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Siseministeerium
teeb ettepaneku
võõrandada
SKA Muraste
õppekompleks
vallale
Siseministeerium,
Harku vald ja Kaitseliit leppisid 8. septembril toimunud
kohtumisel kokku, et
Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumile
tehakse ettepanek
võõrandada endine
Sisekaitseakadeemia
Muraste õppebaasi
krunt tasuta Harku
vallale.
Kokkuleppe kohaselt teeb
siseministeerium rahandusministeeriumile ettepaneku
võõrandada Muraste õppebaasi krunt tasuta Harku
vallale, et vald annaks ala
avalikku kasutusse. Harku
vald esitas aprilli lõpus
koostöös Kaitseliiduga
siseministeeriumile taotluse
õppekompleksi ala tasuta
võõrandamiseks Harku
vallale. Taotlusega koos
esitati ka ühiste kavatsuste
protokoll, milles on täpsemalt paika pandud Muraste
õppekompleksi edasise
kasutamise põhimõtteline
kava. Selle kohaselt soovivad
Harku vald ja Kaitseliit kasutada Muraste kompleksis
juba olemasolevaid võimalusi riigikaitselisel eesmärgil,
samuti selleks, et pakkuda
kohalikele sportimise, vaba
aja, tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuseid.
„Mul on väga hea meel,
et jõudsime ühisele arusaamale ja kui idee saab valitsuse toetuse, jääks Muraste
õppekompleks avalikku
kasutusse. Kaitseliidu ja valla
ühisplaanis on palju noortele mõeldud riigikaitselisi
tegevusi, aga isegi teenistuskoerte koolil on selles
plaanis oma koht,“ sõnas
siseminister Andres Anvelt.
Harku vallavanem Kaupo
Rätsepp peab oluliseks
säilitada piirkonnas loodus ja
roheala ning anda Muraste
õppekompleksi rajatiste
võimalused avalikku kasutusse: „Lisaks riigikaitselistele
tegevustele hõlmab Muraste õppekompleks endas
mitmekesiseid võimalusi nii
treeningute, kontsertide,
koolituste ja konverentside
läbiviimiseks, aga ka huvihariduse jaoks.“
Siseministeerium teeb
rahandusministeeriumile
ettepaneku Muraste krundil
asuva Piirivalvekooli, Tilgu
tee ja rannaääre Harku
vallale tasuta võõrandamiseks lähiajal. Õppebaasi
krundi võõrandamine ei
puuduta krundil asuvat
Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskust,
mis tegutseb seal edasi ning
jääb eraldiseisva kinnistuna
siseministeeriumile. Lõpliku
otsuse krundi tuleviku suhtes teeb vabariigi valitsus.
AULE SAGEN
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Ehitustingimusi täpsustav teemaplaneering avalikule arutelule
Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu avalikult väljapanekult tulnud vastuväited, küsimused ja ettepanekud on
läbi vaadatud, avalikud arutelud on planeeritud oktoobri algusse.
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014. aastal lõpus algatatud
Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke
määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu (edaspidi teemaplaneering – toim) võttis
vallavolikogu käesoleva aasta
juunis vastu. Augustist septembrini oli see vallaelanikele
tutvumiseks ja tagasiside saamiseks väljas valla eri piirkonnakeskustes; niisamuti oli
materjalidega võimalik tutvuda Harku valla veebilehel.
Avalikustamisperioodi vältel
esitati vallavalitsusele kokku
16 arvamust, ettepanekut või
vastuväidet, mis kõik on saanud või saavad lähiajal vastused. Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalikud arutelud toimuvad 9.
oktoobril Muraste Koolis, 10.
oktoobril Harku Raamatukogus ning 11. oktoobril Harku
vallamajas; kõikide arutelude
algusaeg on 17.00.

et kaitsta ja säilitada Rannamõisa maastikukaitseala ja
piirkonnale iseloomulikku
arhitektuurset väljanägemist.
Lisaks peetakse miljööväärtuslikeks hoonestusaladeks Romantika 3 suvilapiirkonda,
Adra ja Kumna küla ajaloolisi



Ühe miljööväärtusliku hoonestusalana nähakse teemaplaneeringus Ranniku tee ja Tammede allee vahelist suvemajade
piirkonda Tabasalus; abivallavanem Erik Sandla kinnitab, et teemaplaneeringus fikseerituna aitab see säilitada piirkonna eripära ning näeb ette, et tulevased arendused lähtuvad sellest. / Foto: Aule Sagen

Lähtekohaks väljakujunenud olukord
ei muuda, see üksnes
Vallavalitsusele oma arva- 
üldplaneerinSee üksnes täpsustab
muse, vastuväite või ettepagu ehitustingimusi,“
täpsustab üld- kinnitas Sandla. Teemaneku esitanutest õige mitm e d v aj a s i d e e l k õ i g e
planeeringu planeeringu eesmärk
selgitamist, et teemaplaneeehitustingimusi. ongi täpsustada neid
ring juba kehtivale detailplaküsimusi, mida 2013.
neeringule uusi piiranguid ei
aastal kehtestatud üldkoordineeriv abivallavanem
sea. „Inimesed on mureliplaneeringus üheselt ei
kud, et tulevad täiendavad Erik Sandla tagasiside põhjal. fikseeritud. „Üldplaneering on
piirangud juba määratud tin- „Selliseks mureks põhjust ei ehitustingimuste osas üldsõgimustele,“ sedastas valla ehi- ole – kehtiva detailplaneerin- naline. Seetõttu kaardistasime
tus- ja planeeringuvaldkonda gu tingimusi teemaplaneering teemaplaneeringu käigus juba

olemasoleva olukorra ja fikseerisime selle, et väljakujunenud
piirkondades toimuks edasine
areng piirkonnale omaselt,
selle eripära arvestavalt,“ selgitas abivallavanem.
Väärtuslikud
piirkonnad
Teemaplaneeringuga nähakse
näiteks ette Rannamõisa metsaaluse nimetamist miljööväärtuslikuks hoonestusalaks,

NOORTEKA SOOLALEIVAPIDU – uus hooaeg
uutes ruumides tõi maja rahvast täis
Tabasalu noortekeskus tähistas 14. septembril meeleolukalt
noorteka taasavamist
oma Kallaste keskuses asuvates uutes
ruumides.

A

ugustis oma uutesse
ruumidesse endise
Rohujuure kohviku
hoones kolinud Tabasalu
noortekeskus andis 14. septembril soolaleivapeoga uuele hooajale ametliku avapaugu, ehkki uksed olid
koolinoortele avatud juba
septembri algusest. Kolinud
suve lõpus Harku maleva
noorte kaasabil uutesse ja
avaramatesse ruumidesse, oli
kohapeal vaja veel enne hooaja algust ühtteist sättida ja
ruumid noorte järgi seada.
Pintsli toolide värvimiseks
said kätte ka needsamad malevanoored. Septembri keskpaigaks olid noorteka ruumid saanud rõõmsavärviliste

Tabasalu
noorteka
soolaleivapeo
fotonurk oli
piduliste üks
vaieldamatu
magnet.
/ Foto: Aule
Sagen

lampide, kardinate ja vaipadega nooruslikult värske ilme
ja hooaeg saigi alata!
Hooaja avapeol oli sündmuse jäädvustamiseks kohustuslik glamuurne fotonurk, peeti
piljarditurniiri ja mängiti bingot, sai meisterdada ning teha
improteatrit. Vaatamata jär-

Üldruumidest veidi eraldatult saab noortekas mõnusalt läbi viia ka huviringide tegevusi. Taasavamispeol meisterdati seal näiteks uue
vabatahtliku Nastja juhendamisel õhupallidest ja
kartulijahust stressipalle. / Foto: Aule Sagen

jestikustele vihmavalingutele
leidis tee noorteka uude pesasse arvukalt noori, nii et
maja sai rõõmsat elevust täis!
Mõnus koht, kuhu
peale kooli tulla
Tabasalu noortekeskuse noorsootöö koordinaator Kerttu

Brandmeister tunneb uute
ruumide avaramate võimaluste üle suurt rõõmu: „Siinsete
ruumide planeering annab nii
palju uusi võimalusi teha avatud noorsootööd ja tuua
noortekeskusesse ka mõnede
huviringide tegevus. Lisaks on
siin lihtsalt hubane ja hea
olla!“ Erilise põnevusega oodatakse noortekeskuse uutes
ruumides aga köögi kasuta-

Avalikud
arutelud toimuvad 9., 10. ja
11. oktoobril

osi ning Kivikirsi tee elamuala
Kumnas, Tiskre küla ajaloolist
osa ning Ranniku tee ja Tammede allee vahelist suvemajade piirkonda Tabasalus. Väärtuslike hoonestusaladena
nähakse Põrgupõhja palkhoonete piirkonda Vaila külas,
püramiidhoonete piirkonda
Adra külas, funktsionalistlikus
stiilis elamukvartalit Rannamõisa külas, Pihelga tee elamukvartalit Suurupi külas ja
Männimetsa tee elamukvartalit Vääna-Jõesuu külas. Lisaks
teemaplaneeringuga määratavale tehti ettepanek lisada teemaplaneeringusse väärtusliku
maastikuna ka Muraste hiis.
Teemaplaneeringu avalikud
arutelud toimuvad 9., 10. ja
11. oktoobril ja sinna on kõik
huvilised oodatud. Seejärel
esitab vallavalitsus teemaplane er ingu maavanema le
heakskiitmiseks.
AULE SAGEN

mise võimalust – niipea kui
köök saab sisustatud, hakkab
tegutsema noorte kokandusring; samuti saavad noored
ringiväliselt noortekas vahel
endale midagi maitsvat valmistada.
Uueks hooajaks on noortekal uudiseid veelgi. Kui augusti lõpus saadeti tagasi koju siin
terve aasta vabatahtlikuna
noorsootööd teinud Lõuna-Saksamaalt Stuttgardi lähistelt pärit Alexander, siis
juba on kohal ka uus vabatahtlik, seekord ida poolt: sel
hooajal lööb Tabasalu noortekeskuse töös kaasa Venemaalt
Tomskist pärit Nastja.
Tabasalu noortekeskusesse
on oodatud noored peale
kooli aega veetma esmaspäevast reedeni. Noortekeskuses
saab teha koduseid töid nii
üksinda kui ka noorsootöötaja abiga, kuulata muusikat,
vaadata filme, lugeda, joonistada, meisterdada, mängida
lauamänge, piljardit, lauatennist, lauajalgpalli, konsoolimänge (Playstation, Xbox) või
veeta sõpradega lihtsalt mõnusalt aega. Samuti toimuvad
noortekeskuses erinevad töötoad ja noorteklubid, kuhu on
oodatud igas vanuses noored.
AULE SAGEN
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Harku valla Kaunis Kodu 2017:
6 imetlust väärt koduaeda
Harku valla kodukonkursile esitati
seekord 6 koduaeda ja nagu
ikka, üks ilusam
kui teine.
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onkurssi „Harku valla
kaunis kodu“ korraldab
Harku Vallavalitsus koostöös Harku Valla Aiaseltsiga
juba aastaid, et siinsed hoolitsetud ja kaunid koduaiad saaksid
väärilise tunnustuse. Tänavusele konkursile esitati 6 Harku
valla kaunist koduaeda, mida
külastas ja hindas žürii, kuhu
kuulusid Harku abivallavanem
Vello Viiburg ja heakorraspetsialist Marion Aare, Harku valla
aiaseltsi liikmed Liivi Mäekallas,
Maire Tilkson, Triinu Loomet
ja Kaie Lõoke ning Eva Luigas
ajakirjast Kodukiri.
Ajas küpsemine ja
liigirohkus
Teistkordselt osales konkursil
perekond Kattel Murastest. See
andis žüriile võimaluse võrrelda
ühe kena aia muutumist ajas.
Tõepoolest, kõik viimati veel
pooleli olnud aiarajatised olid
kenasti valmis saanud ning need,
mis tookord justkui nõelasilmast
olid tulnud, näitasid nüüdseks
oma täit ilu. Žürii jääb aga ootama veel kolmandatki küllakutset
– siis, kui plaanitav grillinurk
samuti on valmis saanud.
Perekond Koore kodus, kelle
koduaed on samuti Murastes,
avanes külalistele detailideni läbimõeldud ja liigirohke aed.

Perekond Koore detailideni läbimõeldud ja liigirohkes aias eksponeeritakse kena lisandina ka skulptuurseid elemente; seda näeb tänapäeval kahjuks harva. / Foto: Eva Luigas

Osavalt oli väikeses aias kokku
sobitatud kaks erinevat aiastiili
– geomeetriline kujundus ümbritses hooneid ning krundi piire
ääristav raamistus oli hoogsalt
vabakujuline. Kenaks lisandiks
olid aias eksponeeritud ka skulptuursed elemendid – pilt, mida
tänapäeval kahjuks harva näeb.
Silma jäi samuti eeskujulik hooldus, mis ulatus ka väljapoole
krundi piire.
Elegantsest aiaruumist
lapsepõlvemaale
Kui enamasti ollakse harjunud,
et elamukrunt on enam-vähem
ruudukujuline, siis Vääna-Jõesuus elaval perekond Heldel on
koduõu pigem pikale ja kitsale
maasiilule sattunud. Kui paljudele oleks sellise ruumi kujundamine pigem probleem, siis
selles peres oli osatud etteantud
oludest parim tulemus välja võluda ja keeruline krunt elegant-

selt mitmeks aiaruumiks liigendada. Boonusena oli osatud ära
kasutada olemasolevat kõrghaljastust, mis osale krundist nii
palju varju annab, et sinna ilma
suuremate ümberkorraldusteta
rododendronitele sobiv keskkond luua. Sinna aeda tahaks
kevadel, kui rodod õitsevad,
kindlasti uuesti külla minna.
Harkujärvele, Evelina Bartške
ja Priit Rästase koduaeda jõudes
tekkis žüriiliikmetel pisuke déjà
vu-elamus. Nagu oleks uuesti
lapsepõlve, Pipi või Bullerby laste
raamatuid lugema sattunud. Nii
soe ja kodune atmosfäär võttis
meid vastu. Sealses aias püüdis
pilku tavalisest suurem tarbeaed
ja krunti läbiva oja kallaste loodusesse sulanduv haljastus. Samuti tasub äramärkimist batuudi
kaval paigutus aeda. See oluline
atraktsioon ei paistnud esimese
hetkega silma, aga oli ometi turvaliselt vaateväljas.

LÜHIUUDISED
Vallavalitsus
ootab kandidaate
Tui preemiale

Uus ja vana koos
ja eraldi
Tabasalust leidsime perekond
Kopli suure, lopsaka, liigirohke ja
julgelt värvilise taluaia, kus oli
oskuslikult kokku sulatatud nii
vanem kui ka uuem aeg. Kogu
aiaruum oli ideaalses korras ning
lõbusalt ümmargusteks pügatud
kuused näitasid pererahva pügamiskunsti meistrioskusi.
Tabasalu teises servas – perekond Riikjärve koduaias – oli
panustatud nüüdisajale. Funktsionalistliku arhitektuuriga elumaja oli aiakujundusbüroo OÜ
Bella Rose abiga saanud endale
samas võtmes aiakujunduse näol
sobiva raami. Hea näide sellest,
et kõike ei pea alati ise tegema
ning ka professionaalilt tellitud
ja teostatud aiaruumis on see
„miski“ olemas, mis olemise
hubaseks teeb. Samuti väärib
äramärkimist kõikvõimalike tänapäevaste tehniliste võimaluste
usin kasutamine, olgu selleks siis
pika maa tagant telefoniäpi abil
robotniiduki niidukõrguse reguleerimine või terrassikatuse päikesekatete liigutamine.
Pingsa punktilugemise tulemusena tunnistati konkursil
auhinnaliste kohtade väärilisteks
kolme pere aiad: perekond Koore, perekond Kopli ja perekond
Riikjärve omad. Milliseks auhinnajärjestus täpsemalt kujunes ja
kellele kuulub ajakirja Kodukiri
eripreemia, selgub pidulikul
Harku valla aastapäeva vastuvõtul novembris.
EVA LUIGAS
ajakiri Kodukiri

Perekond
Riikjärve funktsionalistliku
arhitektuuriga
elumaja on
saanud OÜ
Bella Rose
abiga endale
samas võtmes
aiakujunduse
näol sobiva
raami. / Foto:
Eva Luigas

Perekond Kopli suures, lopsakas, liigirohkes ja julgelt värvilises taluaias on oskuslikult
kokku sulatatud nii vanem kui ka uuem aeg. / Foto: Eva Luigas

Foto: Olga Makina

Tiia
Spitsõn
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

3. oktoobril korraldab
Harku vallavalitsus
Tabasalus eakate päevakeskuses sügisandide
näitus-degusteerimise,
mis on pühendatud 1.
oktoobril tähistatavale
rahvusvahelisele eakate
päevale.

Sügisande imetlema ja degusteerima!

K

ell 12.00–14.30 toimuval sügisandide näitus-degusteerimisel on valla eakatel võimalus
näidata oma koka- ja hoidistamiskunsti ka teistele ning saada osa
uutest kulinaarsetest elamustest.
Igal aastal kaetakse laud põnevate
küpsetiste, roogade, hoidiste ja
jookidega ning alati leidub valikus
midagi uut ja erakordset. Ootame
kõiki oma sügisest köögikunsti
teistega jagama, et vanavanematelt päritud oskused ning retsep-

tid, aga ka isikliku toidukunsti
saladused säiliksid järeltulijatele.
Sügisandide näitus-degusteerimisel osalemiseks tooge midagi
enda tehtut näituse toimumise
päeval 3. oktoobril kell 10.00–11.00
eakate päevakeskusesse Tabasalus.
Kindlasti lisage eksponaadi juurde
oma nimi ning eraldi sildile kirjutage, mis toodud purgis või karbis
on. Kui olemas on ka hoidise või roa
retsept, siis palun lisage seegi oma
eksponaadi juurde.
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Lisainfot saab eakate päevakeskuse telefonil 603 2171.
Näitus-degusteerimisele eakate
päevakeskuses aadressil Teenuste 2 on põnevaid küpsetisi,
roogi ja hoidiseid oodatud
vaatama, degusteerima ning
hindama kõik huvilised.
Näituse külastajate eelistuste
põhjal selgitatakse välja ka
parimad maitseelamuste pakkujad, keda Harku vald tunnustab auhindadega.

Harku Vallavalitsus ootab kandidaate Erna ja
Juhan Tui preemiale. Preemia kandidaatideks
sobivad meie valla elanikud, kes on silmapaistvalt panustanud paikkondliku kultuuri ja/
või hariduse edendamisse või paikkonna elu
mingil muul silmapaistval viisil edendanud.
Erna ja Juhan Tui preemiat antakse välja
alates 2009. aastast. Preemia suuruseks on
2016. aasta IV kvartali Eesti keskmine kuupalk.
Otsuse preemia saaja kohta teeb komisjon,
kuhu kuuluvad Harku Vallavalitsuse, Tabasalu
Ühisgümnaasiumi, EELK Rannamõisa koguduse, MTÜ Tabasalu Patrioodid ning perekond Tui
esindajad.
Preemiale kandideerimiseks või kandidaadi
esitamiseks ootame 15. oktoobriks (k.a) taotlust kandidaadi nime, kontaktandmete ning
põhjendustega. Taotluse võib esitada vabas
vormis, saates selle postiaadressile: HARKU
VALLAVALITSUS, Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901
või e-posti teel harku@harku.ee. (Harku Vallavalitsus)

Aeg esitada taotlus
uue aasta plaanidele
Harku Vallavalitsus võtab vastu toetuse taotlusi
2018. aasta tegevustele ja plaanidele.
Projektipõhise tegevuse toetamise korra
alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-,
noorsoo- ja sotsiaaltöö, külaliikumise, keskkonnakaitse ning heakorra projektidele, samuti
noortelaagrite korraldamiseks. Projektipõhise
tegevuse toetuse taotluse tähtaeg on
1. oktoober.
Spordiorganisatsioonil või huvikoolil tuleb
spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus esitada
läbi pearaha arvestamise infosüsteemi (PAI)
samuti 1. oktoobriks.
Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu taotlusi
järgmise aasta eelarvesse oodatakse
10. oktoobriks. (Harku Vallavalitsus)

Noored käisid
noortevolikogu ideega
tutvumas
18. septembril olid vallamajja kutsutud aktiivsed noored, et tutvustada neile võimalust
moodustada noortevolikogu, mis annab
võimaluse otsustustasandil kaasa rääkida neis
küsimustes, mis puudutavad noori. Harku valla
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe
ning vallasekretär Ive Eevel tutvustasid huvilistele kohaliku omavalitsuse tööd ja seda, kuidas
ja mida tehakse noortevolikogus. Kohaletulnud noortel oli võimalik anda ka kohe vallaametnikele nõu, kuidas teemaga edasi minna –
rohkemate noorte huvi äratamiseks soovitasid
nad noortevolikogu tegevust ja võimalusi tulla
tutvustama Tabasalu Ühisgümnaasiumisse
ning kaasata selleks ise noortevolikogu töös
osalenuid.
Augustikuu volikogus võeti vastu Harku valla
noortevolikogu põhimäärus, mis loob eelduse
moodustada nõuandva õigusega esinduskoguna noortevolikogu. Liikmeid võib noortevolikogus olla kuni 15 ning kandideerida saavad 16–26aastased noored, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas või
kes õpivad mõnes Harku valla koolis. (Harku
Vallavalitsus)

/ Foto: 123rf
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Volikogu liikme kolumn
Harku vallavolikogu praeguse koosseisu majanduskomisjoni tööd juhtinud
Meelis Härms võtab kokku komisjoni nelja aasta töö.

Meelis Härms: neli aastat volikogu
Foto: Aule Sagen

Tabasalu
Circle K
automaatjaam
saab uue näo

Endise Statoili ehk
uue nimega Circle K
Tabasalu automaatjaam läbib oktoobris
koos kaubamärgi
vahetusega põhjaliku renoveerimise.

T

abasalu automaatjaama
ümberehitustööd on plaanitud algama 2. oktoobril,
nendega peaks lõpule jõutama 20. oktoobriks. Renoveerimistööde käigus vahetatakse välja kogu jaama
maapealne konstruktsioon.
„Tahame oma klientidele pakkuda uutes automaatjaamades mugavat ja kiiret tankimisvõimalust ning seetõttu
peame põhjalikeks ehitustöödeks teenindusjaama paariks
nädalaks osaliselt sulgema.
Tulemus on seda kindlasti
väärt – uus suur katusealune,
mugav makseterminal ja
uued tankurid,“ rääkis Circle
K Eesti peadirektor Kai Realo.
Ümbruskonna turvalisuse
tagamiseks piiratakse renoveerimistööde ajaks ehitusala
ning liikumine automaattanklaga piirnevas parkla
selles osas on seetõttu takistatud. Tabasalu jaam avatakse
klientidele prognoosikohaselt
taas 20. oktoobril, automaattankla avamispidustus on
planeeritud Circle K Eesti
turundusjuhi Diana Veigeli
sõnul 27. oktoobriks.
Kõik endised Statoili teenindusjaamad Euroopas võtavad kasutusele kaubamärgi
Circle K. Paralleelselt Eestiga
toimub teenindusjaamade
uuendamine Lätis, Leedus ja
Poolas.
Circle K Eesti peadirektori
Kai Realo sõnul on kõik teenindus- ja enam kui pooled
automaatjaamad juba Circle
K kuue saanud ja praegu on
uuendamisel jaamad, kus
kaubamärgi vahetusega koos
tehakse ka põhjalikum ümberehitus.
Mootorikütuste jaemüüja
Circle K Eesti AS omab ja
opereerib 56 täisteenindus- ja
19 automaatjaama ning üht
mugavuspoodi.
AULE SAGEN

majanduskomisjonis

V

olikogu eelnõude sisuline ja süviti menetlemine on jagatud valdkonniti komisjonide vahel,
mis moodustatakse alati uue
volikogu koosseisu poolt.
Harku vallavolikogu käesoleva koosseisu majanduskomisjon moodustati ja tegevusvaldkonnad määrati 2013.
aasta novembrikuus. Olen
neli aastat esimehena juhtinud majanduskomisjoni
tööd, millesse on oma tänuväärse panuse andnud ka
komisjoni aseesimehed Arno
Hirtentreu ja Anne-Ly GrossMitt ning liikmed Kaido
Kruusoja, Helikar Õepa, Jaanus Härms, Vello Viiburg,
Toivo Promm, Viktor Kurušev, Sigrid Nieländer, Arvi
Eidisk, Aule Kikas, Heli Bötker ja Lembit Tampere.
Volikogu on komisjoni
tööd usaldanud
Majanduskomisjon tegeleb
lihtsustatult öeldes valla majandus-, arengu- ja finantsalaste
küsimuste lahendamisega; tegevusalade täisnimekirjaga
saab tutvuda aadressil oigusaktid.harku.ee. Komisjoni üks
olulisemaid ülesandeid on
valla strateegilise arengukava
ja operatiivse tegevuskava ehk
investeeringute kava vastuvõtmine ja muutmine. Teisisõnu tuleb täpselt paika panna, mida vallas edaspidi teha
plaanitakse. Teine väga tähtis
ülesanne on valla eelarve vastuvõtmine ja muutmine ehk
tuleb otsustada, kui palju planeeritud tegevustele kulutatakse ja kust see raha saadakse. Kuigi komisjoni otsused ei

Harku vallavolikogu majanduskomisjoni
esimees Meelis
Härms. / Foto:
erakogu



Usaldus on
saavutatud
ühelt poolt
tänu komisjoni
liikmete pühendumusele ja
teisalt
koostööle.

ole volikogu jaoks siduvad, on
seni alati üksmeelel oldud –
nelja aasta jooksul on majanduskomisjonist volikokku
vastuvõtmiseks saadetud eelnõu alati heakskiidu saanud.
See näitab, et volikogu on oma

Eesti Rahvuskultuuri Fond
võtab vastu stipendiumide ja
toetuste avaldusi
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 16. oktoobrini
vastu taotlusi 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks. Stipendiume ja toetusi jagatakse 136 nimelisest
allfondist. Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab stipendiumidega
üksikisikuid õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks. Organisatsioone toetatakse toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste
projektide algatamiseks ja finantseerimiseks. Esimest korda osaleb
stipendiumide jagamisel ka AS Filter fond, mille algatas AS Filter
2017. aastal eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemiaja veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride
koolitust. AS Filter fondist tuleb jagamisele kaks 500 euro suurust
stipendiumi. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter
juhatusele.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate
SA Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee. (SA
Eesti Rahvuskultuuri Fond)

komisjoni ja selle tööd usaldanud. Täna neljale aastale
tagasi vaadates võin öelda, et
usaldus on saavutatud ühelt
poolt tänu komisjoni liikmete
pühendumusele ja teisalt
koostööle. Komisjoni tööd
juhtides olen alati lähtunud
põhimõttest, et otsustamisel
tuleb leida võimalikult laiapõhjaline konsensus. Enamasti on jõutud eelnõude
menetlemisel ühehäälsele
otsusele. Eriarvamused oleme
alati ära kuulanud ja nendega
arvestanud.
Valla võimalused
elanike huvides
Nelja aasta jooksul on ära
tehtud tohutu töö. Kiire kasvu

ja arengu tingimustes on komisjon olnud pideva pinge all,
et valla olemasolevaid majanduslikke võimalusi parimal
viisil planeerida ja vallaelanike huvides kasutada. 2014
valmis uus kuueklassiline
kodulähedane koolimaja Murastes. 2017. aasta sügisel valmib Harkujärve kuueklassilise kooli juurdeehitus ning
2018. aastal alustame seal uue
kuue rühmaga lasteaia ehitusega. Lõpetamisel on Tabasalu
staadioni põhjalik uuendamine – Harku vald saab endale
kunstmuruga täismõõtmetes
jalgpalliväljaku, mida seni
Harku vallas ei olnud. Samuti
saame uue staadioni näol endale tänapäevase kergejõusti-

kustaadioni, mis loob täiesti
uued ja suurepärased võimalused kergejõustiku arenguks
ja populariseerimiseks. Samuti saab staadion endale korralikud tribüünid ja valgustuse.
Oleme suutnud saada toetusrahad, et rajada Tabasallu uus
ja kaasaegne tervisekeskus,
mille ehitustöödega saab algust teha 2018. aasta kevadel.
Kergliiklusteed said rajatud
Murastest Vääna-Jõesuusse,
Murastesse Kolmiku tee äärde, Tutermaalt Keilasse, Harkust Laagrisse, Harkust Harku
järveni, Sõrve tee äärde Klooga maanteest kuni Tuule teeni.
Kergliiklustee ja ilus promenaad valmisid Vääna-Jõesuu
randa viival Luige teel. 2019
antakse koostöös Viru Haiglaga käiku Tabasalu hoolekandekeskus.
Areng tänu elanike
panusele
Harku valla tegevuskava on
nelja aasta jooksul korralikult
täidetud ning igal aastal on
õnnestunud koostada ka vähemalt üks positiivne lisaeelarve, teha vajalikke täiendavaid investeeringuid
olulistesse objektidesse. Tänan kõiki Harku valla elanikke ja maksumaksjaid, sest
ilma teie panuseta poleks see
meil õnnestunud – üksikisiku
tulumaks Harku vallas on
kõrgeim vabariigis. Koos teiega on rõõm minna edasi, et
Harku vald areneks ning oleks
jätkuvalt parim paik Eestis
elamiseks.

Aita maha märkida E9 ehk ranniku matkarada!
24. septembrist kuni 1. oktoobrini märgitakse Lääne-Harjumaal maha üle-euroopalist E9 matkarada.
mis kulgeb ka läbi Harku valla. Raja kannavad kaardile matkajad, kes teekonna läbi kõnnivad; nende
eesmärk on jõuda Tallinnasse. E9 ehk ranniku matkarada algab Portugalist ning kulgeb mööda Euroopa
rannikut Narva-Jõesuuni. Lõuna poolt alguse saanud matkaraja läbikõndimine ja teekonnast elektroonilise kaardi loomine on olnud sel aastal teoksil Lätis ja Eestis. Kevadest alates on selle eesmärgi nimel
Eestisse teel olnud Läti Maaturismi esindaja Juris Smalinskis. Pärast matkaraja mahamärkimist saab
läbitud teekonnast ametlik matkarada, lisandub viitasid ja infrastruktuuri.
Ranniku matkarada on oodatud maha märkima kõik huvilised,
selleks tuleb vaid õigel ajal stardikohas olla.
MATKARAJA ETAPID TOIMUVAD:
• 24. septembril kell 9.00 start Nova sadamast, läbitakse Rannaküla - Vihterpalu lõik (u 22 km)
• 26. septembril kell 9.00 start Vihterpalu mõisast, läbitakse Vihterpalu - Padise lõik (u 27 km)
• 27. septembril kell 9.00 start Padise kloostrist, läbitakse Padise - Paldiski lõik (u 20 km)
• 28. septembril kell 9.00 start Paldiski raudteejaamast, läbitakse Paldiski - Laulasmaa lõik (u 25 km)
• 29. septembril kell 9.00 start Laulasmaa SPA-st, läbitakse Laulasmaa - Vääna-Jõesuu lõik (u 22 km)
• 30. septembril kell 9.00 start Luige tee rannaparklas, läbitakse Vääna-Jõesuu - Lucca lõik (u 24 km)
• 1. oktoobril kell 9.00 start Lucca restoranist, läbitakse Lucca - Tallinn lõik (u 17 km)
	

Lisainfo: www.fb.com/rannikumatkarada. (Ede Teinbas)
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
Harku valla Kandidaatide koondnimekiri
nr 129
nr 130
nr 131
nr 132
nr 133
nr 134
nr 135
nr 136
nr 137
nr 138
nr 139
nr 140
nr 141
nr 142

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 101 KAUPO RÄTSEPP
nr 102 ERIK SANDLA
nr 103 ENE ALTTOA
nr 104 VELLO VIIBURG
nr 105 MEELIS HÄRMS
nr 106 MARJU AOLAID
nr 107 AADU KANA
nr 108 KATRIN KRAUSE
nr 109 KAIDO KRUUSOJA
nr 110 SILVA KIILI
nr 111 HELIKAR ÕEPA
nr 112 VIIGI SAKSAKULM
nr 113 ARNE KASK
nr 114 TUULI UNT
nr 115 OLAV AARNA
nr 116 ANN HALLIKA
nr 117 EDDI TOMBAND
nr 118 MARGE KALJURAND
nr 119 INDREK ANEPAIO
nr 120 ALARI ALVISTE
nr 121 RAUL KÜTT
nr 122 GEIR VALDT
nr 123 RENE SÜLD
nr 124 VEIKO TOOMLAID
nr 125 MEELIS RAJAPUU
nr 126 ANTI AAREMAA
nr 127 LEMBIT TAMPERE
nr 128 GERD-RAINER LUHALEP

nr 154
nr 155
nr 156
nr 157
nr 158
nr 159
nr 160
nr 161
nr 162
nr 163
nr 164
nr 165
nr 166
nr 167
nr 168
nr 169
nr 170
nr 171
nr 172
nr 173
nr 174
nr 175
nr 176
nr 177

TIIT MEREN
JUHAN TOODO
ANDRES KORTEL
LEMBIT VAAB
RAUL KESKÜLA
AGO LEPP
MARK UUSSAAR
VELJO KÜLAOTS
MATI ANGERJÄRV
KUSTU KUUSKÜLL
TOOMAS VESKIMÄE
PEEP LÕOKE
KRISTIAN KALLE
IVO SAKSAKULM

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
nr 143 LIISA OVIIR
nr 144 HEINART PUHKIM
nr 145 TÕNU OJA
nr 146 ELINA KONSA
nr 147 PRIIT SIITAN
nr 148 ZOJA TINT
nr 149 VELLO LIND
nr 150 URMAS URVA
nr 151 VOLDEMAR NELLIS

OTT KASURI
MARIS VIISILEHT
RAINER OTTIS
HELI BÖTKER
ERIK LEPIKSON
SUZANNE KULBACH
ARVI EIDISK
ANGELA LOOT
JAAK SOOLEP
VAIKE KUUSK
HANNES REINOLA
TIINA-MARIA VINT
ETHEL REIER
AIN KABAL
MARIAN HOLMBERG
SVEN PÕDER
MONIKA OJALA
ANTS MOREL
MARTIN NETZ
ANDRUS JAAMUL
INDREK VANNAMIK
MARGUS VETSA
VYTAUTAS MARTINONIS
GERT SILLING

Valimisliit „Harku Liit“
nr 178 PRIIT KOTKAS
nr 179 AULE KIKAS
nr 180 VAL RAJASAAR
nr 181 MARTIN TALTS

Eesti Reformierakond
nr 152 KALLE PALLING
nr 153 ANNE-LY GROSS-MITT

nr 182
nr 183
nr 184
nr 185
nr 186
nr 187
nr 188
nr 189
nr 190
nr 191
nr 192
nr 193
nr 194
nr 195
nr 196
nr 197
nr 198
nr 199
nr 200

nr 209
nr 210
nr 211
nr 212

KATRE KUUSIK
AVO SIPELGAS
ALVAR KRAUT
ÜLO RUSSAK
KALEV KONSA
HOLGER ADER
VALDO RÜÜTELMAA
PEETER LUKAS
ÜLO MATTHEUS
TOOMAS-HENDRIK
TOMBERG
KAIDO TABERLAND
RAUL TOMBERG
ARGO ARUVALD
TARMO PAEKIVI
KALLE OTS
KAIRE TABERLAND
KAIDO KÄGU
TIIT HUNT
ANDREI GUDIM

RIHO RÕÕMUS
NIINA KONTIO
MÄRT-ERLEND AGU
MONIKA KAPP

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 213 JAANUS HÄRMS
nr 214 RIHO SAKSUS
nr 215 KERSTI OJASU
nr 216 ERLIS SCHÖNBERG
nr 217 KRISTER JÜRGENSON
nr 218 TÕNU KASTAN
nr 219 ANDRUS SEPPAM
nr 220 KAUPO ANDRESON
nr 221 VAMBOLA HELM
nr 222 STEN RITSON
nr 223 RAGNAR RAIDMA
Üksikkandidaadid
nr 224 RAIVO KARU
nr 225 SANDER KLAUSEN
nr 226 KRISTI NURME
nr 227 VIKTORIA KOSSENKO
nr 228 ERKKI VARI

Eesti Keskerakond
nr 201 KERSTI MÄNNIK
nr 202 GALINA KOSTÕLEVA
nr 203 SULEV ROOS
nr 204 TOOMAS RISTLAAN
nr 205 PIRET LÕOKE
nr 206 SIRJE KILUMETS
nr 207 RIHO RINK
nr 208 ANDRES HAKK

Valija meelespea
Kohalike omavalitsuste valimisel saab osaleda kas eelhääletamisel, hääletamisel valimispäeval või
elektroonilisel hääletamisel. Kui sa pole 30. septembriks saanud koju või postkasti valijakaarti või
kui sinu andmetes valijakaardil on vigu, helista Harku vallasekretärile telefonil 600 3844.

Hääletamine valimispäeval

Eelhääletamine
•
•

•

5.–8. oktoobrini saab eelhääletada maakonnakes-

•

kuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Lisainfo: www.valimised.ee.
9.–11. oktoobrini saab eelhääletada kõigis Harku
valla valimisjaoskondades (Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve Põhikoolis ja Muraste Koolis). Igas vallas
ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab
hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Harku vallas saab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada Tabasalu Ühisgümnaasiumis (Kooli
tn 1). Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimisjaoskondade kohta leiate teavet ka aadressil
http://valimised.rahvastikuregister.ee.

•
•
•
•
•
•

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniliselt saab hääletada aadressil
www.valimised.ee. Elektrooniline hääletamine
algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt,
lõppedes 11. oktoobril kell 18.00.

•

15. oktoobril, valimispäeval, algab hääletamine

valimisjaoskondades kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00,
samuti saab hääletada kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus.
Valimispäeval saab esitada taotluse ka oma valimisjaoskonna telefonil kell 9.00-14.00.
Valimisjaoskonda võta kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei
ole vaja kaasa võtta.
Täida hääletamissedel hääletamiskabiinis.
Kandidaadi registreerimisnumbrit, mille kirjutasid
hääletamissedelile, ei tohi parandada. Eksimuse korral
küsige komisjonilt uus sedel.
Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
Hääletada saab kandidaatide poolt, kes on üles seatud valija rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses
valimisringkonnas.
Kui sinu valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavita
koheselt politseid. Nii aitad kaasa valimiste ausale
läbiviimisele.

Harku valla valimisjaoskonnad
VALIMISJAOSKOND NR 1:

VALIMISJAOSKOND NR 2:

Tabasalu Ühisgümnaasium

Harkujärve Põhikool

Kooli tn 1, Tabasalu alevik
Kontakttelefon: 5887 7327

J. Venteri tee 2, Harkujärve küla
Kontakttelefon: 5887 7375

Valimisjaoskond nr 1 on
elukohajärgne jaoskond
Tabasalu aleviku ja Ilmandu
ning Rannamõisa küla elanikele.

Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgne jaoskond Harku aleviku ja Harkujärve, Kumna,
Kütke, Laabi, Tiskre ning Tutermaa küla
elanikele.

VALIMISJAOSKOND NR 3:
Muraste Kool
Lee tee 9, Muraste küla
Kontakttelefon: 5887 7376
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgne
jaoskond Adra, Humala, Liikva, Muraste, Naage, Suurupi, Sõrve, Vaila,
Vahi, Viti, Vääna, Vääna-Jõesuu ja
Türisalu küla elanikele.
Illustratsioon: Liisi Elken

Eribuss Harkust valimisjaoskonda
Harkujärvel ja tagasi

Harku aleviku valijate elukohajärgne valimisjaoskond asub Harkujärve Põhikooli hoones
J. Venteri tee 2, Harkujärve küla. Hääletamise ajal 9., 10., 11. ja 15. oktoobril on korraldatud
bussiliiklus Harku Keskuse parklast (Instituudi tee 5) Harkujärve Põhikooli juurde ja tagasi.

Lisainfo valimiste kohta on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.valimised.ee.
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Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE)
Harku osakonna valimisprogramm sisaldab
lisaks rahvuskultuuri säilitamise ABC-le, ka
kõige uuenduslikumaid valla rahva elukvaliteeti
edendavaid lahendusi ja uusi algatusi.
Esinumber Jaanus Härms (nr 213), Riho
Saksus (nr 214), Kersti Ojasu (nr 215), Erlis
Schönberg (nr 216), Krister Jürgenson (nr
217), Tõnu Kastan (nr 218), Andrus
Seppam (nr 219), Kaupo Andreson (nr
220), Vambola Helm (nr 221), Sten Ritson
(nr 222), Ragnar Raidma (nr 223).

AITAME KAASA UUTE TÖÖKOHTADE
LOOMISELE
Loome ettevõtlusinkubaatori ja soodustusi investoritele. Teeme uute töökohtade loomise motivatsioonipaketi. Loome
uued töökohad ka erivajadustega
inimestele.

EDENDAME LASTE JA KOOLINOORTE
ELUKVALITEETI
Kehtestame sünnitoetuse 1000 €.
Tagame kõikidele lastele lasteaiakoha.
Teeme Muraste ja Harkujärve koolid
9klassiliseks. Suurendame laste ja noorte
koolivälise huvihariduse pearahasid.
Kehtestame ranitsatoetuse esimesse
klassi minejale 500 € ja õpilastele TASUTA
vallasisese bussitranspordi. Kehtestame
valla koolides ja lasteaedades tervisliku
toitumise menüü. Keelustame homopropaganda koolides ja lasteaedades.

VÄHENDAME BÜROKRAATIAT JA
JUHTIMISKULUSID
Kehtestame vallaametnikele kodanike
kirjadele vastamise kohustuse 3 tööpäeva jooksul. Käivitame iganädalase konverentsi vallavanemaga. Korraldame hanke
valla kodulehe kaasajastamiseks ja
e-teenuste käivitamiseks (taotlused ja
kooskõlastused). Muudame vallajuhtimise läbipaistvamaks ja vallarahvale veebipõhiselt jälgitavaks. Viime Harku valla
väikekoolide juhtimise ühtsele alusele.

HOOLIME ERIVAJADUSTEGA INIMESTEST JA TEEME VALLA LIGIPÄÄSETAVAKS
Kaardistame valla ehituslike objektide,
teenuste ligipääsetavust ja erivajadustega inimeste huvid ning vajadused.
Muudame valla olulised objektid ja
teenused ligipääsetavateks. Loome
võimalused sotsialiseerumiseks, vaba aja
veetmiseks ja personaalseks õppeks.
Loome ka transpordilahenduse.
LOOME HARKU VALDA SOTSIAALABIKESKUSE
Sotsiaalteenused peredele, lastele,
noortele, eakatele, erivajadustega
inimestele.
ARENDAME KULTUURI, SPORDI JA
VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSI
Rajame valla laulukaare ja tantsuväljaku.
Ehitame Tabasallu jalgpalli sisehalli.
Suurendame toetusi külaseltsidele ja
rahvuskultuuri edendamise kollektiividele. Toetame spordirajatiste rajamist
koolide ja külakeskuste lähedusse.
Algatame koostöös naabervaldadega nii
suve- kui ka talvemängud. Loome kogu
valda läbiva matkaraja koos puhkepaikadega.
TOETAME ETTEVÕTLIKKE INIMESI JA

PANUSTAME HEAKORDA JA HOIAME
KESKKONDA
Korraldame uue prügiveo hanke ja
määrame uue vastutava isiku. Teeme
prügikastid bussipeatustes, kaupluste
välisuste juures kohustuslikuks. Paigaldame valla tänavatele 200 uut prügikasti.
Loome keskkonnaalaste rikkumiste
teadete keskkonna ja nende kiirema
menetlemise.
TÄNAPÄEVASTAME INFRASTRUKTUURI, ÜHISTRANSPORTI JA ELUKESKKONDA
Aitame kaasa ka väljaspool vallakeskust
elamumajanduse ja infrastruktuuri
arengule. Detailplaneeringutes jälgime,
et inimestel oleks ligipääs avalikele
objektidele, merele jne. Ehitame kõnniteid ja valgustust. Rajame suurematesse
asumitesse bussiootepaviljonid. Korraldame uue Harku valla bussitranspordi
hanke ja paneme bussid tihedamini
käima. Käivitame uue bussiliini Merikülla.
MUUDAME VALLA TURVALISEMAKS
Kaardistame tähtsamate objektide,
piirkondade turvalisust ja jagame soovitusi. Laiendame kaameravalve võrgustikku. Kaardistame Nõukogude Liidu
aegsed militaarobjektid, muudame need
ohutuks – lammutame ohtlikud objektid
ja taastame looduskeskkonna.
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Muudame Harku valla üheskoos keskkonnaja elanikesõbralikuks, majanduslikult
tugevaks ja aktiivse seltsieluga koduks
kõigile meie valla inimesele.
VÄÄRTUSTAME KÜLASELTSID JA
KOGUKONNAKESKUSED!
Meid on Harku vallas 14 000. Seda on
rohkem kui Eesti keskmine linnatäis
elanikke. Vallas tegutsevad aktiivselt
Vääna, Kumna, Vääna-Jõesuu, Muraste,
Suurupi, Alasniidu, Türisalu, Põlis-Naage,
Munakivitee, Tabasalu ja Mereküla
seltsid. Kogukondlikkus on juurestik, mis
annab Harku vallale jõu ja sitkuse.
Toetame külaseltside majade ehitamist
Türisalus ja Vääna-Jõesuus jm. Anname
küla- ja asumiseltside esindajate ümarlauale vallavalitsuse juurde nõuandva
organi staatuse. Algatame valla kultuurikeskuse rajamise arutelu.
VÄÄRTUSTAME OMA AJALUGU!
Siin on elatud ja põldu haritud mitu
tuhat aastat. Selle tähtsustamiseks
teeme korda ja tähistame infotahvlitega
muinasasumite kohad Ilmandus, Liikvas,
Sõrvel, Kätkil, Kumnas ning Peeter Suure
merekindluse muljetavaldavad rannapatareid Suurupis ja Humalas. Teeme valla
kultuuri ja loodust tutvustava matkaraja.
VÄÄRTUSTAME PUHAST LOODUST
KUI MEIE ÜHIST RIKKUST!
Nahkhiirte asurkonna riiklik hoiuala
annab kinnitust, et elame puhtas looduses. Seda on vaja hoida nii hoiualadel,
rohekoridorides, igapäevategevuses kui
ka mererannas. Samas on vallarahvale
vaja teha looduses käimine ja seal
sportimine paremini kättesaadavaks.
Muudame Vääna-Jõesuu mereranna
avalikuks heakorrastatud rannaks koos
suvise vetelpäästega. Lõpetame mitmekordsete korterelamute ehitamise
lubamise rohealadele ja mereranda.
VÄÄRTUSTAME PERESID
Valla elanikkond nooreneb. Sellega peab
kaasas käima lasteasutuste võrgu areng
ja teenuste mitmekesistamine. Vajadusel
peab vallavalitsus operatiivselt reageerima asumipõhiste lastehoiugruppide
kaasrahastamisele. Lasteaia kohatasu

tuleks kaotada. Koos riigigümnaasiumi
ehitamisega Tabasallu jõuab valla
hariduskorraldus uude staadiumi. Nüüd
peab põhirõhk minema koolides tehtavale sisulisele tööle, et iga õpilane saaks
oma vallas võimetekohaselt hea hariduse, ka erivajadustega õpilased.
VÄÄRTUSTAME EAKAID
Inimestel ei tohi olla hirmu vananemise
ja endaga toimetuleku ees. Arendame
eakate koduhooldust ja sotsiaalset
teenindamist, laiendame tegevusringe
vallakeskusest Tabasalust edasi asumikeskustesse. Hoolitseme, et Tabasallu
Klooga maantee äärde kavandatav
eakate kodu ei ole elitaarne asutus ainult
jõukamatele, vaid kättesaadav kõigile
valla vanematele inimestele.
VÄÄRTUSTAME AEGA!
Oleme igapäevaselt ja tihedalt seotud
oma suure naaberomavalitsusega, pidev
pendelliikumine on reaalsus. Teed ja
liikluskorraldus koostöös riigi, naaberomavalitsustega ning valla siseselt on
meile kõigile elulise tähtsusega, ka
ristliiklus kihelkonnakeskusse Keilasse,
sadamalinna Paldiskisse või Jüri tööstusparki. Tagame bussipeatustes parema
valgustuse, rohkem kõnniteid koolilastele ja lapsevankriga jalutavatele noortele
emadele, sujuva ja loogilise bussiliikluse.
VÄÄRTUSTAME ETTEVÕTLIKKUST!
Raha ei tule Tabasalu Rimi seina seest.
Meie jõukus ja heaolu tuleb tööst ja
ettevõtlusest. Tööstuspargid asuvad
Tabasalu taga, Harkus ja Kumnas. Tihendame koostööd Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusega, et otsustada, kuidas
edasi. Kaugtöö ja kodus töötamise
võimalus eeldab parema kvaliteediga ja
kiiremat internetiühendust, milleks
paneme õla alla, et kiiremini rajada
lairiba internetiühendus ja tagada selle
soodsa kasutamise võimalus kõigile
soovijatele. Ohjeldame kohaliku bürokraatia kasvamist.
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Kohalike kogukondade esindajatena valla erinevatest kantidest
oleme juhtinud valda stabiilselt ning elanike heaolust lähtuvalt. Oma
lubadustes lähtume reaalsetest võimalustest ja kogemustest. Meil on
häid ideid ja plaane ning pooleliolevaid projekte, et tagada valla areng.

•

HEA ALGUS VÄIKELASTELE
JA PEREDELE
Oleme üles ehitanud ja renoveerinud
lasteaedu ning varustanud need nüüdisaegsete õppevahenditega. Õpetajate ja
tugipersonali palgakasvu eest seisame
ka järgnevatel aastatel. Toetame suurperesid lasteaia kohatasu hüvitamisega
– teise lapse kohatasu on 50% soodsam;
kolmas laps on kohatasust vabastatud.
Täiustame lastehoiuteenuse toetussüsteemi, sealjuures saab lastehoiu asukoha
valida vanem. Tagame kõigile Harku
valla lastele lasteaia- või -hoiukoha,
avame 2018 uue lasteaia Harkujärvel.

•

HEA HARIDUS KODULÄHEDASES KOOLIS
Tagame kogu vallas hea hariduse kättesaadavuse, turvalise tee kooli, trenni ja
koju. Aastaks 2020 tuleb Tabasallu
riigigümnaasium; ehitame ka uue algklasside hoone ja võimla, mis moodustavad
kompaktse hariduslinnaku. Laiendame
2014. aastal valminud Muraste kooli ja
laiendame 2017. aasta lõpuks Harkujärve
kooli. Toetame noorsootööd ja tunnustame vabatahtlike panust.
Parendame täiendavate bussiliinidega
ühistranspordiühendust valla erinevate
piirkondade ja Tallinna vahel.
TOETAME KOHALIKKU ETTEVÕTLUST,
AITAME LUUA TÖÖKOHTI
Soosime jätkuvalt ettevõtluse edendamist Harku vallas ja leiame koostöös
kohalike ettevõtjatega parimaid lahendusi valda töökohtade loomiseks.
Kaasame erinevatele heakorratöödele
erivajadustega inimesi.
PAKUME SPORTIMIS- JA MEELELAHUTUSVÕIMALUSI
Parandame vallaelanike sportimisvõimalusi: uuendame põhjalikult Tabasalu
staadioni, valmib täismõõtmetes jalgpalliväljak; ehitame koolide juurde mitmekülgsed spordiväljakud; rajame rulapargi
Muraste ja Harkujärve kooli juurde. Arendame välja Tabasalus Tui pargi ja sealse
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laste mängulinnaku ning toetame vaba
aja veetmise võimaluste loomist kõigis
valla kantides.
KODUS PEAB OLEMA TURVALINE
Tagame Harku valla inimestele turvalise
elukeskkonna ja toetame jätkuvalt
naabrivalve arendamist. Euroopa Liidu
vahenditega rajame 2019. aastal Tabasallu uue tänapäevase tervisekeskuse, kus
saavad uued ruumid perearstid ja pakutakse täiendavaid terviseteenuseid.
Rajame Tabasallu hoolekandekeskuse
eakatele ja erivajadustega inimestele.
Toetame vabatahtlike ühenduste
tegevust: Vääna VTÜ-d, Tilgu Merepäästeseltsi, Harjumaa Päästeseltsi, abipolitseinikke ning Kaitseliidu Harku Rannikukaitse Üksikkompaniid.
Jätkame Harku-Rannamõisa ja Suurupi
kergliiklusteede rajamist ning Tabasalus
Ranna tee, Nooruse tänav-Harku tee,
Tiskres Toome tänav- Künka ristmikuni
teede ehitust.
KINDLUSTUNNE KODUOMANIKELE
Jätkame maamaksuvabastuse programmi. Bürokraatiat vähendades lihtsustasime aiamajade muutmist elamuteks.
Toetame korteriühistuid energiaauditite
läbiviimisel.
LOODUSKAUNIS ELUKESKKOND KA MEIE LASTELE
Tagame planeeringutega ligipääsu
mereäärsetele kallasradadele, seades
avaliku kasutusõiguse ajaloolistele
teedele, mis läbivad eraomanike kinnistuid. Investeerime puhta ja mitmekesise
looduskeskkonna säilimisse ning puhta
joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamisse. Viime ellu uued veemajandusprojektid Tabasalus, Muraste põhjaosas,
Väänas, Türisalus, Tutermaal ja Kumnas.
Arendame Tilgu sadamat kuni selle
lõpliku väljaehitamiseni. Avame kogukonnale Rannamõisa ladude ala. Vältimaks arendajate survet kaevandusaladele, taotleme Sõrve riikliku LKA
moodustamist.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Valla juhtimine. Vallalavalitsuse
töö kiiremaks ja tõhusamaks!
Muudame haldusmenetluse
vallamajas usaldusväärseks ning
läbipaistvaks.
Väärtustame valla erinevate
piirkondade ja asumite omapära,
toetades elanike püüdlusi vajalike
tegevuste läbiviimiseks.
Lähtume valla arendamisel kõigi
kantide ja asumite elanike huvidest võrdsete võimaluste põhimõtte alusel.
Haridus ja sport. Terves kehas
terve vaim!
Peame oluliseks osutada õpetajatele enam abi ja toetust kui seda
näevad ette riiklikud alammäärad.
Õpetajate hea vaimse ja füüsilise
vormi tagamiseks toetame tervisespordi ja terviseedendusega
seotud kulude kandmist.
Väärtustame senisest enam
lasteaedade abiõpetajate tööd.
Tagame koolilastele sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja psühholoogi
abi kättesaadavuse omas koolis.
Toetame tugispetsialistide süsteemi laiendamist, tagamaks ka
hariduslike erivajadustega lastele
õppekvaliteedis võrdsete võimaluste andmist. Selleks loome
abiõpetajate süsteemi.
Noored on meie tulevik! Kaasame noorteorganisatsioonide
esindajaid omavalitsuse juhtimisse
Tagame tasuta kooli- ja lasteaiatoidu.
Jätkame koolivälist huvitegevust
korraldavate organisatsioonide
toetamist ning tagame vähemalt
ühes huvialaringis tasuta osalemise.
Noorte vaba aja sisustamiseks
rajame Tabasalu-Rannamõisa kanti
Noorte maja.
Remondime ja värskendame
terviseedenduse- ja spordirajatised valla erinevates piirkondades.
Sotsiaalhoolekanne. Väärikas
vanaduspõlv, see tähendab olla
terve, tegus ja eakana hoolitsetud!
Toetame eakate ja erivajadustega
inimeste ühenduste tegevust, et
oleks tagatud vajaduspõhine
koduhooldus ja -teenus.

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Pöörame kõrgendatud tähelepanu
omastehoolduse probleemidele ja
üksi elavate eakate toimetulekule.
Pikalt kestnud jutt hooldekodu
rajamise kavatsusest tuleb tegudeni viia. Seniks tuleb hooldekoduteenus turult vajaduspõhiselt sisse
osta.
Munitsipaalelamu ehitamisega
kavatseme leevendada õpetajate
ja teiste spetsialistide vajadust,
võimaldades neile toetatud
kommunaalkuludega eluruume.
Munitsipaalelamusse tulevad ka
erivajadusega vallaelanikele
mõeldud sotsiaalkorterid.
Koostöös riigiga tagame vajaduspõhise maakondliku tasuta
ühistranspordi.
Tasuta vallasisese transpordivõrgu
väljaarendamine võimaldab valla
elanikel kõigist asumitest kooli, arsti
juurde ning tööle pääseda. Nii
saavad valla hajaasustuspiirkondade elanikud võimaluse tööle minna
ka ilma selleks isiklikku sõidukit
omamata ja ettevõtjad leiavad ka
kohapealt vajalikke töökäsi.
Teeme koostööd ettevõtjatega!
Tunnustame ettevõtjate olulist
rolli töökohtade loomisel ja
kohaliku arengu tagamisel.
Valla juhid peavad senisest enam
huvituma ettevõtjate vajadustest
ning probleemidest. Kohalik
omavalitsus saab ettevõtluse
edendamiseks palju ära teha
planeerimise ja avalike teenuste
kättesaadavuse parendamise
kaudu.
Kodanikuühiskond ja keskkond.
Rohkem seltsielu ja ühiseid
üritusi!
Väärtustame ja toetame külaseltside ja -vanemate tööd.
Peame oluliseks eriliste piirkondade identiteedi säilimist ja tugevnemist.
Kujundame ühtlase avaliku
juurdepääsu kallasrajale rannas.
Selleks sõlmime maaomanikega
teede avaliku kasutamise lepingud.
Toetame säästva arengu põhimõtteid, looduse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmist ja parandamist.
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Harku Liit läheb kohalikele valimistele
juba kolmandat korda. Oleme saanud
mõttekaaslastelt aasta-aastalt aina
suurenevat toetust, meie esindatus
volikogus on kasvanud. Volikogus
oldud kaheksa aastat oleme väheste
jõududega teinud sisulist tööd, et
sundida parteisid otsuste eelnõudesse
süvenema ning arutlema. Volikogus
oldud ajaga oleme näinud, kui väsinud
on pikalt võimul olnud parteid. Värske
jõud on vajalik, et valda saaks juhtida
kohalike esindajate ekspertkomisjonina toimiv kolleegium.
Ka sellel korral kandideerib Harku
Liidu nimekirjas volikogusse tugev
meeskond, mis koosneb 23 oma
valdkonna asjatundjast; meie seas on
õpetajaid, ettevõtjaid, kogukonna töö
korraldajaid, ehitajaid ja mitmete teiste
elualade esindajaid. Meie vallavanema
kandidaat on Aule Kikas, kogukonna
töö korraldaja Murastest, kes on selle
küla kultuuri- ja kogukonnaelu tõstnud
tasemele, millest enamik Eestimaa
külasid ainult unistada oskab. Tahame
selle suhtumise ja töökultuuri, millega
Muraste rahvas on juba harjunud, viia
ka vallamajja, et kogu vald sellest osa
saaks.
Kandideerime sellepärast, et meil on
omad plaanid, mida tahame meie
vallas järgmise 4 aasta jooksul ära teha
ning mille tegemiseks nüüd mõttekaaslasi vajame. Kümme kõige olulisemat neist oleme allpool ka Sinu ette
toonud. Osad neist on korralduslikud,
osad nõuavad raha. Tundes meie
vallamajandust, oleme kindlad, et
järgmise 4 aastaga suudame need ära
teha.
1) Muraste kooli laiendamine
9klassiliseks kooliks, mis annab
Muraste, Vääna, Vääna-Jõesuu ja
teiste valla selle otsa külade lastele
võimaluse käia esimesed 9 aastat
kodulähedases koolis.
2) Parem ühistransport. Peame
lõpuks korrastama oma kaootilise
bussiliikluse, looma kiire ja tiheda
ühenduse linnaga kombineerituna
vallasiseste ringidega.
3) Kiirem pääs linna. Säästmaks meie
kallimat vara – aega – peame saama
kiiremini linna suunas liikuma.

4) Muusikamaja. Ehitame Tabasallu
aastaid meie kultuurirahva poolt
oodatud muusika- ja kultuurimaja.
5) Tilgu sadam. Ehitame valmis Tilgu
sadama ja Suurupi lautri, et meie
mereäärsest vallast lõpuks mõistlikult merele saaks.
6) Klubi. Teeme Rannamõisa vanast
koolimajast meie noortele klubi,
mida nad ise peavad.
7) Sõrve looduskaitseala. Kaitsmaks
meie loodust ja keskkonda teeme
Sõrve looduskaitseala.
8) Tabasalu valla keskuseks. Meie
valla keskus meenutab endiselt
kadunud Ranna sovhoosi ja ei ole
meie valla vääriline. Tabasalust
tuleb teha kaunis keskus meie
vallale.
9) Spordi- ja liikumisteed. Rajame
spordi- ja matkateed piki randa
Suurupist Vääna-Jõesuuni, ühendame meie metsateed spordi- ja
liikumisteede võrguks, kust igaüks
endale matkamiseks, jooksmiseks
või rattaga sõiduks sobilikke
marsruute leiab.
10) Uuendame valla juhtimist. Meie
vallal on ressursse ja võimalusi,
meie probleem on juhtimises – tugev meeskond oleks meie ülaltoodud plaanid juba ammu ellu viinud.
Harku valda on viimased 10 aastat
juhtinud üks seltskond, kes on juba
aastaid tagasi jõudnud pika võimuperioodi lahutamatu osani – stagnatsioonini. Kõik, mida see seltskond on tahtnud ellu viia, peaks
tänaseks ammu tehtud olema.
Nende aeg meie valla juhtimise
juures on läbi, neil ei ole meie
vallale enam mitte midagi anda.
Valimised peavad valla juhtimise
juurde tooma uue meeskonna;
teisiti me ei arene ja oma plaane ei
teosta.
Lisainfot meie plaanidest ja mõtetest
leiad veebist www.harkuliit.ee ja meie
Facebooki-lehelt.
Kui Sa meie plaane toetad, toeta
tulevastel valimistel ka Harku Liitu. Siis
saavad need teoks.
Harku Liit

Nagu eelmisel, nii ka sel korral sündis
meie valimisprogramm pika ja põhjaliku töö tulemusena. Arvestasime
vallaelanike tagasisidet meie koostatud
mõttepaberitele. Teame hästi omavalitsuste rahalist võimekust ja julgeme
kinnitada, et meie programmis toodud
ideed on Harku vallale jõukohased ning
võimalikud järgmiste aastate jooksul
teoks teha.
Oleme viimased 4 aastat jaganud
valitsusvastutust IRL-i meeskonnaga.
Kõik, mida eelmistel valimistel lubasime, kirjutasime ka koalitsioonileppesse.
Rahuloluga vaatame tagasi viimase
nelja aasta jooksul ühiselt tehtule. Meie
eestvedamisel lõime eeldused selleks,
et mitte ükski laps ei peaks jääma ilma
lasteaia- või -hoiukohast, alustasime
tervisekeskuse projektiga ning samuti
algas Haabersti ristmiku ehitus.
Meie kindel soov on, et Tabasallu
rajataks riigigümnaasium, mis vähendab ka oluliselt survet valla eelarvele.
Selle arvelt saab investeerida Muraste
inimestele olulise oma kandi põhikooli
laiendamiseks 9klassiliseks. Haridusministrid Jürgen Ligi ja Maris Lauri on
allkirjastanud vallaga kokkulepped,
loodame, et hiljemalt 2020 saavad
gümnasistid oma koolimaja.
Sel korral jätkame oma visiooni, et
Harku vallast kujuneks tõeline lastevabariik, ihaldatud elupaik noortele
peredele. Selleks kaotame lasteaia
kohatasu – miks peaks alusharidus
olema tasuline, kui meie riigis on põhi-,
kesk- ja kõrgharidus tasuta.
Tunnetades täna vastutust oma
valijate ees, on õige öelda, et oleme
valmis kandma suuremat valitsusvastutust ja oleme pakkunud välja Reformierakonna poolt vallavanema kandidaadiks valla põliselaniku Anne-Ly
Gross-Miti.
Eesti Reformierakonna PROGRAMM
aastateks 2017–2021 Harku vallas:
1. KAOTAME LASTEAIA KOHATASU!
Ühe lapsega pere võidab 775 €
aastas, kahe lapsega pere 1551 €
aastas ja kolme lapsega pere 2326 €
aastas.
2. Hariduslinnakusse ehitame
TABASALU RIIGIGÜMNAASIUMI,
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ajakohastame Tabasalu Muusikakooli ruumid ja suurendame õppekohti
ning viime kunstmurukattega
spordiväljaku katuse alla.
3. MURASTE KOOLile ehitame nüüdisaegse JUURDEEHITUSE, mis loob
eeldused kooli laienemiseks 9klassiliseks põhikooliks, toetab uut õpikäsitlust ja kaasavat haridust.
4. ÕPILASTELE VÕIMALDAME TASUTA BUSSISÕIDU!
5. TABASALLU rajame HOOLEKANDEASUTUSE ja PÄEVAHOIU EAKATELE. Toetame PEREKODUDE rajamist
erivajadustega inimestele.
6. TERVISEKESKUS Tabasalus valmib
2018. aastal. Perearstidele loome
nüüdisaegsed töötingimused ja
elanikele parema raviteenuse.
7. HARKUJÄRVE UUE LASTEAIA
valmimisega tagame lasteaiakoha
igale valla lapsele.
8. KUMNA-TUTERMAA-TÜRISALU ja
MURASTE suvilate elanikele võimaldame puhta vee ja kanalisatsiooni
ning TÜRISALU KORTERELAMUTELE uue kaugküttelahenduse.
9. Väärtustame looduskeskkonda,
parke ja rohealasid. Loome võimaluse istutada LASTEPARKI OMA PUU
Tabasalus, Murastes, Väänas, Harkujärvel, Vääna-Jõesuus. RANNAMÕISA vanasse mõisaparki kujundame
avaliku pargi.
10. ELANIKKONNA KAITSE on meie
jaoks oluline – omandame Muraste
Sisekaitseakadeemia kompleksi
Harku valla SPORDIKLUBIDELE ja
KAITSELIIDU malevatele ning PÄÄSTELIIDULE treeningbaasiks.
11. KOOLIÕPILASTELE ehitame rattaparklad kõikide valla koolide juurde
ja turvalised jalgrattateed Vääna ja
Vääna-Jõesuu külades.
12. SPORDIVÄLJAKUD – MINIAREENAD
– rajame Väänasse, Murastesse,
Suurupisse, Vääna-Jõesuusse, Kumnasse, Harkusse, Harkujärvele ja
Rannamõisa.
Meie soov on roheline ja merele
avatud vald, kus teed on mustad
ning tänavad valged, et kõik jõuaksid
turvaliselt koju!
TUGEV HARKU VALD on nutikate
elanike valik!

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 27. september 2017

EESTI TOIDU KUU
avati Vääna Mõisakoolis
3. septembril avati Vääna Mõisakoolis Eesti toidu kuu Maaeluministeeriumi, MTÜ Kahvliahvi Kokakool ning Vääna Mõisakooli koostöös
korraldatud sündmusega „Lapsed köögis“.
1

T

„TAGASI KOOLI“ on projekt, mis on Tabasalu
Ühisgümnaasiumis kestnud juba mitmeid aastaid.

N

agu juba traditsiooniks on saanud, ootame koolitundi andma
kõiki tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi. Julgustame teid jagama oma töö- ja elukogemusi ning
arutlema koos õpilastega endale südamelähedasel ja harival
teemal. Elevust ja positiivseid emotsioone on jagunud alati nii
õpilastel kui ka külalistel.
Toome siinkohal ära väikese intervjuu Tabasalu Ühisgümnaasiumi vilistlase Evelin Tiirikuga, kes on täna peaseller
restoranis Seller ja juhatuse liige Muraste külaseltsis.

Ootame kõiki huvilisi
kolmapäeval, 1. novembril 2017.
1. Eesti toidu kuu avamissündmusel Vääna Mõisakoolis sai nii uudsusega põimitud ajalugu ja teadust kui ka maitsvaid
küpsetisi meie enda toidulaualt. 2. Maitsvate vahvlitega olid koogiturul väljas ka ansambli Svjata Vatra solisti Ruslan
Trochynskyi peretütred. 3. Koogiturul kaasa löönud mõisakooli tublid kokapreilid Johanna Marie Hansen, Emili Mannine
ning lapsevanem Triin Uueda, kes tutvustas osalejatele tervislike smuutide ning marjakommide valmistamist, said endaga
pildile ka Harku vallavanema Kaupo Rätsepa. / Fotod: Heli Rannik

Uued maitseelamused
ja teadmised
Külalised said osaleda lisaks
Kahvliahvi Kokakoolile ka
Vääna Mõisakooli õpetaja
Kerti Peebo töötoas, kelle juhendamisel avastati leivaküpsetamise salamaailma. Meie
kooli lapsevanem Triin Uueda
tutvustas osalejatele tervislike
smuutide ning marjakommide
valmistamist ning Vääna Seltsi meeskond koos Erlis Schön-

Harku Harakad ja Tabasalu kooli Neiud rahvusvahelisel folkloorifestivalil Bulgaarias.
/ Foto: Astrid Väizene

antsuselts As-Sa naisrahvatantsurühm Hele ja Tabasalu
Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm Säde võtsid 26.–30.
juulil osa Soomes Turus toimunud 54. Europeade folkloorifestivalist. Seekordsel festivalil
osalenud eestlaste arv oli era-

Vii oma unistus ellu ja
tule anna üks koolitund!
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As-Sa tantsis läbi suve

Tabasalu rahvatantsijad ei
visanud ka suvel tantsukingi nurka, vaid käisid Euroopas tantsu keerutamas.

2

kordne – koos ingerisoome
gruppide ja Turu eesti tantsijatega oli meid kohal üle tuhande!
Eesti Europeade Komitee hinnangul on see nii suur arv, mis
jääbki tõenäoliselt Eesti rekordiks Europeade festivalidel.
Juba mõni päev hiljem sõitis
segarahvatantsurühm Tabasalu Tammed ja Toomed
Makedooniasse Ohridisse, et
2.–9. augustini osaleda rahvusvahelisel folkloorifestivalil „St.

bergiga presenteeris oma töötoas Eesti toitu uues kuues.
Lisaks pakkusime külalistele
mõisaekskursioone meie kogenud giididega, õpetajate
Katrin Järvlepa ja Piret Meltsasega.
Toimunud peresündmusel
leidus kõike – uudsusega põimitud ajalugu ja teadust, maitsvaid küpsetisi meie enda toidulaualt, aga muidugi kõige
olulisem, et seal oli palju lapsi.

Kliment Ohridski“. Lisaks
viiele Eesti rahvatantsurühmale olid kohal rühmad ka Slovakkiast, Bosnia ja Hertsegoviinast ning Türgist. Kõik
rühmad esinesid kahel kontserdil ja rongkäigus ning võtsid osa festivali üritustest.
15.–21. augustini osalesid
aga tantsuseltsi As-Sa naisrahvatantsurühm Harku Harakad
ja Tabasalu kooli Neiud rahvusvahelisel folkloorifestivalil
„Nestiya Art Festival Black Sea
Pearls“ Bulgaarias. Rühmad
esinesid kolmel kontserdil,
võtsid osa rongkäigust ning
Bulgaaria tantsude õpitoast.
Olime sellel festivalil ainukesed eestlased. Lisaks meile olid
rühmad Poolast, Serbiast, Bulgaariast ning Makedooniast.
Kõigilt reisidelt tulime tagasi
sooja päikese ning heade
emotsioonidega, et alustada
juba septembris uue hooajaga.
ASTRID VÄIZENE
Tantsuselts As-Sa

Vahvalt kogupereürituselt võeti kaasa põnevad maitseelamused, soojad emotsioonid lähedastega koosveedetud ajast
ning muidugi uued toiduteemalised teadmised ja oskused.
Ja kui heade külaliste kõht
väsis koogituru maiustustest
veidi ära, siis Vääna Mõisakooli sööklas sai nautida tõeliselt
head koolisuppi. Lydia Koidula on kunagi kirjutanud
sõnad: „Eesti muld ja Eesti
süda – kes neid jõuaks lahuta.“
Usume, et Mõisakooli õuel
toimunud perepäev tõi meid
lähemale olukorrale, kus saame öelda: „Eesti toit ja Eesti
laps, kes neid jõuaks lahuta.“

Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
6.lennu
vilistlane
Hannes
Prikk tundi
andmas. /
Foto: TÜG

HELI RANNIK
Vääna Mõisakooli direktor

VANAVANEMATE PÄEV VÄÄNA-JÕESUUS
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aste ja noorte kultuuriaastal kutsuti ka Eesti
toidu kuu avasündmuse
raames lapsi üles ise toitu
valmistama, uusi maitseid
avastama ning Eesti toidu
teemal kaasa mõtlema. Eesti
toidu ajalugu on põnev nagu
ka Vääna mõisa ajalugu. Kui
Eesti köögi vanust loetakse
umbes 19. sajandi keskpaigast, mil Eesti maarahva road
tuntust kogusid, siis Vääna
mõisa vanus ulatub kaugemalegi. Küll aga saame pidada
Eesti köögi eakaaslaseks mõisakooli, kus vaimuvalgust ja
haridust on jagatud alates
1855. aastast.
Avasündmuse fookuses
olid Eesti toit ja lapsed; päevajuhtideks olid toiduentusiastid ning saatest „Eesti
parim koolikokk“ tuttavad
Mattias ja Aaron Thor Härm.
Töötubades said osaleda lapsed koos vanematega, teaduskooli üheks läbiviijaks oli laps
ning samuti pakkusid koogiturul oma kaupu just lapsed.
Vääna Mõisakooli esindasid
Johanna Jakobi, kes oli vabatahtlikuna korraldusmeeskonnas, ning koogiturul kaubelnud tublid kokapreilid
Johanna Marie Hansen, Emili Mannine, Mona Roosmann
ja Sonja Tõnisberg. Sündmuse avamise puhul said sõna
maaelu ministe r Tar mo
Tamm ning Harku vallavanem Kaupo Rätsepp. Ühiselt
söödi ka suurt küpsisetorti
„Linnamaastikud” (Bianka
Soe, Kirju köök).
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10. septembril peeti Vääna-Jõesuu koolis ja selle
ümbruses vanavanemate
päeva, mis on Eesti riiklik
tähtpäev iga septembri
teisel pühapäeval. Külaseltsi juhatuse ärgitatud
üritus algas kirbuturuga,
kus u 25 müüjat pani välja
oma kraami, kus peamiselt riided, lastetarbed,
keraamika ja varuosad.
Staadionil mängiti kurni
maailmameister Mihhail
Jefremovi juhendamisel.
Koolis esitleti oliiviõlisid ja
toidupalsameid ning tehti
perepilte. Fuajees töötas
oma küla puhvet küpsetiste ja jookidega, välja oli pandud Sigrid Saarepi fotonäitus Vääna-Jõesuu kandi põlistaludest ja nende inimestest
aastatel 1920–1960. Väikesed huvilised said teha hobusõitu taltsa hobuse seljas, kui täiskasvanud omi jutte
ajasid ja uusi tutvusi sõlmisid. Lisaks sai mõõta vererõhku ja veresuhkrut. Õhtu lõppes ansambli Reminders
kontserdiga kooli saalis. Vääna-Jõesuu vanavanemate päeva üritusi külastas ligi 250 inimest.

VÄÄNA-JÕESUU KÜLASELTS
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 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringute algatamised
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 60 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus
Harku tee 47 (tunnus 19801:002:0330) maaüksusel. Planeeritava ala suurus on u 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasoleva tootmismaa
maakasutuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamiseks
ja ehitusõiguse määramiseks olemasoleva tootmishoone laiendamiseks. Harku-Rannamõisa tee äärde
planeeritakse u 320 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks,
mis võõrandatakse tasuta vallale.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala
tootmismaa juhtotstarbega tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja algatamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
või otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/170607_22/
avalik/.
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 61
algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu
külas Kajaka tee 3 (tunnus 19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (tunnus 19801:011:0926) maaüksustel.
Planeeritava ala suurus on u 0,72 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride muutmine ning hoonestusala ja ehitusõiguse
täpsustamine.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala
elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja algatamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
või otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/170504_18/
avalik/.
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 62
algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu
külas Terra tee 22 (tunnus 19809:032:0018) maaüksusel. Planeeritava ala suurus on u 0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maa sihtotstarbe muutmiseks,
määrates olemasolevale tootmismaale elamumaa sihtotstarve ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda
teenindavate abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala
elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu materjalide ja algatamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
või otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/170831_62/
avalik/.
n Detailplaneeringute vastuvõtmised ja avalikud
väljapanekud
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 63
võeti vastu Adra külas Aasa-Väljaotsa (tunnus
19801:011:0358) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ MAJAMEISTER (rg-kood
10889629) tööle nr 070816.
Detailplaneeringuga soovitakse Adra külas Aasa-Väljaotsa 5,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalist sihtotstarbe muutmist,
määrates maaüksusele 20% ulatuses ärimaa sihtotstarbe ning 80% ulatuses maatulundusmaa sihtotstarbe
25 autokaravani parkla ja seda teenindavate hoonete
rajamiseks. Harku valla kehtiva üldplaneeringu ptk
2.1.2 seatud tingimuste kohaselt on minimaalseks
ehitusõigust taotleva kinnistu suuruseks leebe režiimiga looduslikul haljasmaal 2 ha. Vabariigi Valitsuse
määruse „Katastriüksuse sihtostarvete liigid ja nende
määramise kord“, kus § 7 lõike 3 kohaselt on öeldud,
et samaaegselt ei määrata katastriüksusele maatulundusmaa sihtotstarbega koos elamumaa, jäätmehoidla
maa ja sihtotstarbeta maa ning sotsiaalmaa alaliigi
– üldkasutatava maa – sihtotstarvet. Seega ei ole takistusi maatulundusmaale samaaegselt määrata 20%
ulatuses ärimaa sihtotstarvet.
Adra külas Aasa-Väljaotsa 5,79 ha suurusele maatulundusmaa maaüksusele 20% ulatuses ärimaa sihtotstarbe määramine 25 autokaravani parkla ja seda
teenindavate hoonete püstitamiseks on kooskõlas
üldplaneeringus määratud hajaasustuse planeerimise põhimõtetega ning tagab ulatuslike looduslike
alade säilimise. Üldplaneeringus seatud tingimustel
hajaasustuse põhimõttel arendataval leebe režiimiga

looduslikul haljasmaal võib kõrvalfunktsiooni väljaarendamine toimuda eeldusel, et ärilise tegevusega
kaasnevad mõjud ei häiri elukeskkonda ning hoonestusmahud vastavad eluhoonete mahtudele. Autokaravani parkla planeeritakse murukattega ja planeeritav
ehitusmaht vastuvõtu-, tualeti- ja duširuumide püstitamisel ei ületa eluhoone mahtu. Planeeritav ärimaa
sihtotstarbega ala jääb leebe režiimiga looduslikule
haljasmaale ja range režiimiga loodusliku haljasmaa
rohevõrgustiku tuumalas ehitustegevust ei kavandata.
Seega on detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
05.10.2017–19.10.2017.
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.
ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.
ee ja otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/160408_7/
avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
osas ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku
vald 05.10.2017–19.10.2017.
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 63
võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee
8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt osaühing TS-Projektbüroo (rg-kood 11330449)
tööle nr 15-16DP.
Planeeritav maa-ala suurusega 4406 m2 paikneb
Vääna-Jõesuu külas endise aiandusühistu Puravik
territooriumil ja hõlmab Oominõmme tee 8 (tunnus
19809:026:0090) 100% elamumaa maaüksust.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva
elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurustega
vastavalt (Pos nr 1) 2000 m2, (Pos nr 2) 2311 m2 ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega vastavalt (Pos nr 3) 95 m2 ning määratakse ehitusõigus. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele (Pos nr 1
ja Pos nr 2) määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 280 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni
2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ning
üks maapealne korrus. Katusetüübiks võib hoonetel
olla kas ühepoolse kaldega katus või viilkatus, lubatud on katusekalded 28 kuni 45 kraadi.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala
elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
05.10.2017–19.10.2017.
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses
selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee,
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
ja otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/151208_28/
avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu
osas ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee
või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku
vald 05.10.2017–19.10.2017.
n Detailplaneeringute avalike väljapanekute
tulemused
• 16.06.2017–23.07.2017 toimus Naage külas Taavi
(tunnus 19801:011:0332) maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu avalik
väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule 1 vastuväide-ettepanek ja ning sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu Harku vallamajas 31.08.2017 kell 15.00.
Arutelu tulemusel jäi vastuväite-ettepaneku esitaja
oma seisukohtade juurde ning sellest lähtuvalt edastab Harku Vallavalitsus Naage külas Taavi (tunnus
19801:011:0332) maaüksuse ja lähiala (endine Liisa
maatükk III) detailplaneeringu Harju Maavanemale
järelevalve teostamiseks.
• 26.08.2017–10.09.2017 toimus Vaila külas Põrgupõhja tee 6 (tunnus 19801:011:0447) ja Põrgupõhja tee 8 (tunnus 19801:011:0448) kinnistute
detailplaneeringu, Ilmandu külas Mikumäe tee 2
(tunnus 19801:001:2095) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu ning Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina
tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond
1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringutele vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud
ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus
detailplaneeringute avaliku väljapaneku järgseid avalikke arutelusid.
n Detailplaneeringute kehtestamised
• Harku Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr
65 kehtestati Kütke külas Tamme (tunnus
19801:012:0600) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood
11213515) tööle nr K-9.

Planeeritav maa-ala suurusega u 2,0 ha, paikneb Kütke külas, hõlmates Tamme (tunnus 19801:012:0600)
maaüksust ning riigi reservmaa piiriettepanekuga
AT021214102 hõlmatud maaüksust.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva
elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kus krunt pos
nr 1 on suurusega 2478 m2 ja krunt pos nr 2 on suurusega 3536 m2. Reformimata riigimaast moodustatakse
kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta
Harku valla üldplaneeringut. Muudatus seisneb üldplaneeringus erandi tegemises, kavandades hajaasustuspiirkonnas leebe režiimiga loodusliku haljasmaa
juhtfunktsiooniga alal uue elamuühiku ehitusõigust
vastavalt tihehoonestusala elamumaa juhtfunktsiooni
tingimustele.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses,
Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee või otselingil: http://kaart.harku.ee/
DP/061228_2115/avalik/.
• Harku Vallavalitsuse 11.09.2017 korraldusega nr
441 kehtestati Kumna külas Liinivälja tee 1 (tunnus 19801:012:0074) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood
11647744) tööle nr 07/15.
Planeeritav maa-ala suurusega u 0,57 ha paikneb
Kumna külas, hõlmates Liinivälja tee 1 (tunnus
19801:012:0074) ja reformimata riigimaa (piiriettepanek AT030128074).
Detailplaneeringuga kavandatakse Liinivälja tee 1
(tunnus 19801:012:0074) maaüksusest ja reformimata
riigimaast üks elamumaa 80%–100% / ärimaa 20%–
0% sihtotstarbega krunt suurusega 2730 m². Lisaks kavandatakse Liinivälja tee 1 (tunnus 19801:012:0074)
maaüksusest üks transpordimaa sihtotstarbega krunt
suurusega 113 m², mis moodustatakse Liinivälja tee
transpordimaa laiendamiseks ning reformimata riigimaast kavandatakse üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 3199 m².
Elamu-ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse
ehitusõigus ühe äripinnaga üksikelamu ja kuni kahe
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
500 m². Äripinnaga üksikelamu suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja
kuni 2 maapealset korrust ning 1 maa-alune korrus.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 5,0 m ning üks maapealne korrus.
Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 20–50
kraadi.
Detailplaneering on kooskõlas Harku Valla kehtiva
üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
või otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/150514_15/
avalik/.
• Harku Vallavalitsuse 11.09.2017 korraldusega nr
442 kehtestati Harkujärve külas Hobuseraua tee
15 (tunnus 19814:001:0656) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood
11711661) tööle nr 2015_027.
Planeeritav maa-ala suurusega u 4,5 ha paikneb
Harkujärve külas, hõlmates Hobuseraua tee 15 (tunnus 19814:001:0656) maaüksust ja reformimata riigimaa (piiriettepanek AT030128074).
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine üheksateistkümneks elamumaa sihtotstarbega
krundiks suurustega vastavalt (Pos nr 1) 2006 m²,
(Pos nr 2) 2006 m², (Pos nr 3) 2003 m², (Pos nr 4)
2005 m², (Pos nr 5) 2007 m², (Pos nr 6) 2010 m², (Pos
nr 7) 2024 m², (Pos nr 8) 2051 m², (Pos nr 9) 2163 m²,
(Pos nr 10) 2135 m², (Pos nr 11) 2005 m², (Pos nr 12)
2023 m², (Pos nr 13) 2092 m², (Pos nr 14) 2004 m²,
(Pos nr 15) 2182 m², (Pos nr 16) 2011 m², (Pos nr 17)
2024 m², (Pos nr 18) 2201 m², (Pos nr 19) 2029 m²,
kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurustega vastavalt (Pos nr 20) 1271 m² ja (Pos nr 21)
5096 m², üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks
suurusega vastavalt (Pos nr 22) 30 m² ning määratakse ehitusõigus. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele
määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 300
m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 8 m ja kuni 2 maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus.
Katusetüübiks võib hoonetel olla kas ühepoolse kaldega katus või viilkatus, lubatud on katusekalded 20º
kuni 45º.
Kruntide pos nr 1 kuni pos nr 5 osas on kavandatud,
olemasoleva kraavi kaldale, planeeringuala sisene rohevõrgustiku mikrokoridor. Rohevõrgustiku koridori
toimimiseks on nimetatud kruntidel lubatud piirdeaed
püstitada krundi läänepoolsest piirist 15 meetri kaugusele. Läänepoolsest piirdeaiast kuni kraavini ei ole
lubatud olemasolevat maastikku muuta.
Üldplaneeringuga nõutud avalik haljasala planeeringuala teenindamiseks tagatakse vastavalt planeeringu algatamise eel maaomaniku ja valla vahel

saavutatud kirjalikule kokkuleppele Harku järve äärde jääval rohevõrgustiku osaks oleval Hobuseraua tee
6 (tunnus 19801:001:3013) kinnistul. Planeeringuala
naabruses asuv Hobuseraua tee 6 maaüksuse sihtostarve on 100% maatulundusmaa (kuulub samale omanikule kui planeeringuala) ja antakse 13 509 m² suuruses
osas peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist
vallale üle, et tagada piirkonnas avaliku kasutusega
haljasala vastavalt Harku valla üldplaneeringule. Hobuseraua tee 6 kinnistut ei ole haaratud detailplaneeringu koosseisu ning maaüksusele ei ole algatatud ka
eraldiseisvat detailplaneeringut. Hobuseraua tee 6 ja
Hobuseraua tee 15 maaüksused moodustavad kokku u
6 ha suuruse maa-ala ja seega on kavandatava haljasala suurus Hobuseraua tee 6 maaüksuse näol u 23%
planeeritavast alast. Sellega ületatakse üldplaneeringus
seatud nõuet kavandada vähemalt 10% planeeritavast
alast üldkasutatava haljasalana.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses, Harku valla
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee
või otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/150206_3/avalik/.
n Projekteerimistingimuste avatud menetluse tulemus ja avalik istung
01.09.2017 kuni 15.09.2017 toimus avatud menetlus
projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7
maaüksustele projekteeritavate hoonete kõrguse muutmiseks kuni 10%. Projekteerimistingimuste eelnõu ja
taotluse avaliku väljapaneku ajal esitati projekteerimistingimustele vastuväide ning sellest lähtuvalt korraldab
Harku Vallavalitsus avaliku istungi Harku Vallavalitsuses 05.10.2017 kell 16.00.

Vääna Mõisakoolis
alustab eelkool
Vääna Mõisakoolis alustab tööd eelkoolirühm,
kuhu on oodatud lapsed, kes asuvad tuleval
sügisel õppima esimesse klassi. Eelkool, mida viib
läbi õpetaja Anne Änilane, toimub oktoobrist maikuuni, kolmapäeviti kell 15.30 kuni 17.00. Esimene
kokkusaamine on kolmapäeval, 4. oktoobril.
Eelkool on tasuline ning sõltub osalejate arvust.
Eelregistreerimine toimub kooli kodulehel oleva
e-vormi kaudu. Lisainfot saab telefonil 674 9129
või e-posti aadressil kool@vaanakool.edu.ee.
HELI RANNIK
Vääna Mõisakooli direktor

Harku valla Huvikool otsib

HUVIRINGIDE JUHENDAJAID
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks.
Ootame
oma meeskonda
Harku valla
Huvikool
otsib

DJ KLUBI, PUUTÖÖ ja SAALIHOKI

huviringideJUHENDAJAID
juhendajaid.
HUVIRINGIDE
Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe!
Soovime Harku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame oma meeskonda

KuiDJ
soovid
oma
huvialajateistega
jagada,
KLUBI,
PUUTÖÖ
SAALIHOKI
huviringide
juhendajaid.
anna endast
märku!

Tööülesanded:
•

Pakkuda võib ka muid lastele põnevaid huviringe!

Kui soovid
oma huviala
teistega jagada,
Huviringide läbiviimine
Tabasalu
Ühisgümnaasiumis,
Muraste Koolis ning
annavastavalt
endast märku!
Harku valla noortekeskustes
kokkuleppele 1-2 korda nädalas.

Tööülesanded:
Nõudmised
kandidaadile:
•

Huviringide läbiviimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Muraste Koolis ning

•

soov teha meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;

•

kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.

•

võimalust kaasa rääkida huviringide arendamises ja uuendustes;

• oma Harku
huviala
põhjalik
tundmine;
valla
noortekeskustes
vastavalt kokkuleppele 1-2 korda nädalas.
• hea suhtlemisoskus;
• Nõudmised
soov teha kandidaadile:
meeskonnatööd, hea pinge- ja stressitaluvus;
• täpsus
ja korrektsus;
• oma huviala põhjalik tundmine;
• kõrge
motiveeritus
ja sügav soov töötada lastega.
• hea
suhtlemisoskus;
Omalt poolt
pakume:
• täpsus
ja korrektsus;

• eneseteostuse võimalust ja huvitavat tööd;
Omalt poolt pakume:
• meeldivat töökeskkonda ja häid töötingimusi;
• võimalust
kaasa rääkida
arendamises ja uuendustes;
• eneseteostuse
võimalusthuviringide
ja huvitavat tööd;
• toredat
meeskonda.
• meeldivat
töökeskkonda ja häid töötingimusi;
• toredat
meeskonda.
Tööle asumise
aeg:
esimesel võimalusel
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Nõutud keeled: eesti

Nõutud keeled: eesti

Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes
Asukoht: Harku valla koolides, spordihoonetes ja noortekeskustes

CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile
CV ja kandideerimisavaldus palume saata meiliaadressile
info@huviringid.ee.
info@huviringid.ee.
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Teated

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

kask 40 €/ruum. Vedu alates
8 ruumist tasuta. 5349 2730
n ALUMIINIUMKATUSEREDELITE
VALMISTAMINE. Tel 515 9155

n Vanametalli kokkuost, konteinen LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
rite tellimine ja transporditeenus.
Tel 507 9362
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume
n Ostan teie auto. Võib remonti
Tutermaal, tel 678 2055
vajada. 5835 8133
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekol- n Korstnapühkija teenused, tel
lete kontroll, remont ja ehitus. Akti 5877 1665, www.puhaskolle.ee
väljastamine kindlustusseltside
n Teostan san-tehnilisi ja
jaoks. Tel 5690 0686
pisi-remonttöid. 503 8313,
juhan.haavasalu@gmail.com
n Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300
n Ostan teie sõidukõlbliku,
remonti vajava või seisva sõiduki!
n Väljaõppinud puudelangetaja
Võib pakkuda ka ülevaatuse ja
teostab ohtlike puude ja okste
kindlustuseta sõidukeid! Kuulutus
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja ei vanane! Tel 5457 5055, e-mail:
okste äravedu. Puude üldseisundi alka515@hotmail.com
hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee n Ainult meie hooldame Teie
lähedase hauakivi aastaringselt.
5631 2946
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
n Ostan kiiresti sõidukorras auto:
kokkuvedu, kändude juurimine/
5819 0200
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
n Korralikult laagerdunud HOTel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
BUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5
eur 30 L kott. Harku ja Keila vallas
n OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, transport TASUTA. 5811 7351
info@est-land.ee
n ARHITEKT. ERAMAJA PROJEKTID, ka tagantjärele, rekonstrueen Korstnapühkija ja pottsepa
rimine, juurdeehitus. Hind oleneb
teenused. Ohtlike puude/okste
maja suurusest, keerukusest,
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimme- abihoonetest: 1000 -1400€ 5831
9789 aare.keel@gmail.com
riga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee
n TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST.
Ostame Toyota, Mercedes marki
n Liuguksed, riidekapid, gardesõidukeid. Võib ka pakkuda muid
roobid. Abi projekteerimisel.
marki sõidukeid. 5567 8016
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, fb Nagusul OÜ
n Soovin osta teie sõidukõlbliku
auto! Pakkuda võib ka remonti
n Kogenud puuhooldajad
vajavat autot või seisma jäänud
teostavad ohtlike puude raiet ja
autot. Pakkuda võib ka vanarauaks
puude hoolduslõikust. SOODSAD
muutunud autosid. Kuulutus ei
HINNAD. Telefon 522 0321,
vanane. Tel 5457 5055
www.arbormen.ee
n Pakun muruniitmise ja trimmern Killustik, kruus, täide, graniitkild, liiv, sõnnik, sõelutud põllu- ja damise teenust. Soovi korral teen
kompostmuld, kasvumuld, turvas, ka teisi töid (nt lehekoristus). Olen
freesasfalt, betoonisegu. Väikeveo abiks kõiges. 5566 0790
kallurid kuni 8t. Tel 501 5992
n Ehitusluba. Kasutusluba.
n Kaevetööd miniekskavaatoriga. Projekteerimine. Ehitise audit.
Hoonete seadustamine. 522 0023,
Tel 5639 3588, www.väikeMikk. Täname kliente keda olema
ekskavaator.ee
saanud aidata
n Liiva, killustiku ja mulla müük
n Otsime toredat ja rõõmsakoos kohale toomisega. www.
meelset lapsehoidjat 1a poisile.
kallurauto.ee, tel 5639 3588
Asukoht Viti küla. Tasu kokkuleppel. Helista 512 9190
n Märjad küttepuud. Valge lepp
35 €/ruum, must lepp 37 €/ruum,

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854

Toimetus: tel 5556 5434
Aule Sagen

Reklaam ja müük:
5556 5434
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.
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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

