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Südamearstide nõu südame
tervise hoidmiseks. Vallas on südamesõbra tervisepäev 26. aprillil.
www.harku.ee

Uus kord täpsustab, millal on
vaja luba puude langetamiseks
ja kuidas seda taotleda.

HarkuVald

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

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

PUUDE
LANGETAMINE

Kõik tiimid olid oma
toodetega välja Riias
toimunud õpilasfirmade laadal.
Loe edasi lk 5

KERSTI VANA

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
arendusjuht

Foto: erakogu
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Motokrossitrenni oodatakse nii poisse kui ka
tüdrukuid vanuses 4-19. / Foto: Hannes Prikk

H

arku Vallavalitsuse
taotlusvooru looduse, teaduse ja
tehnika huviringide
loomiseks ja läbiviimiseks 2018. aastal
esitati 10 projekti,
nendest rahuldati
nelja taotleja kaheksa projekti
taotlused; kaks projekti ei vastanud taotlusvooru eesmärkidele ning nõuetele.
15 000 € suuruse eelarvega
taotlusvoorust said rahastuse
loodus- ja matkaringid Muraste Koolis ning Tabasalu
Ühisgümnaasiumis,
valla kõigis koolides
toimuv loengusari
„100 Eesti loodusimet“, arvutiteaduse huviring Harku
riigi toetusest
raamatukogus, Harsuunati spordi- ja
kujärve Põhikoolis
huvihariduse
ja Muraste Koolis,
Vääna-Jõesuu Kooli
lisatoetuseks.
robootikaring, kus
valmistatakse õpilasi
ette just robootikavõistlustel osalemiseks, ja motokrossitreeningud
Tabasalus Ranna Speedwayl.

17%

Mootorrattaga rajal
iga ilmaga

Toetuse saanud MTÜ Motokrossipisik treeningutel Ranna
Speedwayl osaleb praegu 22
noort, kellest ligi pooled on
pärit Harku vallast. „Suurem
liitumine on veel ees – senise
kogemuse põhjal tõuseb kevadeti, kui päike on lume ära
sulatanud, sõitjate arv 40–50
huviliseni,“ rääkis treener ja
MTÜ Motokrossipisik juht
Hannes Prikk. Motokrossitrennid on mõeldud eelkõige
noortele vanuses 4–19 eluaastat ja liituda võib treeningutega igal ajal. Motoparki
kuulub seitse harrastajatele
mõeldud mootorratast, mille
võimsus on võistlusratastega
võrreldes väiksem ja algajatele seega ohutum. Ka muu
treeningvarustus – vajalikud
kaitsevahendid – on trennis
kohapeal olemas.
Esimestel trennitundidel
tehakse selgeks esmased
juhtimisvõtted, alles seejärel
suundutakse rajaga tutvuma.
„Olgugi et trennis on korraga
kuni kuus motokrossihuvilist,
on trennid ikkagi individuaalsed ja igal sõitjal on vastavalt
tema tasemele oma ülesanne,“
tutvustas treeningute kulgu
Prikk, kes on ise 4. kategooria
motosporditreener. Näiteks
proovivad algajad alustuseks
läbida rada mootorrattal püsti

Loodusesse, motokrossi,
arvutiteadusesse – põnevad
lisavõimalused noortele

Looduse, teaduse ja tehnika huviringide korraldamiseks
toimunud Harku Vallavalitsuse taotlusvoorust said hoogu
mitmed loodus- ja tehnikaringid.
seistes, edasijõudnud tegelevad
aga õige sõidutehnika omandamisega, mis võimaldab hiljem
kiirusi tõsta ja mootorratast
kontrollida. Juurde tehakse
ka üldist kehalist treeningut
ning õpitakse tundma mootori
töö põhimõtet. Lisaks valmistab alaga tegelemine lapsi ette
liikluses osalemiseks ja annab
neile ohutunnetuse, sest rajal
mitmekesi koos sõites tekib
ikka ohuolukordi, mille noored
peavad lahendama; kogemuste
kasvades oskavad nad neid
juba ette näha. „Motokross ei
koosne ainult tsiklisõidust. Et
seda hästi teha, on vaja tervet ja
tugevat keha ning tasakaalukat
vaimu,“ märkis Prikk.
Eesti loodusimesid
avastama

Samuti toetuse saanud loengusarja „100 Eesti loodusimet“ viib
läbi OÜ GeoTrail KS ja see on
saanud juba esimese loenguga
Harkujärve koolis alguse. Igas
valla koolis ühe korra toimuval
loengul tutvustavad raamatu
„Eesti 100. Loodusimed“ autorid

Kalle-Mart ja Martin Suuroja
õpilastele raamatu põhjal 100
Eesti kõige looduskaunimat
kohta, mida võib nimetada ka
loodusimedeks.
Lisaks Murastes juba toimivale loodus- ja matkaringile
hakkab matkajuht Martin
Suuroja korraldama seda ka
Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
„Üks kord kuus on meil loodusteemalised tunnid ja üks kord
kuus ka pikk matkapäev – seni
oleme käinud Lääne-Harju
jugadel ja rabamatkal JärviSuursoos,“ tutvustas Suuroja
loodus- ja matkaringi tegemisi.
Populaarsed on tema kogemuste põhjal ka matkad Eesti
väikesaartele – Pedassaarele,
Koipsile, Aegnale, Naissaarele,
Pranglile ja mujalegi. „Loodusring annabki erilise võimaluse
matkata Eestimaa igas nurgas
ning külastada ka vähetuntud,
ent väga ilusaid looduskauneid
paiku,“ märkis suurte kogemustega matkajuht, kes on
Harjumaa ja Tallinna koolides
18 aastat õuesõppepäevi ja
matkasid juhendanud. Tema

sõnul sobib loodusring eeskätt
1.–6. klassi õpilastele. Muraste
loodusringis on praegu osalejaid 12, ent ruumi on veel 7–8
lapsele. Lähiajal on plaanis ka
Tabasalu loodusringi esimene
tutvustav tund ning see ilmub
Huvitegevuse ja Noorsootöö
SA valikusse.
Lisavahendid tulid riigilt

Uute huviringide käivitamiseks ja läbiviimiseks, aga ka
noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamiseks

Õnnestus luua
uusi võimalusi
noortele nii
loodusehariduse
kui ka tehnikaga
tegelemiseks.

sai Harku Vallavalitsus lisavahendeid riigieelarvest.
Nimelt suunati noorsootöö
seaduse muutmise järel omavalitsustele riigieelarvest täiendav toetus, et suurendataks
noorte võimalusi omandada
teadmisi, oskusi ja hoiakuid
valitud huvialal. Toetuse saamiseks koostas vallavalitsus
noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, milles lähtuti
2017. aasta Harku valla noorsootöö kvaliteedi hindamisel
ilmnenud kitsaskohtadest.
Nendeks olid näiteks piiratud
huvitegevused 13+ vanusegrupile ja haridusliku erivajadusega, aga ka hajaasustuspiirkondade noortele, viimaste puhul ka oht jääda huviharidusest
ja -tegevusest kõrvale transpordi
puudumise tõttu; samuti oli
välja toodud looduse, teaduse
ja tehnika huviringide vähesus.
Riigieelarvest saadud ligi 139
000 eurose lisarahastuse toel
on vallavalitsus koos Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse, kogukonnakeskuste, huviringide ning koolidega asunud
leidma lahendusi nii mõnelegi
eeltoodud kitsaskohale. Üks
nendest ongi looduse, teaduse
ja tehnika huviringide loomise
ja läbiviimise toetamine (11%
kogu toetusest). „Mul on hea
meel, et õnnestus luua uusi
võimalusi noortele nii loo-

Martin Suuroja juhendamisel
toimuvas looduse- ja matkaringis
õpitakse loodust tundma ning
käiakse avastamas Eesti kauneid
paiku. / Foto: Martin Suuroja

dushariduse kui ka tehnikaga
tegelemiseks. Väga positiivne
on seegi, et mitmed nendest
võimalustest on viidud ka keskusest – Tabasalust – eemale,
hajaasustuspiirkondadesse,“
märkis Harku valla kultuuri-,
spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger. Lisaraha toel
on mitmekesistanud huviringide võimalusi Huvitegevuse
ja Noorsootöö SA, käivitades
näiteks noorte kokakooli,
DJ-klubi või ka keraamikaringi
HEV noortele. 12% toetusest
ongi suunatud Huvitegevuse
ja Noorsootöö SA tegevuste tarvis 2018. aastal. Lisaks
on pilootprojektina pandud
sõitma huviringibuss, mis pakub kaugemate piirkondade
noortele võimaluse tulla tasuta
bussiga Tabasallu huviringi,
trenni või muusikakooli. 16%
toetuste võimalustest suunati
kogukonnakeskustele, et need
pakuksid noortele peale kooliaega põnevaid uusi tegevusi,
eelarve mahust 17% suunati
ühe lisakuu tegevustoetusena
spordi- ja huviharidust pakkuvatele organisatsioonidele noorte
seas erinevate võimaluste, sh
liikumisharrastuste mitmekesistamiseks ja populariseerimiseks.
Tänu lisarahale on ka Tabasalu
Muusikakool saanud soetada
kolm fagotti ning äsja valminud
klavessiini, mille maksumusest
suurem osa sai samuti just nendest vahenditest kaetud.
„Kui praegune suund riigis
jätkub, saame täiendavaid võimalusi oma noorsootöö parandamiseks ka järgmistel aastatel,“
sõnas Dreger optimistlikult.
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

• LÜHIDALT • VALLAJUHTMINE

www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Jaanipäevaks valla omaks?
Vald loodab endise Muraste piirivalvekolledži õppekompleksi ametlikult enda käsutusse
saada hiljemalt jaanipäevaks, sõlmimisel on leping selle ajutiseks haldamiseks.

Tulekul uus Harku valla arengukava
Harku Vallavalitsuse ettepanekul algatas Harku Vallavolikogu oma veebruarikuu otsusega uue Harku valla arengukava koostamise aastani 2037. Arengukava hakkab koostama vallavalitsusele parima pakkumuse teinud OÜ Cumulus
Consulting ja OÜ Geomedia ühispakkujatena. Arengukava eri
valdkondi käsitlevate osade koostamiseks moodustatakse
teemade juhtgrupid, kuhu on plaanis kaasata nii vallavalitsus, volikogu, volikogu erinevate komisjonide liikmed
kui ka kogukond. Uus arengukava on plaanitud valmima
aasta teises pooles. (Harku Vallavalitsus)

Harkujärve kooli juurdeehitus
valmib aprillis?
Harkujärve Põhikooli juurdeehituse põhiline kasutusvalmidus saavutatakse ehituse peatöövõtja Eviko Ehitus OÜ
hinnangul aprilli teises pooles. Jaanuaris pikendas Harku
Vallavalitsus Eviko Ehituse ettepanekul juurdeehitustööde
valmimistähtaega 31. märtsini. Tähtajaks aga ei olnud kooli
juurdeehituse kasutusvalmidust saavutatud.
Kõiki asjaolusid arvesse võttes ei pea vallavalitsus lepingu
vahetähtaja veelkordset pikendamist võimalikuks, nõudes
lepingukohast täitmist ning kavatsedes rakendada lepingust
tulenevaid õiguskaitsevahendeid. (Harku Vallavalitsus)

Muutus huviringide
bussi sõidugraafik
Alates 2. aprillist muutus vähesel määral huviringide bussi
sõidugraafik. Nimelt ei sõida huviringide buss enam Harkujärvele, sest testperiood näitas, et sõitjaid sealt bussile ei tule.
Huviringide buss alustas Harku Vallavalitsuse ning Huvitegevuse ja Noorsootöö SA koostöös sõitmist veebruaris, et
pakkuda kaugemate piirkonda noortele lisavõimalust sõita
tasuta bussiga Tabasallu huviringi, trenni, muusikakooli või ka
noortekeskusesse. Buss sõidab E–R kord päevas marsruudil Vääna Mõisakool–Vääna-Jõesuu–Muraste–Tabasalu ja
tagasi. Täpne bussigraafik asub kodulehel www.huviringid.ee.
(Harku Vallavalitsus)

Juubeliaasta talgutel postkastid
kihelkonnavärvidesse
Teeme Ära talgupäeva raames on tänavu võimalik Eesti
100. sünnipäeva tähistamiseks oma kogukonnale kinkida
kihelkonnavärvides grupipostkast. Tasuta grupipostkastid
kingib kogukondadele Omniva. Omniva jaotusvõrgu juht
Jaak Saar kutsus kõiki külakogukondi oma postkaste üle
vaatama. „Võiksime üheskoos kinkida oma kogukondadele
kihelkonnavärvides grupipostkastid, mis kannavad kohalikku identiteeti ja muudavad avaliku ruumi rõõmsamaks.
Kihelkonnavärvides varjualune kaitseb postkaste ilmastikuolude eest ja on ka silmale ilus vaadata,“ rääkis Saar.
Selleks et postkastitalgutest osa saada ja kogukonnale
kihelkonnavärvides grupipostkast kinkida, peaks talgujuht
oma talgud Teeme Ära lehel registreerima ning valitavaks
talguliigiks „Postkastitalgud“ märkima. Grupipostkasti
tellimiseks tuleb täita sooviavaldus Teeme Ära talguveebis
www.teemeara.ee/talgujuhile/postkastitalgud. Seejärel
võetakse talgujuhiga ühendust, et leppida kokku, kuidas ja
millal postkast üle antakse.
Loomulikult võib kogukond kokku leppida ka selle, et
talgupäeva raames võetakse näiteks terves külas kasutusele spetsiaalselt sellele külale iseloomulikud ühesugused
postkastid. „Omniva on rõõmuga abiks kavandite kohta
soovituste jagamiseks, et postkastid oleksid kõikidele tänapäevastele nõuetele vastavad ning ka igapäevaseks kasutamiseks praktilised ja mugavad,“ lisas Saar. Talgujuhid
saavad ka tänavu talgute stardipaketi, kus on muuhulgas
Eesti Rahva Muuseumi kuraatori Reet Piiri koostatud raamat „Eesti kihelkondade värvid“, mis on varustatud vajalike
värvikoodidega, et igaüks võiks hõlpsasti leida vajaliku
värvikombinatsioon kodukihelkonna värvidest.
Teeme Ära talgupäevale registreerimine algas 15. märtsil
ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek
said hoo sisse aprilli alguses. Selleks et grupipostkast
jõuaks talgupäevaks talgujuhini, tuleks oma postkastitalgutest teada anda hiljemalt 23. aprilliks. Talgupäev ise
toimub maikuu esimesel laupäeval, 5. mail. (Mattias Kaiv,
Omniva meediasuhete juht)

Endises piirivalvekolledži õppekompleksis soovivad lisaks Kaitseliidule püsivamalt tegutseda Revali Merekool, Taktikalise Laskmise Keskus,
Tilgu Merepääste Selts MTÜ, Riigikaitse Rügement MTÜ ja Tabasalu Jalgpalliklubi. / Foto: Aule Sagen

mai lõpuks, ent hiliseim lubatud
tärmin on 30. juuni 2018.

AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

M

ärtsi vallavolikogu
istungil otsustas
volikogu Merikülas
asuva endise piirivalvekolledži kinnistu
jagamise järel teha
riigile ettepanek võõrandada
õppekompleksi ja selle taguse
tee ala tasuta vallale. 10. aprillil
plaanib vallavalitsus vaadata
õppekompleks veel kord üle
ning seejärel on kavas kohtumine Riigi Kinnisvara AS-iga, et
kuni Vabariigi Valitsuse otsuseni
kokku leppida õppekompleksi
ajutise kasutamise võimalustes
ja tingimustes, võimaldamaks
kompleksi kiiret kasutuselevõtmist sellest huvitatud osapooltele. Valitsuse otsust loodetakse

Kompleks vajab sisustust

Harku va l l av ane m Er i k
Sandla rääkis, et vallavalitsuse tellimusel koostatud
õppekompleksi kasutamise
kontseptsioonis on põhjalikult lahti kirjutatud kompleksi praegune olukord ja selle
taaskäivitamiseks vajalikud
tegevused, samuti on kaardistatud olulisemad huvilised,
mis võimaldab prognoosida
hoone majandamisvõimalusi.
„Kui kõik huvilised tulevad
ka reaalselt lepingusse ning
hakkavad kompleksi kasutama,
katab see kompleksi majandamiskulud ära,“ avaldas Sandla.
Kompleksi potentsiaalsete peamiste kasutajatena lisaks vallale
ja Kaitseliidule nähakse veel

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. aprill 2018 
Elanikke kokku

14 501
sündis

suri

mehi

naisi

7 305

7 196

vallasisene liikumine

saabus

20
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Harku Valla Teataja
VÄLJAANDJA
Harku Vallavalitsus
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond
tel 600 3848, faks 600 3854
www.harku.ee

Revali Merekooli, Taktikalise
Laskmise Keskust, Riigikaitse
Rügement MTÜ-d ja Tilgu Merepääste Selts MTÜ-d, samuti
Tabasalu Jalgpalliklubi. Poolteist aastat tühjana seisnud piirivalvekolledži õppekompleks
on Sandla sõnul jätkuvalt heas
seisus ega vaja suurt remonti,
küll aga tuleb see uuesti sisustada mööbli ja tehnikaga, mis
ongi suurim takistus hoone
koheseks kasutuselevõtmiseks.
„Oleme juba rääkinud läbi erinevate institutsioonidega, kes
oma tööde ümberkorralduse
käigus enam inventari ei vaja.
Näiteks hankisime kasutatud
köögitehnikat TTÜ-st ning
riiuleid Siseministeeriumist,
appi on lubanud tulla ka Kaitsevägi, kellel jääb kolimise ajal
mööblit üle,“ rääkis vallavanem. Toolide ja laudadega on
tänaseks täidetud üks klassiruum ning peagi on lootust
saada osadesse majutusruumidesse ka askeetlikud voodid.
Ligipääs keeruline

Suurimaks kitsaskohaks looduskaunis kohas asuva õppekompleksi puhul on aga juurdepääs – sinna viib suhteliselt
kitsas, osaliselt aeglaselt variseval klindiserval paiknev 4,5
km pikkune juurdepääsutee.
Suurema liikluskoormuse ja
rasketehnika jaoks on õppe-
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Kallaste tn 12, Tabasalu

85
63
lahkus

kompleksile vaja lisajuurdepääsuteed, mille ehitamise
muudab aga keeruliseks ja
seeläbi ka kulukaks kompleksi
paiknemine riikliku tähtsusega Muraste Looduskaitseala sihtkaitsevööndi keskel,
mis seab olulised piirangud
territooriumile läbipääsutee
rajamiseks. „Detailplaneering
ligipääsutee rajamiseks läbi
vana paekarjääri Rannamõisa teelt Tilgu sadamani on
menetluses, kuid keskkonnanõudeid järgides nõuab uue
tee rajamine hinnanguliselt
3 miljoni euro suurust investeeringut,“ märkis Sandla, et
selliseid vahendeid on järgmiste aastate teisi investeeringuid silmas pidades keeruline leida. Jalgsi ligipääsu
rajamiseks võib muuhulgas
kaaluda ka uue trepi ehitamist
klindiservalt alla.
Kaitseliit on ühiselt Harku vallaga nõustunud katma kompleksi planeeritavate tegevuste kuludest kuni
20% ja Harku vald 80% kogu
kompleksi investeerimise ja
ülalpidamiskuludest, mida
plaanitakse katta ürituste
korraldamise ja ruumide
rentimisest laekuvatest tuludest. Sisekaitseakadeemia
halduskulud viimasel täisaastal (2015) olid 335 841 eurot
(koos käibemaksuga).
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• UUDISED • VOLIKOGU

Kuidas saada luba üksikute puude
langetamiseks Harku vallas

Volikogu liikme kolumn
/ Foto: erakogu

Alates aprillist antakse Harku vallas tiheasustusaladel puude raiumiseks luba uue
korra järgi, mis on varasemast täpsem ja lihtsustab loa taotlemist.
AULE SAGEN
aule.sagen@harku.ee

Meelis
Härms:

H

arku Vallavolikogu
kiitis märtsi istungil
heaks vallavalitsuse
eelnõu, millega kehtestati uus puude raiumiseks loa andmise
kord Harku valla tiheasustusaladel. Kord ei reguleeri puude
raiet kasvavas metsas, samuti ei
kehti see viljapuude raiele. Küll
aga täpsustab uus kord, millistel puhkudel tuleb Harku valla
tiheasustusaladel – nt elamupiirkondades ja keskustes –
taotleda Harku Vallavalitsuselt
luba puude raiumiseks või
hoolduslõikuseks, loa taotlemise ja menetlemise protsessi,
aga ka asendusistutuse korda.
Loa taotlemine
iseteeninduses

Harku valla heakorraspetsialist Edith End märkis, et uus
kord teeb puude raiumiseks
või/ja hoolduslõikuseks loa
taotlemise lihtsamaks ja ka
menetlemise kiiremaks. Luba
puude raiumiseks saab taotleda
veebis, Harku valla iseteeninduses aadressil www.harku.
ee/iseteenindus, kus enese
ID-kaardiga identifitseerimise
järel tuleb täita taotlusvorm.
„Vorm on paljuski eeltäidetud,
selles on vajalikud selgitused
ja ka valikvastused nt puuliikidele või mõõtudele. Digiallkirjastamise järel liigub taotlus
otse ametniku töölauale, mis
teeb ka selle menetlemise kiiremaks – keskmiselt kulub
selleks üks nädal,“ selgitas
heakorraspetsialist. Taotluse
paberil esitamiseks tuleb aga
tulla Harku vallamajja (Kallaste tn 12, Tabasalu) kohale,
sest taotlusvormi kodulehelt
alla laadida ei saa. „Soovime
vallavalitsuses üha rohkem
kasutusele võtta elektroonseid
võimalusi, et muuta asjaaja-

fookuses on
arengukava ja
keskkond
Kolmandat korda Harku Vallavolikogusse ning
majanduskomisjoni esimeheks valitud Meelis Härms
avab oma tegevust ja eesmärke volikogu töös.

Elujõulise puu langetamiseks tiheasustusalal tuleb taotleda vallast luba ning reeglina
tuleb mahavõetud puu asemele ka uus istutada. / Foto: Kaido Niin

mine paljuski paberivabaks,“
põhjendas End.
Tiheasustusalal kasvava puu
ilma loata raiumise eest on aga
võimalik inimene vastutusele
võtta ning karistada rahatrahviga alates 300 eurost. Juriidilise isiku puhul on rahatrahvi
suurus kuni 3200 eurot.
Millal ei ole luba vaja?

Kehtestatud korra kohaselt ei
pea taotlema luba nende puude
raiumiseks, mille diameeter
inimese rinnakõrgusel jääb alla
8 cm. Samuti ei ole luba vaja
viljapuude jt puude hoolduslõikuseks ning vallavalitsuse
tellitud puude hoolduslõikuseks ja kuivanud okste ning
vesivõsude eemaldamiseks
valla hooldatavatel aladel. Luba
ei ole vaja ka nende puude või
suurte okste eemaldamiseks,
mis on kas tormi tagajärjel või
mõnel muul põhjusel murdunud ning takistavad liikumist

või on vaja neid mõnel muul istutamiseks. Üldistatult võib
põhjusel viivitamatult eemal- öelda, et iga maha raiutud
dada. „Küll aga tuleb enne puu tuleb nüüdsest asendamurdunud puu eemaldamist da,“ selgitas End. Tema hinteha sellest foto ning saata see nangul on Harku vald kaunilt
roheline ning ka
Harku Vallavaehitustegevuse ajal
litsuse üldmeilieemaldatud puud
le harku@harku.
on saanud ehiee, et murrust
Kuni 8 cm
tiste valmimise
ja selle eemaljärel rikkalikult
damise vajaläbimõõduga
asendatud. Veel
dusest meile
puude langetaühe olulisema
teada anda,“
miseks ei ole luba
punktina tõi
tõi heakorravaja taotleda.
heakorraspetsiaspetsialist vällist välja õiguse raja, lisades, et
kendada raierahu
vajadusel vaatab
ehk jätta puude raiuametnik kohapeal ka
miseks luba andmata linduolukorra üle.
de kevadisel pesitsusajal –
aprilli algusest juuni lõpuni
Lindude pesitsusajal
–, kui plaanitava lõikuse alal
raierahu
Vastuvõetud korraga muu- on märgatud pesitsuspaiku.
Uue puude raiumise loa andtus ka senine asendusistutuse
kord lihtsamaks. „Enam ei mise korraga saab täpsemalt
kehti keerukas valem maha tutvuda Harku valla kodulehel
võetud puude asemele uute www.harku.ee/puude-raie.

Avanes KOPi 2018. aasta kevadvoor
MARET VÄLJA,
HOLi peaspetsialist

ohaliku omaalgatuse progK
rammi (KOP) taotluste
esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate
ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimine ja
püsimine. Harku valla erinevad vabaühendused on läbi
aastate kasutanud programmi
võimalusi oma tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks ja
ka sündmuste ning tegevuste
rahastamiseks.
Programmi viiakse ellu kahe
meetmete kaudu. Meede 1 on

3

rajamisse ja arendamisse ning
kogukonnaliikmetele vajalike
teenuste pakkumisse.
Ühe projekti kohta maksimaalselt 2000 eurot antava
toetuse taotlejaks saavad olla
programmi nõuetele vastavad
ja avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud
2. mail kell 16.30
ning sihtasutused,
on KOP kevadvooru taotluste
mille asutajaks ega
liikmeks ei ole koesitamise tähtaeg.
haliku omavalitsuse üksus ega riik.
Toetuse taotleja
kogukonnateenuste arenda- peab tegutsema küla, aleviku,
mine, millega panustatakse alevi, valla, linna või asumi
kogukonnaliikmete ühiste- kogukonna huvides. Tallinna
gevust soodustavate avalikus puhul toetatakse ainult linkasutuses olevate objektide nasisese asumi kogukonna
suunatud kogukonna arengule ja sellega panustatakse
kogukonnaliikmete teadmiste
ning oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 on elukeskkonna ja

huvides tegutsevaid ühendusi.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus
on maakonnas tegutsevaid
ühendusi liitev programmi
eesmärki täitev katusorganisatsioon.
Taotlus koos nõutud lisadega
tuleb esitada elektrooniliselt
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
e-posti aadressile kop@hol.ee
hiljemalt taotluste esitamise
tähtpäeval, 2. mail kell 16.30.
Täiendav info ja taotlusvormid on saadaval HOLi kodulehel www.hol.ee.
Lisainfo: Maret Välja, HOLi
peaspetsialist, telefon +372
507 7450, e-post maret.valja@
hol.ee.

Kandideerisin Harku
Vallavolikokku kolmandat korda, et kaasa rääkida ja midagi
reaalset ära teha oma
kodukoha – Tabasalu
– arengut puudutavates küsimustes. Minu 2009. a esimese
kandideerimise hea valimistulemus ja varasem pikaajaline ettevõtja taust lennutas
mu kohe volikogu majanduskomisjoni esimeheks, mis oli
suur usalduskrediit ja vastutus. Õppida tuli kiiresti, kuid
õnneks toetasid mind selles
nii erakonnakaaslased kui ka
teised kogenumad volikoguliikmed. Majanduskomisjon
on olnud konstruktiivne
ja ühisosale keskenduv
mõttekoda, kus austatakse
üksteise ettepanekuid, arutelud on sisulised ja motiveeritud ning välditakse
jõuga mahahääletamist.
Täna, juba kolmandat koosseisu järjest majanduskomisjoni esimehena, järgin sama
tööpõhimõtet – otsustamisel
tuleb leida võimalikult laiapõhjaline konsensus.
Tulemas on valla
uus arengukava

Praeguse majanduskomisjoni
töö läks kohe käima täiskiirusel. Juba teisel koosolekul olid
päevakorras nii valla 2018.
aasta eelarve kui ka põhimääruse esimesed lugemised. Jaanuaris menetlesime eelarve
muudatusettepanekuid ning
andsime eelarve volikogule
üle kinnitamiseks. Veebruarikuus algatasime vallavalitsuse
ettepanekut arvestades Harku
valla arengukava koostamise,
kuna eelmise vastuvõtmisest
aastal 2011 on vald olnud
kiires kasvus ja muutumises
ning mitmed arengukava osad
olid aegunud. Volikogu toetas
uue arengukava koostamist
ühehäälselt ning määras selle juhtivkomisjoniks majanduskomisjoni. See saab olema
vastutusrikas, kuid samas väga
huvitav töö, millega tahame
valmis saada enne 2019. aasta
tegevuskava ja eelarve koostamist. Arengukava eri valdkondade koostamiseks moodustatakse teemade juhtgrupid.
Kutsun siinkohal kõiki üles
osalema oma valdkondade töö-

gruppides kas liikmetena või
sisendeid andes kirjalike ettepanekutega. Harku vallas elab
aktiivne, edukas ja tark rahvas,
kellele läheb väga korda nende
kodukohas toimuv. Teie panus
on väga oodatud ja hinnatud;
teavet selle võimaluse kohta
jagame oma infokanalites.
Keskkonnaküsimused
ühendavad

Harku vald on endiselt kiirel
arengu- ja kasvukursil ning
volikogu koalitsioonil on ambitsioonikad eesmärgid, mida
soovime nelja aasta jooksul ellu
viia, et vald oleks parim paik
elamiseks kõigile meie elanike-

Volikogu toetas uue
arengukava koostamist ühehäälselt.
le. Riigigümnaasiumi rajamisega Tabasallu tekib meil terviklik hariduslinnak, mida toetab
kogu valla haridusvõrgustik
alates lasteaedadest. Lähiajal
antakse vallale üle endine Muraste piirivalvekool, koostöös
partneritega selle kasutusse
võtmine avalikkuse huvides on
põnevaks väljakutseks järgnevatel aastatel. Juba viiakse ellu
mahukaid projekte viies ÜVK
piirkonnas, mis tagab elanikele
puhta joogivee ja võimaluse
liituda ühiskanalisatsiooniga
meie reoveekogumisaladel.
Pean veel väga oluliseks meie
looduskauni keskkonna säilitamist, et ka meie lapsed saaksid
metsas käia ja puhast õhku
hingata. Mul on rõõm, et kui
mõnes küsimuses on volikogu
liikmetel teinekord üsna suuri erimeelsusi, siis looduse ja
keskkonna hoidmine on meid
liitnud ühiselt mõtlevaks ja
ühistes huvides tegutsevaks
meeskonnaks.
Majanduskomisjoni tegevusvaldkonnad on majandus-,
arengu- ja finantsalaste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Meelis Härms,
aseesimees Erik Lepikson ja
liikmed: Lembit Tampere,
Veiko Toomlaid, Aadu Kana,
Vello Viiburg, Vytautas Martinonis, Liisa Oviir, Dmitri
Jegorov, Jaanus Härms ja Aule
Kikas.
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Südamearstid:
regulaarne liikumine
parandab südame tervist
Traditsiooniliselt
aprillis toimuvast
südamenädala
projektist on sel
aastal välja kasvanud
südamekuu, mil kogu
Eestis räägitakse
südame tervisest,
et inimesed saaksid
selle eest hoolt
kanda.

HarkuVald

Harku Valla Teataja

SPORDIUUDISED
Jalgpall läks veerema
Jalgpallihooaja avalöök tõi 26. märtsil Tabasalu Arenale
Paide Linnameeskond III võistkonna ja hoolimata külmast
õhtupoolikust ligi 400pealise publiku.
Kohtumise esimene värav sündis juba mängu teisel minutil,
kui Tabasalu asus Paide löödud omaväravast kohtumist
juhtima. 35. minutil oli teise kollase kaardi tõttu väljakult
sunnitud lahkuma Siim Sorokin, kes eelmisel hooajal mängis
JK Tabasalu meeskonna eest kõige enam minuteid. Seejärel haaras Paide väljakul initsiatiivi ja nende jõupingutusi
kroonis 65. minutil löödud viigivärav. 1:1 viigiga kohtumine
lõppeski. Mõlemad liiga favoriidid said sellest kohtumisest
tabelisse 1 punkti.
1. aprillil kohtusid Türil Eesti Meistrivõistluste 2. liiga 2.
voorus JK Tabasalu ja Türi Ganvix. Halva aprillinaljana oldi
külalislahked ja nii võttis Türi 3:1 võidu. Tabasalu meeskonna
auvärava lõi Lucas Liiva.
8. aprillil toimunud kohtumise Tallinna Kalev III-ga võitis
JK Tabasalu seisuga 8:1, 3 väravat lõi Andrus Mitt, Rasmus
Tomson 2, ühe värava Lucas Liiva ja Edwin Stüff ning üks oli
Kalevi omavärav. (Riho Saksus, JK Tabasalu)
8. aprillil
oli koduvalla
eest väljas ka
meeskonnaga
hiljuti liitunud
Konstantin
Nahk.
/ Foto: Mihkel
Naukas

MARGUS VIIGIMAA,
URMO KIITAM
südamearstid

J

ärjepidev kehaline
aktiivsus on üks parimaid viise südamehaigusi ennetada –
see normaliseerib
vererõhku, vähendab
„halva“ ja suurendab „hea“
kolesterooli taset, langetab
tromboosiriski, aitab kehakaalu kontrolli all hoida ning
parandab meeleolu. Füüsilise
koormusega harjunud inimestel on paranenud ainevahetus,
mis vähendab ka suhkruhaigusesse ehk diabeeti haigestumise
tõenäosust.
Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem liikumisharrastuse regulaarsus.
Südant aitab tervena hoida
nii madala kui ka mõõduka
intensiivsusega regulaarne
liikumine. Üks kord nädalas

Ilus kevadilm on hea aeg tervisespordiga alustamiseks, mis regulaarsel
harrastamisel aitab hoida südame tervist. / Foto: Jenny Hill (unsplash.com)

tehtava treeningu tervist kaitsev mõju on vähene, regulaarne koormus tähendab füüsilist
tegevust vähemalt kaks, eelistatult kolm kuni viis korda
nädalas. Tuleb siiski rõhutada,
et on olemas ka oht treeninguga üle pingutada, seepärast
on mõistlik tähele panna organismi antavaid hoiatusmärke.
Inimestel, kes alustavad tervisepordiga 40.–50. eluaastates,
on soovitatav läbida spordimeditsiiniline enesekontrollitest
või kahtluse korral pöörduda
arsti vastuvõtule, et selgitada välja füüsilise koormuse
ohutus enne treeningutega
alustamist.
Eelregistreerimine telefonil 603 2171

26. aprillil 2018
Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu)

SÜDAMESÕBRA
TERVISEPÄEV

Üritus on
kõigile
TASUTA

11.00-11.45 Seminar liikumise tähtsusest ja

guste ennetamiseks ja tervisele
soodsa mõju avaldamiseks on
Meestel on üheks potentsiaal- soovitatav vähemalt 2,5 kuni
seks ohumärgiks, et keha ve- 5 tundi mõõduka intensiivsuresoonte tervisega ei ole kõik sega füüsilist tegevust nädakorras, raskused erektsiooni las, jagatuna 4–5 korra peale.
saavutamise või säilitamisega. Seega on piisav 30 minutit
Südamehaiguste ja erektsioo- liikumist viiel päeval nädanihäire omavaheline seotus las, et anda panus oma keha
tähendab omakorda seda, et südame ja veresoonte tervise
seksuaalse funktsiooni häireid parandamiseks. Sealjuures ei
märgates peaksid mehed mõt- tähenda füüsiline aktiivsus
lema ka oma südame tervise vaid sporditreeningute tegemist, sinna alla
käib ka näiteks
treppidest käi30 minutit liikumist
mine, keskmisest
viiel päeval nädalas
kiirema tempoga
on piisav südame tervise
kõndimine, aiaparandamiseks.
tööde tegemine.
Suurema koormusega tervisepeale. Eriti kehtib see noore- treeninguks sobivad näiteks
mate, 30.–40. eluaastates mees- kepikõnd, sörkjooks, ujumite puhul. Positiivse asjaoluna ne, jalgrattasõit, tantsimine,
saab välja tuua, et regulaarsel sõudmine, uisutamine ja rullliikumisel ja füüsilisel treenin- uisutamine.
Südamearstidena soovime
gul on lisaks südame-veresoonkonna haigestumist enne- kõigile mõnusalt veedetud aega
tavale toimele ka võime osa- tervisespordiga tegelemisel.
liselt taastada veresoonte Ilus kevadilm on hea aeg alusfunktsiooni ning sealhulgas tamiseks. Mõnus treening ja
erektsioonihäire raskusastet rahulolu liikumisest hoiavad
südame tervena ja lisavad eluleevendada.
Südame-veresoonkonnahai- rõõmu.
Südame tervis mõjutab
armuelu

tervislikust toitumisest

12.00-16.45 (vajalik eelregistreerimine telefonil 603 2171)

Tervisliku seisundi hindamine – kehakaal, kehakoostis, talje- ja
puusa ümbermõõt, vererõhk, PEF (kopsude funktsioon), südame
vastupidavus rahulolekus Polar Fitness testiga, kolesteroolitase

17.00 Treening südame heaks
Tervislikku seisundit hindavad ja tervisealast nõu annavad VIREO nõustajad:
IVI VAHER - Tartu Tervishoiukõrgkooli õppejõud, füsioterapeut,
toitumis- ja treeningnõustaja
MERLE LEINER – füsioterapeut

Alates 2. aprillist muutusid Eesti
Haigekassa klienditeeninduse ja
klienditelefoni lahtiolekuajad.
Lähim klienditeenindus asub Tallinnas, Lastekodu 48
ning on avatud

Kogu tervisepäev
a
vältel tervislikud
smuutid ja suup
isted!

Lisainfo Tiia Spitsõn – Harku valla
sotsiaal- ja tervis-hoiuosakonna juhataja
tiia.spitson@harku.ee, tel 6003 867

E
kell
T, K, N kell
R
kell

8.30–18.00;
8.30–16.30;
8.30–13.00.

Haigekassa klienditelefonil 669 6630
vastatakse pöördumistele
E
kell
8.30–18.00;
T, K, N kell
8.30–16.30;
R
kell
8.30–14.00.

Kolmekordne Eesti meister
on tagasi jalgpalliväljakul
447 mängu, 143 väravat Eesti Meistri- ja Premium Liigas;
12 mängu ja 4 väravat UEFA Meistrite Liiga eelringides,
3 Eesti meistritiitlit. Kes veel ei tundnud ära, siis lubage esitleda – meie oma valla poiss Konstantin Nahk on
43aastaselt ametlikult tagasi jalgpalliväljakul JK Tabasalu
ridades. (Riho Saksus, JK Tabasalu)

Tabasalu poisid Eesti U-17 koondises
Eesti U-17 koondisesse valiti Leedus toimuvaks UEFA
sõprusturniiriks Islandi, Bulgaaria, Leedu ja Eesti koondiste
vahel JK Tabasalu poisid Kristjan Stüff ja Kristo Hussar.
(Riho Saksus, JK Tabasalu)

Tabasalu Triatloniklubi kutsub
spordiga sünnipäeva tähistama
Pühapäeval, 29. aprillil toimub Rannamõisa lasteaia juures
Harku valla sportlik perepäev, Tabasalu XXV jooks ja laupäeval, 5. mail Tabasalu Spordikompleksi juures Tabasalu
basseinitriatlon.
Kutsume kõiki sporti armastavaid inimesi koos meiega
tähistama Eesti Vabariigi 100ndat, Tabasalu jooksu 25ndat
ja Tabasalu Triatloniklubi 20. juubelit! Tabasalu jooksu algatajateks olid 1992. aastal tolleaegsed Tabasalu Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad Ulvi ja Heiki Sarapuu,
kelle eestvedamisel toimus jooksupäev Tabasalus 4 aastat.
1996. ja 1997. aastal korraldasid Tabasalu jooksu Vello
Viiburg ja Tabasalu Palliklubi, 1998. aastal jäi üritus vahele
ning alates 1999. aastast on Tabasalu jooksu korraldajaks
Tabasalu Triatloniklubi.
Tabasalu XXV jooksul peetakse arvestust 16 vanuseklassis ja joostakse 3 distantsil: 2011 ja hiljem sündinud lapsed
läbivad 300 m, 2005–2010 sündinud lapsed 1,3 km ja kõik
ülejäänud 4,8 km pikkuse Tabasalu Looduspargi ringi. Eelregistreerimine Tabasalu Triatloniklubi Facebooki-lehel
www.facebook.com/events/416766402105406/. Stardimaterjalide väljastamine kell 10.00. Info telefonil 5695 1593.
Tabasalu basseinitriatlonil võisteldakse kahel distantsil:
2005–2010 sündinud lapsed ujuvad basseinis 100 m,
sõidavad ratastega 5,2 km ja jooksevad 1,25 km; 2001–2004
sündinud noored, juuniorid ja täiskasvanud ujuvad basseinis
250 m, sõidavad ratastega 10,4 km ja jooksevad 2,5 km. Eelregistreerimine Eesti Triatloni Liidu kodulehel: www.triatlon.
ee. Stardimaterjalide väljastamine kell 9.00. Info telefonil
5666 6154.
Võistlusi toetavad Harku Vallavalitsus, Tabasalu
Spordikompleks, G4S Eesti, Hundipesa, Estanc, Prolexplast,
Tarplani Kaubandus, Sakala Tööstusautomaatika,
E-Betoonelement, Pitsastuudio, MySnack, Mailis Design,
Veski Mati, Rehband, Tabasalu Koolituskeskus, Karupoeg
Puhh, Pererestoran Seller, Kalev, Enervit jt. (Tiina Pallas,
Tabasalu Triatloniklubi)

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

TÜG-i ettevõtlikud noored
realiseerisid oma väärt ideed
vähemalt korra käia kaugemal
piiri taga – Itaalias, Kreekas
või Islandil –, hulga keelepraktikat ning mitmeid uusi sõpru
välismaalt, tuli meeskondadel
läbi teha kogu protsess alates
ettevõtte loomisest ja tootearendusest kuni turunduse ja
müügitööni.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi
10 õpilast osales
Erasmus+KA2
koolidevahelises
koostööprojektis,
mille käigus loodud rahvusvahelisi õpilasfirmasid
saatis edu.

Sõelal kolm ideed

AULE SAGEN,
aule.sagen@harku.ee

S

eptembris 2016 alanud
ja selle aasta augustis
lõppevas Erasmus+KA2 koolidevahelises koostööprojektis
osales Eestist ainsana
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
(TÜG) esindus – kümme õpilast ja kolm õpetajat TÜG-i
arendusjuhi initsiatiivil ja
eestvedamisel. Euroopa Liidu
rahastatava programmi eesmärk oli innustada eri maade
haridusasutusi tegema koostööd eelnevalt omavahel kokkulepitud teemal. Seekordses
projektis tuli õpilastel oma
koolides moodustada meeskonnad, uurida kohalikku
ettevõtlust ja seda tutvustada.
Tabasalu õpilased tegid selle
käigus suurepärase video külaskäigust Tallinna Klaverivabrikusse, kus valmis ka eelmisel aastal koolile uus Estonia
klaver. Järgmises etapis kohtusid eri maade õpilased Itaa-

Rahvusvahelise õpilasfirma Woodspee akustiline puitkõlar pälvis Riias toimunud õpilasfirmade laadal edukaima toote tunnustuse. / Foto: Woodspee

lias, et moodustada rahvusvahelised õpilasfirmad, kuhu
kuulusid vähemalt kahe eri
maa õpilased. Seal pandi ka
paika, mida firma soovib toota
või millist teenust pakkuda.
TÜG-i õpilased osalesid kolme
õpilasfirma töös. Lätlastega
kahasse tehtud kahest firmast
üks asus välja töötama reisipatja ja teine tööotsimisportaali
koolinoortele. Kolmandas lõid
lisaks eestlastele ja lätlastele
kaasa ka Islandi õpilased, kelle
koostööst sündis puidust kõlar,
mis osutus 10. märtsil Riias
toimunud õpilasfirmade laadal
edukaimaks tooteks.
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Erasmus+KA2 koolidevahelises koostööprojektis osalesid
lisaks Eestile, Lätile ja Islandile
ka Kreeka ja Itaalia koolid.
Ideest reklaami ja müügini

Projekti eestvedaja TÜG-i
arendusjuht Kersti Vana on
õpilaste osalemisega projektis
rahul: „Kõik tiimid olid oma
toodetega väljas Riias toimunud õpilasfirmade laadal, kus
teiste seast tõsteti esile kõlaritiim.“ Ka õpilased ise pidasid
kahe aasta vältel saadud ettevõtlus- ning koostöökogemust
väärtuslikuks. Lisaks sellele,
et iga projektis osalenu sai

„Esimesed ideed pidime välja
valima juba koolis, kus õpetajad hindasid neid ja andsid
näpunäiteid nende parandamiseks,“ tutvustas asjade kulgu Johanna 11.a klassist, kus
käivad kõik projektis osalenud
noored. Poiste esimene idee
oli padjast raamatukaas, projekti nimeks „Sleep at work“,
millest tootearenduse käigus
välja kasvanud reisipatjadega
mindi ka Riiga õpilasfirmade
laadale. Üheks ideeks oli tüdrukutel puidust raamatuhoidja, mis hoiab raamatut lahti.
„See arenes meil aga Itaalias
teistega kohtudes akustiliseks
puitkõlariks,“ rääkis Johanna
koostöös sündinud kasepuidust tootest, mille kõik 13
eksemplari müüdi Riias õpilasfirmade laadal ära, teenides nii edukaima toote tiitli.
Kolmandaks ideeks oli luua
veebis tööportaal noortele,
viies kokku nt suvevaheajal
tööpraktikat otsivad noored
ja tööpakkujad. Selle projekti
töögruppi kuulunud Anna sõnul on portaal SwixELI praegugi täiesti toimiv ja avatud
mõlemale sihtrühmale. Portaali arendasid ja disainisid
Tabasalu koolitüdrukud ise
ning see toimib eesti ja inglise
keeles.
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Harku vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

HEAKORRASPETSIALISTI
ametikohale
Heakorraspetsialisti peamised ülesanded on seotud valla
munitsipaalalade korrashoiuga, raielubade ning korraldatud jäätmeveo vabastuste taotluste menetlemisega.
Peamised tööülesanded:
•
•
•
•
•
•
•

munitsipaalhaljasalade arendamine ja selleks vajalike
hooldustööde korraldamine;
valla territooriumil üldise heakorra- ja
keskkonnajärelevalve korraldamine;
Harku valla supelrandade ja -kohtade hooldamise
ning mänguväljakute haldamise ja hooldamise
korraldamine;
raielubade taotluste menetlemine ning raielubade
väljastamine, asendusistutuse kohustuse üle
arvestuse pidamine;
korraldatud jäätmeveo vabastuste taotluste
menetlemine;
jäätmete sortimise arendamine;
detailplaneeringute ja ehitusprojektide läbivaatamine
ning haljastuse alaste ettepanekute esitamine.

Nõudmised sobivale kandidaadile:
•
•
•
•
•
•
•
•

kõrgharidus;
teadmised kohaliku omavalitsuse tööst;
teadmised heakorda reguleerivatest õigusaktidest;
eesti keele oskus kõrgtasemel;
vene keele oskus suhtlustasandil;
ehitusprojektide lugemise oskus;
kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime,
sealhulgas täidad kohustusi tulemuslikult ja
õigeaegselt;
töötahe, meeskonnatööoskus ja väga hea
suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:
•
•

varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja
avalikus sektoris;
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

100 pesakasti Tabasalu
Loodusparki
Tabasalu Ühisgümnaasiumi noored meisterdasid Erametsaliidu üleskutsel kokku 100 pesakasti, mis pandi üles lindudele uuteks kodudeks Tabasalu Loodusparki kooli õpetajate ja
tugipersonali ning MTÜ Tabasalu Looduspark
juhi Kaido Taberlandi juhendamisel ja abiga
5. aprillil. Pesakastid valmisid Erametsaliidu
algatatud projekti „Eesti 100 x 100 pesakasti
erametsa“ raames ning on mõeldud kingituseks
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Projektis
osales kokku 70 kooli üle Eesti, teiste seas TÜGi
majandusjuhi Marek Topperi eestvedamisel ka
Tabasalu kool – õpilased 8.a, 8.b ja 8.e ja VK6
klassidest. Pesakastid valmisid kooli tööõpetuse tunnis õpetaja Raivo Lungi juhendamisel, materjaliga varustas koole Erametsaliit.
/ Tekst ja foto: Aule Sagen

•
•
•
•
•
•
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
soodsaid sportimisvõimalusi;
erialast täiendkoolitust;
toetavat meeskonda;
puhkust 35 kalendripäeva;
haiguspäevade hüvitamist.

Tegemist on tähtajalise töösuhtega, lapsehoolduspuhkusel
oleva ametniku asendamiseks.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Sinu CV-d ja motivatsioonikirja ootame hiljemalt 15. aprilliks
2018 portaali CV Online vahendusel või meiliaadressile
personal@harku.ee. Lisainformatsioon arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa telefonil +372 600 3851.

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist
KERTU KEKK

SA Erametsakeskus

rametsakeskus võtab NaEtu kuni
tura hüvitise taotlusi vas23. aprillini, kokku
makstakse hüvitist 4,32 miljoni
euro eest. Taotluse saab esitada
e-PRIA portaalis.

Natura toetuse eesmärk on
hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute
tõttu saamata jääv tulu Natura
2000 alal ning sihtkaitsevööndis
väljaspool Natura võrgustiku ala
asuval erametsamaal. Hüvitise
määr on sihtkaitsevööndis 110
eurot hektari kohta aastas ning
Natura 2000 alal piiranguvöön-

dis, hoiualal ja projekteeritaval
alal kuni 60 eurot hektari kohta
aastas. Kokku makstakse hüvitisteks 4,32 miljonit eurot.
Nagu suur osa Euroopa Liidu
poolt rahastatud Eesti maaelu
arengukava toetustest, muutus
ka Natura hüvitise taotlemine sellest aastast 100% elektrooniliseks. See tähendab, et

taotlus tuleb esitada e-PRIA
portaalis (epria.pria.ee/epria),
kus e-taotluse allkirjastamiseks
on vajalikud toimiv ID-kaart
ja PIN-koodid või mobiil-ID.
„Teame, et mõnede metsaomanike jaoks muudab e-teenuse
kasutamine taotlemise keerukamaks. Oleme püüdnud Natura
e-teenuse muuta võimalikult

Rohkem infot: www.eramets.ee/natura

kasutajasõbralikuks, metsaomanike mulluse tagasiside
põhjal on see ka õnnestunud.
Siiski on nii Erametsakeskus
kui ka metsaühistud valmis
taotlejaid igakülgselt abistama,“
rääkis Erametsakeskuse juht
Jaanus Aun.
Taotluste täitmisel ja esitamisel
aitavad metsaühistud üle Eesti.

Kogu info hüvitise taotlemise
tingimuste, metsaühistute vastuvõtuaegade ning infopäevade
kohta on koondatud erametsaportaali aadressil www.eramets.
ee/natura.
Lisainfo: Jaanus Aun, SA
Erametsakeskus juhatuse liige.
Tel 516 2282, e-post jaanus@
eramets.ee.
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HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 19 algatati Harku alevikus Metsa
tee 11 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Harku
alevikus Metsa tee kvartali detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga
rajada maaüksusele nelja sektsiooniga
ridaelamu.
Planeeritav ala, suurusega u 0,4 ha,
paikneb Harku alevikus Metsa tee ääres,
umbes 250 m kaugusel Instituudi tee
(lähiaadress 11401 Laagri-Harku tee L1)
ja Metsa tee ristmikust idas. Planeeritav
ala piirneb põhjast Klubi tn 3 (tunnus
19814:001:0296) elamumaaga ja riigi
reservmaaga (AT1711200004), idast
Metsa tee 13 (tunnus 19814:001:0244)
elamumaaga, lõunast Metsa tee (tunnus
19814:001:0324) transpordimaaga ning läänest Metsa tee 9 (tunnus
19814:001:0245) elamumaaga. Planeeritava ala suurus on u 0,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018
otsusega nr 17 algatati Tutermaa külas
Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja otsusega
nr 18 jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks hajaasustuse
põhimõttel ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja
seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise
lahendamine.
Loovälja maaüksus paikneb Tutermaa
külas Tallinna-Paldiski maantee, Tallinna
ringtee, Tutermaa tee ja Alajaama tee
vahelisel alal, umbes 600 m kaugusel
Tutermaa tee ja Tallinna ringtee ristumiskohast loodes, piirnedes põhjast Loovälja
(tunnus 19801:012:0012) maatulundusmaaga, lõunast Kangru (tunnus
19801:012:0032) maatulundusmaaga,
idast Aado (tunnus 19801:012:0008)
maatulundusmaaga ning läänest Linnumäe (tunnus 19801:012:0206) ja Kiisa
(tunnus 19801:012:0139) maatulundusmaadega.
Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd ning avalikult
kasutatava tee kaitsevöönd.
Planeeritava ala suurus on u 6,05 ha.
Detailplaneeringu koostamise algataja
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu,
Harjumaa); koostamise korraldaja Harku
Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu, Harjumaa) ja koostaja
on Hirundo OÜ (Sõpruse pst 218-13 Tallinn, taimi.kirs@gmail.com, tel 520 3279).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu
koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid olulisi
negatiivseid mõjusid keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneering sisaldab kehtestatud
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 16 algatati Tabasalu alevikus
Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamine.
Planeeritav ala, suurusega u 0,5 ha,
paikneb Tabasalu alevikus Kodu tänava,
Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna
maantee ja Mere tee vahelisel alal,
umbes 100 m kaugusel Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja
Kodu tänava ristmikust. Planeeritav
ala piirneb põhjast Kodu põik (tunnus
19801:001:2373) transpordimaaga, idast
Kodu põik 1 (tunnus 19801:001:2374)
ja Kodu tänav (tunnus 19801:002:1003)
transpordimaadega, lõunast Kodu tn 1
(tunnus 19801:002:2061) elamumaaga
ning läänest Klooga mnt 13 (tunnus
19801:001:2372) ühiskondlike ehitiste
maaga.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-

giks on varasemalt kehtestatud Tabasalu
alevikus Juhani tn 2 ja Juhani tn 2a
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga täpsustada maaüksuste ehitusõigust ehitisealuse pinna osas. Detailplaneeringuga
soovitakse suurendada maaüksustele
määratud ehitisealust pinda 200 m2-lt
300 m2-le.
Detailplaneeringu eesmärgid on
kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja
tingimustega.
Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja
detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGUTE MENETLUSTE
LÕPETAMISED
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 25 lõpetati Tabasalu alevikus
Tõnise III (tänane lähiaadress Sarapuu tn
72a, tunnus 19801:002:0774) detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 27.08.2009
otsus nr 21 „Detailplaneeringu algatamine Tabasalu alevikus Tõnise III kinnistul“.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 26 lõpetati Suurupi külas Amelkini (tänane lähiaadress Kärme tee 15, tunnus 19801:001:1150) detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 17.08.2004 korraldus nr
856 „Suurupi külas Amelkini maaüksuse
detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 24 lõpetati Viti külas AÜ Helgi
territooriumil ja lähialal detailplaneeringu
koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 29.09.2009 korraldus nr
1206 „Viti külas AÜ Helgi territooriumi ja
lähiala detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 27 lõpetati Sõrve külas Vahteli
(tunnus 19801:002:6740) maaüksuse
detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse
06.02.2001 korraldus nr 145 „Sõrve külas
Vahteli maaüksuse detailplaneeringu
algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 28 tunnistati kehtetuks Harku
Vallavolikogu 01.09.2005 otsusega nr
88 kehtestatud Harkujärve külas Argo
9 maaüksuse detailplaneering krundi
pos nr 71 osas, mis hõlmab väljamõõdetud maaüksust Järvekalda tee
L3 (endine aadress Argo 13, tunnus
19814:001:0364).
Vastuvõetud otsustega saab tutvuda
Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.
harku.ee.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMINE JA AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 20 võeti vastu Vääna külas Kaera
tee 1 (tunnus 19801:011:0473), Kaera
tee 2 (tunnus 19801:011:0469), Lembi
(tunnus 19801:011:0472) ja Lembi tee 3
(tunnus 19801:011:0471) maaüksuste
ning lähiala detailplaneering vastavalt
K-Projekt AS (reg-kood 12203754) tööle
nr 17007.
Planeeritav ala paikneb Vääna küla
keskuses Kiia-Vääna-Viti maantee ja
Vääna-Keila-Joa maantee vahelisel alal
Vääna küla keskuses.
Planeeritav ala piirneb põhjas Kaera tee
3 (tunnus 19801:011:0297), Kaera tee 4
(tunnus 19801:011:0475), Kaera tee 5
(tunnus 19801:001:2472), Kaera tee 6
(tunnus 19801:011:0144), Kaera tee 8
(tunnus 19801:001:2638), Kaera tee 8a
(tunnus 19801:001:2638) tootmismaadega ja reformimata riigimaaga, idas
11410 Kiia-Vääna-Viti maantee (tunnus
19801:011:0260) transpordimaaga, lõunas Tiigi tee 4a (tunnus 19801:011:0464),
Tiigi tee 4 (tunnus 19801:011:0070), Tiigi
tee 6 (tunnus 19801:011:0069), Tiigi tee
8 (tunnus 19801:011:0068) elamumaadega ja riigi reservmaaga (piiriettepanek
AT0412210026), läänes Kuusiku (tunnus
19801:011:0773) ja Kasteheina (tunnus
19801:011:0774) maatulundusmaadega.
Detailplaneeringuga kavandatakse
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VOLIKOGU ISTUNGILT:
13 krunti. Neist 4 elamumaa krunti
ridaelamute püstitamiseks; 4 äri- ja/või
tootmismaa krunti; 1 üldkasutatava maa
krunt; 4 transpordimaa krunti.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja
kanalisatsioon on lahendatud vastavalt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala osaliselt
tootmis- ja ärimaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalal ning osaliselt leebe
reþiimiga looduslikul haljasmaal. Seega
tehakse koostatava detailplaneeringuga
ettepanek muuta kehtivat Harku valla
üldplaneeringut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.04.2018–25.05.2018 (k.a).
Planeeringuga saab tutvuda Harku
Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel
aadressile harku@harku.ee või posti teel
Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku
vald 26.04.2018–25.05.2018 (k.a).
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018
otsusega nr 23 võeti vastu Vääna külas
Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala
detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (reg-kood 11647744) tööle nr
12/17.
Planeeritav maa-ala suurusega 1,1 ha
paikneb Vääna külas Petsaku tee ja
Otsatalu tee vahelisel alal u 800 m kaugusel Kiia-Vääna-Viti maantee ja Petsaku tee ristumiskohast. Planeeritav ala
piirneb põhjast Petsaku põik 5a (tunnus
19801:011:0961) elamumaaga, lõunast
Otsatalu tee L3 (tunnus 19801:011:0714)
transpordimaaga, idast Otsatalu tee 24
(tunnus 19801:011:0711) elamumaaga
ning läänest Otsatalu tee 20 (tunnus
19801:011:0708) elamumaaga. Otsatalu
tee 22 maaüksus on hoonestamata ja u
70% ulatuses kaetud kõrghaljastusega.
Juurdepääs planeeritavale alale toimub
Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Otsatalu teed.
Detailplaneeringuga täpsustatakse hoonestusala ning määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m
ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6 m ning üks
maapealne korrus. Katusetüübiks võib
elamul olla kahepoolse kaldega viilkatus,
lubatud on katusekalded 30ŗ kuni 50ŗ.
Abihoonetel on lubatud katusekalded 0ŗ
kuni 50ŗ.
Detailplaneering on kooskõlas Harku
valla üldplaneeringuga, mille kohaselt
paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.04.2018–09.05.2018 (k.a).
Planeeringuga saab tutvuda Harku
Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel,
veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel
aadressile harku@harku.ee või posti teel
Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku
vald 26.04.2018–09.05.2018 (k.a).
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMISED
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 21 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Ringtee 14
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringule.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on selgitada välja võimalused varasemalt
kehtestatud Rannamõisa külas Suvila nr
17a detailplaneeringu ümberplaneerimiseks sooviga täpsustada ehitusõigust ja
välja selgitada võimalused olemasoleva
aiamaja kasutamise otstarbe muutmiseks üksikelamuks. Samuti lahendatakse
detailplaneeringuga juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostamise algataja
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu,
Harjumaa); koostamise korraldaja Harku
Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu, Harjumaa) ja koostaja

29. märtsil 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales 20 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatasid Harku
Vallavolikogu esimees Kalle Palling ja
Harku Vallavolikogu aseesimees Kaupo
Rätsepp.
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ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMISED MÄÄRUSED:
Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011.
aasta määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” lisa 2 muutmine;
Harku Vallavolikogu määruste muutmine: Harku Vallavolikogu 28.06.2012.
aasta määruse nr 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise
kord“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 31.07.2014. aasta
määruse nr 12 „Õpilasele sõidusoodustuse andmise kord“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 26.01.2017. aasta
määruse nr 2 „Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 25.10.2012. aasta
määruse nr 18 „Korterelamu renoveerimise toetamise kord“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 26.06.2014. aasta
määruse nr 11 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla
haldusterritooriumil“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 28.06.2012.
aasta määruse nr 10 „Projektipõhise
tegevuse toetamise kord Harku vallas“
muutmine;
Harku Vallavolikogu 28.08.2014. aasta
määruse nr 16 „Maamaksu toetuse
suurus ja andmise kord“ muutmine;
Harku Vallavolikogu 25.08.2011. aasta
määruse nr 15 „Kogukonna arengule
suunatud tegevuse kaasfinantseerimistoetuste kord“ muutmine;
puude raiumiseks loa andmise kord
Harku vallas.
ISTUNGIL VÕETI VASTU
JÄRGMISED OTSUSED:
Harku alevikus Pilliroo parkla kinnistu
tasuta otsustuskorras võõrandamise
taotlemine;
Merikülas Tilgu tee 53, Tilgu tee L6 ja
Meriküla tee 3 kinnistute tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine;
Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu
põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu algatamine;
Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu algatamine:
Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu keskkonna-

on Skepast & Puhkim OÜ (Laki tn 34,
Tallinn 12915, info@skpk.ee).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine detailplaneeringu koostamisel
ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse
kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
• Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 22 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Vaila
külas Metsahaldja maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringule.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on selgitada välja võimalused hajaasustuspiirkonnas hajaasustuse põhimõttel
ühe elamuühiku kavandamine olemasolevale maatulundusmaale ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine;
Detailplaneeringu koostamise algataja
ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu
(aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu,
Harjumaa); koostamise korraldaja Harku
Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on
MiHo OÜ (Pae 25-33 Tallinn, kristina@
miho.ee, tel 5654 2338).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine detailplaneeringu koostamisel
ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse
kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ja KSH algatamata jätmise

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

mõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;
Harku alevikus Metsa tee 11 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu
algatamine;
Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2,
Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
Vääna külas Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
Viti külas AÜ Helgi territooriumi ja
lähiala detailplaneeringu koostamise
lõpetamine;
Tabasalu alevikus Tõnise III (tänane
aadress Sarapuu tn 72a) kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
Suurupi külas Amelkini (tänane aadress Kärme tee 15) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
Sõrve külas Vahteli maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
Harkujärve külas Argo 9 maaüksuse
detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine;
Rannamõisa külas Ringtee 14 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;
Vaila külas Metsahaldja maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine;
Tutermaa külas asuva Kadaka kinnisasja jagamine ja jagamisel moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe
määramine;
Türisalu külas asuva Künni tee 14
kinnisasja jagamine ja jagamisel moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe määramine;
Türisalu külas asuva Sirina kinnisasja
jagamine ja jagamisel moodustatavate
katastriüksuste sihtotstarbe määramine;
arvamus OÜ C.B.A geoloogilise uuringu
loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu
kohta;
teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises
osalemine 2018. eelarveaastal;
Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse
nr 85 „Harku Vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni“ muutmine.
Järgmine Harku Vallavolikogu
korraline istung toimub 26.04.2018. a
algusega kell 16.00 Harku vallamaja
koosolekute saalis.

otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti
Harku Vallavalitsuses tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel
aadressil www.harku.ee
ESKIISLAHENDUSE TUTVUSTAMINE
• 03.05.2018 kell 16.00 toimub
Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
eskiislahenduse tutvustamine.
• 03.05.2018 kell 16.30 toimub Muraste
külas Loovälja maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine.
Detailplaneeringu materjalidega saab
tutvuda Harku Vallavalitsuses selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee
ja detailplaneeringute veebirakenduses
kaart.harku.ee.
DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE
TAOTLUSED
Harku vallavalitsusele on laekunud
detailplaneeringu algatamise taotlused:
• Ilmandu külas Kadaka tee 34
maaüksusele;
• Muraste külas Käbala tee 1
maaüksusele;
• Kumna külas Laia-Mõhku
maaüksusele;
• Suurupi külas Meremetsa
maaüksusele.
Esitatud detailplaneeringu materjalidega
saab tutvuda Harku Vallavalitsuses
selle lahtioleku aegadel, veebilehel
www.harku.ee ja detailplaneeringute
veebirakenduses kaart.harku.ee.
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HarkuVald

Harku Valla Teataja
REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

Võta vastu väljakutse Tabasalu Ühisgümnaasiumis
hea õpiõhkkonna hoidmiseks ja kujundamiseks ning noorte
suunamiseks õigete valikute tegemisel!

Tabasalu Ühisgümnaasium
ootab oma kollektiivi

SOTSIAALPEDAGOOGI (tööle asumine esimesel võimalusel)
Sobival kandidaadil on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse
ning arusaam ja visioon turvalisest ja heast õpikeskkonnast.

Vääna-Jõesuu
Kool
otsib järgmiseks
õppeaastaks
INGLISE KEELE
ÕPETAJAT

TEATED:

ja 1. klassi ette säravat

KLASSIÕPETAJAT.
TEENUSED
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost,
konteinerite tellimine ja transporditeenus. Metalliveoks võimalik
kasutada tasuta järelhaagist.
Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude
lõikamine. Lumekoristus.
Tel 5348 7318, e-post:
igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee.
Korstnapühkija teenused, tel
5877 1665, www.puhaskolle.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476 email:
ehitus@miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
email: mehitus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Aitame maja paberitega.
Ehitusluba. Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. 5306
1181. majapaberid@gmail.com.
Puurkaevude rajamine ja
puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee.
Teen hekkide hoolduslõikust
ja saetöid aias. Tel. 5554 7291.
Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936.

Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid.
Valtsimismasinaga valmistame
rennid otse Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel. 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.

CV ja motivatsioonikiri palun
saata aprilli lõpuks e-posti
aadressil kontakt@vjk.edu.ee
Lisateave tel 5695 7822.

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute
küttekehade ehitus ja vanade
remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon:
5690 3327.

Harkujärve
Põhikool

Rehvide vahetus Paldiski
mnt. 120, Haabersti, Tallinn.
Aja broneerimine tel: 5620
0666, Peep.

pakub septembrist
2018 tööd

Ehitusremonttööd, aedade
hooldus, haljastus. Silver Agu
Ehituse OÜ: silver@agu.ee;
504 1285.

kahele täiskohaga
KLASSIÕPETAJALE
(lapsehoolduspuhkusel
viibivate
töötajate asendamine)

Liidame Sinu kinnistu
ÜVK-trassidega, santehnilised
sisetööd, veemõõdusõlmede
montaaž, puistematerjalide
müük. Liitumisprojektide
koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300.

Huvitatutel võtta ühendust
kulli.riistop@harkujarve.edu.ee
või 5648 7148.

Tänavakivide paigaldus,
puit- ja võrkaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustööd,
prügivedu. Killustiku, liiva
müük. Tel: 5847 3160,
e-mail: eleanor31@online.ee.
Kogenud torumees tegeleb
san-tehniliste töödega. Boilerid,
san-tehnika ja väiksemahulised
torutööd. Tel 5459 0055 AIN.

OST
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Ostan teie auto. Võib remonti
vajada. 5835 8133 Mati.

Pühapäev, 29. aprill 2018

TABASALU XXV JOOKS

Harku valla sportlik perepäev
Rannamõisa lasteaia juures

DISTANTSID: 300m, 1,3km ja 4,8 km

MÜÜK
LIIV, MULD, KILLUSTIK,
KRUUS, FREESASFALT +
transport. Tel: 5395 3788
LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362.
Laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5 eur
30 L kott. Harku vallas transport
TASUTA. 5811 7351.

TÖÖ
Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib iseliikuva söödamikseri operaatorit.
Töötasu alates 1400 € bruto.
Lisainfo info@metsakylapiim.ee,
502 3434.

INFO ja EELREGISTREERIMINE: Tabasalu Triatlonklubi Facebooki kodulehel

Laupäev, 05. mai 2018

TABASALU
BASSEINITRIATLON

Eesti Vabariik 100 võistlus

Tabasalu Spordikompleks ja selle ümbrus
DISTANTSID:
100m ujumist- 5,2km rattasõitu-1,25km jooksu
250m ujumist- 10,4km rattasõitu- 2,5km jooksu
INFO ja EELREGISTREERIMINE: www.triatlon.ee
INFO: 56951593
REHEBANDIA
Restoran SELLER
TABASALU KOOLITUSKESKUS

KOOLIPSÜHHOLOOGI (tööle asumine 01.05.2018)
Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad
või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning
arusaam ja visioon turvalisest ja heast õpikeskkonnast;
ABIÕPETAJAT (tööle asumine esimesel võimalusel)
Sobival kandidaadil on vähemalt keskharidus.
Edukal kandidaadil on hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
soov töötada laste ja noortega ning ta on vastutustundlik,
korrektne ja täpne. Ootame Sind kandideerima, kui Sulle on
tähtis, et lapsed tunnevad ennast turvaliselt ja õnnelikult.
Sa naudid tööd laste ja noortega ning näed väljakutset
probleemide lahendamisega tegelemises.
Omalt poolt pakume:
• konkurentsivõimelist töötasu;
• heade tulemuste märkamist läbi tugeva materiaalse
motivatsioonipaketi;
• tugevat materiaal-tehnilist baasi;
• võimalust tasuta kasutada kõigi mugavustega Tabasalu
Spordikompleksi (spa ja jõusaal);
• koolikeskkonda, mis on väga huvitatud koos Sinuga
õppe- ja kasvatusprotsessi igakülgselt
• toetama;
• isiklikku arengut toetavaid koolitusi.
Lisainfo kooli kodulehel www.tyg.edu.ee.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
(diplom koos akadeemilise tõendiga) saata hiljemalt 13.04.2018 kell 12.00
e-posti aadressile konkurss@tyg
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Harku Valla Teataja

www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

vallaleht@harku.ee
5556 5434

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

3.05 alates
kell 10.00

ELERI SOONSEIN
+372 52 77 354
eleri@domare.ee

SILMADE
KONTOROLL JA
PRILLIDE MÜÜK
TABASALU EAKATE
PÄEVAKESKUSES
(Teenuste 2, Tabasalu)

Silmade kontroll
15.- €,
prilliostjale TASUTA!

MURETU ILU

K E VA D PA K K U M I N E

INFO ja
registreerimine
telefonil 603 2171

ERIHIND

HOOLDEVABA
TERRASS

4.75 €/jm
Tavahind
5.50 €/jm

Pinnuvaba, ilmastikukindel, libisemisvastane pinnatöötlus,
ei vaja värvimist ega õlitamist, puidutoode, 100% taaskasutatav

EESTI TOODE

Te l + 3 7 2 5 5 5 1 5 1 1 6

w w w.onewood.ee

Igal kodul on
oma lugu!
Kodu vahetamine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Annika Jenkins

5669 5510
Sinu kinnisvaramaakler Harjumaal

+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee

Kampaania kehtib kuni 31.05.2018

Avaldame kaastunnet
Virgele

Avaldame kaastunnet
Tanja Espele kalli

ABIKAASA

EMA

surma puhul.

surma puhul.

Vääna Mõisakooli pere

Vääna Mõisakooli pere

Südamlik kaastunne
Virge Valdile
kalli abikaasa

Südamlik kaastunne
Signele ja Andrusele
kalli ema

Siiras kaastunne
Maiele perega
kalli abikaasa

Avaldame siirast
kaastunnet Maiele
armsa abikaasa

ALAR VALDI

AIME KASE

VÄINO KOLDE

surma puhul.

surma puhul.

VÄINO KOLDE

Vääna mõisa Miisude ja Mõmmide
rühmade lapsevanemad

KÜ Tutermaa tee 17 juhatus ja majaelanikud, MTÜ Tutermaa Külaselts

lahkumise puhul.
Valdur perega

lahkumise puhul.
Töökaaslased
Tibutare päevilt

