuda restoranielamusi veerandsajale inimesele, ent kindlasti tuleb oma
kohad varem broneerida Ventri suvemõisas Harkujärvel on alates kadripäevast kuu aja vältel avatud
e-posti teel kristel.nuume@ pop-up restoran, kus pakub maitseelamusi kohalik hobikokk Kristel Nuume.
gmail.com. Eelkõige nädalavahetustel tegutsev ajutine restoran on avatud 23. detsembrini,
sellele eelneval nädalal alates
16. detsembrist aga igal õhtul.

Ventri suvemõisast sai
jõuludeni restoran

Aasta parimaks naisratturiks valiti Liisi Rist
Novembris toimunud Eesti Jalgratturite Liidu hooaja
pidulikul lõpetamisel tunnustati aasta parimaid
rattureid. Parima naisratturi tiitli pälvis Harku vallast
pärit 25-aastane Liisi Rist.

Kuigi olümpiapilet jäi tänavu käeulatusest välja, pakkus
viimane aasta temposõidu
Eesti meistrile palju häid
emotsioone: „Paljud kavva
võetud eesmärgid said siiski
täidetud. See pakkus mulle
hooaja vältel mitmeid kordi
positiivseid elamusi ning
süstis rohkelt juurde motivatsiooni veelgi paremaid
tulemusi välja sõitma.“
Oma parimateks tulemusteks peab naisrattur varakevadel UCI 1.2 võidusõidul
saadud kolmandat kohta ja
suve lõpus peetud Belgia 1.15
võistluse teist kohta. „Lisaks

Kolmapäev, 7. detsember 2016

on mul hea meel tõdeda, et
saavutasin varasemast kõrgemaid kohti kõrgetasemelistel
velotuuridel, mis tähendab,
et ka maailma tippkonkurentsis olen sammu edasi
astunud,“ lisas Liisi Rist.
2016. aastal sõitis Liisi Belgia amatöörklubis Keukens
Redant Cycling Team, millega liitus suve teises pooles
ka tema õde Daisi Rist. Tüdrukud lõpetasid oma hooaja
Euroopa meistrivõistlustel,
kus saavutati vastavalt 85. ja
97. koht.
LIISI RIST

Pisut pöörased
elamused
Veidi hullumeelsed ettevõtmised näivadki olevat igapäeva- Restoran kogukonna
oma pere ja sõprade tuge
selt õpetaja ametit pidava abiga ja kogukonnale
ning panust oma ideede teosKristeli ampluaa – suvel kor- Soov suvemõisas midagi kor- tumisel. Nende abil sai restoraldas ta näiteks Pakri saarele raldada oli tal juba varemgi, ran ka õigel päeval avatud,
maitsereise. Selleks sõitis ta, ent läbirääkimised mõisa ehkki oli hetki, mil see tundus
kaasas nii külmkapp, nõud kui omaniku esindajaga nõudsid võimatu.
ka tooraine, koos samavõrra veel plaanide küpsemist, et
Restorani menüü on muuerilisi olukordi ja maitseid mõlemaid pooli nende reali- tuv ja sõltub sellest, millist
hindava seltskonnaga saarele, seerumises ka veenda. Sel kohalikku ja head toorainet
kattis külalistele keset heinaparasjagu pakutakse.
maad laua ning kostitas neid 
Kristeli sõnul panid
lageda taeva all kohapeal
Sõbrad tulid siis ka juba ühed esimevalmistatud gurmeetoiduga.
appi koristama ja sed külalised proovile
Asjaolu, et teel improviseerimenüü, koka enda
sisustama. nii
tud väliköögist lauani tuul
kui ka restorani võitaldrikust vahel ka oma osa
mekuse, otsustades
võttis, pidasid nii tema ise kui sügisel olidki valmis nii plaa- ära proovida kõik pakutava.
ka maitseelamusi saama tul- nid kui ka inimesed ning „Suuremale seltskonnale
nud külalised loomulikuks: napp nädal enne restorani nendes tingimustes, kus en„Ka loodus sai taldrikust oma avamist sai Kristel mõisa võt- dises õpetajate toas on vaid
osa.“ Looduse ülemvõimuga med enda kätte. „Kõik naab- üks pliit ja ahi, on süüa paksaarel juba silmitsi seisnud, oli rid ja sõbrad tulid siis appi kuda üsna põnev väljakutse,“
Kristelile vaja põnevust ka koristama ja sisustama. Kes muheles restoranipidaja seda
sügisesse ning nii hakkas värvis seina, kes tõi vaiba, seika meenutades. Oma välhargnema Ventri suvemõisa toolikatted või hoopis kardi- jakutsega sai ta aga edukalt
restorani teema.
nad,“ hindas Kristel kõrgelt hakkama: „Külalised lahku-

Tabasalu kooli 30 verstaposti

sid restoranist tol õhtul aplodeerides.“
Silmad lahti uuteks
elamusteks
23. detsembril on pop-up restorani viimane tegutsemispäev.
Ventri suvemõisas tegutsetud
kuu võiks Kristeli hinnangul
näidata ka seda, kas Harkujärve ja Alasniidu kanti võiks päris oma kohvikut vaja olla. Samal ajal on aga naise peas
küpsemas plaan kasvatada
suvel Alasniidul peetud hoovikohvikute päev ülevallaliseks.
Kui Ventri suvemõisa restorani
järel on ta akud laetud, hakkab
Kristel sedagi ideed vormima.
„Samal ajal hoian aga silmad
lahti, kus põnevas paigas veel
oma restoran püsti lüüa,“ lubas
elamuskokk uute elamuste otsimist ja pakkumist jätkata.
AULE SAGEN

Aino Sokule.
(Annika Apuhtin (Rips), 14.
lend)

Koolirahva tänased mõtted
ja tegemised on kogutud värvikasse almanahhi „Mina ja
meie“, mida digiajastu koolile
kohaselt on saadaval nii trükikauaaegseid õpetajaid ja tööta- kui ka e-raamatuna.
jaid. Kõik senised 30 verstaposti on koolis läbinud õpeMeil kõigil on annet,
tajad Reet Kallismaa, Mare
meie 8. lennul oli ja on
Pajumaa, Ülle Urb, Kaie Mul- selles osas hästi – Anne õppis
ter, Ülle Arumäe ja Pille Rii- meiega koos. Ilmselt just seemaa ning armastatud kokk pärast lähebki meil praegu ka
Riina Oselein.
hästi. Kes on suure lombi taga
päriselt ja kes käib töö tõttu
Tulin TÜGi kokkutule- seal tihemini kui maal vanakule esimest korda. Tore ema juures. Töid ja tegemisi
oli kohata klassikaaslasi, keda jätkub meie lennukal klassil
polnud aastaid näinud. Meeldiv nii koduvallas kui ka kaugeoli näha oma kolme kunagist mas Eestimaa nurgas. Lapsi
klassijuhatajat. Aktuse meelde- on ka palju, vähemalt ühest
jäävaim hetk oli, kui saalitäis viieni. Meil on oma apteeker,
rahvast tõusis püsti, et avaldada IT-spetsialist, raamatupidaja,
austust kõne pidanud proua tipp-baarmen, restoranioma-

Kõik sai alguse veidi üle 30 aasta tagasi, kui toonane Ranna sovhoosi
direktor Vello Lind soovis, et tema tütar saaks õppida kodu lähedal
koolis ja minna sinna jalgsi.

T

änavu tähistab Tabasalu
kool 30. sünnipäeva. Juubelinädala raames valmistasid
klassid sünnipäevatorte ja vilistlased andsid koolitunde.
Koolipere ühise ettevõtmisena
loodi regilaul „Aastaring“,
mida esitati tuhandeliikmelise
ühendkoorina peopäeva hommikul koolimaja ees. Sündmus
oli ainulaadne.
Pidustuste haripunktiks oli
18. novembril toimunud
kooli kokkutulek, mis tõi
kokku 28 lendu, endised ja
praegused õpetajad, töötajad
ning kooli sõbrad. Pidurüüs
koolimaja täitus pikkadeks

tundideks kallite mälestustega möödunud aegadest.
kokkutulek oli
 Kooli
uhke, suurejooneline ja

hästi läbi mõeldud sündmus,
mida ootasin pikka aega. Koolimajas olid kaunid ja särasilmsed
inimesed. Õhtu oli täis suurepäraseid emotsioone. Meie lennust
oli kohal 13 inimest, keda oli
vahva näha, üheskoos kooliajast
naljakaid juhtumisi meenutada,
pilte teha ja niisama koos olla.
Aitäh korraldajatele!
(Janika Ojamäe, 24. lend)
Pidulikul aktusel tänati





30aastane Tabasalu Ühisgümnaasium kasutab oma digipädevusi ka
sünnipäevatortide nautimisel. / Foto: Marek Lillemets

nik, kunstiekspert, ehitaja ja
konsultant. Me oleme kõik
päris andekad!
(Evelin Tiirik (Elhi), 8. lend)
Oleme unistanud juubelikingist – uuest klaverist. Ka
kogukond on tulnud toeks

ning klaverifondi saab veel
jätkuvalt annetusi lisada. Suur
tänu toetajatele! Tunneme
rõõmu, et ilus unistus on saamas tõeks.
Juubeliaasta jätkub!
TABASALU ÜHISGÜMNAASIUM

VALLAELU /

Kolmapäev, 7. detsember 2016

TÜG korraldas
maakondliku
digiviktoriini
9. novembril toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumi
eestvedamisel maakondlik
orienteerumisega digiviktoriin
teemal „Presidendivalimised
USA-s“.

Osalemas oli 17 võistkonda,
kes kell 10 Tabasalu vahel, telefonid käes, ringi jooksma
asusid. Võistluskäiku sai otseülekandena jälgida kaardilt
kooli aatriumi ja õpetajate toa
televiisoritest. Digiviktoriin
koos orienteerumisega tähendas, et viktoriin oli koostatud
keskkonnas Loquiz (see on
eestlaste poolt välja töötatud
orienteerumismängude keskkond) ja kui mängijad jõudsid
määratud punkti juurde, avanes küsimus. Punkte-küsimusi oli 12. Rogain-tüüpi mängus
näevad mängijad kohe kõiki
punkte ning otsustavad oma
liikumistrajektoori ise. Mängu
eesmärgiks ei olnud kiirus,
vaid vastuste õigsus. Õpilastel
oli aega 90 minutit mängu läbimiseks. Seega – integreeritud olid nii USA presidendivalimised, inglise keel,
digipädevus kui ka füüsiline
võimekus.
Peale aktiivset võistlust said
osalejad kooli sööklas maitsva
koolilõuna ning jagati auhindu
parimatele. I koha pälvis Loo
Keskkooli võistkond koosseisus Carl Niidas, Hardy Kaska
ja Christian Roos. Teiseks tuli
Saue Gümnaasiumi tiim koosseisus Alexis Alliksaar, Märt
Tender ja Rasmus Kuningas
ning III kohale võitles end
Keila Kooli meeskond koosseisus Teet Asumägi, Albert
Ploom ja Rihard Rannapere.
Boonusena kohtusid võistlejad
Dong Dinhiga Ameerika Teabekeskusest, kes jagas neile
täpsemat infot USA presidendivalimiste protsessist.
Oli tore ja tegus päev, isegi
päike tuli lõpuks välja.
Täname korraldajaid – meie
kooli võõrkeelte õppetooli
eesotsas õpetajate Karin Väli ja
Piret Pajuga.
KATRIN MESILANE

Perekond Õunapi aed Murastes saavutas konkursil 3. koha.
/ Foto: Eva Luigas

Valla aastapäeva
vastuvõtul kuulutati
välja konkursi „Harku valla kaunis kodu
2016“ võitjad, kus
kõige kaunimaks
tunnistati perekond
Saksi aed, teise koha
pälvis koos Kodukirja eripreemiaga perekond Tavasti oma
ja kolmanda koha
saavutas perekond
Õunapi aed.

Auhinnad
Harku valla kaunis koduaed 2016 tiitli võitis perekond Saksi (Saks) Murastes asuv aed.
/ Foto: Eva Luigas

Kokkuvõte 2016. aasta Harku valla
kauni koduaia konkursist

Oskus teha aias imesid
Näiteks on perekond Saks
oma Murastes asuvas aias
osanud teha imesid. Hoolimata sellest, et paepealsed
olud ei ole just aiapidamist
soosivad ning puuduvad ka
looduslikud vaated, mida
saaks aia ilu tarbeks veidi
„näpata“. Seetõttu väärib erilist äramärkimist perenaise
oskus mitte millestki teha
midagi ehk luua piiratud
krundile erinevaid aiaruume

Perekond Tavasti Suurupis asuv koduaed pälvis konkursil
2. koha ja ajakiri Kodukiri eripreemia. / Foto: Eva Luigas

selliselt, et kõik vajalik on
olemas ning olenevalt otstarbest kas esile tõstetud või

piki lokkava taimestusega
aeda just sinna, kuhu oskaja
aednik on tahtnud seda suunata. Lisaks paeluva
tele taimekooslustele
Valida on ainult väärib perekond Sakheade ja väga heade si aias äramärkimist
koduaedade vahel. nii aia ehitusliku külje perfektne lõppviimistlus kui ka oskusosava taimestusega esmapil- lik materjalivalik.
gul peidetud. Ka vaadete juhPerekond Tavasti koduaed
timine ning fookuspunkide asub Suurupis hurmava mepaikakruttimine on selle aia revaatega kohas, kus oleks
perenaisel käpas – vaataja ilma suurema aiakujundusesilm sõidab nagu iseenesest tagi vist päris kena elada.

Täpselt nädal enne jõule ehk detsembri kolmandal laupäeval, 17. detsembril kell
11–16 toimub Tabasalus juba üheksas Harku valla heategevuslik jõululaat.

Tabasalu Lionid kutsuvad taas jõululaadale!

H

eategevusliku jõululaada korraldab Tabasalu
Lions Klubi koostöös
Harku valla ja paljude sponsoritega. Laada tulu läheb andekate laste ja vähekindlustatud
perede heaks. Laadalt on võimalik osta kõike jõuludega
seonduvat ning nautida laulu,
tantsu ja pillimuusikat. Kohal
on kauneimad jõulukuused,
heategevuslik loosiratas ning

talvel vältimatult vajalikud soe
söök ja jook. Keskendume isetehtud heale ja eestimaisele
jõulutoidule, et tuua naudingud iga pere jõululauale –
müüakse suitsuliha ja hoidiseid, mett ja sinepit, hapukurki
ja hapukapsast, leibu ja seemikuid, piparkooke jpm.
Teguderohke lõvi-aasta
Lõppev aasta on Tabasalu

Harku valla kaunis
koduaed 2016 – perekond Saks
II koht ja Kodukirja
eripreemia – perekond Tavast
III koht – perekond Õunap

Kuid õnneks on looduslikult
kaunis koht sattunud koduks
õigetele inimestele, sest perenaine Eve on osanud avaraid
vaateid suursuguste istutusaladega nii liigendada kui ka
raamida ning leidnud elegantse viisi, kuidas olemasolev niidu- ja puittaimestus

M

ida rohkem silmailu
p a k kuv ai d a e du
naabruses on, seda
suurem on kogukonnatunne ja
seda enam võib iga elanik oma
kodukoha üle uhkust tunda.
Harku vallas ringi käies
jääb pilk ikka ja jälle mõne
kenasti heakorrastatud naabruskonna, põneva taimekoosluse või huvitava aialahenduse peale pidama. Pole
siis ime, et Harku valla kauneima koduaia konkursil on
parima väljaselgitamine küll
tore, aga siiski päris kaelamurdev ülesanne. Sest valida
on ainult heade ja väga heade
koduaedade vahel.
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lõvidele olnud tegus – oleme
teinud head nii oma kätega
kui ka rahaliste vahendite
abil. Aasta alguses toetasime
rahaliselt kohaliku andeka
noore muusiku enesetäiendamist Londonis sealsete
parimate meistrite juures
ning ühe talendika maadleja
edasist arengut. Lisaks osalesime üleriigilistes heategevusprojektides, kus toetasime

näiteks uue väikebussi ostu
Maarja Külas elavate puuetega noorte transportimiseks.
Tilgu Sadama Jahtklubi
korraldatud kevadtalgutel
koristasime sadama territooriumit ja ujumisranda ning
korrastasime muuli ja sadamakai. Ühtlasi vaatasime üle
ka sadama ja rannaala üldise
turvalisuse. Tallinna Loomaaias toimunud suurel Lions

aiažürii oma uudistamisega
maja taha oli jõudnud. Vähem
tähelepanuvääriv polnud ka
pere iluaed, kus oli oskuslikult
erineva lehekuju ja okkavärviga
isendeid osatud kaunisse ansamblisse sättida. Ka oli mõnusa suvise õueelu tarbeks aeda
mitmeid istumiskohti sätitud ja
ka hubane suveköök

rajatud. Tore oli näha,
Kersti Kõrge väike et perenaine oli lahkelt
koduaed oli oma liht- lubanud mõnedel
suses ka väga armas. omapäi seemnest paljunenud taimedel ka
ülejäänud aiakujundusplaa- ise endale peenardes kohta
nidega sobituks. Selliselt me- leida ega olnud rutanud ära
retuultele avatud aias on vas- õitsenud, kuid dekoratiivsete
tupidava taimestuse leidmine õisikute mahalõikamisega. Nii
ja haljastuse abil tuuletõkete võisid ka sõrmkübaralilled oma
rajamine üsna keeruline üles- graafiliste õisikuvartega jätkuanne, kuid aia perenaine on valt uhkeldada ning vägihein ja
selle ülesande lahendamisega magunad endale sobivas kohas
suurepäraselt toime tulnud. kasvada.
Armas väike tarbeaedki oli
Vääna-Jõesuu külas asuv
endale koha leidnud uhke Kersti Kõrge väike koduaed
klaasist suveköök-kasvuhoo- oli oma lihtsuses ka väga arne kaitsvas varjus.
mas. Ega kaunisse koduümbrusse polegi ju palju vaja –
Lisaks ilule ka suur
selged jooned, lillerohked
tarbeaed
istutusalad ning hubased isKui tavaliselt moodustab tarbe- tumiskohad olid selle aia
aed vaid väikese osa kogu märksõnad. Kirsina tordil
aiaruumist, siis perekond Õu- ilutses ühes istutusalas nosnapi aed Murastes osutus selles talgiline ARSi aiaskulptuur.
osas kauniks erandiks. Suur ja
pere praktilistest vajadusest
EVA LUIGAS
lähtuv tarbeaed avanes oma
žürii liige ja ajakirja Aed
täies liigirikkuses alles siis, kui
peatoimetaja

Clubi talgupäeval paigaldasime Luigeplatsile isevalmistatud piknikulauakomplekte
ning tegelesime üldise kevadkoristusega, värvisime kääbusjõehobude ja väikeste
ahvide aedikuid ning meisterdasime lõvipuuris uued
mänguasjad kolmele lõvile.
Tabasalu lõvid olid kohal ka
Tabasalu Looduspargi talgutel, aidates terviserajale männikoorepuru vedada ning
puhastada risust lõkkekohad,
parklad ja looduspargiga
piirnevad teeääred.
Oktoobris osalesime traditsioonilisel Eesti Lions klubide
Heateopäeval, mille eesmärgiks oli sel aastal lasteasutus-

te abistamine. Rannamõisa
lasteaias rajasime uue igihalja
peenra ilutaimedega, Alasniidu lasteaias said aga korvpalliplatsi kummimatid tugeva
puitpiirde, et takistada nende
laialivajumist ja hoida väljakut jätkuvalt turvalisena.
Heategudega jätkamiseks
on oodatud kõigi vallaelanike
ja ettevõtjate panus – olgu
siis idee, teostuse või rahalise
panuse vormis (Tabasalu
L ions K lubi MTÜ he ategevuskontole EE237700771002332018). Peatse kohtumiseni jõululaadal!
KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi
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 Harku Vallavalitsus teatab:
n Avaliku väljapaneku tulemus
20.10.2016–04.11.2016 toimus Tabasalu alevikus Kooli tn
1, Kooli 1c, Nonnituka, Nooruse tn 10, Juhani tn 3a, Nooruse tn 16 ja Nooruse tn 18 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal
vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei
korralda Harku Vallavalitsus avaliku väljapaneku järgset avalikku arutelu.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 143 võeti vastu
Tabasalu alevikus Harku tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (reg-kood 11220970) tööle
nr HDP-07/15.
Planeeritav maa-ala suurusega u 0,6 ha paikneb Tabasalu alevikus Harku-Rannamõisa tee ääres ja hõlmab Harku tee 7 (tunnus 19801:002:3520) 100% elamumaa ja osaliselt Harku tee 9
(tunnus 19801:002:5700) 70% maatulundusmaa / 30% elamumaa maaüksust. Harku tee 7 katastriüksus on hoonestatud ühe
üksikelamu ja ühe abihoonega.
Planeeritav ala piirneb põhjas Tammeranna (tunnus
19801:002:1107) 100% maatulundusmaa, idas ja lõunas Harku
tee 9 (tunnus 19801:002:5700) 70% maatulundusmaa / 30%
elamumaa ning läänes 11191 Harku-Rannamõisa tee (tunnus
19801:002:0299) 100% transpordimaa maaüksustega.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Harku-Rannamõisa teelt.
Planeeringuga moodustatakse 5034 m² suurusega Harku tee 7
maaüksusest 2 elamumaa krunti suurusega 1740 m² (krunt pos
nr 1) ja 3068 m² (krunt pos nr 2) ning 1 transpordimaa krunt
suurusega 324 m² (krunt pos nr 4) Harku-Rannamõisa tee äärde
perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Planeeringuga korrigeeritakse ka kinnistu kagupiiri, mille raames liidetakse 50 m² (krunt
pos nr 3) Harku tee 9 kinnistuga ja Harku tee 9 kinnistust 147 m²
(krunt pos nr 2b) liidetakse moodustatavale elamumaa krundile
(krunt pos nr 2a). Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle
on määratud vahemikus 20–35 kraadi.
Planeeritavate kruntide veevarustus on planeeritud Harku tee 7
kinnistul paiknevast puurkaevust (puurkaevu pass 1365). Vastavalt OÜ Strantum 02.12.2015 väljastatud tehnilistele tingimustele
on planeeringuala veega varustamine võimalik ka Paekalda teel
asuvast veetorustiku De 100 PE sõlmest V86, mis asub planeeritavast alast 325 m kaugusel. Paekalda teel asuva veetorustikuga
liitumine lahendatakse edaspidiste tehniliste projektide raames.
Planeeritavale uuele elamumaa krundile on ette nähtud reovee
kogumine klaasplastist kogumismahutisse miinimumsuurusega 10 m³. Olemasoleva elamu olmevesi juhitakse maaüksusel
paiknevasse 10 m³ suurusega mahutisse. Vastavalt OÜ Strantum
02.12.2015 väljastatud tehnilistele tingimustele on planeeringuala kanalisatsioon võimalik ühendada ka Paekalda teel asuva
ühiskanalisatsiooni kontrollkaevuga nr 61, mis asub planeeritavast alast 325 m kaugusel. Paekalda teel asuva veetorustikuga
liitumine lahendatakse edaspidiste tehniliste projektide raames.
Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ Tallinna-Harju regiooni 26.11.2015 väljastatud tehnilistele tingimustele nr 236237.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.12.2016–
31.12.2016 Harku Vallavalitsuses.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas lahtioleku
aegadel ja veebilehel www.harku.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kuni 31.12.2016 posti või e-kirja teel harku@
harku.ee.
n Detailplaneeringu mittealgatamine
Harku Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 142 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Liikva külas
Timmi (tunnus 19801:001:1517) asuval maaüksusel.
Otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuse veebilehel www.
harku.ee.
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FA STUUDIOS LOOME VÄÄRTUST

Pillipartiide esitamine nõuab
täpsust, head tunnetust, keskendumisvõimet ning koostöö- ja
kuulamisoskust. Noodiõpe käib Fa
Stuudios käsikäes mänguga.
/ Foto: Oscar Eskor

Harku vallas tegutsev
muusika- ja kunstihuvilisi ühendav MTÜ Fa
Stuudio täiendas oma
pillivaramut, et veelgi
avardada võimalusi
muusikaga tegelemiseks.

J

uba neljandat hooaega
tegutseb Harku vallas
muusika- ja kunstihuvilisi lapsi ning nende vanemaid
ühendav mittetulundusühing Fa Stuudio. Praegu on
kõige nooremad ringides
osalejad nelja-aastased. Vanuse ülemine piir kasvab
koos stuudios alustanud laste
vanusega, kes tänaseks on
jõudnud kooliteel 4. klassi.
Arvukaim on muusikaringidest osavõtt, populaarseim
aga plokkflöödiõpe.
Kevadel osales stuudio kohaliku omaalgatuse programmi 2016 kevadvoorus
(KOP). Pilliprojekt sai rahastuse Orff-pillide (kellamängud, kõlaplaadid, ksülofonid,
rütmipillid) ostmiseks. Tellisime vajaliku instrumentaariumi ja tarvikud Saksamaalt.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi
vahenditest. Sellise investeeringu kõige kaalukam roll
seisneb võimaluses edaspidi

laieneda igasse valla kooli või
lasteaeda, kus meiega soovitakse koostööd teha, ning
luua Harku valla muusikahuvilistele lastele kodu lähedal
tingimused kauni hobiga tegelemiseks. Rääkimata muusikaringide tegevuse mitmekesistamisest, esinemiste
rikastamisest ning lastele
koosmusitseerimise rõõmu
pakkumisest. Teisisõnu –
loome väärtust!
Kogukond stuudio
selja taga
Fa Stuudio väikesed pillirühmad kõiki soovijaid paraku ei
mahuta ja nii jääb igal sügisel

hulk huvilisi uusi võimalusi
ootama. Fa Stuudio headeks
koostööpartneriteks on Tabasalu Lasteaed Tibutare
ning Muraste kogukonnakeskus, kus tunnid toimuvad.
Lapsevanemad on algusest
peale meie tegemisi igakülgselt toetanud ning seisnud
kindalt meie selja taga. Suur
osa Fa Stuudios alustanud
muusikahuvilistest lastest
jätkavad õpinguid muusikakoolides ja -klassides.
Tublid tulemused pole kunagi olnud stuudio omaette
eesmärk, kuid läbi positiivsete kogemuste on eduelamuste toel õnnestunud toredaid

Lõppev aasta oli Muraste külaseltsi
projektimeeskonnale vägagi tulemuslik, sest positiivne rahastusotsus
tehti nelja eriilmelise projekti osas.

Murastes oli edukas projektiaasta
Aasta alguses saime teate
riigieelarvelise eraldise kohta
projektile „Turvaline Muraste“, mille toel käivad hetkel
veel viimased tegevused kodukülla viie turvakaamera
paigaldamisel ja turvameeskonna moodustamisel. Hiljaaegu tuli rõõmustav teade
Muraste rulapargi rajamise
rahastamiseks tehtud ettepa-

neku kohta LEADER-meetme vahenditest. Tegemist on
mahuka, ligemale 80 000
euro suuruse investeeringuga, millest 10%-lise omaosaluse panustab Harku vald.
KOPi tugi arenguks
Head tuge piirkonna arengusse on tänavu taas pakkunud kohaliku omaalgatuse

programm (KOP). Kevadvoorus saime kogukonna
arengu meetmest rahastuse
projektile „Värske pilk tulevikku ehk Muraste küla arengukava“. Kolme kaasamisseminari ja mitmete töötubade
arutelude tulemusel on arengudokumenti lisandumas
palju uusi ja värskeid mõtteid
tegusa kogukonna loomiseks

asju korda saata: solistid on
esindanud Harku valda Harjumaa lauluvõistlustel, kolmel aastal oleme mõõtu võtnud üleriigilisel solistide
konkursil, suurt rõõmu pakkus esinemisvõimalus laulupeo tule teekonnal ja täiesti
omaette väärtusliku kogemuse saime esikplaadi „Inglilaul“ valmimise protsessis.
Põhjaliku ülevaate Fa Stuudio
senistest tegemistest leiab
meie Facebooki-lehelt (www.
facebook.com/fastuudio).
IRENA BORMANN-ESKOR
Fa Stuudio asutaja,
muusikaõpetaja

ja kodukandi identiteedi tugevdamiseks.
KOP-i sügisvoor tõi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest
rahastuse projektile „Muraste valguspark“. Tegemist on
valgustehnika soetusega, mis
annab laialdasema võimaluse
korraldada kontserte, teatriõhtuid ja muid lavavalgustust
eeldavaid üritusi nii külaseltsil, koolil kui ka kogukonnal.
Kaht viimast projekti rahastab rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
MURASTE KÜLASELTSI
JUHATUS

 Keskkonnaamet teatab:
n KESKKONNAKOMPLEKSLOA EELNÕU JA LOA
MUUTMISE OTSUSE EELNÕU VALMIMISE TEADE
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34,
et AS HKScan Estonia (registrikood 10156832, aadress: Rakvere lihakombinaat, Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru
maakond, 44207) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-185330
muutmise otsuse ja kompleksloa eelnõud on valminud.
AS HKScan Estonia käitised asuvad Harjumaal Harku vallas
ca 7-15 km kaugusel Tallinna piirist lääne suunas. Kumna farmi
tootmisterritoorium asub Puusepa tee 5 (kinnistu registriosa nr
12723402, katastritunnus 19801:001:2809) ja Puusepa tee 5a kuni
5d (vastavalt katastritunnused 19801:012:0382, 19801:012:0381,
19801:012:0392, 19801:012:0391) maaüksustel. Laabi farmi
tootmisterritoorium asub Tammi tee 18 (kinnistu registriosa nr
12721102, katastritunnus 19801:002:1595) ja Laabi farmi puurkaev-pumpla (kinnistu registriosa nr 12930302, katastritunnus

19801:002:1672) maaüksustel. Rannamõisa farmi tootmisterritoorium asub Tammi tee 66 (kinnistu registriosa nr 12723302, katastritunnus 19801:002:1679) ja Rannamõisa farmi puurkaev-pumpla
(kinnistu registriosa nr 12944702, katastritunnus 19801:002:1669)
maaüksusel.
Käitise tegevuse ja muudatuste lühikirjeldus
1) käitiste põhitegevuseks on kodulindude (broilerite) intensiivkasvatus.
2) käitiste planeeritud uueks maksimaalseks mahuks on vastavalt:
Laabi farmis 294000 broilerikohta, Rannamõisa farmis 410000
broilerikohta, Kumna farmis 304000 broilerikohta. Taotlusmaterjalide kohaselt väheneb Rannamõisa farmis linnukohtade arv
80000 koha võrra, Laabi farmis 11900 koha võrra ja Kumna
farmis suureneb linnukohtade arv 41800 koha võrra.
3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Eelnõude, kompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: louna@
keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901). Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris (http://
dhs-adr-kea.envir.ee/) sisestades dokumendiotsingu süsteemis
väljale Registreerimisnumber - 6-15/16/38 ning vajutades nuppu
Otsing.
Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile
suuliselt või kirjalikult (e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.
ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga) 21 päeva jooksul avaliku väljapaneku algusest arvates.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku
istungit läbi viimata.
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Igast elektriseadmest võib
alguse saada tulekahju

Heategu teeb imet!

Põhja päästekeskuse staažikad menetlejad ütlesid välja tõe: „Ühtegi elektriseadmesse ei ole viga sisse projekteeritud, aga neid on võimatu projekteerida ka nii,
et sinna viga tekkida ei saa.“ Et elektriseadmest alguse saanud põleng poleks üks
levinumaid tulekahju põhjuseid, tuleks silmas pidada järgmist.
Hoia ühes vooluvõrgus pigem vähem kui rohkem
elektriseadmeid.
Elektritööd jäta litsentsi omavale meistrile. Lisaks juhtmetele lase üle vaadata ka
kodu elektrikaitsmed ja seinakontaktid.
Kodust lahkudes või magama minnes ei ole turvaline
tööle jätta pesu- või nõudepesumasinat. Tegelikult
võiks kodust lahkudes lülitada võimalikult palju elektriseadmeid välja, mitte ooterežiimile.
Leia see aeg ja loe enne pai-

galdamist elektriseadmete
kasutusjuhendeid.
Elektrikerisel või -radiaatoril
ei ole mõistlik kuivatada
riideid. Tegemist on põlevmaterjaliga, mis süttib kergesti.
Külmunud torude sulatamine lahtise leegiga on üliohtlik, ent tulekahjud saavad
alguse ka torude sulatamisest tööstusliku kuumapuhuriga.
Ära lae mobiiltelefone, tahvel- või sülearvuteid voodis
– sellised seadmed vajavad
laadimise ajal ülekuumene-
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TABASALU LIONS KLUBI kutsub
laupäeval, 17. detsembril kell 11-16
Harku valla heategevuslikule

mise vältimiseks õhku, kergestisüttivate materjalide
vahel – nagu padjad ja tekid
– nad õhku saada ei pruugi.
Ära jäta midagi ka välja lülitatud pliidile – laps või lemmikloom võib selle uuesti
tööle lülitada ning tuleõnnetus ongi käes.
Kindlusta oma kodu ja kontrolli vähemalt kord kuus
suitsuanduri korrasolekut.

Laadal leidub meelepärast nii suurtele kui väikestele:
- isetehtud hea ja eestimaine jõulutoit
- suitsuliha, mesi ja sinep, hoidised, leivad ja piparkoogid
- jõuludega seonduv käsitöö, puust, lambavillast ja linasest esemeid
- kauneimad jõulukuused
- soe jook ja maitsev söök kehakinnituseks
- lahke ja reibas jõuluvana
- heategevuslik loosiratas
- särasilmsed suured ja väikesed lauljad ja tantsijad

INDREK HIRS
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste heaks

Tähelepanu!

Toetajad:

Vallamaja lahtiolekuajad pühade ajal
Harku vallamaja lahtiolekuaeg on riiklikele pühadele
eelneval päeval kolm tundi
lühendatud.

23. detsembril on vallamaja
avatud kell 8.00–11.30.
26. detsembril on vallamaja
SULETUD.

MED I A

INGLITIIB lapsehoid ootab enda väiksesse
hoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 eluaastat.


Teated

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

n Korstnapühkija teenused. Tellimine
tel 5877 1665, info@puhaskolle.ee või
www.puhaskolle.ee

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

n San-tehnilised tööd ja keevitustööd.
503 8313

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 OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@
infinitas.ee; tel: 5348 7318
n Puitbrikett 960 kg alus 135 €.
Puidugraanul 960 kg alus 169 €. Info:
balticpellet.ee või tel 5891 5954.
Harjumaal kojuvedu tasuta.

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 Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476, e-post:
ehitus@miltongrupp.ee
n Ostan teie sõidukõlbliku auto! Võib
olla ka remonti vajav või seisev auto!
Sõidukil ei pea olema ülevaatust ega
kindlustust! Ostan ka vanarauaks
muutunud sõidukeid! Pakun Eesti piires autoabi- ja puksiirteenust! Tel 5457
5055, ago.aderberg@online.ee
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n Liuguksed, riidekapid, garderoobid.
Abi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, www.nagusul.ee, fb
Nagusul OÜ
n Müüa töökorras MAZ ja KAMAZ
KALLURID. 5853 2450
n Eriline jõulukink! Oma pildiga padi,
kott, kaelarätik või põll. Telli www.
lipuvabrik.ee/joulud
n Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk
n Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133

Asume Harkujärvel,
Kiriku tee 2.

Meie hoius on kohti
kokku 10 lapsele.
Iga lapsega tegeletakse
individuaalselt.
Huvi korral helistage
5884 1092 või kirjutage
keili.kollamaa.rander@gmail.com.

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

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

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

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

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

Avaldame sügavat
kaastunnet
Anneli Orumaale kalli

vanaema
surma puhul.
Töökaaslased Huvitegevuse ja
Noorsootöö Sihtasutusest

Mälestame
pikaaegset kaitseliitlast

ANTS KUNDA’t.
surma puhul.
Avaldame kaastunnet omastele.
Kaitseliidu Keila malevkond

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.

23 g CO2
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8 Harku Valla Teataja
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

/ TEATED

REKLAAMI
VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE

Kolmapäev, 7. detsember 2016

TÄHELEPANU! RAVIMITE HINNAD TÕUSEVAD!

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830
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ALUSTA TALISUPLUST

JUBA
TÄNA!
www.munakivitee.ee
SINU MAAKLER
HARKU VALLAS

Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Kaunid jõulukuuoseolidst!
Vääna Puuk

ESITLEB:

Tabasalu Muusikakooli

12.-18. detsembril

30.

18. DETSEMBRIL KELL 11.00-16.30
JÕULUMAA KOOS JÕULUTURUGA

jõuluturg

Jõulutall

Jõuluetendused

meisterdamise koda

Programm ja
tegevused jõululaval

Jõuluvana Jõulukoda

www.vabaõhukeskus.ee

sepikoda

jõulurong
muinasjutujaam

