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Harku vallas kulgev rada on hästi
läbitav ja enamikule jõukohane.
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Olulised punktid, mida valima
minnes silmas pidada, on ära
toodud valija meelespeas.
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Harku vallas on siiani reformimata maal kehtivaid
ajutise kasutuse lepinguid 76 põllumaa alal.

www.harku.ee
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HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

16. septembril
Tabasalus Eesti
Koolispordi Liidu
egiidi all toimunud
Tabasalu laste ja
noorte basseinitriatloni võitis
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
võistkond.

T

abasalu laste ja
noorte basseinitriatlonil osales ligikaudu
100 õpilast kokku 32
koolist – 20 gümnaasiumist ja 12 põhikoolist – üle terve Eesti. Võistlustel tuli lastearvestuses
(kuni 7. klassini) ujuda 100 m,
läbida rattal 4,4 km distants ja
joosta 1,1 km. Noortestardis
(8.–12. klass) olid kõik distantsid kahekordse pikkusega. Võistkondlikult parimad
koolid põhikoolide ja gümnaasiumide arvestuses eraldi
selgitati välja individuaalvõistlusel saavutatud kohapunktide liitmise teel. Tihedas konkurentsis saavutas
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
võistkond Elva Gümnaasiumi
võistkonna ees 26-punktise

Tabasalu basseinitriatloni võidukad triatleedid Tabasalu, Elva ja Rakvere gümnaasiumist. / Foto: erakogu

Iga vanem peaks
veetma vähemalt
ühe päeva oma
lapse lasteaias.
GERLI VAINOMAA,
Tabasalu Lastehoiu abiõpetaja

Basseinitriatloni
jalgrattaetapp
toimus Tabasalu
tänavatel, mis
õnnestus hästi
tänu Tabasalu
elanike mõistvale
suhtumisele. Laste
ja noorte võistluse
turvalisust tagas
professionaalselt
G4S. / Foto:
Berit Kroon

Tabasalu triatleedid

tõid koju kuldse karika

Tabasalu
Triatloniklubi noored
võistlustules
Otepääl.
/ Foto: Mariliis Sihtmäe

sel hooajal Eesti Triatloni Liidu
karikasarja esikolmikusse
jõudnud ning saavad seetõttu
osaleda suvel koondise laagrites. Lisaks meeldib neile käia
võistlus. „Eks parima tunde põnevates paikades nii koduandis noortele see, et nad said maal kui ka väljaspool Eestit.
panustada oma tiimi heaks ja Praegu on võistlused viinud
saavutada ühine võit,“ pani noori Lätti ja Leetu, aga ka
Valgevenesse; järgmi
aastal on plaanis
Sellel sügisel sel
proovida võistelda
on palju uusi lapsi Soomes. Tabasalu
trenni tulnud. Triatlonik lubi on
püüdnud osaleda võinoorte emotsioonid sõnadesse malikult paljudel Eesti TriatloKrista Savitsch, Tabasalu bas- ni Liidu triatloni ja duatloni
seinitriatloni üks korraldaja- karikaetappidel. „Käesoleval
test, kes elab triatloniklubi te- aastal on kaks klubi liiget oma
gemistele kogu hingega kaasa. vanusekategooria karikavõitjad nii triatlonis kui ka duatloNoortekoondis
nis. Lisaks sellele on meil ette
näidata hulgaliselt esikolmiku
käeulatuses
Noored triatleedid treenivad kohti ETL karikasarjades,“
alguses 3–4, ajapikku aga juba rääkis triatloniklubi eestvedaja
kuni kuus korda nädalas. Mo- Lembit Pallas. „Üks triatlotivatsiooni alaga tegeleda lisab niklubi neiu on praegu Eesti
basseinitriatloni esikolmiku noortekoondises ja kaks tüdnoortele seegi, et kõik nad on rukut koondise uksele koputa-



Tabasalu Ühisgümnaasiumi Triatloniklubis ala harrastavõistkonda kuulunud 18 õpi- nud juba 4–5 aastat ning nende
lasest kaheksa harjutab pide- aastatega üsna tihedas võistvalt Tabasalu Triatloniklubis, lusgraafikus karastunud. Nii
lisaks on kaks õpilast olnud oskavad esikolmiku noored
varem triatloniklubi liikmed. juba hinnata ka koduvõistluse
Võistkondlik võit eeliseid ja olid võidu üle väga
rõõmustas loomuli- rõõmsad. „Koduvõistlused on

Koduvõistlused kult ka noorte treene- alati paremad – rajad on tuton alati paremad – rit Lembit Pallast: tavad, ei pea kodust nii vara
rajad on tuttavad. „Elva võitis sama minema hakkama, samuti on
koolispordiürituse toetustiim suurem,“ tõi Haneelmisel aastal ja loo- na-Liisa välja eelised. „Koduülekaaluga 1. koha ja kuldse mulikult on pärast seda hea publiku ees oli kergem võistelkarika. Kolmandaks tuli Rak- tunne võit taas koju jätta.“
da,“ lisas Gert Martin. Samuti
vere Gümnaasium. Võiduarvas ta, et tema võiduka tulevõistkonda kuulusid Gert Võistlustes karastunud muse puhul mängis natuke
Martin Savitsch (indivi- Tabasalu kooli võistkonna in- rolli ka õnn – üks ohtlik konduaalarvestuses 1. koht 4.–5. dividuaalarvestuses esikolmi- kurent seekordsel võistlusel jäi
klassi poiste hulgas), Han- kusse tulnud noorte näol on tulemata. Hea elamuse võistna-Liisa Värik (individuaalar- tegemist juba kogenud triat- lustelt sai ka Grete Maria, savestuses 2. koht 6.–7. klassi leetidega – Gert Martin Savit- muti võistkonna üks nooritüdrukute hulgas), Grete Ma- sch, Hanna-Liisa Värik ja Gre- maid liikmeid Nora Lehtme,
ria Savitsch (individuaalarves- te Maria Savitsch on Tabasalu kelle jaoks oli see esimene
tuses 3. koht 6.–7.klassi tüdrukute hulgas), Sandra Simone
Jüriska, Henri Karba, Harri
Karba, Tessa-Karoli Käpa,
1. oktoobril avati Tabasalus rahvusAlicia Halliko, Nora Lehtme,
vahelistele standarditele vastav TABASALU
kergejõustiku- ja jalgpallistaadion.
Mattias Metsoja, Henri Värik,
Staadioni avamissündmusel sai iga
Karl Hendrik Reila, Eliise Ilsoovija panna end proovile erinevatel
jooksudistantsidel, kaugus-, kõrgusves, Siim Kängsepp, Karl Künja teivashüppes ning kuulitõukes.
napas, Robin Küttis, Kaspar
Sündmusest võttis osa ka Eesti kerLepp ja Säde Sepp.
gejõustiku olümpiakuld Gerd Kanter,
Magus võit kodupubliku ees
Võit oli Tabasalu triatleetidele
seda magusam, et Elva Gümnaasiumi võistkonna näol on
tegemist neile juba tuttava
rivaaliga, kellega on mitu korda esikoha pärast võideldud.

REFORMIMATA PÕLLUMAADE
KASUTAMINE LÕPEB KÄESOLEVAL AASTAL

kes jagas võistluste parimatele välja
hulga diplomeid ja auhindu ning
riputas kaela medaleid. Samuti peeti
staadioni avasündmusel näidismatšid
rannatennise ja saalihoki väljakul
ning kunstmuruväljakul võtsid mõõtu
Tabasalu JK noored ja vanad. Spordipäeva järel ootas kõiki tort ning Koit
Toome ja tema bändi etteaste. Loe
lähemalt: www.harku.ee
/uudised-ja-teated
Tekst: Aule Sagen / Fotod: Olavi Ruhno

Foto: Ruth Mägi
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STAADION SAI VALMIS!

mas. Lisaks on klubis veel nii
mõnigi väga motiveeritud
harjutaja ja sellel sügisel on
palju uusi lapsi trenni tulnud,“
hindab Pallas Tabasalu Triatloniklubi praegust seisu väga
heaks – treeningrühmades
osaleb praegu 30 last ja noort.
Tabasalu basseinitriatlongi
on Tabasalu Triatloniklubi
ellu kutsutud ning klubi eestvedamisel siin peetud alates
ajast, mil bassein Tabasalu
Spordikompleksis 2002. aastal
valmis. Viimased viis aastat
on võistlused toimunud Eesti
Koolispordi Liidu egiidi all.
Tänavuse võistluse õnnestumisele aitasid kaasa MySnack, Mailis Design, AS
Veski Mati, Tabasalu Koolituskeskus, Tarplani Kaubandus, Pitsastuudio, G4S, Warren Safety ja Prolexplast ning
Tabasalu Spordikompleks,
Eesti Koolispordi Liit ja Harku Vallavalitsus.



AULE SAGEN

Rohkem pilte:
www.harku.ee/pildigaleriid
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/ UUDISED

Harku valla koolide õpilased hindavad oma kooli ja sealseid õpitingimusi kõrgelt, niisamuti on oma
töökeskkonna ja juhtkonnaga rahul
lasteaedade õpetajad, selgus Harku
vallavalitsuse kevadisest küsitlusest.
Foto: Olga Makina

Markus
Metsaru
haridusspetsialist

H

arku valla viies üldhariduskoolis käib värskete andmete põhjal
kokku 1731 õpilast, neist 247
alustas oma kooliteed sel sügisel. Harku valla lasteaedadesse sai aga sellel õppeaastal
koha üle 220 lapse.
Selleks et teada saada, kuidas hindavad valla haridusasutuste tööd ja sealseid õpitingimusi õpilased ning lapsevanemad, aga ka õpetajad ise,
viis Harku vallavalitsus kevadel kooliõpilaste, lapsevane-

Harkujärve
lasteaia
ehitushange
avatud

Harku Vallavalitsus kuulutas
välja hanke Harkujärve
lasteaia ehitamiseks, pakkumuste esitamise tähtaeg on
31. oktoober 2017.

Riigihanke eesmärk on
leida ehitaja Harkujärve
külasse uue, kuni 144 lapsele mõeldud kuuerühmalise lasteaia ehitamiseks.
Uus lasteaed rajatakse
praeguse Harkujärve koolimaja kõrval olevale kinnistule aadressiga Jaan
Venteri tee 6. OÜ Con Arte
projekteeritud lasteaia
pindala on 1647 m2 ja see
on ühekorruseline. Lasteaia ehitustöödega saab
alustada esimesel võimalusel pärast hankelepingu
sõlmimist, kõik tööd peavad hanketingimuste kohaselt olema lõpetatud
2018. aasta augustis.
Lasteaia planeeritav ehitusmaksumus on kokku
1 900 000 eurot, sisaldades
ka projekteerimist, sisutamist ja ehitusjärelevalvet.
Maksumusest 1 615 000
eurot moodustab Euroopa
Regionaalarengufondi toetusmeetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
raames Harku Vallavalitsusele eraldatud toetus. Valla
omafinantseering on 285
000 eurot.
HARKU VALLAVALITSUS
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Hariduse kvaliteeti
arendame järjepidevalt

mate ja haridusasutuste töötajate seas läbi küsitluse. Vallas
pakutava hariduse kvaliteedi
järjepideval arendamisel on
oluliseks sisendiks nii kooli- ja
lasteaiaperede kui ka laste
endi ning lapsevanemate tagasiside.
Said kõrge hinnangu
Küsitlustest ilmnes, et enamik
857 vastanud õpilasest, s.o pea
pooltest valla koolinoortest,
käib koolis rõõmuga – nad
hindasid kõrgelt ka neile õppimiseks loodud tingimusi.
Samuti said hea hinnangu
õpetajad, kellelt saab reeglina
alati nõu ja abi, ning kooli
direktor. Alusharidusasutuste
töötajad andsid oma direktori tööle ja panusele parima
töökeskkonna loomisel kõrge
hinnangu. Samuti ilmnes vastustest, et õpetajad
peavad oma haridus- 
asutuse töötingimusi
Võrdsetel alustel
väga heaks ning iselastele koha jagamine
ennast pühendunuks
on lapsevanematele
asutuse töö veelgi papalju stressivabam.
remaks muutmisel.
Kokku vastas küsitlunemad haridusasutusi avasele 138 õpetajat.
Ka lapsevanemate hinnan- tuks igakülgsele koostööle
gud, mis ilmnesid 351 vane- vanematega, ka pidasid nad
ma tagasisidest, olid siinsetele oma lapse kooli või lasteaia
lasteaedadele ja koolidele direktorit valdavalt heaks juväga positiivsed. Vanemad hiks. 351 lapsevanema tagasileidsid, et haridusasutustes side ei ole aga piisav, et teha
pingutatakse pühendunult sellest vettpidavaid järeldusi.
lastele parimate tingimuste Loodame, et edaspidi saame
loomisel. Samuti pidasid va- koolide ja lasteaedade tööle

Nii oodati
Vääna Mõisakoolis tänavusi esimese
klassi lapsi.
Kokku alustas sel sügisel
valla koolides
11 esimest
klassi.
/ Foto:
Markus
Metsaru

rohket tagasisidet, et meil
oleks võimalik seda haridusasutuste töö kvaliteedi parandamiseks kasutada. Nii on ka
juba läbiviidud küsitluste tulemusel ilmnenud probleeme
hakatud lahendama nii vallavalitsuses kui ka haridusasutustes.
Tagasiside haridustee
alguse kohta
Oktoobri alguses palusime
tagasisidet ka meie tänavustelt
kooli- ja lasteaiateed alustanud laste vanematelt. Viies
küsimuses palusime hinnata

KAS TEADSID, ET …
valla kulud koos riigi
toetusega ühele õpilasele ühes kooliaastas on keskmiselt
3200 € – arvestamata koolimaja
ehituskulu ning õpilaste huvitegevuse ja
spordi kulusid.

nii lapse rahulolu haridusasutuse kui ka õpetajaga, aga
ka vanema rahulolu lasteaiaja koolikohtade jagamise
e-keskkonnaga HALDO. Nimelt jagati sel aastal esmakordselt nii lasteaia- kui ka
koolikohti HALDO abiga.
Lasteaiakohtade jagamisel
arvestati prioriteete, milleks
on elukoha lähedus lasteaiale,
lapse vanus ning õe-venna
käimine samas lasteaias.
Lugesid vanemate
eelistused
HALDO andmetel võttis kohapakkumise valla lasteaeda
vastu 186 kolme-, 12 nelja- ja
25 kaheaastase lapse vanemat.
Ühtekokku jagasime sel aastal
valla lasteaedadesse kohti 223
lapsele, kellest 156 ehk 70%
said koha lasteaias, mis oli
taotluses märgitud esimese
eelistusena. Koolikohtade jagamisel said aga suisa kõik
lapsed koha just sinna kooli,
mis oli märgitud eelistuseks
number üks. Vallast väljaspool
asus õppima kahe klassi jagu
valla õpilasi. Värske küsitluse
esialgsed tulemused näitavad,
et enamik kooli- ja lasteaiakohta taotlenud vanematest on
HALDO kasutajamugavusega
väga rahul. Toon siin ära kõneka mõttetera ühelt lapsevanemalt: „Võrdsetel alustel lastele
koha jagamine on lapsevanematele palju stressivabam kui
sünnist saati järjekorras ootamine.“
Küsitluste kokkuvõtted on
leitavad Harku valla kodulehe
hariduse ja kultuuri alalehelt.
Soovime Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt kõigile lapsevanematele ja eelkõige lastele
toredat õppeaastat Harku
valla haridusasutuses.

Jäätmeveo
sügistalvised mured

Jäätmete
üleandja
peab veenduma, et
jäätmeauto
saaks konteineritele ligi.
/ Foto:
Ruth Mägi

Eestis on sügistalvisel jäätmeveol kindlasti
eripärasid, millega iga jäätmete üleandaja
peab arvestama.

J

äätmevedu on korraldatud
nii, et see toimuks kokkulepitud päeval ning jäätmed mahuksid ka kaalu poolest sellel päeval autosse. Sügis
ja talv tekitavad aga palju probleeme, mille lahendamine
eeldab ka elanike head tahet
ja koostöövalmidust.
Valesti sorditud jäätmed ja läbimatud teed
Sügisel tekib aias palju jäätmeid. Harku vallas saab jäätmevedajale üle anda kottidesse
pakitud muru ja lehti. Kottidesse ei tohi panna oksi ega
puuvilju. Otse aiast korjatud
õunu-pirne-ploome ei tohi
panna ka biolagunevate köögijäätmete hulka, nende koht
on kompostihunnikus. Õunad
ja teised veerikkad puuviljad
muudavad jäätmed liiga märjaks ning neid ei saa siis enam

töödelda. Biolagunevate köögijäätmete konteinerisse tohib
panna vaid köögis tekkinud
biolagunevaid jäätmeid, mille
hulka kuuluvad näiteks õunakoored või vähesed riknenud
puuviljad. Jäätmekäitluslepingute sõlmimisel võetakse edaspidi arvesse jäätmete kaalu
ning prügiveohind võib Harku
vallas tõusta.
Jäätmeveo sujumiseks palutakse majaomanikel jälgida, et
jäätmemahutile saaks ligi.
Näiteks tuleks pärast tormi
jäätmeauto teele jäävad rippuvad oksad ära korjata, sest
need võivad auto tundlikke
antenne, kaameraid ja tõstemehhanismi osi lõhkuda.
Majaomanikud võiksid
kindlustada ka selle, et tugev
tuul ei ajaks mahuteid ümber
– selleks saab mahutile ehitada sobivad piirded.

Jäätmeauto graafik on tihe
ning see ei saa endale lubada
pikka manööverdamise aega
ühel aadressil. Kui tee on pehme ja libe, võiks mahuti paigutada sissesõidutee otsa. Kui
kinnistuomanikule on jäätmeveo päeva hommikuks teada,
et tema kinnistule pääsemine
on ilmaolude tõttu keeruline,
siis tuleks sellest Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindusele kindlasti teada anda ja
jäätmevedu lükatakse näiteks
nädala võrra edasi.
TÕNU TUPPITS
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste
Keskus

Mida teha, kui konteinerit ei
tühjendatud õigel päeval?
4 Kontrolli, kas sulle on tulnud e-kiri järelteeninduse kohta, ja/või kontrolli, kas sinu aadress
on märgitud www.keskkonnateenused.ee/
klienditugi/teenindamata-aadressid/ koos
prügiveo toimumata jäämise põhjusega.
4 Kui selgitavat kirja ei ole kahe tööpäeva jooksul
pärast graafikujärgset tühjendamist saabunud,
võta ise ühendust AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 640 0800
või tallinn@keskkonnateenused.ee.
4 Juhul kui kolme päeva jooksul konteinerit
ei tühjendata või on tegemist pideva
probleemiga, teata sellest Harku vallavalitsusele
harku@harku.ee, lisades kindlasti ärajäänud veo
kuupäeva ja aadressi.
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Tänu ja tunnustus Harku valla õpetajatele
6. oktoobril toimunud
õpetajate päevale
pühendatud pidulikul
vastuvõtul Kumna
mõisas tänas Harku
Vallavalitsus Harku
valla silmapaistvamaid haridusasutuste töötajaid.

Aeg esitada kandidaate ja
taotleda stipendiume

Harku Vallavalitsus tunnustas
tänukirjaga silmapaistva töö eest
järgmisi Harku valla haridustöötajaid:
test, et õpetajate vaev saab
tasutud siis, kui saab näha
kunagiste õpilaste head käekäiku ja edu.
Haridustöötajate meelt lahutas tänuüritusel improteater etendusega „Naer vabastab“; muusikalist naudingut
pakkus Carine Jessica Kostla
kontsert.
AULE SAGEN

lastehoiuÕpetaja peidus pool
Eelmisel sügisel sattusin ootamatult korraga kahte
rolli: olin lapsevanem ja abiõpetaja samas rühmas,
kus mu kahe ja poole aastane poeg käima hakkas.
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Aili Tamm
Anna Sõõrd
Anne Alto
Anne Änilane
Anneli Lõuke
Annely Ristikivi
Annika Hinn
Annika Piho
Astrid Väizene
Carola Ots
Eddi Tomband
Elen Ilves
Ethel-Mildrid
Bluman
• Indrek Raudsepp
• Ingrid Kajak
• Kaire Karik
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Kairi Tammiste
Kalev Konsa
Karmen Urgard
Katrin Järvlepp
Kerttu Brandmeister
Krista Pormeister
Kristel Kiisk
Kristine Laanisto
Kätrin Järvis
Lauri Sepp
Marika Sandrak
Moonika Tanila
Piret Kreek
Piret Puusta
Riina Kont-Kontson
Sirje Roomet-Päärmann
Ülle Tamm

õueminek. Õpetajad küll aitavad, aga vahel mõni ei taha
abi, vaid viskab end põrandale ning kisab.

Tabasalu
Lastehoid
on Gerli
südamesse
jäänud ja ta
töötab seal
edasi ka pärast seda, kui
poeg sealt
lasteaeda
läks. / Foto:
Ruth Mägi

ui tütar lasteaias käis,
nägin suures rühmas
ainult oma last. Aastatagune haruldane võimalus
avas mu silmad aga õpetaja
töö neile tahkudele, millele
ma varem ei olnud üldse

LÜHIUUDISED

Improteatri näpuharjutus vastuvõtule tulnud õpetajatele õnnestus täielikult. / Foto: Aule Sagen

T

änuüritusel tervitas
haridustöötajaid vallavanem Kaupo Rätsepp,
tunnustades õpetajate pühendumist oma tööle ning
nende hindamatut panust
noorte arengusse. Oma kõnes tundis Rätsepp muret ka
Harku valda puudutava õpetajate nappuse üle ja pidas
oluliseks, et lastele omaseks
saanud õpetajad ja abiõpetajad nii koolides kui ka lasteaedades tunneksid end Harku vallas väärtustatuna ning
jätkaksid oma tänuväärset
tööd siinsete lastega. Selle
tagamiseks plaanib vallavalitsus suurendada järgmisest
aastast lasteaiaõpetajate ja
nende abiliste palkasid, ka
riik on andnud lootust õpetajate töötasusid tõsta.
Samuti oli haridustöötajaid
tunnustama ja tervitama tulnud Harku vallavolikogu esimees Anne-Ly Gross-Mitt
ning vallavolikogu haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni
esimees Ott Kasuri, kes Tabasalu kooli pikaaegse direktorina teadis oma kogemus-
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mõelnud.
Rühmas on kahe ja poole
aastaseid lapsi 15, iga päev
käib kohal 10 lapse ringis.
Lapsed nutavad alguses palju,
kõik on neile võõras. Nad ei
tea, et enne söömist tuleb käsi

pesta ja hommikuringis peab
õpetajat vaikselt kuulama.
Neil ei ole püsivust, et suu
laua taga tühjaks süüa, aitäh
öelda ja oma tool vaikselt laua
taha lükata. Neile ei jää kohe
meelde, et rühmas ei tohi
joosta ega üksteisest üle karjuda. Nad ei mõista, miks nad
ei tohi asju üksteise käest ära
kiskuda. Väiksed lapsed ei
oska ise riidesse panna, kui on

n Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
võtab kuni 16. oktoobrini vastu taotlusi 2018.
aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks. Lisainfo: www.erkf.ee
n 31. oktoobrini saab HEAKi kodulehel
www.heak.ee esitada kandidaate Harjumaa
aasta ettevõtte, aasta väikeettevõtte, aasta
kodanikuühenduse, aasta toetaja, aasta
sädeinimese ja aasta teo tiitlile
n Eesti Kultuurkapital kuulutas välja kultuuripreemia „Kultuuripärl" kandidaatide esitamise
Harju maakonnas; kandidaatide esitamise
tähtaeg on 20. november 2017. Lisainfo:
www.kulka.ee, taotlus: taotlus.kulka.ee
n MTÜ Lastekaitse Liit ootab kuni 16. oktoobrini Sihtasutuses Eesti Rahvuskultuuri Fond
sooviavaldusi Lastekaitse Liidu fondi stipendiumikonkursile, mille eesmärgiks on toetada
põhi- ja keskharidust omandavat õpilast ning
laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Lisainfo: www.lastekaitseliit.
ee/lastekaitse-liidu-fond
n Siseministeerium kutsub üles märkama ning
tunnustama häid kaaskodanikke ning esitama
kandidaate kodanikupäeva aumärgile. Kandidaate saab esitada 23. oktoobrini 2017 veebilehel www.siseministeerium.ee/kodanikupaev
Lisainfot iga taotlusvooru ja tunnustuse
kohta leiab ka Harku valla kodulehelt
www.harkuee/uudised-ja-teated

Vallavalitsus ootab
kandidaate Tui preemiale
Harku Vallavalitsus ootab kandidaate Erna ja Juhan Tui preemiale. Sobiv kandidaat on meie valla
elanik, kes on panustanud kohalikku kultuuri- ja
haridusellu või siinset elu muul moel arendanud.
Preemia suuruseks on 2016. aasta IV kvartali
Eesti keskmine kuupalk. Ootame 15. oktoobriks
(k.a) taotlust kandidaadi nime, kontaktandmete
ning põhjendustega. Taotluse võib esitada vabas
vormis, saates selle aadressile: HARKU VALLAVALITSUS, Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901 või e-posti teel harku@harku.ee. (Harku Vallavalitsus)

Sealne kisa ja pidev enese eest
seismine on neile kurnav.
Väsinud laps hakkab kergemini nutma, ei tee õpetajaga
koostööd ning võib muutuda
kiuslikuks.
Mõne aja möödudes mõistsin ka seda, miks õpetajad
hoolimata kõigest seda tööd

vamaks muutusid ka kunstitööd ning laulutunnis jäi üha
rohkem sõnu pähe. Iganädalased jalutuskäigud muutusid
pikemaks ja sujuvamaks. Mulle meeldis see, kui lapsed mu
Kuidas õppida tundma
nime ära õppisid. Alguses
lasteaia hingeelu
hüüdsid nad mind emmeks,
Iga vanem peaks veetma väsest poeg ütles mulle emme.
hemalt ühe päeva lasteaias –
Ma nägin, et õpetasee mõte tärkas mul uuele
jad rõõmustasid ja mutööle asudes. Lastehoiu ja 
Igal kuni nelja-aas- retsesid iga lapse pärast
lasteaia sisemist elu näeb aitase
lapse vanemal eraldi. Nad organiseenult nii. Õnneks oli mul võimalus kogetut poja peal
peaks olema nädalas risid pühendunult laste
praktiseerida. Töövabadel
üks lisapuhkepäev. pidusid ja üritusi ning
neile oli tähtis omavapäevadel jälgisin, et ta jõuaks
hoidu sellisel ajal, et tema tu- siiski teevad. Laste edusam- heline sujuv koostöö. Kevadel,
lek teiste tegevust (hommiku- mud ja selgeks saadud uued kui ma tublide ja suureks kasring, söömine) ei segaks. Et tal asjad andsid indu juurde. Ei vanud lastega pisarsilmil hüoleksid mugavad riided, mille läinud kaua, kui lapsed hom- vasti jätsin, mõistsin õpetaja
kallal ka ise pusida. Valisin mikust söögiluuletust juba töö peidus poolt. Õpetaja peab
talle ilma paelteta lihtsasti iseseisvalt ette kandsid. Nad kiiresti omaks võtma suure
jalga minevad jalanõud. Õpe- said selgeks, et kui mängima hulga võõraid lapsi. Ta peab
tasin talle, et hommikul rüh- pandi koristuslaul, tuleb rüh- mõistma kõiki vanemaid ning
ma minnes on viisakas öelda mas mänguasjad oma kohale nende kasvatusmeetodeid. Ta
tere. Ma ei viinud teda hoidu, panna ja kui seda teha kiiresti, peab oma juttu kordama mitjääb aega ka tantsimiseks. meid kordi ja teda peab jagukui ta tundus haiglane.
Üsna ruttu taipasid ma iga lapse jaoks. Ta peab

et pärast lõuna- suutma lapsi korraga tegevuses
Iga vanem peaks nad,
sööki peab käed ja suu hoida. Ja kevadel, kui kõik
veetma vähemalt ühe puhtaks pesema, oma lapsed on südamesse pugenud,
päeva lasteaias. tooli võtma ja lahti peab ta laskma neil jälle minriietuma, et voodisse na. Hinnakem oma laste õpeOlen ka mõelnud, et igal pugeda. Nad õppisid järjekor- tajaid nii lastehoius, lasteaias
kuni nelja-aastase lapse vane- ras ootama. Nad hakkasid kui ka koolis!
mal peaks olema nädalas üks koos mängima ja tekkisid esiGERLI VAINOMAA
lisapuhkepäev, et lapsed ei mesed tõelised sõprussuhted.
peaks iga päev hoius käima. Mida aeg edasi, seda arusaada- Tabasalu Lastehoiu abiõpetaja
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Volikogu liikme kolumn
Harku Vallavolikogu 8. koosseisu esimehena vaatan tagasi Harku valla elukeskkonna arengutele viimastel aastatel.

Anne-Ly Gross-Mitt „Täna on siin

E

esti president Lennart
Meri on öelnud: „Olukord on sitt, kuid see
on meie tuleviku väetis.“ Harku vallas on aastatepikkuse väetamise tulemusena palju saavutatud. Võin
Harku valla põliselanikuna
julgelt öelda, et täna on siin
tunduvalt parem elada kui
kümme-kakskümmend, aga
ka viis aastat tagasi.
Taristu üha paraneb
Kümneid kilomeetreid rajatud kergliiklusteid pakuvad
siin turvalist liiklemist ning
sportimisvõimalusi. Töö teede rajamisel on pidev ja jätkuv
– Sõrve tee, Vääna keskus,
Vääna-Jõesuu ja Keila-Joa
ühendamine, Suurupi kergliiklustee lõpetamine. Samuti
toimub pidevalt teede pindamine ning valla omandisse
võtmine, et tagada teedele
vallapoolne hooldus.
Puhta looduskeskkonna
säilimisse ning kvaliteetse
joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisse on tehtud
tõsiselt suur investeering ühtekuuluvusfondi vahendite
abil. Puhta joogivee ja kanalisatsioonisüsteemi said endale
Vääna-Jõesuu, Viti, Suurupi
ja Muraste piirkond. Seegi
tegevus jätkub ning 2018.
aastal on järge ootamas Kumna, Vääna, Tabasalu ning Muraste põhjaosa.

Harku Vallavolikogu esimees
Anne-Ly GrossMitt. / Foto:
Aule Sagen

tunduvalt
parem elada.“

hoopis uusi võimalusi. Samas
rekonstrueeritakse senine
koolimaja progümnaasiumiks, praegune algklasside
tiib kohandatakse Tabasalu
muusikakoolile ja algklassidele rajatakse uus hoone. Hariduslinnakusse on plaanitud
ka mitmefunktsiooniline saal,
kus korraldada avalikke kontserte, teatrietendusi ning laulda ja tantsida – muuta valla
kultuurielu kirevamaks.


On aeg
mõelda ka

sirguvatele
noortele,
kes vajavad
niisamuti
tegevust.

Suur samm edasi
haridusmaastikul
Kõikidel lastel on olemas lasteaia või -hoiu ning koolikoht. Ülevallaline haridusvõrk on kenasti toimima
saadud ning meie kõige väiksemad saavad turvaliselt käia
kodulähedastes 6-klassilistes
koolides. Meil on pädevad

ning võimekad lasteaia- ja
koolipered, kes panustavad
pühendunult meie lastele
hariduse andmisse. Peame
aga edaspidigi olema lasteaedadele ja koolidele toeks
muutuva õpikäsituse elluviimisel ning kaasava hariduse
rakendamisel. Erivajadustega
laste ja noorte valutuks kaasa-

miseks lasteaia- ja kooliellu
oleks aga tulevikus abi tugiüksusest, mille spetsialistid aitaksid nõu ja jõuga iga lasteaeda ja kooli.
Aastatepikkuse lobitöö tulemusel on meil Tabasalu riigigümnaasium käega katsuda. See peaks avama uksed
aastal 2020, pakkudes lastele

Arenguteks on
vajadust ja ruumi
Tabasalus valmis äsja staadion, mis loob vallas võimalused ka kergejõustikualade
arenguks. Oleme rajanud
laste mänguväljakuid, ent on
aeg mõelda ka sirguvatele
noortele, kes vajavad niisamuti tegevust. Külakeskustesse rajatavad väikestaadionid
võiksid kujuneda noortele
kogunemis- ning tegeluskohtadeks. Kogukonna algatusel,
avatud meetmete ja vallavalitsuse toel Tabasallu rajatud
ning samamoodi Murastesse
rajatav skatepark on siin heaks

eeskujuks ja näiteks.
Tabasalus alustatakse kevadel
uue tervisekeskuse rajamist,
kus saavad ruumid praegused
ja uued perearstid, samuti hakatakse pakkuma teenuseid,
mille tarbimiseks tuleb täna
Tallinna sõita. Rajatakse ka
hoolekandekeskus eakatele
ning autistidele – volikogu on
selle hanke võitja kinnitanud
ning seadnud hoolekandekeskuse kinnistule hoonestusõiguse võitja kasuks. Hanke võitja
soovib hoolekandekeskuse
avada 2019. aasta lõpus.
Dialoogi ja koostööd
Harku vallal on 22 km merepiiri, aga sadamatega on lood
kehvad. Uuel volikogul tuleb
tegeleda tõsiselt Tilgu sadama
arendamisega, samuti toetada
kohalike lautrikohtade – nagu
Suurupi lautrikoht – taastamist, mida juba täna kasutavad paljud kohalikud hobikalurid. Tagaplaanile on minu
hinnangul jäänud ka kohalikud ettevõtjad, kellega tuleb
dialoogi astuda, et leida ka
neid rahuldavaid lahendusi
Harku vallas.
Veel tuleb tõhustada vallavalitsuse, volikogu ning kodanikeühenduste vahelist koostööd, taaselustades vabakonna
ümarlaua ja andes sellele uue
hingamise, milles panustavad
võrdselt kõik osapooled.
Harku Vallavolikogu koosseis aastatel 2013–2017 tänab
vallavalitsust koostöö eest,
samuti vallaelanikke tähelepanekute ning ettepanekute
eest meie ühise elukeskkonna
paremaks muutmisel!

Reformimata põllumaade kasutamine lõpeb käesoleval aastal
2017. aasta lõpus lõpevad reformimata
maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks
kasutamiseks andmise lepingud.

M

aareform on nüüdseks jõudnud sinnamaale, et reformimata
põllumaa vormistamine lõpeb
lähema poole aasta jooksul,
mistõttu ei ole maa ajutiseks
kasutamiseks andmine enam
põhjendatud. Reformimata
maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks kasutamiseks andmise lepingud kehtivad kuni
31.12.2017. Kui lepingus märgitud lepingu lõppemise kuupäev on varasem või maa reformitakse enne käesoleva aasta
lõppu, siis lõpeb leping lepingus
märgitud või maaomaniku
kindlaksmääramise kuupäeval.
Maakasutaja saab vajadusel
kasutada saagikoristusõigust
kuni 2018. aasta sügiseni, mis
tähendab, et kui maakasutaja
külvas enne lepingu lõppemist,
siis võib ta ühe kasvuperioodi
saagi koristada ka pärast lepingu lõppemist.

Ajutise kasutuse
lepingud Harku vallas
Maa-ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina
Vooro sõnul on Harku vallas
siiani reformimata maal kehtivaid ajutise kasutuse lepinguid 76 põllumaa alal, kogupindalaga 410 ha ja neid maaüksusi asub pea kõigis Harku
valla külades:
• Adra külas 15 põldu, ~ 83 ha
• Harku alevikus 3 põldu, ~ 8 ha
• Humala külas 9 põldu, ~ 76 ha
• Ilmandu külas 3 põldu, ~ 27 ha
• Kumna külas 2 põldu, ~ 13 ha
• Kütke külas 14 põldu, ~ 82 ha
• Naage külas 4 põldu, ~ 22 ha
• Rannamõisa külas 4 põldu, ~
23 ha
• Suurupi külas 1 põld, ~ 4 ha
• Tutermaa külas 9 põldu, ~
27 ha
• Vahi külas 1 põld, ~ 2 ha
• Vaila külas 2 põldu, ~ 8 ha
• Vääna külas 9 põldu, ~ 35 ha

Riigi huvi on, et maa põllumajanduslik kasutus säiliks ka pärast ajutise kasutuse lepingute lõppu. / Foto: Unsplash.com

Mis saab ajutises
kasutuses olnud
maast edasi?
Seni ajutises kasutuses olnud
põllumaa omanikuks saab
enamasti riik ja sellise maa
kasutamiseks andmine ja
eraomandisse võõrandamine

toimub edaspidi riigivara
kohta kehtestatud reeglite
järgi. Riigi huvi on, et põllumajanduslik kasutus ei katkeks. Väiksemad maaüksused, mis ei ole riigile vajalikud,
müüakse avalikul enampakkumisel eraomandisse. Suu-

rema pindalaga maad, mis
võivad osutuda riigile vajalikuks, jäävad riigile ning antakse avalikul enampakkumisel rendile.
Kui maakasutaja kasutuses
olnud maatükk vormistatakse
riigi omandisse, saadab maa-

amet maakasutajale vastava
teate. Harku valla kodanikele
ei ole selliseid teateid saadetud.
Nende maaüksuste kohta, mis
on tänaseks veel reformimata,
saadab maa-amet teated tõenäoliselt novembrikuu, osaliselt ka jaanuari või isegi märtsikuu jooksul. Kui maa-amet
ei ole saatnud teavitust hiljemalt märtsikuu lõpuks, palutakse maakasutajatel võtta
ühendust kohaliku omavalitsusega ja küsida, kas ja millal
tema kasutuses olevale maale
tekib omanik.
Kui maakasutajatel tekib küsimusi selliste maade kohta,
mida nad kasutavad ajutise
kasutamise lepingu alusel, siis
võib pöörduda maa-ameti riigimaa haldamise osakonna
poole nii telefoni teel kui ka
e-kirjaga.
Maa-ameti avaldatud teate
täielik tekst on kättesaadav
maa-ameti kodulehelt www.
maaamet.ee/et/uudised/reformimata-pollumaade-kasutamine-lopeb-kaesoleval-aastal.
RUTH MÄGI
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Matkajate sõnul on rada hästi läbitav, ehkki vihmaste ja tormiste ilmade või merevee kõrge taseme ajal võib mõnes madalamas kohas raja läbimisega olla probleeme.
/ Foto: Lembe Reiman
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Hooaeg Tilgus
lõppes purjetajate
mõõduvõtmisega
Et selle aasta purjetamishooaeg Tilgus saaks korraliku punkti, otsustasime pidada esimesed Tilgu Sadama Jahtklubi karikavõistlused. Eelmise aasta hooaja
lõpuvõistlusest väljakasvanud ideed soosis ka ilmataat, kes 16. septembril peetud võistlust korraliku
tuule ja kuiva ilmaga kostitas.

24. septembrist
1. oktoobrini
märgiti Lääne-Harjumaal
maha Läänemere ranniku matkaraja viimane
lõik, mis kulgeb
läbi Harku valla.

L

äänemere ranniku matkarada kulgeb mööda
Eesti ja Läti rannikut
ning kaugemas tulevikus plaanitakse see ühendada Euroopa kaugmatkarajaga E9, mis
algab Portugalist ja läbib kogu
Euroopa ranniku kuni Narva-Jõesuuni. E9 kogupikkus ei
ole veel teada, aga arvatavasti
jääb see 5000 km kanti.
Rannikurada valmib Eesti-Läti piiriülese projekti „Hiking Route Along the Baltic
Sea Coastline in Latvia–Estonia“ raames ja see algab Läti-Leedu piirilt ja kulgeb Tallinnani. Projekti rahastab EestiLäti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond ja seda
viivad ellu kaheksa partnerorganisatsiooni Eestist ja Lätist.
Projekti peapartneri Läti Maa-

Läänemere ranniku matkaraja
viimane lõik sai maha märgitud
turismi esindaja Juris Smaļinskis läbis terve Eesti-Läti rannikuraja, olles ühtekokku teel 50
päeva ja läbides umbes 1220
km. Läänemere ranniku matkaraja täpne pikkus selgub
pärast kaardiparandusi.
MTÜ Läänemaa Turismi
juhataja ja projekti „Coastal
Hiking“ turundusspetsialisti
Annika Mändla sõnul on
projekt alles alguses ja praegu
parandatakse matkalt saadud
GPX faile. Kui valmib matkaraja koduleht, siis saavad inimesed failid omale GPS seadmesse alla laadida. Mändla
sõnul märgistatakse projekti
raames rada viitadega, paigaldatakse infotahvlid ja puhkekohad.
Rada sai kaardile
matkajate abiga
Rada aitasid kaardile märkida
Juris Smaļinskiga liitnud matkajad, kes teekonna läbi kõn-

Valla eakad näitasid
oma kokakunsti

4. oktoobril katsid valla eakad Tabasalu Eakate
päevakeskuses rikkaliku laua.

D

egusteerida sai sügisandidest tehtud söögi- ja joogipoolist, soolast ja magusat,
kokku üle 30 nimetuse. Sügisandide näitus-degusteerimine on Harku vallas juba
ammune traditsioon, sellega
tähistatakse rahvusvahelist
eakate päeva, mis on 1. oktoobril. Päevasündmuse avas
Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, osalejaid tänas Harku
valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.
Parimaks magusaks küpsetiseks valiti Liia Kuusiku valmistatud Tosca kook, teist
kohta jagasid kolm hõrgutist:
Helve Lõokese kaerahelbepirukas, Malle Aroldi õuna-porgandimoos ning Helju Suurlahe porgandi-suvikõrvitsapirukas. Kolmas koht anti

Linda Valgmäe kirsivürtsmoosile. Tore, et kodukokad
peavad lugu ilusast eesti keelest – vürtsmoos on kaunis
sõna, mida kasutada chutney
või tšatni asemel.
Parimaks soolaseks roaks
valiti Sirje Lõukese kapsapirukas, teine koht anti Tiina
Nurmsaare sibulapirukale,
tema sai auhinna ka oma sinise käharkapsa dekoratsiooni
eest. Kolmanda koha soolaste
ampsude seas võitis Helve
Pomerantsi kalakotlet.
Jookide kategoorias anti
välja kolm esikohta: Mati Loidi vaarika-aroonialiks ning
Iivi Kerdi valmistatud viinamarjaliköör ja barbarissimartiini.
Peale võitjate näitasid oma
loomingut nii toitude kui ka

disid. Eestis kõnniti kokku 26
päeva, sellest Harku vallas
1,5 päeva. Matkaraja eelviimast, 22 kilomeetri pikkust
lõiku Vääna-Jõesuu rannast
Tallinna piiril asuva Lucca
restoranini läbis koos Jurise
ja 11 matkalisega ka Harku
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Lembe Reiman.

madalamas kohas raja läbimisega olla probleeme.

Vana rada käidi
uuesti läbi
Harku vallas tähistati rahvusvaheline matkarada E9 juba 2000.
aastate alguses valge-sini-valge
märgistusega puude ja kivide
peal ning märgistust uuendati
viie aasta eest Harju
matkaklubi eestveda
Eestis kõnniti misel. Kuigi Harku valrannikurajal ühte- la üldplaneeringu
kokku 26 päeva. kaardile on see rada
kantud, on loodus ja
Sellel laupäevasel matkapäe- inimesed aastatega teinud oma
val oli peatuspaikades Suu- töö ja nüüd käidi rada uuesti
rupi elaniku Kalle poolt mat- läbi täpsemaks märgistamiseks.
ka hooldebuss, mis pakkus
Läänemere ranniku matkamatkajatele kuuma jooki ja raja projekt lõpeb 2019. aasta
vett ning varustuse transpor- oktoobris ning projekti edeti. Lembe sõnul on rada häs- nemist saab jälgida Rannikuti läbitav ja enamikule jõuko- raja Facebookilehelt: www.
hane, ehkki vihmaste ja tor- fb.com/rannikumatkarada.
miste ilmade või merevee
kõrge taseme ajal võib mõnes
RUTH MÄGI

Võitja Liia Kuusiku
Tosca koogi retsept
g

Põhi: vahusta 3 muna jadl170
jahu, 1,5

suhkrut. Sega juurde 2,5
a ja 125 g
tl küpsetuspulbrit, 1 dl piim kuivata150 g
le
pea
ja
põh
ta
Lao
d.
või
200 °C juures
tud jõhvikaid ja küpseta
umbes 20 minutit.

Kate: kuumuta keemiseni
75 g võid, 100 g mandlilaaste, 100 g purustatud
sarapuupähkleid, 2,5 dl
rõõska koort ja 1 sl nisuja
le
hu. Vala segu põhja pea
ja küpseta 225 °C juures
15–20 minutit.

Magusa kategooria võidukook, Liia Kuusiku Tosca kook. / Foto: Aule Sagen

dekoratsioonide seas Larissa
Püssim, kellelt oli laual lausa
viis erinevat toodet, Heljo
Tammaru, Külli Põllu, Merilin Metspalu, Aleksandra
Kübarsepp, Olga Piigert ja
Tiiu Turro. Seinaäärt kaunis-

Tilgu purjetamishooaeg lõpetati Tilgu Sadama Jahtklubi karikavõistlusega.
/ Foto: Kristjan Boberg

tasid Silja Lahe viljapeenraist
pärit viljavihud. Harku vald
tunnustas kõiki osalejaid ja
võitjad said väärilised auhinnad.
RUTH MÄGI

Vaprad purjetajad peale suurt võidusõitu. / Foto: Kristjan Boberg

P

urjetamiseks sobiv ilm ja
laste soov purjetada võimaldas pidada kokku neli
sõitu. Lapsevanemad, kes
soovisid purjetamisvõistlust
vahetult lainete keskel pealt
vaadata, viidi klubiliikmete
paatidega merele.
Võistlus peeti kahes paadiklassis. Optimistide klassis
oli võidukas Kusti Kaarel
Pals. Talle järgnesid Marek
Adrian Mäsak, Mattias Pärn
ja Mia Vaik. Zoom 8 klassis
said nelja sõidu järel kirja
kaks võitu mõlemad osalenud purjetajad. Rahvusvaheliste purjetamisreeglite kohaselt võidab sõidu viimase
sõidu võitja. Tasavägisest
võistlusest väljus võitjana
Emilie Susi, teisele kohale jäi
korraliku lahingu andnud
Carl Erik Purkas. Sadamas
ootas kõiki merel käinuid ja
kaldal võistlust jälginuid
kuum supp ja soojaks köetud
saunabuss. Mõlema paadiklassi parimatele üleantud
karikad lõid pilve tagant ilmunud päikese käes kuidagi
eriliselt särama. Võistlejate
jaoks oli kaetud auhinnalaud,
millelt iga purjetaja sai endale valida meelepärase meene.
Võistlejatele ja neile kaasa
elama tulnud sõpradele, tuttavatele ja lähedastele andis
see päev kindlasti meeldejääva elamuse. Septembri lõpu
viimasel treeningul saadeti
pestud paadid teenitud talvepuhkusele, et uue aasta suvel
taas merele naasta.

Mõeldes juba uuele
hooajale
Järgmisele merendushooajale mõeldes korraldab Tilgu
Sadama Jahtklubi koostöös
paadiluba.ee-ga väikelaeva
juhilubade saamiseks vajalikud kursused Tilgu sadamas. See on suurepärane
võimalus kõigil huvilistel
osaleda kursustel ja sooritada vajalik eksam kodu lähedal. Lisaks väikelaevajuhi
kursustele on võimalik osaleda ka SRC raadioside kursustel. Kursused algavad 11.
novembril ja toimuvad kolmel nädalavahetusel järjest.
Intensiivkursus võimaldab
lühikese ajaga omandada
vajalikud teadmised ja saada väikelaeva juhiluba. Lisainfot kursuse kohta saab
meie kodulehelt www.tmyc.
ee/kursused. Samal lehel on
võimalik ka ennast kursustele registreerida.
Hoolimata lühikesest ja
jahedast suvest on meil igaühel siit midagi meenutusteks kaasa võtta. Jahtklubi
selle aasta suvealbumit Tilgust ilmestavad avatud kalasadamate päev, Meresõbra
merekooli nädal, Tilgu Regatt ja valla karikavõistlused, muinastulede öö ja
hooajalõpu klubivõistlused.
Täname veel kord kõiki toetajaid, kes sellel hooajal meile abiks olid!
RAUL KALEP
TSJK kommodoor
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29. septembril Vääna-Jõesuu külaseltsi korraldatud valimisdebatil olid rohkelt esindatud kõik Harku
vallas tänavustel valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud, lisaks oli kohal üks üksikkandidaat.
Publikuarv jäi kandidaatide omale paraku alla. / Foto: Aule Sagen

21. septembril 2017 toimus Harku Vallavolikogu istung,
kus osales 20 vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku
Vallavolikogu aseesimees Helikar Õepa.
Istungil kinnitati järgmised määrused:
• Harku Vallavolikogu 31.
märtsi 2011 määruse nr
7 „Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine, teine lugemine;
• Harku Vallavolikogu
26.05.2016 määruse nr
13 „Eralasteaia toetamise
ja eralapsehoiu teenuse
rahastamise kord Harku
vallas“ muutmine;
• Harku valla haridusasutuse arengukava koostamise, kinnitamise ja selle
täitmisest aruandmise
kord.
Võeti vastu järgmised
otsused:
• Ranna tee 27 kinnisasjast eraldatava maaüksuse tasuta otsustuskorras võõrandamise
taotlemine;
• Riigihanke „Tabasalu
hoolekandekeskuse
ehitamine ehitustööde

•

•
•

•

kontsessiooni andmise
korras“ taotluse edukaks
tunnistamine ja hoonestusõiguse seadmine Tabasalu alevikus Klooga
mnt 13 kinnistule Viru
Hoolekande Aktsiaselts
kasuks;
Tabasalu alevikus
Tabasalu keskuse I etapi
detailplaneeringu vastuvõtmine;
Tabasalu alevikus Kooli
tn 1a detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
Liikva külas asuva
Uue-Sauelemma
kinnisasja jagamine ja
jagamisel moodustatavate katastriüksuste
sihtotstarbe määramine;
Jaoskonnakomisjonide
moodustamine Harku
Vallavolikogu 2017.
aasta valimisteks.
Järgmine Harku Vallavolikogu korraline istung
toimub 12. oktoobril 2017.

Harku valla valimisjaoskonnad
VALIMISJAOSKOND NR 2:

VALIMISJAOSKOND NR 1:

15. oktoober on valimispäev!
• 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

Tabasalu Ühisgümnaasium
Kooli tn 1, Tabasalu alevik
Kontakttelefon: 5887 7327

Harkujärve Põhikool
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:

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 kohe politseid. Nii aitad
kaasa valimiste ausale läbiviimisele.
Lisainfo valimiste kohta on avaldatud
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.
valimised.ee.

HARKU VALLAVALITSUS

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.

Eribuss Harkust valimisjaoskonda
Harkujärvel ja tagasi
Harku aleviku valijate elukohajärgne valimisjaoskond asub Harkujärve
Põhikooli hoones J. Venteri tee 2, Harkujärve küla. Valimispäevaks,
15. oktoobriks on korraldatud bussiliiklus Harku Keskuse parklast
(Instituudi tee 5) Harkujärve Põhikooli juurde ja tagasi.
Buss väljub Harku Keskuse parklast kell 11.30 ja 13.00 ning
Harkujärve Põhikooli juurest kell 12.30 ja 14.00.

 Harku Vallavalitsus teatab:
n Detailplaneeringu algatamise taotlused
Harku Vallavalitsusele on esitatud järgmised detailplaneeringu algatamise
taotlused:
• Muraste külas Muraka tee 14 maaüksusele;
• Vääna-Jõesuu külas Jõekääru tee 1 maaüksusele.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, mille käigus otsustatakse detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine.
Detailplaneeringu algatamiseks esitatud materjalidega saab tutvuda
Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee.
n Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
26.10.2017 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Planeeringu materjalidega saab tutvuda Harku valla detailplaneeringute
veebirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/170607_22/avalik/.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 68 võeti vastu Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN
OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H‑151‑11. Planeeritav maa-ala, suurusega u 7,1 ha, paikneb Harku vallas Tabasalu alevikus Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Ranna tee, Sarapuu tänava, Pähkli tänava ja Metsa tänava vahelisel alal.
Planeeringulahendusega luuakse võimalus Tabasalu aleviku keskuse
kujundamiseks atraktiivseks piirkonnaks, kus asuksid multifunktsionaalne
üldkasutatav asulaväljak, vallamaja, büroohooned, kauplused, söögikohad
jne.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga. Harku
valla üldplaneeringus on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
määratud üldkasutatavate hoonete maa, ärimaa, elamumaa ning haljasala ja
parkmetsa maa. Planeeringualale ulatub Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest tulenev 30 m laiune tee kaitsevöönd.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringu koostamise lähteandmed, olemasoleva olukorra
iseloomustus ja planeeringu sisulised lahendused on esitatud detailplaneeringu seletuskirjas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.10.2017–03.11.2017.
Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute
veebirakenduses kaart.harku.ee ning otselingil: http://kaart.harku.ee/
DP/100826_83/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 19.10.2017‑03.11.2017.
n Detailplaneeringute kehtestamised
● Harku Vallavalitsuse 02.10.2017 korraldusega nr 524 kehtestati Ilmandu külas Mikumäe tee 2 (tunnus 19801:001:2095) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood
11711661) tööle nr 2016_028.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevast 39 164 m² suurusega
Mikumäe tee 2 maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse põhjapoolsest
osast üks 17 022 m² suurusega elamumaa sihtotstarbega krunt. Seega detailplaneeringu realiseerimise tulemusena jääb Mikumäe tee 2 maaüksuse
lõunapoolsest osast alles 22 145 m² suurusega maatulundusmaa. Detailplaneeringuga kavandatud elamumaa sihtotstarbega krundile määratakse
ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 680 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 12,6 m ja kuni kolm maapealset korrust,
kus kolmas korrus võib moodustada 60% elamu ehitisealusest pinnast. Ühe
abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7

m ning kuni kaks maapealset korrust. Kolme abihoone suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus.
Katusetüübiks võib hoonetel olla kas lamekatus või viilkatus, lubatud on
katusekalded 0 kuni 25 kraadi.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb Mikumäe tee 2 maaüksuse põhjapoolne osa osaliselt elamumaa juhtfunktsiooniga ja osaliselt leebe režiimiga loodusliku haljasmaa
juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Elamumaa krundi hoonestusala on kavandatud elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalale. Üldplaneeringus
märgitud maantee perspektiivne sanitaarkaitsevöönd ulatub planeeritavale
alale u 40 m laiuse ribana, kuhu hoonestusala ei kavandata.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise korraldusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses otselingil http://kaart.harku.ee/DP/150126_2/avalik/.
● Harku Vallavalitsuse 02.10.2017 korraldusega nr 523 kehtestati Vaila
külas Põrgupõhja tee 6 (tunnus 19801:011:0447) ja Põrgupõhja tee 8
(tunnus 19801:011:0448) kinnistute detailplaneering vastavalt Ruum ja
Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 01/11.
Detailplaneeringuga kavandatakse Põrgupõhja tee 8 katastriüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurustega vastavalt (Pos
nr 2) 6774 m², (Pos nr 3) 7485 m², (Pos nr 4) 2579 m², (Pos nr 5) 5698 m²
ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega vastavalt (Pos
nr 6) 288 m². Detailplaneeringuga muudetakse Põrgupõhja tee 6 ja Põrgupõhja tee 8 maaüksuste vahelist piiri, moodustades Põrgupõhja tee 8 maaüksusest 376 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt (Pos nr 1b), mis
liidetakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Põrgupõhja tee 6 krundile
(Pos nr 1a). Kruntide Pos nr 1a ja Pos nr 1b liitmisel moodustatakse 2496
m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt (Pos nr 1). Detailplaneeringuga
määratakse elamumaa kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja vastavalt
detailplaneeringule kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga vastavalt 300 m² kuni 550 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 11 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5
m ning üks maapealne korrus. Lubatud on katuse kalded 15 kuni 45 kraadi.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala valdavalt elamumaa juhtfunktsiooniga alal ning osaliselt range režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga Vääna-Jõesuu tuumalal. Elamumaa krundid on kavandatud selliselt, et
elamumaa krundi koosseisus on ka rohevõrgustiku tuumala, kuid hoonestust on võimalik rajada vaid üldplaneeringus määratud elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Piirdeaeda rajamise osas kehtib kruntidel Pos nr 1, Pos nr 2,
Pos nr 3 ja Pos nr 5 nõue, et range režiimiga looduslikule haljasmaale ei ole
piirete rajamine lubatud.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise korraldusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses otselingil http://kaart.harku.ee/DP/061017_1716/avalik/.
● Harku Vallavalitsuse 02.10.2017 korraldusega nr 522 kehtestati osaliselt Muraste külas Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning
lähiala detailplaneering vastavalt KBT Ehitusprojekt OÜ (äriregistrikood
11507185) tööle nr 28441 kruntide pos nr 1, pos nr T20, pos nr 26, pos nr
27 ja pos nr 28 osas järgmiselt.
▪ Krunt pos nr 1 suurusega 109 255 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 60% ja teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa 40%. Krunt pos nr
1 on moodustatud olemasoleva koolikompleksi hoonete (olemasolevad
administratiiv- ja majutushoone, õppekorpus, õppetreening-, baasspordihoone, hoovimaja, katlamaja) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus kuni 20 hoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga 12 000 m². Kavandatavad hooned võivad olla kuni nelja maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 16 m.
▪ Krunt pos nr T20 suurusega 7895 m² transpordimaa 100%. Krunt pos nr
T20 moodustatakse olemasolevale Tilgu teele, mis läbib Piirivalvekooli
(tunnus 19801:001:2380) maaüksust.
▪ Krunt pos nr 26 suurusega 5450 m² kanalisatsiooni- ja reoveepuhastuse
ehitise maa 100%. Krunt pos nr 26 on moodustatud olemasoleva reovee-

puhasti hoone (ehitisregistri kood 120710963) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus ühe hoone püstitamiseks,
ehitisealuse pinnaga 900 m². Suurim kõrgus maapinnast on kuni 7,5
meetrit.
▪ Krunt pos nr 27 suurusega 36 924 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 90% ja teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa 10%. Krunt pos nr
27 on moodustatud olemasoleva teenistuskoerte koolituskeskuse hoone
(ehitisregistri kood 120308337) teenindamiseks. Detailplaneeringu kohaselt määratakse ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga 3100 m². Kavandatavad hooned võivad olla kuni kahe maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 9 m.
▪ Krunt pos nr 28 suurusega 70054 m² päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maa 100%. Krunt pos nr 28 moodustatakse Tilgu tee ja mere vahelisele alale jäävale metsaga kaetud alale. Detailplaneeringu kohaselt
krundile hoonestusõigust ei kavandata.
Osaliselt kehtestatav detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala riigi- ja sisekaitsemaa
(krunt pos nr 1, krunt pos nr 27, krunt pos nr 28) ning jäätmekäitluse maa
(krunt pos nr 26) juhtfunktsiooniga alal.
Detailplaneeringu materjalide ja kehtestamise korraldusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses otselingil http://kaart.harku.ee/DP/010116_60/avalik/.
n Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Harku Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 69 lõpetati Tabasalu alevikus Kooli tn 1a detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks
Harku Vallavalitsuse 29. november 2005. a korraldus nr 1852 „Tabasalu
alevikus Kooli tn 1a krundil detailplaneeringu algatamine“.
Otsusega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja Harku valla detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/051129_1852/
avalik/.
n Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade:
Harku Vallavalitsus teatab ettepanekust määrata Harku Vallavalitsuse
14.08.2017 korraldusega nr 375 kehtestatud Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga moodustatavale liikluspinnale kohanimeks Kirikjaani tee.
Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda www.harku.ee/
eelnou-avalikustamine ja Harku Vallavalitsuses ning arvamust saab avaldada 12.10.2017–26.10.2017 kirja või e-kirja teel harku@harku.ee.
n Projekteerimistingimuste avatud menetlus
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Rannamõisa külas
Merihobu tee 31a kinnistu hoonestusala nihutamiseks 9,9% ulatuses. Alal
kehtib Harku Vallavolikogu 31.07.2003 otsusega nr 61 kehtestatud Rannamõisa külas Saueaugu-7 detailplaneering.
Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste
andmist ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid
selle kohta ootame 11.10.2017–26.10.2017.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse ning alal kehtivate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel www.harku.
ee/ehituse-ja-planeerimise-teated; www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega
saab tutvuda Ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@
harku.ee 11.10.2017–26.10.2017.
n Harku Vallavalitsuse 25.09.2017 korraldusega nr 498 määrati Harku
valla ametlikke teateid avaldavateks ajalehtedeks vallalehena Harku Valla
Teataja ja üleriigilise levikuga lehena Eesti Päevaleht.
Korraldusega saab tutvuda Harku valla õigusaktide registris aadressil
https://oigusaktid.harku.ee.
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REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE
e-post vallaleht@harku.ee
telefon 5836 6637



Teated

n Ettevõte teostab ehitus- ja remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel
5660 7554, janek@janelldisain.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada tasuta
järelhaagist. Asume Tutermaal,
tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsentseeritud 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
ning viljapuude lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee
n Liuguksed, riidekapid, garderoobid.
Abi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
Fb Nagusul OÜ
n Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee
n Killustik, kruus, täide, graniitkild,
liiv, sõnnik, sõelutud põllu- ja
kompostmuld, kasvumuld, turvas,
freesasfalt, betoonisegu. Väikeveo
kallurid kuni 8 t. Tel 501 5992
n Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
n Liiva, killustiku ja mulla müük koos
kohale toomisega. www.kallurauto.ee,
tel 5639 3588
n Märjad küttepuud. Valge lepp 35 €/
ruum, must lepp 37 €/ruum, kask 40
€/ruum. Vedu alates 8 ruumist tasuta.
5349 2730
n LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362
n Korstnapühkija teenused,
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee
n Teostan puidutreimistöid,
tel 5196 2079

n Teostan santehnilisi ja pisiremonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@
gmail.com
n Ostan teie sõidukõlbliku, remonti
vajava või seisva sõiduki! Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid! Kuulutus ei vanane! Tel 5457
5055, e-mail: alka515@hotmail.com
n Ostan kiiresti sõidukorras auto:
5819 0200
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee
n Korralikult laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5 eur 30 L
kott. Harku ja Keila vallas transport
TASUTA. 5811 7351
n Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Ehitise audit. Hoonete
seadustamine. 522 0023, Mikk.
Täname kliente, keda oleme saanud
aidata.
n Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.
ee. Kaup kätte 1 tööpäevaga!
n Ostame, müüme, üürime
teie kinnisvara. Kiire ja korrektne
vormistamine. 22 aastat professionaalset töökogemust, tasuta
konsultatsioon. Laanemaa
Kinnisvara OÜ. Tel 505 8616
n Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide koostamine,
geodeetilised mõõtetööd. 5850 4300
n Pakume õunamahla pressimise teenust Kose vallas. Lisainfo 5621 9762 ja
www.nommetalu.ee
n Õhksoojuspumba paigaldus,
hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu, 5656 2191.
n Veoteenus. Kodumasinate
transport koos paigaldusega.
Mööbli paigaldus, hooldustööd.
TOP KV Haldus OÜ. Tel 518 8343
n Elamuühistu võtab tööle täiskoormusega hooldusmehe.
Lisainfo 504 6616
n Otsin koduabilist, kes koristaks
üks kord nädalas Vääna-Jõesuus asuvat u 140 m2 eramut. Tel 5663 0326
n Firma pakub tööd Tutermaal
andmesisestaja-klienditeenindajale.
Vajalik hea arvutikasutamisoskus.
Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Tööle asumine koheselt. Info
tel 501 5433 või saada kiri
raul@metanex.ee.

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
Ruth Mägi

Reklaam ja müük:
5836 6637
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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Jaak Eller

kutseline maakler

503 5680

Katcom Grupp OÜ

– võimalus näha, milline näeb välja aed, kus enamus puid-põõsaid on istutatud pühitsusega. Kogunemine kell 18.00 Saku Selveri parklas. Osalustasu 15 eurot.
Palume eelregistreeruda tervaiad@gmail.com või 503 7504.

AEGVIIDU VALLAVALITSUS KUULUTAB

välja avaliku konkursi vallasekretäri ametikoha
täitmiseks. Konkursikuulutus, s.o. tööülesanded ja nõuded kandidaadile on sätestatud rahandusministeeriumi
avaliku teenistuse kesksel veebilehel ning Aegviidu valla veebilehel www.aegviidu.ee.
Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2014.
Dokumendid saata 10. septembriks 2014 digitaalselt allkirjastatuna
e-postiga aadressil riivo.noor@aegviidu.ee või posti teel aadressil Kase
tn 10, Aegviidu, Harjumaa 74501, märgusõna “Avalik konkurss”.
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Erten Grupp OÜ - 15 aastat kogemusi
Täname oma olemasolevaid
kliente usaldamise eest!

tutele
ustine ning

ldplaneeri-

27.08.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse
saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas, Laaneotsa tee 1-18,
Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja
Laaneotsa tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ca 9,72 ha ja asub Vardi tee ääres ning
piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29,
Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kehtiva
ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud ehitusaluse
pindala suurendamiseks kuni 10 % krundi pindalast, s.t krundi planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m2.
Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi
Tel +372 606 6805, info@viimsivv.ee
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527 3923, moonika@erten.ee
www.erten.ee

VIIMSI VALLAVALITSUS
TEATAB:

duse-

Keila
Kõltsu
eerineerin-

11

Koos leiame alati
parima lahenduse!

astuse ja toidumetsa põhimõttel rajatud istutusalaga
metsaaed. Kogunemine Meremõisa bussipeatuses kell 18.00. Osalustasu 15 eurot.

2 Tootonet kõrgusega kuni 22 m ja ehitusaluse pintööaegadel 22.08.-05.09.2014. a. Maardu lin-

ldpla-

jaak.eller@pindi.ee

MTÜ Tervendavad Aiad sari “Energeetiline aiaturism”
koos geobioloog Kalju Paldisega

moodustatavatele krunhoonete püstitamiseks.
millest äri/tootmismaa
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ustine ning
nti ja
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Kolmapäev, 11. oktoober 2017

Sinu usaldusväärne kinnisvarapartner
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KLOOGA HARJUTUSVÄLJA
KASUTUSGRAAFIK
Kuupäev
18. august

Kellaaeg
Tegevus
09.00-17.00
Laskeharjutus
07.00-22.59
Väliharjutus
19. august
08.00-22.59
Laskeharjutus
07.00-22.59
Väliharjutus
20. august
07.00-22.59
Väliharjutus
21. august
08.00-20.00
Laskeharjutus
07.00-20.00
Väliharjutus
22. august
09.00-17.00
Laskeharjutus
07.00-17.00
Väliharjutus
23. august
07.00-17.00
Väliharjutus
24. august
07.00-17.00
Väliharjutus
25. august
07.00-17.00
Väliharjutus
26. august
09.00-17.00
Laskeharjutus
07.00-17.00
Väliharjutus
27. august
09.00-17.00
Laskeharjutus
07.00-17.00
Väliharjutus
28. august
09.00-17.00
Laskeharjutus
29. august
08.00-17.00
Laskeharjutus
Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid.
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid.
NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Harjutused toimuvad kooskõlas Keila
valla heakorraeeskirjaga.
Lisainfo telefon 5332 6746
e-mail klooga@mil.ee
internet harjutusvali.mil.ee

TEATED
MÜÜK
• Müüa 2m pikkuseid ja
40cm lõhutud mustalepa
küttepuid (oksavaba). Info
telefonil 5696 6907
• Müüa lõhutud küttepuid kuni 60 cm. Hind
alates 34 €/rm. Tel
525 0893, e-mail
info@vahergrupp.ee
• Müüa metsakuivi küttepuid (alates 35 €/rm) ja
tooreid lõhutuid lehtpuid
alates 30 €/rm), mõõdud
tellija soovil, tarne alates
10 rm, transport hinnas.
Tel 502 4895

OST
• Ostame ära Teie kasutu
sõiduki. Tuleme järgi, pakume head hinda. Tel
5695 5775
• Ostan 2-4 toalise korteri
Tallinna piires. Vastan kõigile pakkumistele. Tel
5820 0800
• Ostan töökorras Lexus
IS200 (1999 aasta) originaalraadio. Kassett all, CD
peal. Tel 5884 1423, Kristjan
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel
504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

TEENUS
• Fekaalivedu. Tel
513 2700, Ülo
• Kaardid ennustavad. Tel
900 1727, 24 h, hind 1,09

• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.
puuhooldaja.ee
• Paigaldame tänava- ja
äärekive, teeme haljastustöid. Lisaks puitmajade
värvimine ning lammutustööd. Tel 5844 2156
• Plekk-katuste ehitus ja
remont. Vihmaveesüsteemide, katuse lisatarvikute ja
kõikvõimalike lisaplekkide
paigaldus. Plekksepatööd.
Varikatused. Tel
5685 8222
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine, energiamärgised, liitumisprojketid,
tehnosüsteemide projketid.
Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
• Rakkekaevude puhastamine ja remont. Tel
557 4792
• Tänavakivide paigaldus,
lipp- ja võrkaedade ehitus,
lammutustööd, haljastustööd. Tel 5852 0474

TÖÖ
• Esko talu Saku vallas
Kajamaa külas otsib oma
toredasse meeskonda töökat ja kohusetundlikku
lüpsjat. Lisainfo tel
5647 5644, www.eskotalu.
ee
• Saematerjaliga tegelev
ettevõte Keilas pakub tööd
ketassaeraami operaatorile.
Kui kogemus puudub, kuid
on soov seda eriala oman-

Sinu heaks loodud!

