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Suvised teehooldustööd on
poole peale jõudnud; lisaks
algab teemaa-ala puhastamine
nähtavuse parandamiseks.
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KERGEJÕUSTIK

Lk 2

Loomisel on Tabasalu
kergejõustikuklubi ning juba
toimuvad lastele suvised
kergejõustikutreeningud.

ÜHISTRANSPORT
Tasuta saavad Harjumaa
avalikel liinidel sõita kuni
19- ja vanemad kui
64-aastased inimesed.

HarkuVald

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

Ei saa olla halvad
need inimesed,
kes kasvatavad
kivide peal lilli.
Loe edasi lk 4

GULZARA
VASSILJEVA
Tabasalu aedviljamüüja

RIVO NOORKÕIV

OÜ Geomedia konsultant

K

äesoleva aasta alguses
oli rahvastikuregistri
andmetel Harku vallas
14 356 inimest. Harku valla suurimaks
asulaks on Tabasalu
alevik, mis on ka valla
keskuseks – seal elas 1. jaanuari
seisuga 3555 inimest (25,1%
valla elanikkonnast). Valla neljas suurimas asulas – Tabasalu
alevikus, Muraste külas, Suurupi
külas ja Vääna-Jõesuu külas –
elab üle poole valla rahvastikust.
Harku valla elanike arvu tulevik sõltub suuresti lähiaastatel tehtavatest otsustest kinnisvaraarenduses ja kuivõrd suudetakse käia kaasas vajadusega
nüüdisajastada elukeskkonna
kvaliteeti, tagada elanikele
vajalikud teenused ja liikumisühendused ning jätkata
valla positiivse kuvandi
ülesehitamist. Kodukoha
väärtustamisega peaks kaasas käima elanike tegeliku
elukoha registreerimine,
sest ennekõike üksikisiku tulumaksu laekumisest vallaeelarvesse sõltub valla võimekus
teha investeeringuid ja pakkuda
hüvesid oma elanikele õigustatud vajaduste rahuldamiseks.
Seega on rahvastikupoliitikal
jätkuvalt kõrge koht Harku valla
tuleviku kujundamisel.

Harku vald

Perioodil 2004–2018 kahekordistus elanike arv vallas.
Perioodi alguse kiirele kasvule
järgnes vahepealsetel aastatel
kasvutempo langus, kuid alates
2015. aastast tõuseb tempo taas
– aastate 2015–2018 keskmine
tõus oli 2,5% aastas (joonis
1). Sündide arvu tippaastaks
oli 2010, kui sündis 232 last.
Surmade arv on vaadeldud
perioodil olnud alla 100. Rahvastiku loomulik iive on olnud
pidevalt positiivne.
Siiski on rahvastiku juurdekasvu põhjuseks olnud ennekõike sisseränne. Näiteks aastatel 2004–2017 oli statistikaameti andmetel Harku vallas summaarne loomulik iive

Harku valla elanikkond on noor – enim meie ligi
14 500 elanikust on 35–49 aasta vanused. Lapsed vanuses
0–14 moodustavad siinsest elanikkonnast ligi veerandi.
/ Foto: Olavi Ruhno

elanike kasvutrendi peeglis
Rahvastik ja selle muutused näitavad valla elujõudu ning kahtlemata on Harku vald Tallinna
linnapiirkonnas kiiresti arenev kohalik omavalitsus, mida iseloomustab elanike arvu kasv.

Elanike arv on kasvutrendis

2015.–2018.
aastal tõusis
vallaelanike arv
keskmiselt
2,5% aastas.
1385 ja summaarne rändesaldo
5718 inimest (joonis 2). Aastatel
2004–2017 suurenes elanike arv
loomuliku iibe ja rände tulemusena kokku 7103 inimese võrra,

Joonis 1. Elanike arvu muutumine 2004–2018

juurdekasvust 80,5% moodustas ränne. Perioodil 2013–2017
valda elama asunutest 60–70%
tuli Tallinnast, samas kui vallast mujale läinud inimestest
50–60% läks Tallinnasse. Samal perioodil suurenes statistikaameti andmetel ka Eesti
maakondadest ja väljastpoolt
Eestit sisserännanute osakaal.
Näiteks 2017. aasta sisserändest
Harku valda tuli 61% Tallinnast,
11% Harju maakonnast, 13%
teistest Eesti maakondadest ja
14% väljastpoolt Eestit. Harku
vallast suundus aga 2017. aastal
57% Tallinnasse, 16% Harju
maakonda, 14% teistesse Eesti
maakondadesse ja võõrsile 14%
väljarännanuist.

Kuna oluline osa elanikkonnast on kolinud valda Tallinnast,
on paljudel alles töö-, õpi- ja
vaba ajaga seotult side oma
varasema elukohaga. Seega on
teatud avalike teenuste osutamisel oluline koostöö Tallinnaga.
Kohapeal töökohtade arvu
kasvu ja teenuste osutamise
laienemisega saab vähendada
pendelrännet Harku valla ja
Tallinna linna vahel, mis on
oluline elanikele nii transpordile
kuluva aja säästmise kui ka keskkonnahoiu seisukohalt. Siiski
tuleb rahvastiku arengus arvestada kahe asjaoluga. Esiteks,
peamisse rändeikka jõuavad
varasemast oluliselt väiksemad
1990. aastate sünnipõlvkonnad,

mis tähendab, et potentsiaalseid Tallinnasse ümberasujaid
mujalt Eestist on järgnevatel
aastatel vähem kui möödunud
kümnendi jooksul. Teiseks, kas
Tallinna suured 1980. aastate
sünnipõlvkonnad, kes on tänaseks pereloomise eas ja otsivad
peresõbralikku elukeskkonda,
leiavad seda pealinnas või kolivad naaberomavalitsustesse.
Asustuse muster

Just noorte käitumine on ennekõike kriitilise tähtsusega, milliseks kujuneb asustuse muster
Tallinna linnapiirkonnas, sh
Harku vallas järgneval kümnendil. Näiteks Harku valla sisserändes oli perioodil 2013–2017

Joonis 2. Rahvastikuränne Harku vallas 2004–2017

Foto: Liina Rüütel
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kõige suurema osakaaluga vanusegrupp 0–4. Selles vanuses
saabus valda elama 570 last ja
nende osakaal sisserändest oli
14%. Arvukuselt teisel kohal
olid vanusegrupid 30–34 (13%
sisserändest), 35–39 ja 25–29
(mõlemad 11% sisserändest).
Väljarändes olid suurima osakaaluga vanusegrupid 25–29
(11% väljarändest), 30–34 ja
35–39 (mõlemad 10% väljarändest).
Tuleb arvestada, et rahvaarvu
kasv vallas tähendab inimeste suuremat tiheliolekut, mis
omakorda suurendab vajadust
senisest veelgi tähelepanelikumalt suhtuda valla ruumilise
planeerimise protsessi. Kindlasti on tähtis koht selles lapsesõbralikkusel, elukeskkonna
atraktiivsusel ja miljööväärtusel.
Silmas tuleb pidada, et omavalitsusüksuste vahel toimub
tugev konkurents elanike saamiseks, mille nimel pole mõned
omavalitsused pidanud paljuks
panna registreerunute vahel
loosimisele isegi sõiduautot.
Elanike vanuseline koosseis
on laineline

Harku valla elanikkond on
noor. Kõige suuremaks vanusegrupiks on elanikud vanuses
35–49, seda nii meeste kui ka
naiste puhul. Järgneb 5–9-aastaste vanuserühm. 2018. aasta
alguse seisuga moodustavad
lapsed vanuses 0–14 elanikkonnast 24,3%, tööealised elanikud
(vanus 15–64) 64,5%, pensioniealised elanikud (vanus 65+)
vaid 11,2%. Võrreldes 2008.
aastaga on suur muudatus toimunud vanusegruppides 5–9 ja
10–14: mõlemas grupis on elanike arv 10 aastaga suurenenud
enam kui 90%. Enam kui kaks
korda on suurenenud elanike
arv ka vanusegruppides 75–79
ja 80–84. Tööealiste elanike
arv vanusegruppides 40–44,
45–49 ja 50–54 on suurenenud
ligikaudu 70%. Samas on elanike vanusstruktuur endiselt
väga ebaühtlane ja laineline
vanuskoosseis mõjutab rahvastiku sisemist taastootmist
veel pikki aastaid. Pikas perspektiivis tuleb arvestada elanike
kiire vananemisega ja kasvavate
sotsiaalvaldkonna kuludega.
Kui elad Harku vallas,
kuid ei ole seda rahvastikuregistris oma elukohaks
märkinud, siis tee seda nüüd!
Avaldust saab esitada nii
paberil kui ka riigiportaalis
www.eesti.ee.
Lisainfo ja vormid
veebiaadressilt
www.harku.ee/elanikuksregistreerimine.
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Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Vallavalitsus tunnustab edukaid
koolilõpetajaid
Hea lõpetaja, kui lõpetasid sel suvel põhikooli kiitusega
või gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga, siis anna endast
Harku Vallavalitsusele teada! Edasta koolilõpuga seonduvad
dokumentide koopiad hiljemalt 17. juuliks e-posti aadressile
Kristel.Marmor@harku.ee. Lisainfo www.bit.ly/koolilõpupreemia. (Harku Vallavalitsus)

Alustati ettevalmistustega uue
tervisekeskuse ehitamiseks

Muutusid Tabasalu postkontori
lahtiolekuajad
Suveperioodil kuni 31. augustini on Tabasalu postkontor
avatud E–R kell 10–18; L, P suletud. Kõikidel ettevõtetel ja
eraisikutel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja
tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida
Omniva kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võetakse
vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15. Lisainfo www.omniva.ee.
(Omniva)

„Harku valla kaunis kodu 2018“
ootab kandidaate juuli lõpuni

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

8.00–16.00

8.00–16.00

N

8.00–18.00

HENRY PRINTS

E

simeste kevadiste asfaltkatete remonttöödega
tehti algust Kiriku teel,
Tutermaa teel, Kolmiku põigu mahasõidul, Vahtra tänava
sissesõidul TÜGi parklasse,
Muraste Kooli sissesõidul ja
Oja teel bussi ümberpööramise
koha laiendusel. Harku alevikus
teostati mais asfaltkatete taastustööd pärast eelmisel aastal
lõppenud kaugküttetorustike
ehitust ning taastatud on torustike rajamisel üles kaevatud
teelõigud Põhja, Pikal ja Klubi
tänaval. Harkujärvel jõuti lõpuni möödunud aastal alustatud
J. Venteri tee ja Järvekalda tee
vahelise lõigu ehk Harkujärve koolimaja ja lasteaia uue
juurdepääsutee ehitamisega.

KÄIMASOLEVAD NING ALGAVAD TEE-EHITUS- JA
TÄNAVAVALGUSTUSE RAJAMISE TÖÖD HARKU VALLAS
Orienteeruv
algus

Planeeritav
lõpp

Pindamistööd Jaarli, Vetevana,
Veehaldja, Krati, Paekalda, Allika,
Taarikivi, Humala ja Kotermanni teel

mai

juuli

Suurupi kergliiklustee II etapi väljaehitamine (Munakivi teest Maaheina teeni)

mai

juuli

Sombre tee tänavavalgustuse
projekteerimine ja rajamine

juuli

august

Vääna tall-tõllakuuri parkla rajamine

juuli

august

Käo tee tänavavalgustuse I etapp

juuli

august

Ellerheina tänava rekonstrueerimine
koos tänavavalgustusega

juuli

september

Kodu ja Kodu põik tänavate
rekonstrueerimine

juuli

september

Harku-Rannamõisa kergliiklustee ja
tänavavalgustuse rajamine (Kloogaranna
maanteest Sütemetsa teeni)

august

detsember

Vööri tee tänavavalgustuse
projekteerimine ja rajamine

september

oktoober

Pargi tee tänavavalgustuse projekteerimine ja rajamine koostöös Elektrileviga

september

detsember

Tõru tee tänavavalgustuse projekteerimine ja rajamine koostöös Elektrileviga

september

detsember

Naage tee tänavavalgustuse projekteerimine ja rajamine koostöös Elektrileviga

september

detsember

Planeeritav töö

Järgmine vallaleht ilmub
8. augustil 2018.
Kaunist suvepuhkust!

Statistika

RANDO LAI

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

*
Ametnike vastuvõtuajad. Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisega
telefonil 600 3848 või harku@harku.ee.

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. juuli 2018 
Elanikke kokku

14 625
sündis

suri

mehi

naisi

7 369

7 256

vallasisene liikumine

saabus

19

7

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

Samuti on lõpuni jõudnud mais
alanud tee-ehitustööd Suurupi
kergliiklustee II etapi väljaehitamiseks Munakivi teest Maaheina teeni ning juulis tehakse
seal veel haljastustöid.
Teemaa-alad korda

Selleks et tagada liiklusohutus,
aga ka teehoiutööde takistusteta kulgemine, hakkab OÜ
Strantum juulist kontrollima
teemaade seisukorda, samuti
eemaldama teemaa-alalt puid
ja põõsaid, et parandada külgnähtavust. Esialgsete plaanide
kohaselt tehakse kuni novembrini teemaahooldustöid Vööri ja Aiba teel, Vana-Klooga
maanteel, Hiie, Naage, Lõunatuule ja Tuulimaa teel. Soovi
korral võivad elanikud ka ise
piirata või eemaldada oma
puud ja põõsad, mis jäävad teemaa-alale. Samuti on oodatud
inimestelt endilt info nähtavust
takistavate põõsaste ja puude
kohta. Selleks palume saata
täpne aadress ja võimalusel
ka foto piiratud nähtavusega
paigast e-posti aadressile teehooldus@strantum.ee.
Lisaks tuletame meelde, et
iga kinnistu omanik on kohustatud eemaldama teemaalt
tema poolt sinna paigaldatud
objektid. Palume kõikidel teega
piirnevate kinnistute omanikel üle vaadata oma kinnistu
piirid ja tuua kinnistu piiridest
väljapoole jääv – nt hekid või
muu haljastus, esemed, kivid
või muu, mis ei tohi paikneda
teemaal, oma kinnistu piiridesse.

Noored ja eakad
sõidavad maakondlikel
bussiliinidel tasuta

Hea lugeja!

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
K

Aprillis alanud teede
suvehoolde perioodil
tehakse puhastustöid,
rekonstrueeritakse
teid, ehitatakse kergliiklusteid ning rajatakse
tänavavalgustust.

arendusspetsialist

Harku valla heakorrakonkursile „Harku valla kaunis kodu
2018“ saab kandidaate esitada veel 31. juulini, kandideerida
võivad nii eramud ja korteriühistud, koolid ja lasteaiad kui ka
ettevõtted.
Oma eramu, korteriühistu, kooli, lasteaia või ettevõtte aia
võivad konkursile esitada kõik valla kinnistuomanikud. Iga
vallakodanik võib konkursile esitada ka naaberaia või teisi
vallas asuvaid kauneid aedu. Esitades konkursile naabri või
lähikonnas oleva aia, palume konkursil osalemist arutada ka
selle omanikuga. Oma osalemissoovist või soovitusest tuleb
Harku Vallavalitsusele teada anda e-posti aadressil Brigita.
Perm@harku.ee või telefonil 600 3866.
Konkursil hinnatakse objekti üldmuljet, välishooldust ja
sobivust maastikku, haljastust (lilled, hekid, puud jne), dekoratiivelemente (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne).
Konkursile esitatud aedasid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes vaatab kandidaadid üle ajavahemikul
1. augustist kuni 30. septembrini ning esitab võitjad seejärel
Harku Vallavalitsusele kinnitamiseks. Võitjad kuulutatakse
välja Harku valla aastapäeva pidulikul vastuvõtul novembris,
võitjaid autasustatakse tänukirja, meenelise auhinna või
aiakaupluse kinkekaardiga. Ootame rohket osavõttu!
(Brigita Perm, heakorraspetsialist)

T

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Suvised teehooldetööd
on jõudnud poole peale

teede spetsialist

Vallavalitsus kuulutas 5. juulil välja hanke uue Tabasalu
tervisekeskuse ehitamiseks. Enne ehitustöödega alustamist
tehakse Teenuste 2 kinnistul ettevalmistustöid perearstidele
asenduspinna rajamiseks. Juuli alguses alustati puude hooldusraidega ning hiljemalt 1. augustiks paigaldatakse kinnistule terviseteenuste osutamiseks kohandatud moodulid, kus
jätkatakse tulevase uue tervisekeskuse ehitusperioodi vältel
perearstiteenuse osutamist.
Rajatavasse uude tervisekeskusesse on plaanitud ruumid
perearsti, hambaravi, ämmaemanda, füsioterapeudi ja
koduõenduse teenuse osutamiseks. Samuti on seal ruumid
apteegile, erinevatele psühholoogilistele ja sotsiaalnõustamistele ning teraapiate jaoks. Tabasalu tervisekeskuse hoone
kontseptsiooni on välja töötanud ja projekteerinud Metusala
Arhitektid OÜ ning hoone valmimist toetatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondi toetusmeetmest. Esialgsete plaanide
kohaselt avatakse tervisekeskus 2019. aastal suvel.
(Rando Lai, arendusspetsialist)

E

www.harku.ee
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lates 1. juulist kehtib vasA
tavalt Maanteeameti peadirektori 28. juunil kinnitatud

hinnakirjale Harjumaal nulleurone pilet kuni 19-aastastele
ja üle 62-aastastele inimestele.
20–62-aastastele jäävad kehtima senised piletihinnad.
Nulleurone bussipilet kehtib
avalikel maakonnasisestel ja
naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel, kui lepingut
haldav ühistranspordikeskus
selleks soovi avaldab. Nulleurone bussipilet ei laiene
kommertsalustel sõitvatele
bussiliinidele, rongidele, parvlaevadele, lennukitele. Nulleurose bussipiletiga saavad
sõita kõik, kes on bussist või
teistest müügipunktidest ostnud kuni kaks eurot maksva

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Aule Sagen, aule.sagen@harku.ee
Küljendaja Liisi Elken

ühiskaardi. Bussi sisenedes
tuleb enda sõit registreerida
ehk valideerida ühiskaart. Valideerimisaparaatide puudumisel väljastab bussijuht vastava
pileti. Kinnitatud piletihinnad
kehtivad kuni 31.12.2018.
Lisainfo Harku valla kodulehelt www.harku.ee/et/uhistransport, MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse e-posti
aadressil info@harjuytk.ee ja
tel 640 6780 või www.harku.
ee/uhistransport.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

Bussid, kus kehtib nulleurone bussipilet, on tähistatud vastava sildiga.
Allikas: Maanteeamet
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Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a juulis, novembris ja detsembris). Harku Valla Teataja kanne toimub kolme
tööpäeva vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks.
Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.
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igal aastal on Eestis jooksus
üle 4000 lemmiklooma. Miks?

Foto: Unsplash / Charles Deluvio

oomakaitseseaduse kohaselt on omanikuta väljaspool oma territooriumi
liikuvad lemmikud hulkuvad
loomad ja kohalik omavalitsus
on kohustatud korraldama
neile kinnipüüdmise. Mitmete
omavalitsuste, sh Harku valla Eelmisel aastal tuli Eesti Loomakaitse Seltsile kokku peaaegu 300 teadet
lemmiklooma pidamise nõue- hulkuvate lemmikoomade kohta, Varjupaikade MTÜ tegeleb aastas umbes
tes on punktid, mis ütlevad, et
omanikul on kohustus piirata 4000 hulkuva loomaga.
oma territooriumi nii, et tema
lemmik sealt välja ei pääseks.
Samuti tuleb lemmikloomaga
avalikus kohas viibides hoida
teda rihmastatult. Neid nõudeid tihti siiski ei järgita ja
seetõttu saavad loomakaitsjad
igal kuul teateid omanikuta
liikuvatest koertest ja kassidest.
Haruldased ei ole ka kahjuks
teated, kus inimene või mõni
teine lemmikloom on langenud koera rünnaku ohvriks.
Loomakaitsjate kogemused
näitavad, et ka kõige suuremad
loomaarmastajad ei mõista
tihti, mis võib juhtuda koeraga,
kui lasta ta linnatänavatele või
Vastavalt lemmikkülavahele hulkuma.
loomapidamise nõuetele
on omanikul kohustus
Harjumus või igavus paneb
hulkuma
piirata oma eramu
Paljud koeraomanikud toovad
territoorium nii, et tema
vabanduseks, et tema koer on
lemmik sealt välja
ju väga sõbralik ja sõnakuulelik
ei pääseks.
või näiteks väikeses maakohas
ei saa temaga ometi midagi
juhtuda. Sellise suhtumise
puhul tuleb aga arvestada, et
LemmikloomaregistLemmikloomadele
Oma lemmiku
Lemmikloomaregistrisse
lubades oma lemmiku hulkurisse saab arvele võtta
mõeldud mikroLEMMIKLOOMAon Harku vallast kantud
ma, ei saa omanik teda kaitsta
kiipe paigaldavad
tšintšiljad, fennekrebaREGISTRISSE
1961 lemmiklooma –
ning omapäi ringiliikumise
sed, hamstrid, hobuveterinaararstid ning
KANDMINE on
1349 koera, 610 kassi, 1
tagajärjed võivad olla väga
sed, jänesed, maod,
mikrokiibi number
Harku vallas
küülik ja 1 tuhkur. Tänavu
kurvad – haigestumine, auto
merisead, minisead,
tuleb registreerida
tasuta.
1. jaanuarist 1. juulini on
alla jäämine, teised loomad,
papagoid, tuhkurud,
lemmikloomaregistHarku vallast registrisse
aga ka pahatahtlikud inimeris WWW.LLR.EE.
koerad, kassid.
kantud 111 lemmikut.

§§§

TASUB TEADA:

Püüa
vanaema
lugu purki!
EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI EESTI
RAHVALUULE ARHIIV;
EUROOPA KULTUURIPÄRANDI AASTA 2018

E

esti Kirjandusmuuseumi
rahvaluulearhiiv ja Euroopa
kultuuripärandi aasta 2018
kutsub noori ja vanu tegema
nutikat põlvkondadevahelist
koostööd, et salvestada igalt
Eesti vanaemalt üks tema
jaoks oluline lugu või laul.
Laste ja noorte ülesandeks
on leida salvestusseade
(näiteks telefon) ja koostöövalmis vanaema-vanaisa
ning veebilehe kratt.folklore.
ee/vanaema juhendamisel
koguda temalt heli- või
videolugu. Vanaemade roll on
lihtne ja igapäevane – jagada
oma elukogemust noortega!
Osalema on oodatud
koolinoored ja tudengid, aga
ka teised, kes vanema
põlvkonna sõnumi tulevikku
talletamist vajalikuks peavad.
Parimaid kogujaid eri
vanuseastmetes premeeritakse auhindadega.
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KURB STATISTIKA:

EESTI LOOMAKAITSE SELTS
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sed. Lisaks on agressiivsed
hulkuvad loomad ohtlikud ka
inimestele, teistele loomadele
ja lindudele.
Samuti vabandavad koeraomanikud looma hulkumist lemmiku harjumuse või
sooviga ning selle takistamises
nähakse looma piinamist. Kui
koer on harjunud vabalt ringi
jooksma, nõuab tema käitumise muutmine korralikku treeningut ja ka enesedistsipliini.
Koera treenimisel võiks siis
kaaluda spetsialisti kaasamist.
Kindlasti tuleks veenduda, et
koerale oleks tagatud piisav
liikumisvõimalus, et temaga
tegeletakse ja mängitakse. Tihti
on ärajooksmise ajendiks just
igavus ja tähelepanupuudus.
Jooksus hirmust
või uudishimust

Looma kodust põgenemise
põhjuseks võib olla hirm või
uudishimu. Seda juhtub tihti
just siis, kui inimesed kolivad
uude kohta – see võib tekitada
koeras paanikat või hoopis
suurt põnevust. Oluline on
teada, mis sinu koera huvitab
ning millised ahvatlused on
tema tõule omased. Näiteks
kui sa tead, et su koer tahab
meeletult jahtida linde, oravaid
või hoopis närilisi, siis tuleb
teha kindlaks, et tal ei oleks
võimalust neile järele joosta

Valla eakad käisid mõisates,
muuseumites ja imelises looduses
Harku Vallavalitsuse
korraldatud traditsiooniline suveekskursioon
viis valla pensionärid
juuni keskel Palmse ja
Sagadi mõisa ning
Lahemaa rahvuspargi lummavatesse
paikadesse.

TIIA SPITSÕN

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja
Ekskursioonipäeva erinevate sihtkohtade seas oli ka Viinistu. / Foto: Tiia Spitsõn

R

eisihimuline eakate
seltskond oli 13. juuni
varahommikul aegsasti
vallamaja juures valmis, et
võtta ette suvine teekond Eesti
kaunitesse paikadesse. Ekskursioonipäeva alustasime Palmse
mõisast, mis pärast põhjalikke
renoveerimistöid näitas end
külastajatele seninägematus
ilus. Olles esimene terviklikult taastatud mõisakompleks

Eestis, pakub Palmse mõis
ka suurepärase ülevaate Eesti
mõisaelust ja -arhitektuurist
läbi sajandite. Selle härrastemaja taga avaneb aga 1753.
aasta jooniste põhjal rajatud
park. Mõisa palmimajas olid
külastajate rõõmuks end lisaks taimedele sisse seadnud
eksootilised linnud ja kalad.
Peale Palmset suundusime
üle 500 aasta vanusesse Saga-

di mõisakompleksi ja parki,
mida peetakse sageli kõige
mõisalikumaks mõisaks Eestis. Kunagised aidad, tallid,
meierei, tõllakuur, laudad ja
muud hooned on seal tänaseks
saanud endale uued funktsioonid. Sagadi mõisakompleks on
riikliku tähtsusega arhitektuurimälestis, mille muudab
haruldaseks tema terviklikkus
ning seal toimivad üheskoos

metsamuuseum, mõisamuuseum, looduskool, hotell ja
restoran.
Suund mere äärde

Edasi sõitsime Käsmu lahe äärde ja Võsule. Ajaloolise kauplemiskohana tuntud Võsu on
tugevasti seotud 3 km pikkuse
mererannaga, mida rikastavad
liivane kallas, kaunid merevaated ja männimetsad. 19.

3

või aiaaluseid kaevata. Seega
– tunne oma koera!
Loomas võivad hirmu tekitada veel paugutamine (aastavahetuste ilutulestikud), vali
müra või ka tormid. Ka siis
tuleks veenduda, et aed oleks
kindel ning koeral olemas koht,
kuhu varjuda. Loomulikult
peab oma lemmikule pakkuma
tuge ja lähedust ning temaga
tuleb aktiivselt tegeleda. Väsinud ja rahulolev koer ei taha
tavaliselt kuhugi põgeneda.
Tugevad instinktid

Suureks probleemiks on emaste koerte jooksuaeg, mis ajab
isased koerad pööraseks. Nii
tugevat instinkti saab ära hoida
vaid ühel moodusel: lemmiklooma kastreerides või steriliseerides, mis aitab ära hoida ka
soovimatuid pesakondi. Lisaks
võib see mõjuda positiivselt
looma vaimsele ja füüsilisele
tervisele – kastreeritud isased
lemmikud muutuvad lõikuse
järel reeglina rahulikumaks ja
kodusemaks.
Juhul kui te lõikust siiski teha
ei soovi või ei saa, tuleb oma
koera palju treenida ning tagada, et loom ei pääseks aiast
välja ega saaks rihmast või
traksidest lahti. Kindlasti ei
tohiks sellistel puhkudel lasta
koeral vabalt jalutada ja eeldada, et teie koer on väga kuulekas ja treenitud – instinktid on
tihti siiski tugevamad.
Eesti Loomakaitse Selts paneb koeraomanikele südamele
hoida oma lemmikuid ohtude
eest ja tagada inimeste ohutus.
Lemmiku kadumise ennetamiseks on väga oluline temaga
tegeleda – mängida, treenida,
käia koolis, pakkuda talle tähelepanu, põnevust ja loomulikult hoolt ning armastust!

sajandi lõpust kuni 1990ndateni oli Võsu hinnatud puhkusepaigaks paljudele Tallinna,
Tartu, Peterburi ja Moskva
prominentidele. Muljetavaldava merendusajalooga Käsmu kalurite küla on tuntud
eelkõige vana kaptenikülana
ja suvitamas on sealgi käidud
juba ammustest aegadest. Kohe
keskusest algavad matkarajad,
mis tutvustavad kivist metsaalust ja imeilusat randa. Lähedal asub ka nn Kuradisaar, kuhu
on madala merevee korral võimalik pääseda kuiva jalaga.
Peale Käsmut vaatasime ringi Viinistus, kus omaaegse
kalakombinaadi alal asuvad
nüüd hotell, rannarestoran,
kunstimuuseum ja konverentsikeskus, seda kõike seal, kus
uljad kalamehed aegu tagasi
saaki kombinaati vedasid ning
usinad naised kalad purki ja
karpi panid. Viinistu Kunstimuuseumis saime imetleda
Eesti kunstnike loomingut
läbi aegade.
Viimase peatuse enne põnevaid ja värvikaid elamusi pakkunud ekskursioonipäeva järel
koduteele asumist tegime Viru
rabas. Sealne 3 km pikkune
laudtee läbib omapäraseid
maastikukooslusi ja vaatetorn
pakkus hea ülevaate ümbritsevast.
Täname tarmukat reisiseltskonda ja jääme uute kohtumisteni!
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Rannamõisa
teel avas
uksed köögija aiakeskus

J

uuni keskel avati
Kakumäe Selveri
vastas köögi- ja aiakeskus
Senso, kust saab koju
köögi- ja aiatarbeid nii
söögi valmistamiseks ja
serveerimiseks kui ka
aiatööde tegemiseks.
Uudse kontseptsiooniga
köögi- ja aiakeskuse 400
ruutmeetrilt leiab tehnikat
ja tarvikuid nii õue kui ka
kööki – näiteks Big Green
Egg grillid ja grillitarvikud,
sääsepeletajad ja
-püüdjad ning EGO
akutoitel aiatehnika, aga
ka kohvimasinad ja kohvi,
kannmikserid ning
profikvaliteediga potid,
pannid, lauanõud ja palju
muud vajalikku söögi
valmistamiseks ning
serveerimiseks.
„Soovime kaasa aidata
sellele, et toiduvalmistamine oleks lõbus ja õnnestuks hästi, et aed oleks
korras ja sääsevaba ning
et inimestele jääks rohkem
aega oma harrastustega
tegelemiseks,“ selgitas
keskuse kontseptsiooni
Senso juhatuse liige ja üks
omanikke Toomas Tiivel.
Senso esimeseks
asukohaks valiti äärelinna
keskus Haaberstis, kus
ollakse lähemal inimestele,
kes eelistavad maalähedasemat elustiili ning
toimetavad meelsasti aias.
„Kui selline kontseptsioon
end õigustab, on köögi- ja
aiakeskus valmis laienema
veel 2–3 kohta Tallinnas ja
Tartus,“ märkis Tiivel.
(HVT)

• ETTEVÕTLUS • MEELELAHUTUS

persoon
„Kioske on palju, aga
minu juurde tullakse
mitte ainult toidukraami
ostma, vaid ka murede
ja rõõmudega,“ rääkis
Gulzara Vassiljeva,
kes on Tabasalus
aiasaadusi müünud juba
aastast 1991.

www.harku.ee

Usbekitar puuviljaleti taga
ehk tädi Gulja kolm kuud laagrielu
Tabasalu südames

vilju lapsed. Tarmukas naine
loetles kuulsaid kliente, kes nn
datšasse minnes värsket kraami
kaasa ostsid ja uurisid, kas nad
ka järgmisel korral, kui minek,
ikka siin müüvad. Nii tekkis
Guljal oma kindel klientuur.
Vahel pistis ta mõnele meesterahvale ka kimbu karikakraid
pihku, ütles, vii koju minnes
oma naisele.

MARI KUKK

Harku Valla Teataja

K

es on suvisel ajal Tabasalus
käinud, see teab, et restorani Seller vastas asuval
platsil on varjualune puu- ja
juurviljadega, järelhaagis, laste
mängukiik, koerake ja kindlasti
punapäine tädi Gulja. Passis
on ta nimi Gulzara Vassiljeva, aga teatakse teda ikka tädi
Guljana, kes lööb kioski püsti
juuni alguses ja korjab kokku
augusti lõpus. Sügisest vahetab
ta müüjaameti vanaemaameti
vastu.
Gulja tuli Eestisse elama 1980.
aastal. Kaks aastat enne seda
kohtus ta oma Tallinnast pärit
mehega Venemaal Seligeri järve
ääres. Mees oli kalastamas ja
Gulja oli sealkandis seminaril.
Usbekistanis, Gulja kodumaal,
nad abiellusid ja kolisid oktoobris Eestisse. „Tallinnas oli tol
päeval kõva vihm, taevas tume
ja inimesed oli kurvad,“ on
naisel esimesed hetked eredalt
meeles. Abikaasa tõi vihiku,
raamatu ja pastaka ning ütles,
et Eestis hakkamasaamiseks
tuleb keel selgeks saada. Gulja
õppis ja teenis raha Tallinnas
lasteaias.
Hakkasid Tabasalus
põldu harima

Kahe aasta pärast õnnestus

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Eesti ja eestlased on
saanud omaks

„Lapsi armastan ma üle kõige, see ei maksa mulle midagi, kui lapsele mammu näppu annan,“ ütles suure südamega
Gulja, kelle jaoks on kolm kuud kioskipidamist elustiil. / Foto: Mari Kukk

saada korter Tabasallu. „Saime
maad, et kartulit kasvatada,“
rääkis Gulja, kes ei olnud varem
kartulit kasvatanud. Paaril oli
ka mitmeid kasvuhooneid, kust
tuli tomat ja kurk. „Hakkasime oma aiasaadusi Õismäel
Nurmenuku turul müüma.
Alguses kartsin müüa, raha
kukkus värisevate käte vahelt
maha ja kartulid pudenesid
korvist,“ naeris Gulja. Kui tulid
lapsed – poeg ja tütar –, olid
nemadki õige pea vanematel abiks. Usbekitar on uhke,

Kuhu minna, mida teha

et lapsed on Eestis lasteaias
ja koolis käinud ning töötavad siin, aga kasvatas ta neid
Kesk-Aasia kombe kohaselt.
See tähendab, et töökasvatus
oli kõva ja vanemate vastu pidi
olema jäägitu austus. Ei mingit
vastuvaidlemist. Nagu Gulja
teatas: „Emal on alati õigus,
isegi siis, kui tal ei ole õigus.“
Hingetugi paljudele

Tabasalus avas Gulja kioski
1991. aastal, kui Nurmenuku turg remonti läks. Esialgu

Vaata ka Harku valla
sündmuste kalendrit veebilehel
www.harku.ee/kalender.

Millal

Algusaeg

Mis toimub

Kus toimub

Lisainfo

13. juuli

18.00

Awakening Sessions 2018 / Argo Vals,
Mick Pedaja & Angeelia

Vääna-Jõesuu küla, Rannapealse metsalava

Facebook: @sessionsawakening;
awakeningsessions@gmail.com

14. juuli

10.00

Kalurite päev

Tilgu sadam

Raul Kalep: raul@tmyc.ee;
tel 5647 3773; www.tmyc.ee

18. juuli

19.00

Jalgpalli Eesti karikavõistluste 1/32 finaal:
JK Tabasalu – FC Lelle

Tabasalu staadion

www.tabasalujk.ee

21.–22. juuli

10.00

Külastuspäev „Unustatud mõisad“

Vääna mõis; Kumna mõis

www.vaanakool.edu.ee;
www.kumnamanor.ee

21. juuli

17.00

Kontsert „Eesti muusika tuleb külla“

Vääna mõis

katrin.jarvlepp@vaanakool.edu.ee;
tel 5331 1303

4. august

10.00

Külastuspäev „Unustatud mõisad“

Vääna mõis; Kumna mõis

www.vaanakool.edu.ee;
www.kumnamanor.ee

4. august

11.00

MK Ranna Speedway võidusõit

Tabasalu Ranna Speedway

andres@weldwell.ee

4. august

IronMAN Tallinn (rattaetapp)

Tallinn – Vääna-Jõesuu –
Türisalu – Tallinn

eu.ironman.com

4.–5. august

SuperMoto EM etapp Tabasalus

Tabasalu kardirada

www.msport.ee

10. august

16.00

Laste lugemisringi „Loeme üheskoos“
kohtumine: kuidas kulges suvi raamatuga

Harku raamatukogu

Tel 5858 7687

11. august

16.00

Meresjooks – 100 jooksjat merre!

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@gmail.com;
tel 5670 9395

11. august

19.00

Vääna-Jõesuu külapäev, päikeseloojangu
ühislaulmine ja simman

Vääna-Jõesuu rand

kristina.nurmetalu@gmail.com;
tel 5670 9395

müüs ta toidukraami platsil,
kus praegu on Pitsastuudio.
„See oli raske aeg,“ meenutas
Gulja, kel tuli aga hakkama
saada, sest mees oli linnas autofirmas tööl. Ta taotles vallast
kauplemisloa, vormistas end
FIE-ks ja tuli toime ka keerulise
krooni tuleku perioodiga.
„Mina armastasin kartuleid.
Maailma kõige ilusamad õied
on just kartulil,“ hõiskas ta ja
kuulutas, et tema matustel olgu
olla just kartuliõied. Kui Gulja
põllul küürutas, müüsid aed-

„Kioskeid on palju, aga minu
juurde tullakse mitte ainult
toidukraami ostma, vaid ka
murede ja rõõmudega,“ sõnas ta leti taga seistes. Tihti
astutakse läbi, et näe, Gulja,
mul läheb laps mehele. Ja Gulja
rõõmustab. Või teatatakse uue
ilmakodaniku sünnist – jälle on
Guljal meel hea. Vahel räägivad kliendid ka raskustest, eks
needki kuulu elu juurde.
Talvel tegeleb Gulja lisaks
lapselaste eest hoolitsemisele
ka kultuuriga. Ta on usbeki
kogukonna liige, grupp käib
koolides ja raadios oma rahva
kommetest rääkimas, rahvariideid näitamas ja usbekkide
olemust tutvustamas. „Mulle
kohutavalt meeldib siin elada.
Armastan seda maad ja inimesi,“ sõnas ta. Pärast seda, kui
kümme aastat tagasi Gulja tütre
maja maha põles, sai ta eestlase
hingesoojusest eriti hästi aru.
Paljud püsikliendid aitasid kõigiti. „Alguses tundus mulle, et
eestlased on kinnised, tõredad,
aga ei ole. Nagu mu ema mulle
ütles: „Ei saa olla halvad need
inimesed, kes kasvatavad kivide
peal lilli.“ Olen sama meelt.“

Harku Valla Teataja
AULE SAGEN

aule.sagen@harku.ee

www.harku.ee

HarkuVald

• SPORT • KULTUUR

Mänguliselt saab suvistel kergejõustikutreeningutel Tabasalu staadionil murdmaajooksja Karel Hussari
juhendamisel proovida erinevaid alasid, muidugi ka kaugushüpet. / Foto: Aule Sagen

T

abasalu staadionil oli
„kehva suusailmaga“ 2.
juuli keskpäeval kohal
tosin krapsakat noort, valmis alustama kergejõustiku
treeningut Harku vallast pärit 23-aastase andeka murdmaajooksja Karel Hussari
juhendamisel. „Võite mind
kutsuda treeneriks või Kareliks või öelda lihtsalt jou,
sina,“ julgustas treener poisse
ja tüdrukuid, keda oli seal nii
6- kui ka 12-aastaseid ning
kes kibelesid teada saama, mis
edasi toimuma hakkab. Oli see
sügisehõngune ilm või kiiret
maandust vajav energia, ent
juba soojendusringist ümber
staadioni kujunes omamoodi
mõõduvõtmine. Soojenduse
järel proovisid spordisõbrad
mullu põhjalikult renoveeritud
staadioni esimeses kergejõustikutrennis ala sissejuhatusena
madalstarti ja lühemaid jooksudistantse. Trenni viimane
kolmandik möödus juba eriti
hoogsalt – liikumismängud
kütsid noorte seljad kuumaks
ja meeleolu üles. Veelgi särtsakamaks kujunes kahe päeva
pärast juba järgmine trenn, kus
osalejate arv oli praktiliselt kolmekordistunud ning prooviti
ära tõkkejooks ja kaugushüpe.
Mänguliselt aladega
tuttavaks

„Esimestes trennides me pigem tutvume erinevate aladega ja proovime neid, hiljem
hakkame juba ka tehnikaga
rohkem tegelema,“ tutvustas
Tartu Ülikoolis kehakultuuri
õppiv Karel kergejõustikutreeningute kulgu. Praegu toimuvate trennide esimene tund
on pühendatud kergejõustiku
spetsiifilistele aladele – hüpatakse kaugust, visatakse palli,
tehakse kiirjooksu ja tõkkejooksu. Viimane pooltund
on aga mänguline, kus lapsed saavad mängida palli- ja
jooksumänge. „Esimese trenni
põhjal saan öelda, et vaatamata suurele vanusevahele
said lapsed omavahel ilusti
hakkama – suuremad arvestasid väiksematega, väiksemad
jällegi ei kartnud suuri,“ oli
treener rahul. Siiski kaaluvad
treeningute korraldajad võimalusi trennide läbiviimisele
veel kedagi abiks saada või
treeningud mitmesse gruppi
jagada, et trennid toimiksid
hästi ka siis, kui huviliste arv
kasvab veelgi. Treeningutega
liituda võib igal ajal, nimekirja lukku ei panda. „Kõik

„EV100 igas külas“ Lääne-Harju
koordinaator

ülades ja linnades, kodu- ja
K
välismaal – kõikjal tähistatakse oma Eesti riigi iseseisvuse
100. aastapäeva kingitustega
Eestile, mida saab jätkuvalt teha
ka kogukondade ühiskingitusse
oma panust andes.
Kõige kokkuhoidvamad

5

SPORDIUUDISED
Tabasalu andis lahinguid
suvepealinnas
Jalgpalliklubi jaoks on üheks iga-aastaseks suursündmuseks
olnud alati osalemine Baltimaade suurimal noorteturniiril Pärnu
Summer Cup. Seekordne turniir toimus 28. juunist kuni 1. juulini
ja Tabasalu oli seekord Pärnus esindatud ligi 200 noorsportlasega, kokku 14 võistkonda! Turniirile oli nagu ikka tulnud palju
võistkondi üle Eesti, lisaks Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja
Poolast.
Kõige edukamalt esinesid meie 2002. a sündinud poisid, kes
võitsid turniiril esikoha, võites Pärnu Rannastaadionil toimunud
finaalmängus rootslasi 2:0. Aasta nooremad poisid saavutasid
kolmanda koha ja meie 2003/05 tüdrukute võistkond võitis
hõbemedalid, jäädes finaalmängus alles penaltiseerias alla
FC Florale.
18. juulil kell 19.00 saab üle pika aja näha jälle suurt
jalgpalli kodusel Tabasalu Arenal, kui Eesti karikavõistluste
1/32 finaalmängus võõrustab JK Tabasalu FC Lellet. Kõik on
oodatud omadele kaasa elama! (Riho Sakus, JK Tabasalu)

Valda on sündimas uus
kergejõustiku põlvkond
Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 12 toimuvad Tabasalu
staadionil noortele suvised kergejõustikutreeningud, kus saab
innuka kehakultuuritudengi juhendamisel alast maigu suhu.

kooliealised lapsed on trenni
oodatud – tulge ainult kohale,
vaadake, mis me siin teeme, ja
kui meeldib, tulge järgmine
kord jälle,“ kutsus Karel.
Soov luua
kergejõustikuklubi

„Kergejõustik on väga mitmekülgne ala, mis annab tugeva
keha, hea rühi ja kehalise võimekuse tegeleda edasi ükskõik millise teise spordialaga
või toetab ka teiste aladega
tegelemist,“ märkis Jaanika
Pettai, kes on ise kõrgel tasemel
kergejõustikuga tegelenud,
andnud treeninguid ja kehalise kasvatuse tunde Tabasalu
koolis ning on Tabasalu kergejõustikutreeningute üks taaselustajatest. Ta on valmis ka
ise abitreenerina panustama –
juunis toimunud proovitrenni
viiski läbi tema koos Tibutare
Lasteaia liikumisõpetaja Anna
Sõõrdiga. Kergejõustikutreeningute mõtte algataja on aga
Külli Raudsepp-Vihuri, kes on
spordielu korraldamise pisiku saanud lapsepõlvekodust
kaasa ning Tabasalu staadioni
põhjaliku renoveerimise järel
ootas kannatamatult, et seal
ka elu käima hakkaks. Et asjade käiku kiirendada, otsustas
Külli koos kampa kutsutud
mõttekaaslaste Jaanika Pettai,

samuti Sigrid Nieländeri ja
Jaana Karilaidi ning haaras n-ö
härjal sarvist. „Praegu teeme
me iga päev tööd selle nimel,
et saaksime sügisel alustada
regulaarsete kergejõustikutreeningutega. Meil on hea meel
tõdeda, et huvi selle vastu on

Kõik kooliealised
lapsed on trenni
oodatud –
tulge ainult
kohale!

vägagi suur,“ kinnitas Külli, et
nende plaanid on püsivamad
ning eesmärgiks on kergejõustik Harku vallas taas au
sisse tõsta. Naiste püüdlusi
toetab ja elab neile kaasa ka
Jaanika kunagine õpetaja Enn
Roosi – legendaarne treener,
kes lõi omal ajal Harku vallas
tugeva kergejõustikutraditsiooni. „Head nõu ja tuge,
aga ka positiivset suhtumist
oleme saanud veel paljudelt
– vallavalitsuse ametnikelt,

Eesti Kergejõustiku Liidult,
Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutuselt, Tabasalu Jalgpalliklubilt, Tabasalu Spordikompleksi juhatajalt Mariann
Kaselalt ja Anneli Tammemäelt, Tabasalu Ühisgümnaasiumi oskusainete õppetooli
juhatajalt Lea Ilveselt, aga ka
kergejõustiku suurelt fännilt
Kaupo Rätsepalt. Soovime neid
südamest selle eest tänada,“
tõid nad ühiselt välja.

ja ettevõtlikumad kogukonnad on oma EV100 kinkide
ja sündmustega koondunud
suurde ühiskingitusse „EV100
igas külas“. Nii ongi üle kogu
Eestimaa juba praegu paljusid
külasid ja linnu ehtimas ning
EV100 meenutamas kaunid
hõbedased tunnusplaadid –
riigi kingitus kogukondadele,
kes meie suurt juubelit eriti
väärikalt tähistada on võtnud.
Tunnusplaadid on jõudnud nii

Siberi Eesti küladesse kui ka
eestlaste kogukonna juurde
Torontossegi.
Harjumaalt on meie sünnipäevakingituste kaardil juba
praegu enam kui 30 kogukonda.
Ka Harku valla tegusad kogukonnad on jätkuvalt oodatud
„EV100 igas külas“ ühiskingiga
liituma, tehes oma kogukonnaga
just neile vajaliku ja jõukohase
juubelikingi. Andke vaid oma
headest mõtetest ja toredatest

Liisi Rist kuuendat korda Eesti
meister eraldistardist sõidus
Juuni lõpus Otepääl toimunud Eesti meistrivõistlused
jalgratta naiste maanteesõidu eraldistardist sõidus võitis
kuuendat aastat järjest Harku valla rattur Liisi Rist võiduajaga
46.40,753. Temposõidu naiste eliitklassis tuli Risti järel teiseks
Egle Mätas ja kolmandaks Mari-Liis Mõttus. (HVT)

Karoli Käärt juunioride Eesti
meister 100 m jooksus
Juuni lõpus Rakveres peetud U-23, U-20 ja U-18 vanuseklasside
EV100 Eesti meistrivõistlustel võitis U20 100 m jooksu ajaga
12,27 17-aastane Karoli Käärt. 200 m jooksus tuli noor sprinter
kolmandaks ajaga 25,66. Vääna-Jõesuust pärit noor lootustandev sprinter treenib Audentese Spordiklubis Valter Espe käe all.
(HVT)
Foto: Eesti
Kergejõustikuliit

Aita leida sügiseks treener!

Kergejõustiku klubi asutamismõtetega naiste olulisemaks
eesmärgiks on treeningute
regulaarne toimumine Tabasalus, seda nii harrastajate kui
ka kõrgemal tasemel. Üheks
sihiks on noori ette valmistada
sarja „10 olümpiastarti“ jaoks,
et seal hästi esineda; samuti
algatada Tabasalus kohapeal
võistluste traditsioone. Esmalt
tuleb aga leida ka sügiseks
treener – Karel Hussar jätkab sügisel õpinguid ega saa
sellisel määral enam panustada. „Kõik head mõtted ja
ettepanekud treeneri osas on
oodatud; vahest leidub selline
innustav ja hea treener meie
oma vallaski,“ kutsusid eestvedajad üles kaasa mõtlema ja
teada andma e-posti aadressil
krekiri@gmail.com.

„EV100 igas külas“ – teeme ühise sünnipäevakingi Eestile!
OLVIA LAUR

Kolmapäev, 11. juuli 2018

plaanidest teada „EV100 igas
külas“ Lääne-Harju koordinaatorile Olvia Laurile: olvialaur@
hot.ee ning teiegi kodukohas
jääb meie riigi juubeli väärikat tähistamist tunnustama ja
tunnistama kaunis metallplaat,
millel kirjas just teie aleviku või
küla nimi ja EV100 peo kuupäev.
Ülevaate kõigist praeguseks
liitunud kogukondadest saab
EV100 veebilehelt www.ev100.
ee/et/ev100-igas-kylas.

AUHINNAFOND

1300 €

Fotokonkurss

„EV100 Harku vallas“
Konkursile on oodatud fotod Harku valla inimestest,
vaatamisväärsustest, pühapaikadest, loodusest – kõigest,
mis on vallaga seotud.

Fotosid hinnatakse
kahes vanusegrupis:
I grupp – kuni 18-aastased,
II grupp – 19 ja vanemad.
Näitus fotode paremikust
avatakse septembris Soomes
Eura vallas Eesti nädala raames,
oktoobrist tuleb rändnäitus
Harku valda.
Võistlusele on oodatud
fotod, mis on tehtud
Harku vallas ajavahemikus
1. jaanuar 2017
kuni 1. august 2018.
Tööde esitamise
tähtaeg: 1. august

Lisainfo ja tingimused www.harku.ee/fotokonkurss
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HARKU VALLAVALITSUS TEATAB:
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 61 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Tammi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3057)
maaüksusel ning lähialal ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse
10.04.2001 korraldus nr 394 „Detailplaneeringu algatamine“.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse määramine tankla rajamiseks ning juurdepääsu
ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 0,4 ha ja paikneb Laabi külas TallinnaPaldiski maantee ja Tammi tee ristmikul, piirnedes põhjast ja idast
Tammi tee 4 (katastritunnus 19801:001:3058) maatulundusmaaga,
lõunast reformimata riigimaaga ja 8 Tallinna-Paldiski tee (katastritunnus
72701:001:0521) transpordimaaga ning läänest Tammi tee (katastritunnus 19814:001:0581) transpordimaaga ning reformimata riigimaaga.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha.
Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringute materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.
harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil
kaart.harku.ee/DP/180208_231/avalik/.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 64 võeti vastu Harkujärve
külas Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood
11038715) tööle nr 02/18.
Planeeritav maa-ala suurusega u 4,03 ha paikneb Harkujärve külas
Harku järve ja Rannamõisa tee vahelisel alal, Tiskre ojast läänes, u 1,1 km
kaugusel Kiriku tee ja Hobuseraua tee ristumiskohast põhja suunas, perspektiivse Kaarle tee ääres ja hõlmab terves ulatuses Hobuseraua tee 26
(katastritunnus 19814:001:0280) 100% maatulundusmaa maaüksust ning
osaliselt Kaarle tee (katastritunnus 19814:001:0317) 100% transpordimaa maaüksust, osaliselt Nurme (katastritunnus 19801:001:2468) 100%
maatulundusmaa maaüksust ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olevat
maad. Hobuseraua tee 26 maaüksus, suurusega u 4,01 ha, on hoonestamata, maaüksuse loodepoolses osas kasvab mets ning lõunaosa paikneb
niidualal.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Kiriku teelt mööda
Hobuseraua teed.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa
sihtotstarbega Hobuseraua tee 26 katastriüksuse jagamine kolmeks
elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega,
üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, üheks maatulundusmaa
sihtotstarbega ning üheks jäätmehoidla maa sihtotstarbega krundiks.
Planeeringus määratakse ehitusõigus kolmele elamumaa krundile
elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr
1 ja pos nr 2 on määratud ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone
rajamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Elamute suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,0 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud
vahemikus 0–20 kraadi. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 3 on
määratud ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks
ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni
4,0 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–20 kraadi. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 9 jäätmehoidla
maa sihtotstarbega krundile nähakse ette reoveepumpla rajamine.
Lisaks näeb detailplaneeringu lahendus ette kergliiklustee võrgustiku
loomise ning selle perspektiivse ühendamise Kaarle tee kaudu TallinnaRannamõisa-Kloogaranna riigimaantee äärse kergliiklusteega.
Kuna olemasolev transpordimaa sihtotstarbega kinnistu (Kaarle tee,
katastritunnus 19814:001:0317) on liiga kitsas, võimaldamaks rajada
korralik sõidu- ja kergliiklustee, on planeeringualasse kaasatud osaliselt
Nurme (katastritunnus 19801:001:2468) maaüksus ning osaliselt jätkuvalt riigi omandis olev maa.
Detailplaneeringuga on kavandatud ajutine 76 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt Nurme (katastritunnus 19801:001:2468) maaüksusest ning 1539 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt
jätkuvalt riigi omandis olevast maast, mis hiljem liidetakse Kaarle tee (katastritunnus 19814:001:0317) transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete
trassidega.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paiknevad planeeritavad elamumaa krundid elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Maaüksuse põhjapoolne osa, üldplaneeringu
kohaselt puhke- ja virgestusmaa juhtfunktsiooniga ala on jäetud maatulundusmaaks ning lõunapoolne osa, üldplaneeringu kohane haljasala
ja parkmetsamaa juhtfunktsiooniga ala on kavandatud üldkasutatavaks
maaks, mis peale detailplaneeringu kehtestamist võõrandatakse tasuta
omavalitsusele. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise
arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/
140420_40/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 62 võeti vastu Liikva
külas Valli (katastritunnus 19801:011:0279) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/14.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 1,2 ha paikneb Liikva külas Kõrgendiku tee ääres u 500 m kaugusel Kiia–Vääna-Viti maantee ja Kõrgendiku
tee ristmikust kagus, hõlmab Valli (katastritunnus 19801:011:0279) 100%
maatulundusmaa maaüksust. Valli maaüksus, suurusega 11 697 m², on
hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevalt Kõrgendiku teelt. Detailplaneeringuga moodustatakse 11 697 m² suurusega Valli maaüksusest 3 elamumaa
krunti: suurusega 3828 m² (krunt pos nr 1), 4058 m² (krunt pos nr 2) ja
3811 m² (krunt pos nr 3). Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus
ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
kuni 450 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planee-

HarkuVald

Harku Valla Teataja

VOLIKOGU ISTUNGILT:
ritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud
kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja kuni 2 maapealset
korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 30–45 kraadi.
Planeeritavate kruntide veevarustus on kavandatud lahendada olemasolevast, naabermaaüksusel (Valli katastritunnus 19801:011:0281) asuvast
puurkaevust. Peale ÜVK-kohase veetrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuse igakordne omanik kohustatud kahe aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel,
sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja alusel.
Planeeritavate elamumaa kruntide reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga. Peale ÜVK-kohase kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on igakordne maaüksuse omanik kohustatud kahe
aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga trassivaldaja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise
hetkel kehtiva hinnakirja alusel.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille
kohaselt paikneb planeeritava maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalal.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/150120_1/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 66 võeti vastu Tabasalu
alevikus Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse
detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ (rg-kood
10419148) tööle nr T-17-0728.
Planeeritav maa-ala, suurusega u 0,36 ha, paikneb Tabasalu alevikus
Looduse tänava ääres, Ranniku tee, Looduspargi tee, Looduse tänava
ja Punga tee vahelisel alal, umbes 350 m kaugusel Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Looduspargi tee ristmikust põhjas ning
hõlmab Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) 100% maatulundusmaa maaüksust. Looduse tn 4 maaüksus, suurusega u 0,36 ha, on
hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Looduspargi ja Looduse tänavat.
Detailplaneeringuga muudetakse Looduse tn 4 maaüksuse sihtotstarve
maatulundusmaast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni
500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 9,0 m ja kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5,0 m ja üks maapealne
korrus. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0–10 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisvee ja
-kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise
arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/150226_6/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 65 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22 (katastritunnus 19809:032:0018) maaüksuse detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715)
tööle nr 02/18.
Planeeritav maa-ala, suurusega 2044 m2 paikneb Vääna-Jõesuu külas
Terra tee ja Lontsiku tee ristmikul, u 600 meetri kaugusel Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Terra tee ristumiskohast läänes. Juurdepääs planeeritavale alale on olemasolevalt Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Terra teed.
Detailplaneeringuga muudetakse Terra tee 22 maaüksuse sihtotstarve
tootmismaast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu
ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 250 m².
Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5
m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 20–45 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisvee ja
-kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille
kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2018–15.08.2018
k.a. Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee,
detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil
kaart.harku.ee/DP/170831_62/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame
e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12,
Tabasalu alevik, Harku vald 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 63 võeti vastu Viti külas
Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210) maaüksuste detailplaneering vastavalt Wudu
Arhitektid OÜ (rg-kood 12181478) tööle nr D-17-2014.
Planeeritav maa-ala, suurusega 1451 m² paikneb Viti külas endise
aiandusühistu Termo territooriumil Sooja tee lõpus ja hõlmab Sooja tee
11 (katastritunnus 19809:050:0200) 100% elamumaa ja Sooja tee 13
(katastritunnus 19809:050:0210) 100% elamumaa maaüksuseid. Sooja
tee 11 maaüksusel, suurusega 648 m², paikneb ehitisregistri andmetel
abihoone (ehitisregistri kood 120778261). Sooja tee 13 maaüksusel,
suurusega 803 m², paikneb ehitisregistri andmetel aiamaja (ehitisregistri
kood 116002658) ja kaev (ehitisregistri kood 220404073). Planeeritav ala
piirneb põhjas Sooja tee 9 (katastritunnus 19809:050:0190) 100% elamu-

28. juunil 2018 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales
16 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine;
• Laabi külas Tammi tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu
algatamine;
• Liikva külas Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine;
• Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksuste detailplaneeringu
vastuvõtmine;
• Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22 maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Tabasalu alevikus Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmine;
• Kumna külas Mõnumetsa III kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise lõpetamine;
• preemia maksmine vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMINE MÄÄRUS:
• „Harku valla 2018. aasta I lisaeelarve kinnitamine“.
Järgmine Harku Vallavolikogu istung toimub 26. juulil 2018, algusega
kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis.

maaga, idas Külma tee / Sooja tee / Termo tee L2 (katastritunnus
19809:050:0020) 100% elamumaaga ja Sooja tee 15 (katastritunnus
19809:050:0260) 100% elamumaaga, lõunas ja läänes Külma tee / Sooja tee
/ Termo tee L2 (katastritunnus 19809:050:0020) 100% elamumaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on olemasolevalt Kiia–Vääna-Viti
maanteelt mööda Viljapuu, Termo ning Sooja teed.
Detailplaneeringuga liidetakse kaks olemasolevat elamumaa sihtotstarbega krunti, liitmise tulemusena moodustatakse üks 1451 m² suurusega
elamumaa krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni
kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 221 m². Elamu
suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja
kuni kaks maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja kuni üks maapealne korrus. Lubatud
katusekalle on määratud vahemikus 28–45 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisvee ja
-kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt
paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.
Harku valla kehtiva üldplaneeringu punktis 2.1.1 esitatud tabeli „Tingimused detailplaneeringute koostamiseks – elamumaad kompaktse asustusega
aladel“ kohaselt on väikeelamumaa elamukrundi miinimumsuurus alevikes
1500 m², muudel aladel 2000 m² ning paarismajade ehitamine on lubatav
maaüksustele, mis on suuremad kui 3000 m². Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja
tee 13 maaüksuste detailplaneeringuga moodustatakse üks 1451 m² suurusega elamumaa krunt. Krunt suurusega 1451 m² jääb kehtivas üldplaneeringus nõutud väikeelamumaa elamukrundi miinimumsuurusest väiksemaks.
Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste
muutmise ettepanekut. Sama lõike punkti 2 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmine üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine.
Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks, kuna planeeringu eesmärk ei ole krundi minimaalsuuruse vähendamine, vaid planeeringu koostamisel liidetakse 648 m² suurusega Sooja tee 11 ja 803 m² suurusega Sooja tee 13 elamumaa krundid,
moodustades 1451 m2 suurusega elamumaa krundi. Seega on planeeringu
koostamise eesmärgiks olemasoleva elamumaa krundi suurendamine kahe
elamumaa krundi liitmisel, mitte krundi minimaalsuuruse vähendamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/140130_4/avalik/.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja
teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik,
Harku vald 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 67 lõpetati Kumna külas
Mõnumetsa III (täna lähiaadress Põlluserva) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 24.
september 2009. a otsus nr 93 „Kumna külas Mõnumetsa III (täna lähiaadress Põlluserva) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine“.
Detailplaneeringute materjalidega saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) selle lahtioleku aegadel, detailplaneeringu veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/
DP/090924_93/avalik/ alates 16.07.2018.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Kaldapea maaüksusele (tunnusega
19801:001:0167) ajutiste ehitiste püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 01.08.2018–15.08.2018
k.a. aadressil kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.
www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel
harku@harku.ee 01.08.2018–15.08.2018 k.a.
Lisainfot saab arhitektilt: Margus Pilter, Margus.Pilter@harku.ee, telefon
600 3849.

Harku Valla Teataja

www.harku.ee

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

Harku Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
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HarkuVald

KONSULTANDI

PERSONALIJUHI

ametikohale.

ametikohale.

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

Konsultandina on Sinu peamiseks ülesandeks vallavanema
nõustamine ja abistamine tema tegevuses ning igapäevases
asjaajamises.

Sinu ülesandeks on olla hea koostööpartner nii teenistujatele
kui ka juhtkonnale, panustades igapäevaselt vallavalitsuse
eesmärkide saavutamisele läbi personalivaldkonna juhtimise.

Sinu peamised tööülesanded on:

Sinu peamised tööülesanded on:

•

vallavanema nõustamine tema ametikohustuste täitmisel;

•

•

valla nimel sõlmitud lepingute registreerimine, arvestuse
pidamine ja säilitamine;

personalivajaduse analüüsimine, planeerimine, värbamise ja
valiku korraldamine;

Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.

•

personaliarvestuse pidamine;

•

vallavanema asjaajamise korraldamine;

•

•

osalemine vallavanema päevakava koostamisel ja haldamisel;

personalipoliitika väljatöötamises osalemine ja elluviimise
korraldamine;

•

dokumentide (sh käskkirjade) ettevalmistamine.

•

juhtide ja teenistujate nõustamine personalitööalastes
küsimustes ning personalitööd puudutava
sisekommunikatsiooni juhtimine;

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.

•

töötajate koolitamise, arendamise ja karjääri kujundamise
korraldamine;

•

vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
nõustamine personalitöö alastes küsimustes;

•

personalivaldkonna eelarve koostamine.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:
•

kõrgharidus (soovitavalt juriidiline);

•

teadmised avalikust haldusest ja kohaliku elu korraldusest
(kasuks tuleb avaliku sektori töökogemus);

•

suuline ja kirjalik eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja
inglise keele oskus suhtlustasandil;

•

kohusetunne, täpsus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus
ning sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine.

Tule meie meeskonda, kui Sul on:

Pakume Sulle:
•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;

•

häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;

•

toetavat meeskonda;

•

põhipuhkust 35 kalendripäeva;

•

haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast.

•

kõrgharidus (soovitavalt erialane);

•

teadmised personalivaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

•

varasem töökogemus personalivaldkonnas;

•

teadmised kohaliku omavalitsuse tööst (kasuks tuleb avaliku
sektori töökogemus);

•

tugevateks külgedeks täpsus, otsustus-, algatus- ja
vastutusvõime;

•

töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea
suhtlemisoskus;

•

hea aja planeerimisoskus ja oskus lahendada pingelisi olukordi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Pakume Sulle:
Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks. Sinu motivatsioonikirja ja CV-d ootame
hiljemalt 22. juuliks 2018 portaali CV Online vahendusel või e-posti
aadressile personal@harku.ee. Lisainfo: personalijuhi Kadri Kotkase
tel 600 3845 või e-posti aadressil Kadri.Kotkas@harku.ee.

•

huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;

•

häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;

•

soodsaid sportimisvõimalusi;

•

erialast täiendkoolitust;

•

toetavat meeskonda;

•

põhipuhkust 35 kalendripäeva;

•

haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast.

Eeldatav tööle asumise aeg: 17. september 2018
Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks.

2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse
andmist kaasaegne Muraste 6-klassiline Kool Harku
vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni
rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv
silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab
looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase
individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud
õpetajatele südameasjaks.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja ootame hiljemalt 22. juuliks 2018
portaali CV Online vahendusel või e-posti aadressile personal@
harku.ee. Lisainfo: personalijuhi Kadri Kotkase tel 600 3845 või
e-posti aadressil Kadri.Kotkas@harku.ee.

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

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. Muruniitmine. 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.
Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse Teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel
527 1059, info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936.

Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid
Murastes tublisi maailmakodanikke julgustada ja toetada
õppimises, oled meie kooliperre oodatud.



Ootame oma meeskonda

ÕPPEJUHTI,
KLASSIÕPETAJAT,

Ϯϭ͘ũƵƵůŝůϮϬϭϴDƵƌĂƐƚĞƐ
<ĞůůϭϮ͘ϬϬEva Luigase raamatu „Tarbeaia teejuht.
<ĂƐƵůŝŬŬĞŶŝƉƉĞũĂŶƁƵĂŶĚĞŝĚ“ esitlus Viive Toomi koduaias
ĂĂĚƌĞƐƐŝůdĂĞůĂƚĞĞϭ͘

Ehitusremonttööd, aedade
hooldus, haljastus. Silver Agu
Ehituse OÜ: silver@agu.ee;
504 1285.
Pottsepatööd ja korstnaotste
vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

Lõikan hekki, trimmeriga pikema
rohu ja heina niitmine, saetöö aias.
Tel 5554 7291.
Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänava- ja unikivide puhastus.
5624 1509 Andres.
Teostan san-tehnilisi ja pisiremonttöid. 503 8313.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike
puude raie, puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsa niitmine.
WWW.PUUKIRURG.EE; info@
puukirurg.ee; 505 7786.
Liidame Sinu kinnistu ÜVK-trassidega, santehnilised sisetööd,
veemõõdusõlmede montaaž, puistematerjalide müük. Liitumisprojektide koostamine, geodeetilised
mõõtetööd. 5850 4300.
Uued puitkarkassmajad,
saunad, katused, fassaadid,
terrassid, aiad. Vanade majade
taastamine. Fassaadi pesu
ja värvimine. Samuti laome
fibo ja teeme vundamente.
Küsi hinnapakkumist!
Tel 5671 4797, ouemlak@
gmail.com, EMLAK OÜ.
Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
5656 2440, Sunluna Trade OÜ.
Juuksurisalongis Ilutegu (Teenuste 2, Tabasalu) ootab teid uus
kogemustega naiste-, meeste- ja
lastejuuksur, iluhoidja Keryra. Tel
517 9042.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte
töötava auto või muu mootorsõiduki; võib pakkuda ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, 5459 5118,
Magnus.
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei
pea olema ülevaatust ega kindlustust! 5457 5055, alka515@hotmail.
com. Kuulutus ei vanane!
Ostan kasutuseta jäänud
sõiduauto või kaubiku, võib olla
remonti vajav. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.

MÜÜK
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud
põllumuld. Kuivsegud, täide, sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod
100kg - 8t Tel 501 5992.
LIIV, KILLUSTIK, MULD veoga.
Tel 507 9362.

<Ğůůϭϯ͘ϬϬͲϭϱ͘ϬϬ„,ĂƌũƵŵĂĂŬĂƵŶĞŝŵŬŽĚƵϮϬ18“
ƉĞƌĞŬŽŶĚ<ŽŽƌĞŬŽĚƵĂĞĚĂĂĚƌĞƐƐŝů<ĂĂƌůĂƚĞĞϭϭ͘

MUUSIKAÕPETAJAT .



ϱ͘ĂƵŐƵƐƚŝůϮϬϭϴdĂďĂƐĂůƵƐŬĞůůϭϬͲϭϰ
Lisainfo:
Õppejuht alustab tööd alates 14. augustist 2018. Õpetajad alustavad
tööd alates 21. august 2018. Kandideerimiseks palume esitada
sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 31. juuliks 2018
e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.
Rohkem infot:
www.murastekool.edu.ee/vabad-tookohad. Tööpäevadel kell
10.00–17.00 lisainfo koolijuhilt (Priit Jõe 5557 9709).

Harku Valla Teataja
5556 5434
vallaleht@harku.ee

REKLAAMI
VÕI
KUULUTUSE
TELLIMINE
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ŝĂŚƵǀŝůŝƐŝŽŽƚĂǀĂĚŬŽĚƵĂŝĂĚ͗
WĞƌĞŬ͘ZĂƵĚƐŽŽ͕<ŽůĚĞƚĞĞϲ
WĞƌĞŬ͘DĞůŝƐƚĞ͕dŽŽŵĂƚĞĞϯ
WĞƌĞŬ͘ZŝŝŬũćƌǀ͕<ĂůĚĂƚĞĞϮϮ
WĞƌĞŬ͘<ŽƉůŝ͕>ƵƵŐŝƉƁŝŬϯ



+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Teksiilkardinad
Sääsevõrgud
Terassimarkiisid
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www.harku.ee

Harku Valla Teataja

HarkuVald

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

USALDA OMA KODU
MÜÜK, OST JA
ÜÜRIMINE MINU
HOOLDE!

KRISTA KARIK
+372 52 03330
Krista.karik@remax.ee

RE/MAX City, Lõõtsa 5, Tallinn

HELISTA MULLE KÕIGIS
KINNISVARAKÜSIMUSTES

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

Soovid osta või
müüa kinnisvara?
Saan Sind aidata –
tunnen oma koduvalda!
+372 5191 9981
maarika.kaarepere@remax.ee
www.remax.ee/MaarikaKaarepere

Maarika Kaarepere

f

maaklerMaarikaKaarepere

