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RAHVAHÄÄLETUSE VÕIT-
SID BUSSIPAVILJONID

Harku valla 2018. a kaasava eelarve  
raha eest hakatakse rajama betoonist  
bussipaviljone.

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

Põlis-Naage talumuuseumis saab  
uudistada endisaegset kraami ja korral- 
dada kontserte.

PÕLIS-NAAGE TALUMUU-
SEUM KUTSUB KÜLLA
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Näiteks paraneb uuest aastast iseteeninduse  
kasutajasõbralikkus ja juba on lehele lisan-
dunud  kaevetööde infosüsteem OPIS.

HARKU VALLA KODULEHE 
E-TEENUSED UUENEVAD

ERIK SANDLA,
Harku vallavanem
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Aasta 2017 on 
olnud hea aasta  
ka valla arengule.

www.harku.ee       HarkuVald

Oleme Harku valla koolide lapsed ja kirju-
tame Sulle oma jõulusoovidest. Soove on 
tegelikult veel palju, kuid üle kõige soo-

vime olla rohkem oma pere ja sõpradega 
koos ning ilusaid valgeid jõule. Soovime 

Sulle, Jõuluvana, jõudu tööle ja ära  
endale tööga liiga tee!

Illustratsioon: 
Kaspar 3. klass 
Muraste kool

Illustratsioon:  
Riho 5. klass Vääna 
mõisakool

Kiri jõuluvanale:  
Juuna 4. klass Muraste kool
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Harku valla puuetega lapsed 
olid kutsutud 6. detsemb-
ril Rannamõisa lasteaeda 
jõulupidu pidama. Kuulanud 
ära Harku valla sotsiaal- ja ter-
vishoiuosakonna juhataja Tiia 
Spitsõni, Harku vallavanema 
Erik Sandla ning abivallavane-
ma Anne-Ly Gross-Miti tervitu-
sed, marssis lasteaia saali laulu 
ja kitarri saatel sisse lärmakas 
seltskond karvaseid ja sulelisi 
– jänes, kukk ja lammas. See oli 
Tallinna Lasteteatri Lepatrii-
nu trupp, kes tuli laste ette 
näidendi „Kord nii, kord naa“ 
esietendusega. Naerutanud 
lapsi ja nende saatjaid küllalt, 
saabus ka kaua oodatud jõu-
luvana. Kui peoõhtu alguses 
arvas mõni laps, et on vahel ka 
paha olnud, siis jõuluvanani 
need jutud ei jõudnud ja iga 
laps, kes soovis, sai taadiga 
juttu puhuda, talle patsu lüüa 
või põlvel istuda; kingipakkegi 
jagus igaühele. 

Tekst ja fotod: Aule Sagen

Harku valla eakad käivad juba 
aastaid ühisel jõulupeol, mille 
korraldab valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakond, et saada osa heast 
muusikast ning hiljem ka ühiselt 
jõulurooga maitsta. Soovijaid sõidu-
tavad bussid veel peole ja hiljem 
koju tagasigi. Tänavune eakate 
jõulupidu toimus 14. detsembril 
Tabasalu Ühisgümnaasiumis, kuhu 
tuli kokku pea 140 valla pensionäri. 
Eakaid tervitas valla sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna juhataja Tiia 
Spitsõn, samuti tõid eakatele oma 
soojad tervitused ja rõõmusõnumid 
kaua oodatud hoolekandekeskuse 
ning ka uue tervisekeskuse kohta 
Harku vallavolikogu esimees Kalle 
Palling, vallavanem Erik Sandla ja 
abivallavanem Anne-Ly Gross-
Mitt, soovides kõigile jõulurõõmu, 
rohkem aega lähedaste seltsis ja 
head tervist.

Erilise muusikalise elamuse 
pakkus jõulupeol Harku valla 
eakatele Eesti džässi- ja soulilaulja-
tar Sofia Rubina oma trioga, seda 
nii suurepärase muusika kui ka 
artistlikkusega. Kontserdi järel ootas 
aga külalisi juba TÜGi kokkade 
kaetud jõululaud, mille ääres head 
rooga maitstes ja mõnusalt juttu 
vestes tuli pühademeeleolu veelgi 
lähemale.

Head Harku valla elani-
kud, jõulupühad ja 
aastavahetus on kohe 

käes. See on pühade aeg, mil 
võtta hoog argitoimetustest 
maha ja pühendada rohkem 
aega oma perele, lähedastele, 
sõpradele. Samuti on aeg vaa-
data tagasi möödunud aasta-
le ja seada sihte uueks aastaks.

Tegus aasta 2017 
kõigile
Lõppev aasta on olnud Harku 
vallale hea aasta. See on olnud 
tõeline laste ja noorte kultuu-
riaasta, kus edu ja põnevad 
ettevõtmised on saatnud val-
la noori lauljaid ja tantsijad, 
aga ka sportlasi. Samuti on 
tunnustust saanud nii meie 
lasteaedades kui ka koolides 
tehtud töö, seda nii õpilaste 
heade õppetulemuste kui ka 
mõõduvõtmiste, eksamitule-
muste kui ka erinevates prog-
rammides ja projektides osa-

Kaks jõulupidu: vürtsika džässi ja verivorstiga eakatele, nalja ja lauluga puuetega lastele

Järgmist aastat  
kujundab kindlasti 

Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäev.



Aastaring on taas täis saamas. Vallavanem Erik Sandla 
võtab aasta 2017 Harku vallas kokku.

– hea aasta vallale

Metusala Arhitektide „Võrk“ pälvis Tabasalu tervisekeskuse arhitektuurse ideekon-
kursi žürii üksmeelse heakskiidu, uue tervisekeskuse projekteerimine on alanud ning 
ehitusega plaanitakse alustada kevadel.  /  Eskiis: Metusala Arhitektid OÜ

Tabasalus 16. septembril Eesti Koolispordi Liidu egiidi all toimunud Tabasalu laste 
ja noorte basseinitriatloni võitis Tabasalu Ühisgümnaasiumi võistkond, nendega 
koos on fotol võidukad triatleedid ka teiseks tulnud Elva ja kolmanda koha saanud 
Rakvere gümnaasiumist.  /  Foto: erakogu

XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus osales rohkem kui 400 Harku 
valla noort koos juhendajatega. Ja nende teekond lauluväljakule pakatas 
rõõmust. /  Foto: Aule Sagen

ja on palunud tähtaja piken-
dust. Harkujärve kooli õpeta-
jad ja kooli töötajad, õpilased 
ning lapsevanemadki on vap-
ralt talunud ebamugavusi, 
mida ruumikitsikus ja ehitus-
tööd on seal kaasa toonud. 
Oleme neile mõistva suhtu-
mise eest väga tänulikud. 
Paraku tuleb paluda neilt 
veelgi kannatlikkust. Töö 
selle nimel, et kooli laiendus 
valmiks võimalikult kiiresti, 
jätkub. Loodan, et kui kaas-
aegsed ruumid on koolile üle 
antud, korvab see kiirelt prae-
gused vintsutused.

Eestile oluline 2018
Mida toob kaasa järgmine 
aasta? Investeeringud valla 
elukeskkonna arendamisel 
jätkuvad, eespool oli kaaluka-
matest projektidest ka juttu. 
Kogu järgmist aastat kujundab 

kindlasti Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäev. 24. veebruari, seda 
tähtsat päeva kogu riigi jaoks, 
soovime tähistada vallas esma-
kordselt piduliku lipuheiska-
misega, mis toimub päikese-
tõusul Harku vallamaja ees 
Tabasalus. Eelmisel õhtul on 
aga kõik oodatud osa saama 
traditsioonilisest pidulikust 
rivistusest Rannamõisa kiriku 
juures, et sealt suunduda ühes-
koos Muraste paeplatsile tähis-
tama Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäeva lõkke ja kontserdiga. 
Kevadel tärkavad Tiskre ringi 
juurde istutatud noore tammi-
ku all esimesed sinivalged õied 
ning sügiseks saab haljasala 
sünnipäevakingina Eestile 
valmis. Loodan, et kauneid ja 
püsivaid kingitusi Eesti Vaba-
riigile sünnib vallas veelgi.

Kindlasti on aga Harku vald 
juba praegugi ilus, hea ja tur-
valine koht elamiseks. Võtke 
pühade ajal aega, et sellest ka 
rõõmu tunda!

Head vallaelanikud, soovin 
kõigile rahulikku jõuluaega 
– veedame selle oma lähedas-
te seltsis. Seejärel aga juba 
meeleolukat aastavahetust ja 
palju kordaminekuid uuel 
aastal! 

Foto: Olga Makina

Erik sandla
Harku vallavanem 2017  

lemiste näol. Lisaks sai hoo 
sisse esimene Harku valla 
noortevolikogu, kus kaheksa 
aktiivset noort panustavad 
vabatahtlikult sellesse, et meie 
noorte vajadusi peetaks valla 
arengus selgemalt silmas.

Heaks eeskujuks neile noor-
tele on valla aktiivne vaba-
kond, kelle kätes on tänaseks 
vaba aja ja huvitegevuse kor-
raldamine kandikeskustes. 
Samuti seisavad vabaühendu-

sed oma piirkondade arengu 
eest hea. Vabatahtlikud anna-
vad aga meie noortele isa-
maalist haridust, kaitsevad 
korda ja on valmis tõttama 

appi päästetöödele nii tule- 
kui ka mereõnnetuste puhul.

Ettevalmistus uueks 
aastaks
2017 on olnud hea aasta ka 
valla arengule. Me saime po-
sitiivse rahastusotsuse uue 
tervisekeskuse ehituseks Ta-
basalusse, kuhu saavad kaas-
aegsed ruumid meie perears-
tid ja teisedki terviseteenuste 
osutajad. Uue tervisekeskuse 

projekteerimine käib 
ning ehitustöödega 
on plaanis alustada 
2018. aasta kevadel. 
Samuti saime Euroo-
pa Liidu rahastuse 
uue lasteaia rajami-

seks Harkujärvele, mille ehi-
tamisega alustatakse lähiajal 
ja see peab valmima 2018. 
aasta sügisel. Lisaks sai allkir-
jastatud leping siia kanti pikalt 

oodatud hooldekodu ehita-
miseks ja sellegi olulise objek-
ti ehitustöödega on hoolekan-
dekeskuse rajajal plaanis 
alustada kevadel. Positiivselt 
on kulgenud läbirääkimised 
siseministeeriumiga Sisekait-
seakadeemia endise Muraste 
piirivalvekolledži tasuta üle-
andmiseks Harku vallale ning 
nüüd tuleb oodata veel valit-
suse lõplikku otsust õppe-
kompleksi tuleviku kohta. 

Tuleb veelgi varuda 
kannatust
Kordaminekute kõrval on 
paraku ka midagi, mis pole 
plaanide järgi teostunud. See 
on Harkujärve kooli vana osa 
renoveerimine ja laiendami-
ne. Ehitustööde lõpptäht-
ajaks – 30. novembriks – 
hoone veel valminud ei olnud 
ning ehitustööde peatöövõt-

Nii nagu juba palju aastaid, korraldas vald ka sel aastal oma jõulu-
peo nii valla puuetega laste peredele kui ka siinsetele eakatele.
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Koolikohtade taotlemine algab 
15. jaanuaril
Alates 15. jaanuarist algab e-keskkonnas 
HALDO (www.haldo.ee) taotluste vastuvõtt 
esimestesse klassidesse koha saamiseks 
2018/19. õppeaastal. E-keskkonna kasutami-
seks tuleb seal esmalt luua ID-kaardi alusel 
isiklik konto. Seejärel saab sisestada kasutaja 
ja lapse andmed ning märkida oma eelistused 
valla koolide kohta. Hiljem on lapsevanematel 
võimalik HALDOs andmeid ning oma eelistusi 
lasteasutuste ja koolide osas muuta ja jälgida 
taotluste lahendamise kulgu. Neil peredel, kel 
puudub võimalus e-keskkonnas töötamiseks, 
tuleb koolikohataotluse esitamiseks pöörduda 
Harku vallamajja (Kallaste tn 12, Tabasalu).

Koolikohapakkumised tehakse esimeses 
etapis neile lastele, kes on õppeaastale eelne-
va kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku 
valla elanikud. Lisaks kontrollitakse enne klas-
side lõplikku komplekteerimist lapse ja ühe 
vanema elukoha registreeritud aadressi.

Esimene 1. klasside komplekteerimise voor 
algab veebruari teises pooles. Esialgse kooli-
kohapakkumise peaksid saama kõik aegsasti 
taotluse esitanud lapsed hiljemalt 15. aprilliks.

Taotluste esitamise ja kooli- ning lasteaia-
kohtade jagamise kohta saab lisainfot valla 
haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar 
Soelt e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee või 
telefonil 606 3800. (Harku Vallavalitsus)

Ehitaja taotleb Harkujärve kooli 
valmimistähtaja pikendamist
Harkujärve kooli ehitustööde peatöövõtja 
Eviko Ehitus (endise nimega Sand Ehitus OÜ) 
koos Riito Ehitus OÜ-ga taotleb Harku Valla-
valitsuselt kooli juurdeehitustööde valmimis-
tähtaja pikendust. Olemasoleva hoone aatrium 
saab valmis käesoleva aasta sees ning lubatak-
se koolile üle anda 31. detsembriks. Jaanuari 
keskpaigaks lubab ehitaja esitada ka detailse 
ehitusgraafiku. 

Harkujärve kooli juurdeehitustööde lepin-
gujärgne lõpptähtaeg oli 30. novembril 2017. 
Ehitustööde kiiremaks valmimiseks on vallava-
litsus rakendanud kõiki lepingust tulenevaid 
võimalusi. Tähtaja pikendamise või pikenda-
mata jätmise otsustab vallavalitsus käesoleval 
nädalal. (Harku Vallavalitsus)

Valla mälumängurid tõid  
kaks 2. kohta
Lõppesid Eesti Maakilva ja IV Külakilva män-
gude eelvoorud. Harku valla esindusvõistkond 
saavutas Otepää valla (155 punkti) järel 153 
punktiga 2. koha ja mängib 10. märtsil super-
finaalis. 3. kohale tuli 145 punktiga Põltsamaa 
linn. Harku valla II võistkond mängib 13. 
jaanuaril B-finaalis, kust on hea mängu korral 
võimalik tõusta A-finaali.

1. detsembril toimus Laulasmaal Keila kihel-
konna mälumäng. Harku valla võistkond saa-
vutas Keila võistkonna Kiwanis (46 punkti) järel 
43 punktiga 2. koha. Võistkonnas mängisid 
Hugo Tang, Rein Kooli, Tanel Reinola ja Uuve 
Reinola. 3. kohale jäi Kloogaranna võistkond 
37 punktiga. (Rein Kooli)

Harku vallas on üldiselt tur-
valine elada ja valla piir-
konnapolitseiniku René 

Uustalu sõnul on olukord iga 
aastaga üha paranenud. Ni-
melt näitab politseistatistika, 
et juba mitmendat aastat on 
vallas toimuvad süüteod lan-
gustrendis, sealhulgas ka vägi-
vallakuriteod. Viimase puhul 
on eriti hea just lähisuhte vägi- 
valla vähenemine. 

Piirkonna suurimate prob-
leemidena toob valla konstaa-
bel välja autojuhtide kiiruseüle-
tamised, ka sissemurdmised 
asutustesse. Samuti kerkib aeg-
ajalt üles mure ilma omanikuta 
vabalt ringi liikuvate koerte 
pärast, kes on rünnanud ka 
inimesi.

Pühadeaegne 
tülitekitaja
Pühadeaegne põhiprobleem 
on Uustalu sõnul sama, mis 
kõikjal mujalgi – alkoholiga 
kiputakse liialdama, mis viib 
omavaheliste konfliktideni. 
„Selle vältimiseks võiks alko-
holi üldse mitte juua või teha 
seda mõistlikult ja piiri pida-
des,“ nentis kohalik konstaabel.

Pühadeaegseid riske arvesse 
võttes ongi politsei sel ajal Uus-
talu sõnul väljas pigem suuren-
datud jõududega. „Kohest sek-
kumist nõudvate probleemide 
korral tuleb helistada hädaabi-
numbrile 112,“ tuletas piirkon-
napolitseinik meelde, kuhu 
kiire abi saamiseks pöörduda. 
Probleemidest, mis ei nõua 
kohest reageerimist, tuleks aga 
teada anda piirkonnapolitseile 

Turvalist pühadeaega kõigile!

kas e-posti teel või vastuvõtule 
tulles.

Ära kutsu kurja karja
Just pühade ajal suureneb 
inimeste aktiivsus ka sotsiaal-
meedias, mille vahendusel soo-
vitakse sõpradele-tuttavatele 
häid pühi ning jagatakse foto-
de-videote abil oma emotsioo-
ne ja ettevõtmisi, sealhulgas ka 
reisiplaane. Veebikonstaabel 
Andero Sepp on märganud, et 
inimeste teadlikkus sotsiaal-
meedia võimalustest ja ohtu-
dest on viimasel ajal oluliselt 
paranenud. Siiski soovitas ta 
postituste puhul silmas pidada, 
et jagama ei peaks midagi sellist, 
mida postitaja ei soovi näha 
järgmisel hommikul ajalehe 
esikaanel. Reisiplaanide jaga-
misel tuleb aga arvestada, et see 
annab võimalikele kurikaeltele 
teada, milline kodu pühade ajal 
tühi on. Kindlasti aga ei tohiks 
Sepa sõnul levitada infot, mille 
päritolus ja õigsuses postitaja ise 
kindel ei ole: „Tuleb arvestada, 
et info, olgu see tõene või mitte, 

rekeskuse number 112 töötab 
ka pühade ajal 24/7 ja et sealt 
saab abi igal juhul, kui ohus on 
elu, tervis või vara. Ka kuri-
teoinfo puhul tuleb teavitada 
politseid, mitte seda sotsiaal-
meediasse paisata. „Kuigi ini-
mene võib sotsiaalmeediasse 
postitada heas usus sooviga 
teisi hoiatada, võib ta nõnda 
nässu ajada menetluse ja anda 
kurjategijale eelise,“ selgitas 
veebikonstaabel.

AULE SAGEN

Pikem pühadeperiood jõu-
lude ja aastavahetusega on 

kohe algamas. Harku valla 
konstaabel René Uustalu 

ja veebikonstaabel Andero 
Sepp soovivad kõigile  

turvalisi pühi.

Statistika näitab, et Harku vallas on üha turvalisem elada.   /  Foto: Harku Vallavalitsus

Häirekeskuse num-
ber 112 töötab ka 
pühade ajal 24/7. 



n  Ära postita ega jaga teadlikult 
valeinformatsiooni.

n Käitu viisakalt ja austa teisi 
kasutajaid – ka siis, kui nende 
arvamus sinu omaga ei kattu.

n  Ära postita infot, mida sa ei ole 
valmis jagama kogu riigiga.

Veebikonstaabli 3  
soovitust sotsiaalmeedias:

võib mõne minutiga levida üle 
maailma.“ Puhas vale ja ka 
pooltõed tuleks seega jätta pos-
titamata.

Kiire abi hädaabi- 
telefonilt
Veebikonstaablid suhtlevad 
sotsiaalmeedia vahendusel 
inimestega, proovivad neile 
abiks olla ning annavad edasi 
nendeni jõudnud olulist teavet. 
Veebikonstaabliga tasub võtta 
ühendust, kui inimene tunneb, 
et on sattunud süüteo ohvriks 
ning soovib nõu ja juhenda-
mist, kuidas edasi käituda. Pü-
hade ajal aga veebikonstaablid 
ei tööta. „Kui juhtub midagi, 
mis vajab viivitamatut sekku-
mist või abi (oht elule, tervisele, 
varale), siis saab abi numbrile 
112 helistades või ka SMS-i 
saates,“ toob Sepp välja, et häi-

H arku valla kodulehel www.
harku.ee hakkas sel aastal 
tööle iseteeninduskesk-

kond vallaelanikele, kus saab 
esitada valda elektrooniliselt 
erinevaid taotlusi. E-teenuste 
kvaliteedi tõstmiseks asenda-
takse uue aasta alguses senine 
iseteeninduse platvorm uue-
ga. „Uus keskkond on paind-
likum, funktsionaalsem ja 
annab meile võimaluse aja 
jooksul muuta elektroonseks 
enamik taotlusi, mida valla-
elanikel on võimalik valda 
esitada,“ põhjendas Harku 
vallavalitsuse IT-juht Alari 
Laht muutust. Samuti saab 
uues keskkonnas taotlusi 
arendada rohkem vastavalt 
oma soovidele,  erinevalt va-
rasemast keskkonnast, kus see 
oleks olnud aeganõudev ja 
kulukas. 

Lihtsustab 
menetlemist
Esialgu saab uues iseteenin-
duskeskkonnas täita samasid 
taotlusi, mis on seal juba prae-
gugi olemas, uued taotlused 
lisatakse sinna vastavalt nen-
de valmimisele. Esitatud taot-
luse menetluse kulgu on selle 
esitajal võimalik uues kesk-
konnas ka jälgida. Paremini 

peaks sujuma uuel platvormil 
ka ametnike töö – seal vähe-
neb vajadus andmeid käsitsi 
kontrollida, mis teeb taotluste 
menetlemise täpsemaks, kii-
remaks ja mugavamaks. Kui 
aga vallamajja pöördunud 
inimesel ei ole võimalik arvu-
tis taotlust esitada, saavad 
ametnikud uues iseteenindus-
keskkonnas teha elektroon-
seid taotlusi tema eest ise. 
„Sellised võimalused teenivad 
ka meie keskkonnasõbralikku 
eesmärki vähendada paberil 
esitatud taotluste hulka, mille 
menetlemine võtab ka amet-
nikel rohkem aega,“ märkis 
Laht.

Iseteeninduskeskkonna 
leiab Harku valla kodulehe 
avalehelt iseseisva vahelehena 
www.harku.ee/iseteenindus. 

Info kaevetöödest 
meilile
Nüüdsest on võimalik kodu-

lehelt mugavalt leida infot 
erinevate kaevetööde ja nen-
dest põhjustatud tänavate 
sulgemiste, elektri-, vee- ja 
soojavarustuse katkestuste või 
ka avariide kohta Harku val-
las. Nimelt liitus vald opera-
tiivinfosüsteemiga OPIS, mis 

on elektrooniline andmebaas 
kaevetööde menetlemiseks. 
Harku valla teede spetsialist 
Henry Prits selgitas, et OPIS-e 
kaudu esitatakse valda kaeve-
tööloa või tänava ajutise sul-
gemise loa taotlused, samas 
infosüsteemis taotlusi ka me-

Valla e-teenused uuenevad
Aasta alguses vahetub Harku valla kodulehe iseteeninduskeskkond; lisaks on  
kodulehele lisandunud uus infosüsteem OPIS valla territooriumil kavandatavate 
kaevetööde menetlemiseks ja jälgimiseks.

netletakse. „Infosüsteemi si-
sestatud taotluste andmed 
märgitakse kohe kaardil koos 
legendiga, kus on näha ka 
tööde aeg ja tegija,“ kirjeldas 
Prits, kuidas jõuab info kae-
vetöödest kiirelt kaardile. 
Soovi korral jõuavad teavitu-

sed piirkonna kaevetöödest 
tema sõnul ka meilile – selleks 
tuleb lihtsalt huvi pakkuv 
piirkond infosüsteemi kaardil 
ära märkida ning seal toimu-
vate tööde teavitused e-posti 
teel endale tellida. Infosüstee-
mi OPIS pääseb Harku valla 
kodulehe taotluste ja juhiste 
alalehe kaudu www.harku.ee/
taotlused-ja-juhised, otsetee 
OPIS-esse on harku.opis.ee.

AULE SAGEN

Infosüsteemis OPIS leiab 
infot erinevate kaevetöö-
de kohta Harku  
vallas.  /  Ekraanitõmmis



tas Peep Roosmann, osaühin-
gu PR Betoon üks omanikest. 
Ka ülejäänud bussipaviljonid, 
mis on mõeldud Harku valla 
kaasava eelarve rahvahääletu-
se võitnud projekti raames 
bussipeatustesse paigaldada, 
peaksid järgima sama stiili. 
Materjaliks on betoon niisa-
muti seose loomiseks minevi-
kuga - samast materjalist ehi-
tati kindluserajatisi 100 aastat 
tagasi. Ühe betoonist bussipa-
viljoni eeldatav maksumus on 
5000 eurot (lisandub käibe-
maks). 

Projekt valmib 2018. 
aastal
„Betoonist bussiootepaviljo-
nid – 100 aastat ajalugu“ oli 
ettepanek, mis kogus 1.–8. 
detsembrini veebiplatvormil 
VOLIS toimunud rahvahää-
letusel enim hääli (89), kan-
dideerides kuue ettepaneku 
seas kuni 50 000 eurosele 
Harku valla kaasava eelarve 
rahastusele. Rahvahääletu-
sest võttis osa kokku 308 
vallaelanikku. Enim hääli 
kogunud ettepaneku elluvii-
mist rahastab Harku vallava-
litsus kaasava eelarve vahen-
ditest ning vallavalitsus 
korraldab ka selle projekti 
elluviimise 2018. aastal.

AULE SAGEN
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Paviljonid pakuvad muutliku ilma eest head kaitset.  /  Foto: erakogu

/  Foto: Olavi Ruhno

G lögipudelid ja -pakid on 
pandipakendid, mis tuleb 
viia pandipakendiauto-

maati, muud klaaspudelid ja 
pakid aga tühjalt pakendikon-
teinerisse (ka vallamaja taga on 
pakendikonteiner olemas). 
Jõuluprae leem ja rasv sobivad 
segaolmejäätmete hulka, han-
gunud rasv, kui see on paberi 
sisse pandud, biojäätmete hul-
ka. Küünlavaha, küünalde 
plast- ja klaasümbrised kuulu-
vad segaolmejäätmete hulka, 
ent küünalde plekist topsid 
metalljäätmete hulka. Jõuluka-
lendrite papist osad lähevad 
vanapaberisse ning plastiksisu 
pakendi hulka. Mõnda jõuluga 
seotut saab ka hästi taaskasu-
tada. Näiteks jõulukaarte võiks 
uuesti kasutada jõulupakkide 
kaunistamiseks. Kingipabe-

Foto: Olga Makina

Lembe reiman
Keskkonnaspetsialist

reid ja -paelu kasuta uuesti nii 
palju kui võimalik! Paberist 
ümbris sobib muidu aga pabe-
rikonteinerisse, muust mater-
jalist paber aga segaolmejäät-
mete hulka. Kodukaunis- 
tamisest järele jäänud jõululil-
led ja -pärjad pane biojäätme-
te sekka ning jõulukuusk vii 
jaanuaris toimuvale kuusepõ-
letamise üritusele (ka Tabasa-
lus toimub traditsiooniline 
kuusepõletamise üritus juba 
2007. aastast). Kui elektrilistel 
jõuluvalgustitel lähevad pirnid 
läbi, siis ära viska neid terve-
nisti ära, vaid kasuta varupir-
ne, nii säästad loodust ja pi-
kendad valgust i  eluiga. 
Katkised valgustid kuuluvad 
muidu jäätmejaama elektri- ja 
elektroonikajäätmete hulka.

Kinke tehes mõtle samuti 
looduse säästmise peale. See-
tõttu ära kingi asju, vaid ela-
musi! Ka ei tasu kinkida mõt-
tetuid asju, vaid uuri enne 
kingisaaja salasoove. Valmista 
kingitused ise olemasolevatest 
materjalidest ja asjakestest. 

Anna prügikastile 
jõulupuhkust!

Jõulude ajal tekib tavapärasega võrreldes rohkem ja teistsu-
gust prügi. Et kõik oleks selge, mis prügi millise jäätme hulka 
sobib, toome siinkohal ära jõuluprügi sortimise juhise. 

„Eesti riik saab järgmi-
sel aastal saja-aasta-
seks. Ettepanekut 

tehes oli minu sooviks vaada-
ta tagasi minevikku ja tõsta 
esile seda, mis siin kandis 100 
ja enam aastat tagasi toimus,“ 
selgitas rahvahääletuse võit-
nud ettepaneku tegija Urmas 
Ambur selle tagamaid. Peeter 
Suure Merekindluse rajamist 
aastatel 1911–1917 peab ta 
selle aja kohta väga suureks 
ettevõtmiseks: „Maa- ja me-
rerinde ning varustusladude 
ühendamiseks ehitati kit-
sarööpmeline kindlusraudtee, 
mille kogupikkus koos haru-
teedega oli 263 km. Võrdlu-
seks võib välja tuua, et tänase 
suurprojekti, Rail Balticu 
raudtee kogupikkus Eestis on 
50 km lühem,“ märkis Am-
bur, lisades, et mitmed täna-
sed valla teed on rajatud endi-
sele kindlusraudtee tammile. 
„Raudteerööpad on ammu 
üles võetud ja auruveduri 
asemel liiguvad seal bussid, 
aga side minevikuga on ole-
mas.“ 

Ajalugu tutvustavad 
paviljonid
Betoonist ootepaviljonid, mis 
oma kujult sarnanevad mit-
mel pool Harku vallas paikne-
vate rooduvarjendite vormi-
dega, peaksidki saama asu- 

Vallarahvas otsustas 
bussipaviljonide kasuks

Harku valla kaasava eelarve rahvahää-
letuse võitis ettepanek rajada betoonist 
bussiootepaviljonid ja paigaldada need 

peatustesse, mis asuvad kunagise  
Peeter Suure Merekindluse maismaa- 

raudtee asukoha lähistel.

Istungil võeti vastu  
järgmine määrus:

n Harku Vallavolikogu 29. jaanua-
ri 2015 määruse nr 2 „Harku 
Vallavalitsuse hallatavate asu-
tuste töötajate töötasustamise 
alused“ muutmine.

Istungil võeti vastu  
järgmised otsused:

n vara omandamine;
n nõusoleku andmine hoo-

nestusõiguse koormamiseks 
hüpoteegiga;

n Ilmandu külas Romantiku tee 6, 
Romantiku tee 6a ja Romantiku 
tee 8 maaüksuste ning lähiala 
detailplaneeringu algatamine;

n Laabi külas Teearu maaüksuse 
ja lähiala detailplaneeringu 
algatamine;

n Sõrve külas Tammi tee 83 maa-
üksuse ja lähiala detailplanee-
ringu algatamine;

n Sõrve külas Tammi tee 83 maa-
üksuse ja lähiala detailplanee-
ringu keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamine;

n Harkujärve küla Kiriku tee 6 
ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise lõpetamine;

n Harku Vallavolikogu esindaja 
määramine Tabasalu Muusika-
kooli hoolekogusse.

Järgmine Harku Vallavolikogu kor-
raline istung toimub 28.12.2017 
algusega kell 16.00 Harku valla-

maja koosolekute saalis

Volikogu 
istungilt:



30. novembril 2017 toimus Harku 
Vallavolikogu istung, kus osales  
19 Harku Vallavolikogu liiget,  
istungit juhatas Harku Vallavoli- 
kogu esimees Kalle Palling.

koha maismaaraudtee vara-
semal trassil, tähistades ku-
jundlikult seda liikumisteed, 
mis 100 aastat tagasi oli siin 
kandis kõige olulisem. Info-
tahvlilt paviljoni seinal saab 
ka ülevaate, mida piirkonnas 
100 aastat tagasi rajati. Pavil-
jonide sobivateks asukohta-

deks Harku vallas on Hu- 
mala, Liikva, Viti, Sõrve, 
Rannamõisa (Sõrve tee) ja 
Muraste peatus.

Betoonist bussiootepavil-
joni prototüübiks on nüüd-
seks juba paar aastat Suuru-
pis paiknev betoonpaviljon, 
mille projekteeris ja valmis-

mist ning kui müüjal tekib 
pürotehnilise toote müümisel 
kahtlus, kas ostja on ikka pii-
savalt vana selle ostmiseks, siis 
peab müüja nõudma isikut 
tõendava dokumendi esita-
mist. Samuti peab müüja ost-
jale seletama, millega on tegu, 
millal ja kuidas konkreetset 
toodet kasutada ning kuidas 
tagada enda ja teiste ohutus. 

Pürotehnika kasuta-
mise piirangud
Avalikus kohas on keelatud 
kasutada pürotehnilisi tooteid, 
millega kaasnev heli- või val-
gusefekt häirib oluliselt teisi 
inimesi. Ajavahemikul kella 
22.00-st kuni 6.00-ni, puhke-
päevale eelneval ööl kella 
00.00-st kuni 7.00-ni ei tohi 
kasutada pürotehnilisi tooteid, 
millega kaasneb kestev või 
korduv teisi inimesi häiriv 
müra- või valgusefekt. Selline 
keeld ei kehti ööl vastu 1. jaa-
nuari, 25. veebruari ja 24. juu-
nit või kui kohalik omavalitsus 
on andnud ilutulestiku korral-
damise loa. 

RENÉ UUSTALU, 
Harku valla  

piirkonnapolitseinik

Mida pidada silmas püro- 
tehnilise toote kasutamisel

• Loe läbi pürotehnilise 
tootega kaasas olev kasu-
tusjuhend ja käitu vastavalt 
selles toodule.

• Vali pürotehnilise toote 
kasutamiseks õige aeg ja 
koht selliselt, et sa oma 
tegevusega ei häiriks kaas-
kodanikke. Arvestama peab 
kaugusega nii inimestest 
kui ka hoonetest. Kindlasti 
ei tohiks rakette süüdata 
majade vahel ning vahetus 
läheduses, rakett tuleb 
suunata ohutusse suunda.

• Mis tahes pürotehnilise 
toote süütamisel ei tohi 
kummarduda selle kohale. 

Juba süüdatud toote 
kohale kummardumine on 
eluohtlik!

• Süüta ilutulestik võimali-
kult kaugele ettesirutatud 
käega.

• Ära kunagi süüta püroteh-
nikat seda käes hoides!

• Pärast süütenööri süüta-
mist mine kiiresti ohutusse 
kaugusesse.

• Kindlasti ei tohi püroteh-
nilist toodet visata teiste 
inimeste ega loomade 
suunas.

• Kui ilutulestik pärast süü-
tamist ei tööta, võib sellele 

läheneda alles 10 minuti 
möödumisel.

• Lastel soovitame ilutulesti-
kuvahendeid kasutada vaid 
täiskasvanu järelevalve all.

• Pärast pürotehnilise toote 
kasutamist korja kokku 
oma tegevusest tekkinud 
jäägid (sh prügi).

Ohutusnõudeid ja toodete 
kasutusjuhendit järgides saab 
õnnetusi ennetada. Ohutus-
nõuete eiramine on ohtlik 
nii kasutajale endale kui ka 
lähedal viibivatele esemetele 
ja inimestele.

Aastavahetus 
toob kaasa 

mitmesuguste 
pürotehni-

liste toodete 
kasutamise, 
mistõttu on 

paslik meelde 
tuletada, mis 

on lubatud 
ja mis mitte, 

lisaks räägime 
ka pürotehni-

ka kasutamise 
turvalisusest. 

Kõige levinumad ja häiriva-
mad on laste ja noorte poolt 
kasutatavad tavalised pau-

gutid, millega segatakse teiste 
inimeste rahu ning mis ongi 
enamasti mõeldud vaid he-
liefekti tekitamiseks. Need 
tunduvad küll suhteliselt süü-
tud tooted, kuid ka neile keh-
tivad omad reeglid ja nõuded. 
Vanemad peaksid lastele selgi-
tama nende toodete kasuta-

Üldised ohutusreeglid ja soovitused ilutulestiku kasutamisel: 

Paviljonid  
on bussi  
ootajale  

turvalised.
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Paljud tahavad kasvatada 
oma aias maheköögivilju 
ja lilli. Siiski on raske lei-
da vaba aega rohimiseks 
ja kastmiseks ning mõni-
kord on vaja pikemalt 
eemal olla. Taimede väe-
tamine ununeb, ökoloo-
giliste väetiste arv on 
piiratud. Merevees on 
liigselt lämmastikku ja 
seetõttu aina enam veti-
kaid, mis mõjutavad ka-
lade elu ja risustavad ran-
du. Vetikad seovad hästi 
lämmastikku ja vajalikke 
mikroelemente (näiteks 
seleeni), mida on Eesti 
muldades ja seetõttu ini-
meste toidus vähe. Mere-
mults kasutab mereran-
dade vetikaid multsivaiba 
tootmiseks, mida on või-
malik kodustes tingi-
mustes kasutada. Multsi-
vaip hoiab pinnase enda 
all niiskena, takistades 
umbrohu kasvu ja andes 
taimedele toitaineid. 
Hetkel on perekonnal 
käsil meremultsi proto-
tüübi tegemine.

Ajujahi konkursil jõud-
sid topp 30 sekka kaks 
Harku valla ettevõtjat, 
Biofire OÜ ja perekond 
Rumvoltide meremultsi 
idee, esisaja sisse mahtus 
aga Harku valla tegijaid 
veelgi: kommuun.eu, Vi-
deoCV.io.

RUTH MÄGI

Meremults – 
kuidas vetikad 
aia kasuks 
tööle panna
Ajujahi konkursil jõudis 
topp 30 sekka ka Harku 
vallast pärit perekond 
Rumvoltide ettevõtmi-
ne, mis tegeleb mere-
multsi tootmisega.

Põlis-Naaget, kus endise 
Eesti ajal tegutses 20 põl-
luharimisega tegelevat 

talu, on tänaseks järel ehk 5 
suitsu. Naage ise aga elab – 
nõukaajal on sinna tekkinud 
suvilatest majadeks ehitatud 
ports elamisi, kus inimesed 
püsivalt sees, ja uue Eesti ajal 
on endiste taluomanike järel-
tulijad kunagisi talusid taasta-
mas, samuti on külla kodusid 
rajamas ka päris uued asukad. 

Kohtusime Põlis-Naage ta-
lumuuseumi eestvedaja Too-
mas Väljaga tema Madise ta-
lus, mille kordatehtud rehe- 
aluses on end sisse sättinud 
talumuuseum. „Meil on kõik 
ikka ühes, väike koht ju – ot-
seselt eraldi külaseltsi enam 
pole, see on siia muuseumisse 
koondunud, mis ajab ka küla-
asju, sest tegijad on ikka ühed 
ja samad,“ nentis Toomas. 
Külaasjade eest ongi hoolitse-
mas 3–4 aktiivsemat peret. 

Madise talu muusikud 
ja Naage kuulsad
Madise talus on Väljade sugu-
võsa elanud 1871. aastast, mil 
talu parun von Stackelbergi 
käest päriseks osteti – Tooma-
se koduarhiivis on alles isegi 
seda tehingut tõendav doku-
ment. Toomas Välja peres on 
kõik muusikud. Tal on kolm 
poega, kes tegelevad muusika-
ga professionaalsel tasemel: 
kes on dirigent, kes ERSO-s 
pillimängija, ka 12 lapselast on 
enamjaolt muusikaga seotud. 
Talumuuseumi lakapealsel on 
peale suure vinüülplaadikogu, 
raamatute ja elu jooksul kogu-
tud suveniiride eksponeeritud 
ka pillid: vana tahvelklaver, 
akordion – millega küll Too-
mas ise ei mängi, tema pill on 
olnud trompet –, mis teevad 
seni ka häält. 

Naage on Eesti kultuuriluk-
ku andnud omajagu kuulsaid 
inimesi, selle metsade vahelt 

Külaasju saab ajada  
ka külas kivi  
või kännu peal
Pisikeses, umbes 130 elanikuga  
Naage külas asub Madise talu, kus 
Toomas Välja eestvedamisel tegutseb 
Põlis-Naage talumuuseum. 

on pärit Mardnate arstidünas-
tia, Naage külas on üles kas-
vanud Siiri ja Urmas Sisask. 
Tänu Toomase pere seotusele 
muusikaga korraldatakse Põ-
lis-Naage talumuuseumis 
palju kontserte. Rehealusesse, 
mis 2012. aastal PRIA toetu-
sega korda tehti, on end peale 
talumuuseumi sisse seadnud 
ka ürituste korraldus. Laka-
pealsele on välja ehitatud avar 
ruum, kus saab anda kontser-
te, pidada seminare – sinna 
mahub 20 inimese ringis. 

Toitlustust kohapeal ei paku-
ta, see tuleks ürituse läbiviijal 
endal ise organiseerida. Neis 
ruumides on korraldatud 
mitmeid kohtumisi, juube-
leid, lasteüritusi jm. Talumuu-
seumil on tegutsemisaja vältel 
välja kujunenud oma tradit-
sioonid, näiteks sügiseti pee-
takse taluõuel Naage nunnu-
konkurssi. Igal pööripäeval 
on külakokkutulek ja väike 
kontsert. Nüüdki toimub tei-
sel jõulupühal küla kokkusaa-
mine.

Tihe koostöö Harjumaa 
muuseumiga
Põlis-Naage talumuuseumil on 
tihe side ka teiste piirkondade-
ga ning hea koostöö Harjumaa 
muuseumiga, kes aitas neid 
talumuuseumi algusaegadel. 
Nii on seal toimunud ka Harju-
maa väikemuuseumite kokku-
tulek, ka Harjumaa kodukaitse 
ühingu loomine toimus Too-
mase katuse all. Harjumaa 
muuseumi soovitusel on talu-
muuseumi eksponaadidki pai-
ka saanud. „Mul oli kogu rehe-
alune ja lakapealne vana talu 
asju täis,“ meenutas Välja muu-
seumi algust ja lisas, et õnneks 
Harjumaa muuseum ütles, et 
pole hea kõike korraga välja 
panna. „Muidu kaob ülevaa-
de,“ nentis ta. Enamik asju on 
pärit Toomase enda talust, aga 
muuseumis on eksponeeritud 
ka ümberkaudsete inimeste 
kodudest pärit kraami. Rehe-

aluse seintele seatud riiulitel on 
näha peaaegu kõik väiketöö-
riistad, mida taludes kasutati, 
kuid seal on ka asju, mida Too-
mas on ise oma elu jooksul 
kasutanud ja kogunud. „Külas 
oli kunagi isegi suusavabrik, ja 
näed, mul siin on alles üks 
suusk sellest ajast,“ näitas Too-
mas uhkusega puusuuska, mil-
lega ta isegi suusatanud on. „Ei 
taha ju ära visata neid vanu asju 
– nooremad ei teagi paljude 
asjade kohta, millega tegu, ikka 
näitama peab!“ on Toomas 
veendunud. 
Põlis-Naage talumuuseumi 
ruumid on avatud ettetellimi-
sel. Ühendust saab võtta:
Põlis-Naage Talumuuseum
Kontaktisik: Toomas Välja
E-post:  
valjatoomas@gmail.com
Telefon: 502 6843

RUTH MÄGI

Tarvo Alev on Tabasalus elav 
fotograaf, kes pakub foto-
graafiteenust üle Eesti, tehes 

pilte erinevatelt üritustelt ja 
pildistades inimesi oma kodu-
stuudios, aga mitte ainult. Ale-
vi Tooma tee stuudios tegutseb 
ka spetsiaalselt laste pildista-
miseks mõeldud Pisikese Mui-
nasjutu fotostuudio. „See on 
Eestis ainulaadne võimalus 
tuua lapsed pildistama, nii et 
neist saavad muinasjututege-
lased,“ on mees uhke oma töö 
üle. Tarvo teab oma kogemu-
sest, et väikseid lapsi on ker-
gem pildistada siis, kui sa rää-
gid neile lugusid. „Nad elavad 

lugudesse nii sisse, et siis on 
ainult puhas rõõm neid järjest 
üles võtta,“ tõdes ta. Peale mui-
nasjutuinterjööri kasutab ta 
laste jaoks ka enda valmistatud 
puust muinasjuturaamatut, 
mille sisse on peidetud pildis-
tamise jaoks vajalik väike lam-
bike. Laps saab valgust uurides 
otsida raamatust loomi, kujut-
leda end muinasjutu sisse. 
„Pärast nad räägivad õhinal, 
mida nad raamatus kõike nä-
gid!“ muheles Tarvo.

Muinasjutupiltide loo-
mine koos elukaaslase 
Railiga
Pisikese Muinasjutu fotostuu-
dio on Tarvo ise ehitanud. 
Praegu saab seal kasutada kaht 
ülesehitust: talvist ja suvist 
maastikku, stuudio on nii säti-
tud, et taustaruloodega saab 
lihtsalt vahetada ka meeleolu. 
Stuudio on kui väike muinas-
jutumets kauni tiigi kaldal, kus 

on võimalik otsida aardeid, 
lugeda võluraamatuid, suhelda 
loomadega ja unistada laterna-
valgusel veepeegelduses. 

Alevil on abiks elukaaslane 
Raili, kes on Tarvo „silmad ja 
kõrvad“ sel ajal, kui mees pil-
distab. „Mina pakun erinevaid 
võtteid välja ja tegelen kõige 
muuga, sest kui Tarvo töötab, 
siis ega ta muule keskendu, ta 
ei märka midagi,“ naeris naine, 
kes ütles, et tema ülesanne on 

ka vanemaid maha rahustada, 
kes lapsi pildistama tuues on 
tihtipeale päris närvis, sest ta-
havad ju kõik ideaalseid pilte. 
„Kõige tähtsam on pildistami-
seks vajaliku õhkkonna loomi-
ne,“ ütlesid elukaaslased ühest 
suust ja nii nad selleks koos 
pingutavadki, sest klientide 
rahulolu toob ka uusi kliente. 

Fotostuudiosse on kogune-
nud ka arvestatav kostüümide 
ja kleitide tagavara, selle eest 

on Tarvo ja Raili väga tänuli-
kud Tabasalus asuvale kasuta-
tud riideid müüvale Riideka-
pile, kes neid alati uuest 
kaubast teavitab. Lisaks sellele 
käib Raili kuuvanuse Lisette 
kõrvalt ka mujal lahtiste silma-
dega ringi, sest väikeste print-
sesside pildistamiseks on vaja 
muudki atribuutikat peale 
kleitide. „Ja poistele tahaks ju 
ka lahedaid muinasjuturii-
deid!“ lisas naine. 

Pisikese Muinasjutu fotostuudios 
tekib lastega koos oma muinasjutt

Tarvo Alevi fotostuu-
dios on end sisse 

sättinud muinasjutt. 
Jõululik stuudionurk 

lume, hõbekuuskede, 
jäälilledega loob pildis-
tatava lapse jaoks kohe 

sobiva õhkkonna, aga 
mitte ainult – Tarvol on 
võlumuinasjuturaamat, 

mida avades unusta-
vad lapsed, et kuskil on 

pärismaailm. Üks fotosessioon, mille tule-
musel valitakse paljudest võte-
test välja 5–20 pilti, kestab 
Alevi sõnul umbes 1,5 tundi. 
„Ma pakun ikkagi ilusat lõpp-
tulemust, ei vaata nii väga kel-
la, et oi, nüüd on küll aeg otsas, 
peate minema hakkama,“ ütles 
Alev ning mainis, et kliendid on 
sellise suhtumisega rahul, sest 
kellelegi ei meeldi tormata, vaid 
see, kui nendega tegeldakse. 
Muinasjutustuudios tehtud töö 
hind kujunebki piltide hulga 
pealt, nii on pakkumisel erine-
va suurusega piltide paketid, 
lisaks korraldab stuudio soo-
duskampaaniaid – järgmine on 
plaanis kohe uue aasta alguses. 

RUTH MÄGI

Muinasjutustuudios 
vahetub suvine ja 

talvine õhustik Tarvo 
loodud taustaruloode 

ja muude rekvisiiti- 
dega.  /  Fotod:  

Tarvo Alev 

Rehealuse seinad on täis 
riiuleid talupidamisaegse ja 

hilisema kraamiga. 
/  Foto: Ruth Mägi

Põlis-Naage 
talumuu-
seum asub 
Madise talu 
rehe all.  
/  Foto: 
Ruth Mägi

Toomas 
Välja 

demonst-
reerib oma 

kunagist 
koolikot-
ti – head 
tugevat 

presendist 
kaaslast, 

kelle 
seljas sai ka 

mäest alla 
lasta.    

/  Foto: 
Ruth Mägi



Harku Vallavalitsus teatab:

n  Detailplaneeringute algatamised

Harku Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu 
koostamine Ilmandu külas Romantiku tee 6 (tunnus 19801:013:0002), 
Romantiku tee 6a (tunnus 19801:002:0149) ja Romantiku tee 8 
(tunnus 19801:001:2408) maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku tee 8 
maaüksuste piiride muutmine, hoonestusala ja ehitusõiguse täpsustamine 
ning transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsu ta-
gamiseks Tilgu tee 27b maaüksusele.

Planeeritava ala suurus on u 0,36 ha. Keskkonnamõju strateegiline hin-
damine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate 
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailpla-
neeringu menetluse käigus.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses valla-
valitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneerin-
gute veebirakenduses kaart.harku.ee.

Harku Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 95 algatati detailplaneerin-
gu koostamine Laabi külas Teearu (tunnus 19814:001:0540) maaük-
susel ja selle lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse jagamine 
üheks ärimaa ja üheks maatulundusmaa krundiks, ehitusõiguse määra-
mine ärimaa krundile ärihoone ja seda teenindava parkla rajamiseks ning 
juurdepääsu lahendamine Paldiski maanteelt mööda Paemurru teed ja 
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 
3,9 ha. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Planeerin-
gu koostamisel tuleb arvestada mõju III kategooria kaitsealuste liikide 
raudkulli ja hiireviu ning II kaitsekategooria taimeliigi pruun raunjalg 
leiukohtadele ja planeeringus tuua välja meetmed negatiivse mõju väl-
timiseks. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus 
ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse 
käigus.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses valla-
valitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneerin-
gute veebirakenduses kaart.harku.ee.

Harku Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 96 algatati detailplaneerin-
gu koostamine ja otsusega nr 97 algatati keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu ala moodustab Tammi tee 83 (tunnus 
19801:002:1843), mis asub Sõrve külas Tammi tee ääres u 1,3 km kau-
gusel Harku-Rannamõisa tee ja Tammi tee ristumiskohast. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maatulundus-
maa sihtotstarbega krundi sihtotstarbe muutmiseks 50% ärimaaks ja 50% 
transpordimaaks ning ehitusõiguse määramiseks kuni kahekorruselise 
koolituskeskuse, ühekorruselise abihoone ja veoautode libedasõiduraja 
rajamiseks. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs ja teh-

novõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on 7,06 ha. Detail-
planeering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise 
ettepanekut üldplaneeringuga määratud krundi maakasutuse juhtotstarbe 
ulatusliku muutmise osas. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täien-
davate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda 
detailplaneeringu menetluse käigus. Koostamise algataja ja kehtestaja 
on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Har-
jumaa), koostamise korraldaja Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 
12, 76901 Tabasalu, Harjumaa) ja koostaja FE Arhitektid OÜ (aadress 
P. Süda 1, 10118 Tallinn, 6463594, katrin@fe.ee). Keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine on vajalik, kuna planeeringuala asub projekteeritava 
Sõrve looduskaitseala piires ja kavandatav tegevus võib mõjutada Sõrve 
looduskaitseala moodustamist, planeeringuala asub Sõrve tuumalas ja 
kavandatav tegevus võib mõjutada Sõrve tuumala kvaliteeti ning planee-
ringualale jäävad händkaku leiukoht ja Vatsla kanakulli püsielupaik.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses valla-
valitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneerin-
gute veebirakenduses kaart.harku.ee.

n  Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 98 lõpetati Harkujärve kü-
las Kiriku tee 6 (tunnus 19814:001:1010) ja lähiala detailplaneeringu 
koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 20. oktoobri 
2009. a korraldus nr 1312 „Harkujärve külas Kiriku tee 6 ja lähiala detail-
planeeringu algatamine“.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses valla-
valitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneerin-
gute veebirakenduses kaart.harku.ee.

n  Avaliku väljapaneku järgsete arutelude tulemused

05.10.2017–19.10.2017 toimus Adra külas Aasa-Väljaotsa maaüksuse 
ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku 
ajal esitati planeeringulahendusele 1 vastuväide. Sellest lähtuvalt kor-
raldas Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse 
avaliku arutelu Harku vallamajas 27.11.2017 kell 17.00.

Arutelu tulemusel jäi vastuväite esitaja oma seisukohtade juurde ning 
sellest lähtuvalt edastas Harku Vallavalitsus Adra külas Aasa-Väljaotsa 
maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu Harju Maavanemale järe-
levalve teostamiseks.

05.10.2017–19.10.2017 toimus Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 
8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Ava-
liku väljapaneku ajal esitati planeeringulahendusele 1 ettepanek. Sellest 
lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku välja-
paneku järgse avaliku arutelu Harku vallamajas 27.11.2017 kell 16.00. 
Ettepaneku esitaja võttis esitatud ettepaneku tagasi ning vaideid üles ei 

jäänud. Harku Vallavalitsus jätkab detailplaneeringu menetlust.

02.11.2017–16.11.2017 toimus Tiskre külas Apametsa piirkonna VII 
kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 
14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, 
osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee 
lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Avaliku väljapaneku ajal esitati planeeringulahendusele 1 vastuväide. 
Sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avali-
ku väljapaneku järgse avaliku arutelu Harku vallamajas 11.12.2017 kell 
17.00.
Arutelu tulemusel jäi vastuväite esitaja oma seisukohtade juurde ning sel-
lest lähtuvalt edastas Harku Vallavalitsus Tiskre külas Apametsa piir-
konna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), 
Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, 
Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 
ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu Harju 
Maavanemale järelevalve teostamiseks.

n  Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimis-
tingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Sõrve külas Urva 
tee 1 maaüksusele Sõrve külas Sõrvemetsa maaüksuse maatükk II de-
tailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.

Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste 
andmist ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid 
selle kohta ootame 27.12.2017 kuni 10.01.2018.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse ning alal kehtiva detailpla-
neeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel http://www.
harku.ee/ehituse-ja-planeerimise-teated; www.ehr.ee kaudu esitatud taot-
lusega saab tutvuda Ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine). 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@
harku.ee 27.12.2017 kuni 10.01.2018.

n  Eskiiside tutvustamised

11.01.2018 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Ta-
basalu alevik) Rannamõisa külas Keila metskond 10 maaüksuse detail-
planeeringu eskiislahenduse tutvustamine.

11.01.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Ta-
basalu alevik) Vaila külas Metsahaldja maaüksuse detailplaneeringu es-
kiislahenduse tutvustamine. 

Planeeringute dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses val-
lavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplanee-
ringute veebirakenduses kaart.harku.ee

Kolmapäev, 20. detsember 20176 Harku Valla Teataja   /   TEATED & VALLAELU

Kuigi ka sel aastal puudusid 
jõulueelsele ajale iseloomu-
likud lumehanged, suutsid 

soojust andev lõkketuli, kaunis 
jõulumuusika ja lahke jõulu-
taat laadaplatsil siiski mõnusa 
ja hubase meeleolu tekitada. 
Oma tervitus- ja tänusõnad 
ütles laadalistele ka vallavanem 
Erik Sandla ja klubipresident 
Armin Mutle. Laadaliste tuju 
hoidsid üleval kohalikud lau-
lu-, tantsu- ja saksofonivir-
tuoosid oma etteastetega.

Laadale müüjaid otsides kes-
kendusime taas hea ja eesti-
maise toidu pakkujaile, et ai-
d a t a  n a u d i n g u d  i g a l e 
jõululauale. Lettidel olid suit-
suliha ja kalamari, mesi ja si-
nep, hapukurk ja hapukapsas, 
vahvlid, jahuvabad küpsetised, 
põnevad hoidised ja rohkelt 
muud suupärast kraami. Loo-
mulikult olid kohal ka kaunid 
jõulukuused, lambanahad, 
ilutulestikutooted, jääküünlad 
ja erinevad käsitöökaubad. 
Tabasalu Lions Klubi pakkus 
müügiks tervistavat angervak-
sasiirupit ning kohapealseks 
kehakinnituseks sooja suppi, 
alkoholivaba glögi ja magusaid 
pannkooke. Keerutati ka hea-
tegevuslikku õnneratast, mille 
igati juubelivääriline peaau-
hind – uue Toyota Land Crui-

seri kasutusõigus – loositi väl-
ja laada lõppedes.

Heategevusliku jõululaada 
tulemusena kogus Tabasalu 
Lions Klubi enam kui 2000 
eurot heategevusraha, mida 
kasutame kooliealiste laste 
täiendavate nägemiskontrolli-
de läbiviimiseks, andekate 
noorte edasise arengu toetami-
seks ja puudust kannatavate 
perede abistamiseks. Suure 
panuse eest jõululaada õnnes-
tumisse täname oma toetajaid 
ja koostööpartnereid: Harku 
Vallavalitsus, Karumaa, Elke 
Auto, Finmax, Reijo Metsaoja, 
Cuculus Consult, Kinkston, IS 
Music Team, Laomaailm, Os-
vald Catering, Tabasalu Käsi-
töökamber, G4S, Megameedia 

Tabasalu Lions Klubi hooaja tähtsündmus –  
Harku valla 10. heategevuslik jõululaat

16. detsembril toimus Tabasalu laadaplatsil juba 10. korda Harku valla 
heategevuslik jõululaat, mille korraldas Tabasalu Lions klubi koos   
Harku vallavalitsuse ja toetajatega.

ja paljud teised. Täname ka 
kõiki esinejaid ja laadalisi, kes 
leidsid aega kohale tulla ja 
anda oma panuse piirkondlik-
ku heategevusse.

Heategudega jätkab Tabasalu 
Lions Klubi juba järgmisel aas-
tal. Endiselt on väga oodatud 
kõigi vallaelanike ja ettevõtjate 
panus – olgu siis hea idee, teos-
tuse või rahalise toetuse vormis 
(Tabasalu Lions Klubi MTÜ 
heategevuskonto number on 
EE237700771002332018), sest 
häid tegusid ei ole kunagi liiga 
palju. Rahulikku jõuluaega ja 
meeleolukat aastavahetust kõi-
gile vallaelanikele!

KALLE VIKS,
Tabasalu Lions Klubi

Tabasalu Lions Klubi rahulolev laadatoimkond. / Foto: Kalle Viks

15. novembri vallalehes oli esikaanelugu Maria 
Reinist, kes on Downi sündroomiga ujujate seas 

lühikese ajaga tõusnud maailma tippu. Maria me-
dalikogu sai täiendust ka 3. detsembril Mehhikos 

Aguascalienteses lõppenud INAS maailmameistri-
võistlustelt, kus Eestit esindasid Maria Rein Downi 

sündroomiga ujujate klassis ja Marita Sukko S14 
klassis.  Maria ujus seal end kuuekordseks pronks-

medalistiks: 50 m, 100 m ja 200 m rinnuli ujumises, 
lisaks 50 m ja 100 m selili ujumises ning 200 m 

kompleksujumises. Viiel alal tuli ka isiklik rekord. 
Sõit Mehhikosse osutus võimalikuks tänu headele 
sponsoritele ja neile 134 inimesele ja Eesti Downi 

sündroomi ühingule, kes Maria Hooandja projekti 
toetasid.        Tekst: Ruth Mägi / Foto: erakogu

Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor 
(dirigent Elen Ilves, klaveril Aime Pärisalu) 

saavutas 8. rahvusvahelisel Krakówi advendi- 
ja jõulumuusika koorifestivalil lastekooride 
kategoorias 86,20 punktiga hõbemedali ja 
teise koha. Žürii, kes esitusi hindas, oli rah-

vusvaheline ning koosnes Läti, Tšehhi, Eesti, 
Leedu, Poola ja Makedoonia esindajatest. 

Konkursi kõrval esines poistekoor Krakówi 
mitmetes kirikutes ja katedraalides. Koor 

esitas konkursil ja kontsertidel peamiselt Eesti 
muusikast koosneva kava. Kõlasid Arvo Pärdi, 

Gustav Ernesaksa, Olav Ehala, Tõnis Mägi ja 
Leo Virkhausi teosed.  

Tekst: Kairi Kalm / Foto: erakogu

Tabasalu Jalgpalliklubi juht Riho Saksus sai 13. 
detsembril suure tunnustuse osaliseks, kui Kultuur-
kapitali Harjumaa ekspertgrupp nimetas ta üheks 
viiest tänavuse aastapreemia laureaadist. Harjumaa 
ekspertgrupp tunnustab igal aastal kultuuritegevuse 
ja spordielu arendamise eest aastapreemiatega maa-
konnas tegutsevaid tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, 
seltse ja organisatsioone. Ekspertgrupp jagab aasta-
preemiaid Kultuurkapitali ekspertgruppide loomise 
algusest, 1996. aastast. Spordielu edendajatele 
antakse Harjumaa ekspertgrupi aastapreemiad kätte 
Harjumaa parimate sportlaste tunnustamise pidulikul 
galal. Palju õnne selle erakordse tunnustuse puhul, 
Riho Saksus!  Tekst: Aule Sagen / Foto: erakogu
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Väljaandja: Harku Vallavalitsus,  
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,  
Harju maakond, tel 600 3848, 
faks 600 3854

Toimetus: tel 5556  5434 
Aule Sagen 
Ruth Mägi 
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Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolma- 
päeval (v.a veebruaris, juulis ja detsembris). Harku 
Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva vältel 
alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulu-
tused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala 
esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel õigus 
kaastöid lühendada ja redigeerida. Valla- 
lehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toime-
tus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas 
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine 
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

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

Harku Valla Teataja

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

n  Korstnapühkija ja pottsepa  
litsentseeritud teenused, kütte- 
kollete kontroll, remont ja ehitus.  
Akti väljastamine kindlustusseltsi-
de jaoks. Tel 5690 0686.

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

n  Aastaringne fekaalivedu.  
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.

n  Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude ja okste 
raiet. Tööd teen tõstuki ja köis-
tehnikaga. Kändude freesimine ja 
okste äravedu. Puude üldseisundi 
hindamine ja konsultatsioon tasu-
ta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.

n  Teostame kruntide raie komp-
leksteenust: 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 lõika-
mine. Lumekoristus. Tel 5348 7318, 
e-post: igor@inkteenused.ee.

n  Liuguksed, riidekapid, garde- 
roobid. Abi projekteerimisel.  
Parimad hinnad. Tel 522 1151,  
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.

Sõidukite lukksepa-, pleki-, värvi-
tööd. Rehvide vahetus. Töökoda 
Paldiski mnt. 120, Haabersti, 
Tallinn. Olympic Car Fest OÜ, tel: 
5620 0666, olympicauto@hot.ee. 

n  Kogenud puuhooldajad teos- 
tavad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. SOODSAD 
HINNAD. Telefon 522 0321, www.
arbormen.ee.

n  Korstnapühkija teenused,  
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.

n  Katuse hooldus, tänavakivi pesu, 
fassaadi pesu tel: 5919 1540. 

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  Õhksoojuspumba paigaldus, 
hind 150 €. Sertifikaadiga paigalda-
ja Kalev Lepistu, 5656 2191.

n  Ehitus- ja remonttööd tel: 5689 
4725.

n  Kvaliteetne puitbrikett 960 kg, 
alus 172 €, Premium pellet 990 kg, 
alus 199 €. Kojuvedu hinna sees.  
Tel. 5891 5954. 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
pikaajalist kogemust omavalt 
raamatupidajalt. habonde@
outlook.com; 5567 4867.

n  Liidame Sinu kinnistu ÜVK-tras-
sidega, santehnilised sisetööd, 
veemõõdusõlmede montaaž, puis-
tematerjalide müük. Liitumispro-
jektide koostamine, geodeetilised 
mõõtetööd. 5850 4300.

Netiemme lastehoid Tabasalus 
pakub tööd lapsehoidjale.  
Sooviavaldus saata  
lastehoid@netiemme.ee,  
lisainfo telefonil 518 5117.

n  MAJA ehitamine koos kõigi 
lahendustega, projekteerimine, 
kasutusluba. 5352 9476 email: 
ehitus@miltongrupp.ee.

n  Üldehitus, katused, fassaadid ja 
viimistlustööd. 5352 9476 email: 
mehitus@gmail.com.

n  TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. 
Ostame Toyota, Mercedes marki 
sõidukeid. Võib ka pakkuda muid 
marki sõidukeid. 5567 8016.

n  Soovin osta teie sõidukõlbliku 
auto! Pakkuda võib ka remonti 
vajavat autot või seisma jäänud 
autot. Pakkuda võib ka vanarauaks 
muutunud autosid. Kuulutus ei 
vanane. Tel 5457 5055.

Teated

Vääna-Jõesuu kooli kõrval Hiie 
tee ääres asutakse 19. det-

sembril maha võtma kuusehek-
ki, sest see varjab lõunaküljel 
päikest. Töid teeb Harku valla 
tellimisel Arborest OÜ. Talgu 

korras istutatakse uus elupuu-
hekk staadioni põhjaküljele. 

Kuuseheki mahavõtmise ajal 
tuleb olla ümbruses ettevaatlik 

ja tähelepanelik. 
Mahavõetava kuuseheki ladvad 

aga sobivad jõulukuuskedeks 
ja nii kutsutakse soovijaid 

omale kuuselatvade seast koju 
viimiseks sobivat välja valima. 
Lisaks on võimalik saada kuu-
seoksi külmaõrnade taimede 

katmiseks aias.
Tekst: Harku Vallavalitsus  

 Foto: Eddi Tomband



VÄÄNA-JÕESUU KOOLI KUUSEHEKK  
JÕULUPUUDEKS

Pühade kalender:

JUMALATEENISTUSED HARKU VALLA KIRIKUTES

EELK Rannamõisa kogudus
24.12 kl 15.00     Jõuluõhtu 1. jumalateenistus
24.12 kl 17.30     Jõuluõhtu 2. jumalateenistus
25.12 kl 10.30     Esimese jõulupüha jumalateenistus
31.12 kl 10.30     Jumalateenistus armulauaga

Harkujärve kirik
24.12 kl 17.00     Jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kl 17.00     Esimese jõulupüha jumalateenistus

KOGUKONNA ÜRITUSED

Muraste kogukonnakeskus / Muraste kool
21.12 kl 18.00     Fa Stuudio jõulukontsert „Viguriga jõulud”
05.01 kl 18.00     filmiõhtu lastele „Kasper jaEmma lähevad matkale”
12.01 kl 19.00     filmiõhtu „Igitee” 
20.01 kl 16.00     Komöödiateater etendusega „Hollywoody filmitähed” 
(osades Helgi Sallo ja Katrin Karisma). Lisainfo www.muraste.ee lehel või Muraste 
kogukonnakeskusest tel 525 3128 (Aule Kikas)

Harkujärve kirik
20.12 kl 18.00  ERKI kammerkoor  
24.12 kl 17.00  esinevad Karoliina ja Ülle Ritsbek

LAADAD

26.12 kl 17.30      Harju OTT kaubamüük Tabasalus Jõululaada platsil

  JAANUAR 
10.01
24.01

  VEEBRUAR 
14.02
28.02

  MÄRTS 
14.03
28.03

  APRILL 
11.04
25.04

   MAI 
9.05
23.05

  JUUNI 
13.06
27.06 

ilmumispäevad  
2018. aastal:

  JUULI 
11.07
(ilmub vaid kuu  
esimene vallaleht)

  AUGUST 
8.08
22.08

  SEPTEMBER  
12.09
26.09

   OKTOOBER  
10.10
24.10

   NOVEMBER  
7.11
21.11

   DETSEMBER  
5.12
19.12

KOLMAPÄEV, 20. detsember 2017

RAHVAHÄÄLETUSE VÕIT-

SID BUSSIPAVILJONID

Harku valla 2018. a kaasava eelarve 

raha eest hakatakse rajama betoonist 

bussipaviljone.

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

Põlis-Naage talumuuseumis saab 

uudistada endisaegset kraami ja korral-

dada kontserte.

PÕLIS-NAAGE TALUMUU-

SEUM KUTSUB KÜLLALk 5
Lk 4

Lk 3

Näiteks paraneb uuest aastast iseteeninduse 

kasutajasõbralikkus ja juba on lehele lisan-

dunud  kaevetööde infosüsteem OPIS.

HARKU VALLA KODULEHE 

E-TEENUSED UUENEVAD

ERIK SANDLA,
Harku vallavanem

ERIK SANDLA,
Harku vallavanem
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Aasta 2017 on 
olnud hea aasta 
ka valla arengule.

www.harku.ee       HarkuVald

Oleme Harku valla koolide lapsed ja kirju-

tame Sulle oma jõulusoovidest. Soove on 

tegelikult veel palju, kuid üle kõige soo-

vime olla rohkem oma pere ja sõpradega 

koos ning ilusaid valgeid jõule. Soovime 

Sulle, Jõuluvana, jõudu tööle ja ära 

endale tööga liiga tee!

Illustratsioon: 
Kaspar 3. klass 
Muraste kool

Illustratsioon: 
Riho 5. klass Vääna 
mõisakool

Kiri jõuluvanale: 
Juuna 4. klass Muraste koolKiri jõuluvanale: 
Juuna 4. klass Muraste koolKiri jõuluvanale: 
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Oleme Harku valla koolide lapsed ja kirju-tame Sulle oma jõulusoovidest. Soove on tegelikult veel palju, kuid üle kõige soo-vime olla rohkem oma pere ja sõpradega koos ning ilusaid valgeid jõule. Soovime Sulle, Jõuluvana, jõudu tööle ja ära endale tööga liiga tee!

Illustratsioon: Kaspar 3. klass Muraste kool

Illustratsioon: Riho 5. klass Vääna mõisakool

Kiri jõuluvanale: Juuna 4. klass Muraste kool

Kiri jõuluvanale: Juuna 4. klass Muraste kool

Kiri jõuluvanale: 

Harku Valla Teataja

Lähenev aastalõpp toob kaasa  
muutusi Harku vallamaja lahtiolekuae-
gades. Vallamaja on SULETUD  
RIIKLIKELPÜHADEL 25. JA 26.  
DETSEMBRIL ning 1. JAANUARIL.  
Pühade vahelisel ajal on vallamaja  
avatud tavapärasel ajal. 

HARKU VALLAVALITSUS

Vallamaja lahtiolek 
pühade ajal

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE  
TELLIMINE

e-post vallaleht@harku.ee
telefon 5836 6637

  



Kolmapäev, 20. detsember 20178 Harku Valla Teataja   /   TEATED

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

OÜ Strantum
Asume: Kooli 2a, Tabasalu

Telefon: 602 6480, faks: 602 6481
E-mail: haldus@strantum.ee

www.strantum.ee

Osaühing Strantum pakub:
Korterelamute haldusteenus
Ärihoonete haldusteenus

Tehnosüsteemide hooldus
Sise- ja väliskoristus

Teede hooldus/ehitus

KÜSI PAKKUMIST

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354

eleri@domare.ee

eest tasuta 
lisatarvikuid*

200€

www.oeseltubs.ee
telefon 56 862 962

e-post: info@oeseltubs.ee

Maailma parim 
kingitus! 

...

JÕULUD
sünnipäevad
pulmad

*kehtib 2017 
aasta jooksul

kümblustünn Ösel

REKLAAMI  
VÕI KUULUTUSE  

TELLIMINE

e-post  
vallaleht@harku.ee

telefon  
5836 6637


