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31. augustil alustas
abivallavanemana tööd
Maris Viisileht.

Lk 7

AKTUAALSED
PERSOONILOOD
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Kohtusime Alasniidu Lasteaia direktori
Mariana Gutjuma ning JK Tabasalu
uue peatreeneri Marko Kristaliga.

JÄÄTMEMAJANDUS

Prügisorteerimisega saame
me kõik vähendada olmeprügi
tootmist.

Tiraaž: 6050
www.harku.ee

HarkuVald

Harku Valla Teataja

“Olen emmele
lubanud, et õpin
hästi. Endale
luban ka.”
Loe edasi lk 6

Rite-Liise Jürisson

Harku valla ametlik tasuta häälekandja. Ilmub kaks korda kuus.

Harkujärve Kooli
I klassi õpilane

Tabasalu päeva kirjeldamiseks võib laenata
Pipi Pikksuka legendaarse seisukoha: sai
sööki ja jooki ja priimat
pannkooki. Kui lisada
siia veel mitmeid lustilisi
ettevõtmisi suurtele ja
väikestele, silmailu ning
hingekosutust igale
maitsele, siis saabki
26. augustil peetud Harku
valla suure perepeo
kokku võtta.

MARI KUKK

J

uba üheksandat korda
toimuv Tabasalu päev
sai selgi korral alguse
hommikuse kirbuturuga Selleri vastas
asuval parkimisplatsil. See
on paljude jaoks juba aastaid
paik, kust kooli või lasteaeda
minevale võsule jalatseid või
riideid soetada. Turul pakutigi
enamasti rõivaid, kuid leidus
ka lette raamatutega, oli nõusid, ehteid, toidukraami ja palju muud. Enamjaolt võis platsil
autode ette laotatud müügiplatside vahel jalutamas näha
peresid, lapsed kärus või süles,
arutlemas, mida tasuks koju
kaasa osta.
Alates kella ühest olid pidulised oodatud Tui parki. Piletikassas käis sel ajal kibe töö,
sest järjekord oli pikk. Muide,
kui varasemalt pidi perepäeva
pileti soetamiseks varuma
sularaha, siis sedapuhku oli
võimalik maksta kaardiga.
Selleks ajaks kui rahvas platsile valgus, olid toidukohad
end kenasti valmis sättinud,
järjekord tekkis kiiresti laste lemmikuid kartulispiraale
pakkuva müügileti juurde.
Tunglemist võis märgata ka
pannkoogipeatuse juures.
Tabasalu päeva kohta võib
öelda, et see oligi tõeline laste
paradiis, sest lisaks meelepärastele ampsudele sai käia batuudil hüppamas, lasta endale
näomaalingut teha või patse
punuda, vaadata lasteetendust.
Kõike seda saatis klouniplikade Kärtsu ja Mürtsu entusiastlik juhendamine. Väiksemad
said teha tiire karusselliga,
suuremad nautisid kohalike
tantsutüdrukute etteasteid
MyDance tantsustuudiolt ja
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
tantsupäeva võitjatelt.
Laval olid esmakordselt rõngakavaga beebid koos emmedeissidega ja nad esitasid suurel
võimlemispeol kuulsaks saanud võimlemiskava. Juba teist

Metsatöll oli selline hitt, et pole patt öelda – bändi tuldi nautima vaat et seitsme maa ja mere tagant.
Omakandi rahvast rääkimata. / Fotod: Tarvo Alev

EV100 puhul meisterdasid huviringide ja spordiklubide esindajad
hapukoorest, küpsistest ja marjadest hõrgu tordi.

Päris väikesed liuglesid täispuhutavas paadis ja pistsid
sõrmekese vette ka. Märg oli!

Harku valla pidu

tõi pere taas kokku

Järgmisel
aastal näeme
jälle, eks?

korda valiti talendisõul Harku
valla “sädemeid” – noori andekaid lapsi.
Huviklubide telkides said

soovijad infot Tabasalu jalgpalliklubi, kergejõustikuklubi, tenniseklubi, HC Panter
jäähokiklubi, MyDance tantsuklubi ja Tantsuselts As-Sa
kohta. Tänavatantsu tutvustasid JJ Street tänavatantsijad.
Kohal olid valla skaudid, Tilgu
Merepääste Seltsi esindajad ja
politseinikud, kes jagasid väärt
nõu. Valla noored panid käe
külge perepäeva organiseerimisele ja olid seega hindamatuks abiks korraldajatele.

Sel korral said lapsevanemad kassast kaasa käepaela,
kuhu vanem sai kirja panna
oma telefoninumbri ja nime,
juhuks, kui lapsuke peaks
omapäi rändama minema.
Kella kahest hakati meisterdama EV100-kujulist torti, kuhu
kulus kilode kaupa küpsiseid,
hapukoort ja värskeid marju,
ning kell kuus pisteti meistriteos ühiselt ja pidulikult ka
pintslisse. Tühja kõhuga ei jäänud keegi, gurmaanidelgi oli

platsil võimalik leida pipstükke, mida kohapeal mekkida
või koju kaasa osta.
Midagi ihule ja hingele

Joogipoolist leidus samuti igale maitsele. Esimese vallana

võttis Harku vald kasutusele
taaskasutatavad loodust säästvad topsid, mida ilmestas valla
logo ja hüüdlause “Elu nagu
puhkus”, ja neid võis paljudel
näpus näha. Kui rüübe otsas,
sai piduline vana noortekeskuse juures kraani all anuma
ära pesta ja uue joogiga täita.
Et looduse säästmine oli perepäeval oluline teema, annab
tunnistust tõik, et keskkonna
hoidmisest rääkis ka lasteteatri
etendus. Korduvkasutatavate
joogitopside soetamist toetas
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Perepäeval oli kohal SA
Hille Tänavsuu Vähiravifond
“Kingitud elu” esindajad, kelle
kaudu oli võimalik toetada
vähihaigeid ja panustada nüüdisaegsete ravimite ja raviprotseduuride eest tasumisse.
Suurel peolaval lõid aga
tantsu segarahvatantsurühm
Tammed ja Toomed ning esimest korda astusid ülesse Vääna-Jõesuu rahvatantsurühm
Pööreline. Pärast Tabasalu
Kammerkoori esinesid võistluse Harku Valla laululaps
2018 parimad. Seejärel võttis
laval koha sisse vallavanem
Erik Sandla ja surus kätt fotokonkursi “EV100 Harku vallas” võitjatel ning siis sai lavale astuda rahva lemmikutel
Boris Lehtlaane ja Are Jaama.
Seejärel sai kitarri saatel esitada kauneid palu Johanna
Randmann, Superstaarisaates
esikümnesse jõudnud Harku
valla elanik.
Tempokate ja klassikaliste
viiside järel tuli lavale mahehäälne Liis Lemsalu oma bändiga. Rahvast aina vooris Tui
parki ja ajaks, mil kell oli sealmaal, et meie ette astus Metsatöll, ei olnud lava ees enam
kröömikestki ruumi. Õnneks
said need, kes lava ette ei mahtunud, sõust osa suurte lava
kõrval asetsevate ekraanide
kaudu.
Kuigi ilmataat oli armuline
ja päeva peale tibutas õrnalt
vaid korra kella kolme ajal, siis
kümne paiku tuli taevast ikka
mitu ämbritäit vett ja inimesed
koukisid kotist välja keebid ja
pleedid. Kes jõudis iga-aastase
sündmust lõpetava ilutulestiku
ära oodata, oli õnnega koos,
sest seekordne tulemäng oli
oma suurejoonelisuses vaatamist väärt. “Järgmisel aastal
näeme jälle, eks?” võis kuulda
inimesi üksteisele ütlemas,
kui võeti suund kodu poole.

Räägi kaasa järgmise aasta perepäeva
programmis, esitades oma ettepanekud hiljemalt
21. detsembriks e-posti aadressile harku@harku.ee.

Foto: Aron Urb
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VALLAJUHTIMINE

Lühiuudised
Vaata lisaks värskeid uudiseid pea iga päev
Harku valla kodulehel www.harku.ee.

Valmis Haabersti ringristmik

Räägi kaasa valla eelarve
kujundamisel
Harku valla kaasava eelarve raames ootab vallavalitsus
kuni 31. oktoobrini elanike ettepanekuid kuni 50 000eurose maksumusega projekti elluviimiseks, mis pakuks
avalikku hüve ning oleks kõigile kasutatav.
Välja pakutud objekt peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ning
sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Esitatud ettepanekuid hindab
kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni 10 ettepanekut. Neist omakorda
valitakse rahvahääletusega välja üks, mis läheb kaasava
eelarve raames realiseerimisele. Väljavalituks osutunud
objekti valmimist nähakse ette järgmise eelarveaasta
vältel.
Lisainfo ja esita oma ettepanek veebiaadressil
www.harku.ee.
(Harku Vallavalitsus)

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. september 2018 
Elanikke kokku

14 722

naisi

7 413

7 309

vallasisene liikumine

saabus

18

14

sündis

suri

mehi

133
64

4

lahkus

Kallaste tn 12, Tabasalu

8.00–18.00
*
14.00–18.00

T

8.00–16.00

K

8.00–16.00

N

8.00–18.00

V

iisilehe vastutusvaldkonnad on sotsiaaltoetused ja -teenused,
sotsiaalne kaitse, tervishoiu
ja tervise edendamine, kooli
ja koolieelsete lasteasutuste
võrgu planeerimine, üld- ja
huviharidus, noorsoo- ja
sporditöö, kultuuritegevus,
rahvusvahelised suhted ning
integratsioonipoliitika.
Struktuuriüksustest jäävad
tema koordineerida sotsiaalja tervishoiuosakond ning
haridus- ja kultuuriosakond.
Maris Viisileht on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja omab
pikaajalist kogemust haridusvaldkonnas. Ta on töötanud 17
aastat Vääna koolis, sellest 12
aastat kooli direktorina ning
ta omab ka lasteaia juhtimiskogemust.
Harku vald on Viisilehele
koduks juba aastakümneid.
“Olen elanud oma perega Vääna kandis, Vaila külas enam
kui 30 aastat ning minu lapsed
on juba kaheksas põlvkond,
kes elab järjepidevalt siinkandis, endistel Vääna mõisa
maadel.”
Valla volikogusse kandideeris Viisileht möödunud
aastal teistkordselt. Viimasel
perioodil juhtis ta sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni ning kuulus
haridus- ja kultuurikomisjoni.
(Loe 8. augusti vallalehes ilmu-

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

Maris Viisileht on Harku vallas elanud enam kui 30 aastat. / Foto: Aron Urb

nud volikogu liikme kolumni.)
“Oma igapäevatöös lähtun
seni volikogu komisjonides
otsustatud põhimõtetest ja
sihtidest. Seisan jätkuvalt Tabasalu tervisekeskuse, Tabasalu Hoolekandekeskuse ning
riigigümnaasiumi valmimise
eest. Samuti on oluliseks valla

üks keerulisemaid valdkondi
– töö erivajadustega lastega –
ning valla kultuurielu rikastamine.
Siinkohal tänan usalduse
eest nii oma valijaid kui ka
Harku Vallavolikogu, mille
liikmed otsustasid minu valimise abivallavanema kohale.

Toetun oma töös senisele eluja töökogemusele ning soovin
teenida oma valda parimal
moel,” sõnas Viisileht.
Abivallavanema vahetus toimus seoses senise abivallavanema, Anne-Ly Gross-Mitti,
perekondlikest põhjustest tingitud tagasiastumisest.

Teetööd ja kergliiklustee ehitamine
Lähikuudel jätkuvad
Harku-Rannamõisa
kergliiklustee ehitamine
ning teetööd Lilleaia teel
ja Lasteaia tänaval.
HENRY PRITS
Teede spetsialist

A

ugustis algasid ettevalmistustööd Harku-Rannamõisa jalgratta- ja jalgtee
ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. Detsembriks valmiv 2,9 km pikkune kergliiklustee algab
Tallinn-Rannamõisa-Klooga
maantee Rannamõisa bussi-

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA on avatud:
E

Abivallavanemana
alustas tööd
Maris Viisileht

HARKU VALLA TEATAJA

Tallinna linn avas 28. augustil põhjaliku ümberehituse
läbinud Haabersti ringina tuntud Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ringristmiku.
Tänu valminud ringristmikule saab nüüdsest kiiremini
Tallinnasse ja tagasi Harku valda. “Mul on hea meel, et
naabrid Tallinnast on saanud valmis Haabersti ringristmiku, mis kiirendab ka meie valla elanike ühendust pealinnaga. Samuti on tänu valminud ringliiklusele ja viaduktile võimalik kiirelt ka linlastel meie valla värsket
mereõhku ja looduskauneid paiku nautima tulla,“ sõnas
vallavanem Erik Sandla avamisel.
Lisaks tee-ehitusele rekonstrueeriti tänavavalgustus,
mille käigus paigaldati uued LED-tänavavalgustid,
viadukti, kergliiklusteede ja ülekäiguradade valgustid,
foori juhtimissüsteem, sademe- ja reovee kanalisatsioon,
drenaaž, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid,
kesk- ja madalpinge kaabelliinid, jaotus- ja liitumiskilbid
ning gaasitorustik. Paigaldati liikluskorraldusvahendid
ning rajati haljastus, mille käigus istutatati nii okas- kui
lehtpuid ja põõsaid.
Ehitustöödega alustati 2017. aasta mais. Ehitustööde
kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 mln eurot.
(Harku Valla Teataja)

Statistika

30. augusti Harku
vallavolikogu korralisel
istungil otsustati
koosseisu 17 poolthäälega kinnitada uueks
abivallavanemaks
reformierakondlane
Maris Viisileht.

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

peatusest ja kulgeb Sütemetsa
tee ja Alasi tee ristmikuni.
Lisaks paigaldatakse 62 uut
posti LED tänavavalgustitega,
teostatakse vee- ja kanalisatsioonide ehitus, paigaldatakse
liikluskorraldusvahendid ning
rajatakse uus ülekäigukoht.
Kuni septembri lõpuni kehtivad liikluspiirangud HarkuRannamõisa maanteel Mere
tee ja Laaniku tänava vahelisel
lõigul seoses riigi maantee
ümberehitusega Harku-Rannamõisa jalgratta- ja jalgtee
projekti raames. Avatuks jääb
üks sõidutee suund, liiklust
reguleeritakse fooridega.
Teetööd Lilleaia teel

Harkujärve külas alustati kuni

käesoleva aasta lõpuni kestva Lilleaia tee ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni projekti I
etapi väljaehitamisega, mille
raames tehakse ühisveevärgija kanalisatsioonitööd. Prügivedu tööd ei sega. Ehitustööde
peatöövõtjaks on MSM OÜ,
omanikujärelevalvet teostab
OÜ Heto Consult.
Tööd Lasteaia tänaval

Septembris alustati kuni oktoobri lõpuni kestvate vee- ja
küttetorustike rekonstrueerimistöödega Lasteaia tänaval,
mis on osa Tabasalu kaugkütte
uuendamise II etapist.
Projekti eesmärgiks on Tabasalu kaugküttepiirkonna
amortiseerunud kaugkütte-

TOIMETUS
Toimetuse telefon: 5556 5434
Vastutav toimetaja Liina Rüütel,
606 3830, liina.ruutel@harku.ee
Toimetaja Mari Kukk, mari.kukk@harku.ee
Küljendaja Nigul Treimann

Reklaam ja müük
5556 5434
vallaleht@harku.ee

trasside renoveerimine, magistraaltrasside likvideerimine
hoonete keldritest ja igale kinnistule liitumispunkti loomine
kinnistu piiril. Projekti elluviimise tulemusena vähenevad
torustiku soojuskaod, mille
tulemusena väheneb soojusenergia tootmisest tuleneva
CO2 emissioon. Amortiseerunud torustiku asendamisel uue
soojustorustikuga tagatakse
tarbijatele lisaks suurem tarbimiskindlus.
Ehitustööde peatöövõtja
on AS Magma, omanikujärelevalvet teostab OÜ Ehitusagentuur.
Vabandame ebamugavuste
pärast ning palume jälgida
ajutist liikluskorraldust.

Trükk
AS Kroonpress

Artiklid ja kaastööd:
vallaleht@harku.ee

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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K

uni 1. oktoobrini on võimalik esitada projektipõhise tegevuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse
taotlusi ning kuni 10. oktoobrini kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide
kaasfinantseeringu taotlusi.
Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö,
külaliikumise, keskkonnakaitse ning heakorra projektidele.
Taotluste kord ja vormid www.
harku.ee/hko/taotlemine.
Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide
kaasfinantseeringu taotlusvormid ja finantseerimise tingimused on kättesaadavad www.
harku.ee/et/finantseerimine.

Taotle toetust
Harku Vallavalitsus kuulutab välja 2019. aasta projektipõhise tegevuse toetuse,
kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu toetuse
ning spordi- ja huvihariduse toetuse taotluste vooru.

Spordi- ja huvihariduse toetust ennast saab taotleda spordiorganisatsioon või huvikool
läbi pearaha arvestamise infosüsteemi (PAI, pai.tallinn.ee).
Toetuse kohta saab lapsevanem kogu info spordiorganisatsioonist või huvikoolist.

22. septembril toimub
Tabasalu XXV duatlon ehk
Eesti meistrivõistlused,
Eesti Triatloni liidu duatloni karikasarja III etapp.

Esita taotlus esimesel võimalusel! / Foto: Fotolia

ühes huvitegevuse ringis selleks, et nende valitud huvi-

ring saaks lapse eest määratud
toetuse.

Projektipõhise tegevuse ning
spordi- ja huvihariduse toetuse kohta: kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger, telefon 606 3838, e-posti aadressil
krista.dreger@harku.ee.
Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide
kaasfinantseerimise kohta:
arendusspetsialist Rando Lai,
telefon 600 3850, e-posti aadressil rando.lai@harku.ee.
Toetused eraldatakse 2019.
aasta vallaeelarvest.

Duatlon toob ajutisi liiklusseisakuid

MTÜ TABASALU
TRIATLONIKLUBI

õistlust korraldab MTÜ
V
Tabasalu Triatloniklubi
ning peakohtunik on Siim

Vollmer. Võistluskeskus asub
Merivälja õppe- ja spordikompleksis (Tilgu tee 53).
Kokku antakse kolm starti.
I start antakse kell 11 lastele
(vanusegrupp C, D, E), kel on
vaja joosta 1,25 km; sõita 5,2
km rattaga; joosta 1,25 km.
II start antakse kell 12.15
noortele (B), naistele ja meestele (60+), kel on vaja joosta
2,5 km; sõita 10,4 km rattaga;
joosta 1,25 km.
III start antakse kell 14.30
noortele (A), juunioritele, naistele ja meestele(vanuses 20–59),
kel on vaja joosta 5 km; sõita
20 km rattaga; joosta 2,5 km.
Võistlust toetavad: Harku
Vallavalitsus, Strantum, Veski Mati, G4S Eesti, Warren
Safety, Sakala Tööstusautomaatika, Tarplani Kaubandus,
Prolexplast, E-Betoonelement,
Puhastusekspert, Estanc, Mailis
Design, Pitsastuudio, Enervit,
Hawaii Express, Velospets, Tabasalu Koolituskeskus, Eesti
Triatloni Liit.

Ott Kasuri:
“Kõige
olulisem on
õpetamise
kvaliteet!”

Lisainfo

Lapse osalemine
huvitegevuses

Lapsevanemad saavad 1.-30.
novembrini valida ja kinnitada
läbi veebilehe www.harku.ee
oleva lingi oma lapse osaluse

Volikogu liikme kolumn
Foto: erakogu

HARKU VALLAVALITSUS

Harku Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
esimees Ott Kasuri teeb ülevaate komisjoni möödunud
aasta tegevusest ning plaanidest.
Parim elupaik
peredele

1,5-aastaste ja vanemate laste hoiuga
seotud mured on
leidnud lahenduse
koostöös erasektoriga. Alates
2018. aastast on paljulapselised pered vabastatud lasteaia
kohatasust ja kohatasu on
vähendatud 10% alampalga
määrast. Kuna viimased viis
aastat on sündimus vallas
langenud – aastas sünnib ligi sada last vähem – saame
pakkuda vabu kohti ka kaheaastastele lastele munitsipaallasteaedades. Euroopa
Liidu linnaliste piirkondade
meetme abiga ehitame uue
lasteaia Harkujärvele. Tegemist on valla kõige kiiremini
areneva Apametsa-Tiskre
ning Harkujärve elamupiirkonnaga. Uue Alasniidu
lasteaia filiaalina alustavas
lasteaias on eraldi ruumid
lastele, kes vajavad enam
hoolt, avatakse tasandusrühm erivajadustega lastele.
Tasemel haridus

Seoses Tabasalu XXV duatloniga võib kell 11-16 esineda ajutisi liiklusseisakuid Tilgu teel. Vabandame
ebamugavuste pärast ning palume mõistvat suhtumist! / Allikas: MTÜ Tabasalu Triatloniklubi

Lisainfo ja eelregistreerimine www.triatlon.ee ja telefonil 5695 1593

Taotle stipendiumit või toetust
Eesti Rahvuskultuuri Fond SA

ihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15.
S
oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal.

Sihtasutus toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja

teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks ning
organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide
algatamiseks ja finantseerimiseks.
Lisainfo ja taotlusvormid www.erkf.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Harku valla
vahel sõlmiti 2. novembril
2016 kokkulepe, et
1.09.2020 alustab õppetööd 360 õppekohaga Tabasalu riigigümnaasium, mille kogumaksumuseks on planeeritud 7,79 miljonit
eurot. OÜ Geomedia
viis läbi Harku valla
koolivõrgu analüüsi ning
esitas hinnangud, selgitas
vajadusi ja võimalusi, pakkus
soovitusi ning eeldatavate
väljundite/tulemuste prognoosi edasiseks koolivõrgu
arendamiseks kahe eri mudeli alusel, kui Harku valla
elanikkond kasvab 2031. aastaks 20 000 elaniku piirini.
Haridusasutuste sisu puudutavates küsimustes toetus
vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon valla haridusasutuste ja noorsootöötajate koostatud Harku valla
haridusvõrgu arengusuundadele (tõhusus; kvaliteetne
ja kättesaadav; III kooliastme
õppekohad; muutuva õpikäsituse õpikeskkond; kaasav
haridus; e-õpe, digipööre;
õpetaja väärtustamine; innovatsioon), mis olid sisendiks
arengupeegli alusel hari-

dusasutuste arengukavade
koostamisel.
Aprillis ja mais peetud
volikogu istungitel kiideti
ühehäälselt heaks koolide
ja lasteaedade uued arengukavad. See on tunnustus direktoritele ja hoolekogudele,
valla haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistide tööle.
Edu saavutamise eelduseks
on märgitud nüüdisaegne
taristu, mis toetab üleminekut uuele õpikäsitusele ning
motiveeritud õpetajad, tugispetsialistid ja koolijuhid.
Meile on oluline õpetuse
kvaliteet valla koolides. Uutele pedagoogidele on vallal pakkuda viis remonditud ja sisustatud munitsipaalkorterit
Merikülas. Komisjon tegi
ettepaneku tõsta 2019. aasta
eelarves koolidele lisatasufondi protsenti, et pakkuda
konkurentsivõimelist palka.
Õpilaste vajadused ja
tugiteenused

Komisjoni koosolekutel on
korduvalt arutatud erivajadustega laste õpivõimalusi
valla koolides. Lähtuda tuleb kaasava hariduse põhitõdedest, lapse vajadustest

Volikogu istungitel kiideti koolide ja
lasteaedade arengukavad ühehäälselt!
ja põhiseadusest. Otsustav
sõna on siinkohal vanematel. Arutati ka tugiteenuste
kättesaadavust koolides ja
lasteaedades, selle tagamiseks on vajalik saavutada
igapäevaselt toimiv koostöö valla haridusasutuste
õpetajate, tugispetsialistide,
vallavalitsuse lastekaitsetöötajate ja perearstide vahel.
Komisjon pakkus valla
väiksematele haridusasutustele tugiteenuste keskse
hankimise idee, mida edasi
arutame. Teise võimalusena
näeme, et direktorid lepivad
kokku ja palkavad ühiselt
täistööajaga tugispetsialisti
kahe asutuse teenindamiseks.
Head uut õppeaastat kõikidele pedagoogidele!
Õpilased ja lapsevanemad,
hoidke õpetajaid!
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INTERVJUU & SOTSIAALMEEDIA
Räägime Alasniidu
lasteaia uue direktori
Mariana Gutjumaga (43)
alanud õppeaastast,
Harkujärve filiaali seisust
ning sellest, mis väärtuseid ta oma lasteaedades
au sees hoiab.

Juht, kes peab kõige olulisemaks rõõmsat
meelt ja ühtsustunnet

MARI KUKK

P

alju õnne Alasniidu lasteaia seitsmenda sünnipäeva puhul. Kuidas tähistasite?
Meie lasteaia aasta teema
“Meie maa” tuleneb laulupeo
temaatikast ja seepärast õppisime n-ö oma maad ehk lasteaeda tundma. Kogunesime
saali, kus iga rühm sai salakaardi, mis andis juhtnööre,
kuhu nad peavad minema
ja mida tegema. Kõik ruumid käidi läbi, nii õpiti maja
tundma. Lõpuks jõudsid kõik
saali tagasi, kus lõime tantsu
ja sõime küpsisetorti. Üritust
viisid läbi meie maja maskotid
vahvad Lilli ja Lupu.
Mis tundega sa uuele aastale vastu lähed, eriti kui
mõelda, et oled ametis olnud
kõigest neli kuud?
Olen ise justkui koolilaps,
ma alles õpin. Tulin, kui suvepuhkused algasid. Juulikuus,
kui terve maja oli puhkusel,
käisin mina siin paljajalu ringi,
juhendasin töömehi ja õppisin personalipildi järgi pähe,
kes on kes ja millises rühmas
töötab. Et ei tekiks olukorda,
kus ma kedagi meie majast
ei tunne. Meil on kokku 38
inimest.
Alasniidule kandideerides
teadsin, et minu juhtida on
vaid see lasteaed. Kui selgus,
et minu ülesandeks saab ka
Harkujärve maja käivitamine,
siis mõtlesin, et olgu, kui mind
usaldatakse, tuleb väljakutse
vastu võtta. Oluline on, kui
palju on mul abijõudu, inimesi, kellega koos seda teha, et ei
kannataks kumbki maja. See
alles selgub. Me teeme oma
tööd võimalikult hästi. Kui
ei oska, tuleb küsida. Alati
on keegi, kes teab või annab
nõu. Või saab oma kogemusi
jagada.
Mis seis Harkujärve lasteaias praegu on?
Hetkel on osa seinu värvitud, enamus ruumides on põrandad ette valmistatud. Maja
tuleb väga äge. Paljud õppejuhi
unistused on seal täitunud,
näiteks see, et lapsed saavad
söögisaalis söömas käia, mitte
ei einesta rühma ruumides.
Rühmasiseselt on palju võetud
kuulda praktikute soovitusi,
piisavalt on abiruume, millest
ju alati puudus kipub olema.
Ka Alasniidul on palju laste
heaolule ja mugavusele mõeldud. Mõtleme kogu aeg, kuidas saaks paremini. Mida muuta ja kuhu asju tõsta, et kõigil
oleks mõnus.
Millal Harkujärve lasteaeda sisse pääseb?
Lasteaed plaanitakse esialgu
avada veebruaris. Harkujärve
lasteaed tuleb kuuerühmaline
ja mahutab hinnanguliselt
120 last. Palju lapsi täpselt tuleb, on vara öelda. Nimekirja
koostamine algab novembris.

Unistuste lasteaias. “Olen rõõmu armastav inimene ja leian, et töökeskkond on rahuldustpakkuv siis, kui kõikide vajadusi on märgatud,”
tõdeb Alasniidu ja Harkujärve lasteaedade juht Mariana Gutjuma. / Foto: Liina Rüütel

Personali otsime vastavalt
laste arvule. Praegu kasutan
küll võimalust ja edastan palve, et otsime eripedagooge ja
spetsialiste Harkujärve lasteaeda (vt lk 11).
Harkujärvele tuleb plaani
kohaselt erivajadustega laste
rühm, ent selle avamine sõltub sellest, kas leiame õiged
inimesed. Alasniidul on meil
spetsialistid olemas, ka siin on
sobitusrühm.
Milliseks juhiks sa ennast
ise pead?
Vara öelda. Mõtlen, et ehk
saan end iseloomustada seeläbi, mis väärtused on minu
jaoks olulised. Üheks väärtuseks on kindlasti hoolimine. Kui ühtpidi mõtleme, et
hoolin, kui ütlen paarilisele,
et ah, mine koju ära, küll ma
hakkama saame… aga see ei
ole see, mida mina mõistan
hooliva organisatsiooni all.

Ma loodan, et
mul jääb kahe
lasteaia juhtimise vahel
aega märgata
oma inimesi!

Mõtlemine võiks muutuda
selliseks, et töötaja tahab olla
tööl töö ajal, et märgata asju,
mida üksi ei pruugi märgata,
pakkuda tuge, tegeleda individuaalselt nende lastega,
kes seda vajavad. Et inimesed oleksid vähem väsinud
ja rõõmsamad ning vastutus
jagatud, tuleb sellega tegeleda.
Kui oleme teineteise jaoks
olemas, oskame üksteist mär-

gata ja jõustada, siis ei tulegi
väsimus nii ruttu.
Uuesti ei alusta siin üksnes
mina, vaid ka osa personalist
ja uus õppejuht Riinu Vaikne.
Mina juhina seisan oma inimeste eest, nad on minu inimesed, neis kõigis on oma
tugevused ja loodan, et minus
on tarkust seda neis märgata ja
esile tuua. Loodan, et ei juhtu
see, et mul on kaks lasteaeda,
aga mul ei ole aega oma inimesi märgata.
Väärtushinnangutest rääkides… milliseid põhimõtteid sa tahaks, et lasteaed
eviks?
Kõik algab inimesest, kes on
rühmas. Seda ei saa üle- ega
alahinnata. Pidev uudishimu,
voolavus ja ajaga kaasas käimine on areneva lasteaia märksõnadeks. On vaja olla avatud
ja märgata, mis ümberringi
toimub. Tänapäeva õpetaja
on tegelikult imeinimene, tegelikult kogu personal. Tuleb
ära tabada, millist last on vaja
mängima õpetada, keda julgustada, kes õpib roomates,
kes ronides, igaüks ju omamoodi. On suur kunst see ära
tabada.
Uuendused peavad olema
meie elu loomulik osa. Küsimus on see, kuidas seda kõike
korraldada. Siin saame vaadata Skandinaavia maade
poole ja õppida kasvõi näiteks kolleegi jõustamist, lapse
arengupeegli korraldamist,
erinevaid keeleõppemetoodikaid. Vahendeid, kuidas asju
lahendada, tuleb teadlikult
otsida. Ja jällegi jõuan tagasi
voolavuse juurde – me oleme
ühises voos. Ühised väärtused
tuleb koos läbi rääkida, sest
igaühe jaoks on need mõisted
erinevad ja erinevalt olulised.
Ma pean end rõõmu armastavaks inimeseks. Mulle on
tähtis, et inimesed tunneks
end hästi ja et tööl käimine

oleks rahuldustpakkuv. Et inimesed märkaks õnnestumisi.
Sul on kirju CV, oled olnud näitleja, ürituste organisaator, pulmakorraldaja
jpm. Mis sa arvad, millised
kogemused sulle praeguses
ametis kasuks võivad tulla?
Kahtlemata tulevad kõik
kasuks. Ega ma vaata oma CVd
sellise pilguga, minu jaoks on
kõik sujuvalt nii kujunenud.
Kõik on olnud kasvamiseks
ja arenguks vajalik. Olen alati
tahtnud inimesi õnnelikuks
teha, see on mu eesmärk ning
ma olen seda näideldes, lauldes, esinedes raadios ja televiisoris, pulmakorralduses kui
üritusturunduses teha saanud.
Lastega kodus olles tundsin,
et üritusturundus ei ole enam
see, mis mind toidab. Kuna mu
mees on näitleja, ei tahtnud
ma, et nädalavahetustel meie
kolm last kusagil hoida oleks
ja meie mehega tööl. Otsisin
väljakutset ja alguses mõtlesin eralasteaia teha. Tallinna
Ülikoolis hariduse juhtimist
õppides sain aru, et ei pea
enda oma lasteaed olema, oma
unistusi saab igal pool täide
viia. Ja siin ma olen!
Nüüd, kus sul on kaks lasteaeda nii-öelda pidada, su
oma lapsedki käisid lasteaias,
siis vahest räägiksid, milline
oli su oma kogemus?
Põlva lasteaias mäletan
õpetajate olemust, nad olid
ranged ja rõõmsameelsed.
Neil olid kitlid seljas ja ühel
õpetaja abil olid vuntsid, väga
äge naine oli.
Olin elav laps, hea suhtleja.
Mu ema töötas samas lasteaias
kasvatajana. Mäletan, et kord
teatasin oma perele õhtul, et
palun väga, astusin täna muusikakooli. Asi oli selles, et teiste
laste vanemad tulid neile järele, et sisseastumiseksamitele
viia ja mina teatasin, et pean
ka nendega kaasa minema.

Saingi sisse! Selle tembu üle
naerame peres siiani.
Lõpetuseks. Kui saaksid
kätte kuldkalakese, mida sa
temalt sooviksid?
Ma sooviksin, et leiaksime
Harkujärve filiaali oma tööd

armastava, särasilmse personali, iseendale avatud meele
ja uudishimu säilimist ning
siin majas mõnusa meie-tunde saavutamise. Need soovid
täituvad aga ka ilma muinasjututa, olen selles kindel.

SOTSIAALMEEDIA MAASIKAS
Rubriik jagab positiivseid ja põnevaid juhtumisi, millest
vallaelanikud teavitavad sotsiaalmeedias. Jaga uudiseid
postitades www.fb.com/HarkuVald seinale või vallaelanike
gruppi.

Seen, kuhu sa lapse viid? / Foto: Aron Urb

Seenehooaeg on avatud
Augusti viimasel nädalal postitas fotograaf Aron Urb
sotsiaalmeediakanalisse pildi väikesest lapsest, kel käes kaks
suurt sirmikut. Fotot vaadates tundub tõesti, et viimane aeg
on seenele minna.
Suur sirmik ja safransirmik on maitsvad ning hinnatud
söögiseened. Fotol olev suur sirmik on paksu vatja pehme
kuiva viljalihaga, pähkli lõhna ja maitsega. Samuti on seda
lihtne valmistada - ei vaja kupatamist, võib praadida (värskelt praetuna meenutab šnitslit) või hautada. Samuti sobib
seen kuivatamiseks, et hiljem lisada toitudele maitseks.
Kust aga täpselt seened nopiti jääb saladuseks. Küll aga jagatakse nippi, kuidas sirmikuid koduhoovis kasvama saada.
“Ühel aastal pudista puude alla sirmikupuru ja juba järgmisel aastal on samas kohas sirmikuistandus,” avaldas Urb.
HARKU VALLA TEATAJA
(Allikad: Facebook, www.rmk.ee)
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KESKKOND & VALLAJUHTIMINE
Avades prügikasti kaane,
vaatavad sealt vastu
enamasti pakendid.
Aga nende koht ei ole
olmeprügi jaoks mõeldud
prügikastis.

Need tüütud pakendid meie kodus...
nerite-asukohad, pakendite
taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedel www.eto.ee,
www.tvo.ee, www.pakendiringlus.ee ja www.kuhuviia.ee.
Kuna Eestis tegutseb 3 pakendite taaskasutusorganisatsiooni, siis on pakendikonteinerid väga erineva kuju,
värvi ja välimusega. Ühiseks
jooneks on aga konteineri peal
olev kiri – kas segapakend või
klaaspakend. Kõikidel konteineritel on peal ka vastav silt,
milline pakend sinna sobib
ja milline organisatsioon on
konteineri omanikuks ehk
kellele tuleks teada anda, kui
konteiner on täis.

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

O

stes poest uue toote,
maksad juba ka pakendi
kogumise ja taaskasutusse suunamise eest. Liigiti
kogutud pakendijäätmed on
heaks tooraineks, millest saab
uusi tooteid, näiteks klaasist
uusi klaaspudeleid, kartongist
uusi munakarpe, aga ka mitmesuguseid ehitusmaterjale jne.

Kuhu panna teised
jäätmed?

Mis on pakend?

Pakendiseaduse kohaselt on
pakend mis tahes materjalist
valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks,
kaitsmiseks, käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi
vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni.
Pakendiks on näiteks:
• klaaspakend – tühjad pandimärgita klaaspudelid ja -purgid;
• metallpakend – tühjad konservikarbid, metallist kaaned ja korgid;
• kartongpakend – mahlapakid, piimapakid;
• paberist või papist pakend –
paberkotid, pappkarbid,
kuivainete karbid;
• plastpakend – jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, šampoo-

Kõik need saad viia pakendikonteinerisse. / Foto: Liina Rüütel

nipudelid, kreemipurgid,
kilekotid.
Eraldi kogutavad pakendid
peavad olema tühjad, kuid
pesta neid kindlasti ei ole
vaja. Reegliks on, et kui pakend on nii määrdunud, et
seda peab pesema, siis tuleb
selline pakend visata hoopis
olmeprügi sekka. Kui pakend
vajab kerget loputust, nt tühi

klaasist moosipurk, siis seda
tuleks vähese veega loputada
ja loputatud purk panna pakendijäätmete hulka.
Mida eraldi kogutud pakenditega edasi teha?
Pakendid viib korraldatud
jäätmeveo raames kodust tasuta ära AS Eesti Keskkonnateenused. Selle teenuse kasutamiseks tuleb prügivedaja

Ehitamisel tuleb järgida seadusi
Eelmises lehes tutvustasime, miks on oluline kontrollida hoonetel kasutuslubade
olemasolu. Seekord tutvustame riiklikku ehitisjärelevalvet.
RENEE KOKMANN
Ehitusjärelevalve spetsialist

iiklik järelevalvemenetlus
R
algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal

kontrollitakse piirkondi, kus
toimub ehitustegevus. Suur
osa ebaseaduslikest ehitistest
avastatakse aga kasutuslubade
menetluste käigus.
Üha enam on probleemideks alla 20 m2 ehitusaluse
pinnaga ja alla 5 meetri kõrgused ehitised, millele ehitusseadustiku järgi pole vaja
luba ega teatist, kuid mis on
kinnistutel ehitatud hoonestusalast välja ning seetõttu
ei vasta detailplaneeringule
või tuleohutusnõuetele. Enne
selliste ehitiste püstitamist
palume omanikel veenduda,
et ehitis oleks detailplaneeringuga kooskõlas. On esinenud
juhtumeid, kus oleme pidanud
nõudma omanikelt selliste
ehitiste lammutamist.
Puudused
dokumentatsioonis

Isegi kui kõik vajalikud load
on olemas, võib juhtuda, et tegelikult ei ehitata vastavalt loa

aluseks olevale ehitusprojektile. Seetõttu kontrollime loa
saanud ehitusjärgus olevaid
hooneid. Objektid, mida eraldi üle kontrollitakse, valitakse
osakonna siseselt juhuvaliku
alusel.
On esinenud juhtumeid, kus
ehitusprojektist mööda ehitatud hoonet pole võimalik ka
tagantjärgi uue ehitusloaga
seadustada, kuna detailplaneering või üldplaneering ei
võimalda antud kohta taolist
hoonet ehitada. Selliseid juhtumeid ongi kõige keerulisem
lahendada. Omanikele tuleb
ka täiendavaid kulutusi, kuna
see võib tähendada hoone ümberehitamist vastavaks algselt
antud ehitusloale. Välistada ei
saa ka hoone lammutamist. Iga
juhtumit käsitletakse eraldi
ning asjaolude täpne uurimine
ja väljaselgitamine võtab aega.
Menetlused

Reeglina alustab vallavalitsus
kaks menetlust. Väärteomenetluse käigus selgitatakse
välja teo asjaolud, toimepanija
ning vastavalt sellele määratakse rahatrahv ehitusloata
ehitamise eest, mis füüsilisele
isikule on kuni 1200 eurot ja

juriidilisele isikule kuni 32
000 eurot.
Samuti alustatakse riiklikku
järelevalvemenetlust, mille
käigus tehakse ettekirjutus ja
hoiatus ehitustegevuse peatamiseks ning määratakse
kuupäev ehitusloa tagamiseks.
Ehitusloa tagamise kuupäeva määramisel arvestatakse
ajaga, mille jooksul on isikul
võimalik ettekirjutuses määratud kohustus täita. Juhul, kui
isik ei täida temale ettekirjutusega määratud kohustust,
on vallal võimalik rakendada
sunniraha (sunnivahendit) kuni 6400 eurot. Juriidilise isiku
puhul on sunniraha ülemmääraks kuni 64 000 eurot. Oluline
on märkida, et sunnivahendit
võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni
rakendada korduvalt.
Kui eeltoodu ei anna tulemust, on vallavalitsusel võimalus ka rakendada asendustäitmist, kus vallavalitsus teeb
nõutud toimingud ise ära ja
esitab arve ettekirjutuse adressaadile. Seetõttu soovime,
et omanikud ajaksid vajalikud
dokumendid korda omaalgatuslikult, et vallal puuduks
vajadus meetmeid rakendada.

klienditeenindusega kokku
leppida, kui suurt pakendikonteinerit kasutatakse ja millal
seda tühjendatakse. Pakendikonteineri teenust saavad kasutada ka korteriühistud jms.
Pakendid saab viia samuti
avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohad on
toodud Harku valla kodulehel
www.harku.ee/pakendikontei-

Avalikku pakendikonteinerisse tohib viia ainult pakendeid.
Sinna sisse ega kõrvale ei sobi
olmejäätmed, vanad riided,
ehitusjäätmed, toidujäätmed,
vana mööbel jne.
Neil kõigil on oma koht:
• olmejäätmed – oma prügikast;
• vanad riided ja jalanõud –
kui kasutuskõlblikud, siis
riiete kogumiskonteineritesse või jäätmejaama. Kui
kasutuskõlbmatud, siis oma
prügikasti;
• ehitusjäätmed – jäätmejaama (vastuvõtt tasu eest) või
suurema koguse puhul tellida vastavat luba omavalt
jäätmevedajalt eraldi äravedu;
• aknaklaas – jäätmejaama
(kuni 100 l tasuta);
• ohtlikud jäätmed (vanad

värvid, ravimid jne) – jäätmejaama (tasuta);
• elektroonikajäätmed (külmik, televiisor, telefon, laadija jne)– jäätmejaama (tasuta), väikesed elektroonikajäätmed ka poodi;
• vanad rehvid – jäätmejaama
(tasuta);
• vana mööbel ja suurjäätmed
(diivan, kapp, vaip jne) – kui
kasutuskõlblik, siis tasuta
jäätmejaama. Kui kasutuskõlbmatu, siis jäätmejaama
(tasu eest) või telli AS-ilt Eesti Keskkonnateenused tasuta
äravedu;
• toidujäätmed – oma kompostikasti või eraldi toidujäätmete konteinerisse. Kui
kumbagi võimalust ei ole,
siis olmeprügi hulka.
Kuhu soovid uut pakendikonteinerit?
Uute avalike pakendikonteinerite paigaldamiseks ootame elanikelt ettepanekuid.
Asukoht on sobilik, kui see ei
asu lukus värava taga ehk on
tagatud konteinerile ligipääs.
Samas on paremad asukohad
sellised, mis paiknevad vaiksemas elamupiirkonnas ehk
kuhu juhuslikud möödasõitjad
niisama ei juhtu. Oma uue
pakendikonteineri asukoha
ettepanek palun saata e-posti
aadressil Lembe.Reiman@
harku.ee.
Pakendeid eraldi kogudes
annad oma panuse jäätmete
taaskasutamiseks. Boonusena vajab tavaline prügikast
palju harvemini tühjendamist või jääb üsna tühjaks.

Ettevaatust – Lusitaania teetigu

Lusitaania teeteo keha värvus võib olla väga varieeruv alates tumepruunist punakate, oranži,
kollakate ja beežide toonideni. / Foto: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

HARKU VALLA TEATAJA

ääna-Viti külast (Säde teelt ja Sauevälja teelt) leiti Lusitaania teetigu, mis
V
paljunedes muutub aiapidajale ohtlikuks.

Lusitaania teetigu on invasiivne võõrliik,
kes on alates 1960ndatest aastatest inimtegevuse kaasabil kiiresti levinud paljudesse Euroopa riikidesse ning on tuntud
massilise põllukultuuride kahjustajana.
2008. aastal registreeriti Lusitaania teetigu
ametlikult ka Eestis. Nälkja kiiret levikut
on soodustanud muutused maaharimisviisides, kulu ja õlgede põletamise keeld,
looduslike arvukuse piirajate vähenemine
ning hüppeliselt kasvanud rahvusvaheline
taime- ja köögiviljakaubandus.
Munad või noored isendid võivad levida
näiteks aiatarvete kauplustest ostetud lillede
ja puutaimede, sibulate ja istikute juuri

ümbritsevate mullapallidega aedadesse
ning sealt edasi lähedalasuvatele põldudele.
Elujõulisi mune on leitud ka kompostmulla
kottidest. Lusitaania teetigu on kahesooline
ehk hermafrodiitne loom. Tema kehas on
nii emas- kui ka isassuguorganid, edukaks
levimiseks piisab ühest viljastatud loomast.
“Lusitaania teetigu on võõrliik, kes paljuneb väga kiiresti ja toitub ka mahlakatest köögiviljadest, muutudes aiapidajale
oluliseks kahjuriks. Antud liigile riiklikul
tasandil tõrjet ei toimu, küll aga soovitan
leitud isendit kokku korjata ja hävitada.
Liik levib jõudsalt ja see on ainus võimalus seda kuidagigi piirata,” sõnas Monika
Laurits-Arro Keskkonnaametist.
Lusitaania teeteo leiust palume teatada
aadressil alien@envir.ee ja teovaatlus@
gmail.com, lisada leiukoha kirjeldus, võimalusel foto leitud loomast ja leidja kontaktandmed.

Sisesta teavitus loodusvaatluste andmebaasi www.loodusvaatlused.eelis.ee
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HARIDUS
Seitsmeaastasest
Rite-Liise Jürissonist sai
kolmandal septembril
Harkujärve kooli esimese
klassi õpilane. Harku
Valla Teataja käis pärast
aktust värskel koolilapsel
külas ja uuris, millised on
tüdruku muljed.

Rite-Liise esimene
emotsioon: “Kool
lõhnas nagu kook!“

Kirja pani

MARI KUKK

Tänu juurdeehitusele sai koolimaja juurde u 900 m².
/ Foto: Aron Urb

Valmis Harkujärve
kooli juurdeehitus
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

ooliaasta avaaktusega avati Harkujärve kooli juurdeK
ehitus, millega lisandusid uued olme- ja klassiruumid, laiendati fuajeed ning koridore ning kööki koos
söögisaaliga.
Ehitustööde käigus rekonstrueeriti olemasolevat
koolihoonet ning rajati juurdeehitus vana koolihoone
tagumisse külge Ventri tee äärde. Juurdeehituse suurus
on u 900 m², mis moodustab praegusest koolihoonest
pea 90%. Harkujärve kool sai tublisti ruumi juurde.
Juurdeehitus on olemasoleva koolihoonega ühendatud
II korruse galerii kaudu.
Avardav lahendus senisele ruumipuudusele

Viimastel aastatel on Harkujärve piirkond jõudsalt
arenenud ning seeläbi aasta-aastalt suurenenud ka vajaminevate koolikohtade arv. Vastvalminud juurdeehitus
ning koolihoone rekonstrueerimine lahendab pikaaegse
ruumikitsikuse probleemi.
Vallavanem Erik Sandla sõnul on juurdeehituse
valmimine suur samm valla haridusmaastikul, samuti
andis see võimaluse kodu lähedal kooliteed alustada
rekordiliselt 250 õpilasel. “Viimane aasta on olnud raske,
ent nüüd saame öelda, et kõik on valmis. Veelkord tänan
omalt poolt kooliperet ja lapsevanemaid kannatlikkuse
eest! Alanud õppeaastal on rohkem ruumi õppimiseks
ja õpetamiseks, astutud on ka suur samm kaasaegsete
ja moodsate tehniliste võimaluste poole – uued IT
vahendid, lisandunud on puutetundlikud tahvlid ning
kvaliteetsed projektorid.
Soovin kõigile ilusat alanud kooliaastat ning hoidke
uut koolihoonet,” sõnas Sandla avaaktusel.
Harkujärve kooli juurdeehituse peatöövõtja oli Eviko
Ehitus OÜ, arhitekt Egon Metusala, sisearhitekt Triinu
Nurmik, omaniku järelevalvet teostas Casaverde OÜ
ning ehitustööde lõpetamist vedas vallamajanduse
spetsialist Mihkel Jürisson.
Ehitustööde kogumaksumus oli 1,6 miljonit eurot.

“E

simene asi, mis mul
meeles, on see, et kool
lõhnas nagu kook. Tegelikult oli seal uhke vahukooretort viinamarjadega, mis
lõhnas. Kooli pidi minema
kella üheteistkümneks, sest
siis algas pidulik osa. Meie
läksime emmega varem. Kui
uue maja avamise lint oli läbi
lõigatud, pidin mina koolikella
helistama. Direktor andis kella
ja ütles, et helista. Ma sain sellega hakkama. Direktor andis
mulle aabitsa ka, ma juba lugesin seda veidi. Ahjaa, ka minu õde Mette-Marta helistas
oma esimesel koolipäeval sama kella.
Mu esimese õpetaja nimi
on Merili Ain, ta on uus õpetaja, väga noor ja ilus. Õpetaja andis kohvri õpikutega ja
tunniplaani. Ta lubas meid
kõiki – meil on 24 last klassis
– järgmisel päeval riidehoius
oodata ja öelda, mis edasi saab.
Kool algab kell üheksa. Aga
ma ju ärkan kell üheksa! Eks
tuleb varem üles saada. Lasteaeda jõudsin ma alati viimasel
minutil, teised oli tavaliselt
juba kohal. Aga seal ei olnud
ka nii täpselt vaja kohal olla.
Kooli kavatsen ma õigeks ajaks
jõuda. Esialgu peaks emme
või issi mind saatma. Arvan,
et teistest klassist hakkan ise
käima. Või siis, kui olen ise
valmis.
Ma istun esimeses pingis,
minu ees ei ole õnneks kedagi.

Uue õppeaasta algul
oli piirkonnapolitseinik
koos abiväega taas
koolide juures ohutu
liiklemise põhimõtteid
meelde tuletamas.

Sipsik soovis Rite-Liisele ilusat kooliaega. / Foto: Aron Urb

Meil on neljased lauad ja mul
on kolm pinginaabrit – Greete,
Linda ja Sandra. Ma tunnen
neid kõiki, sest käisime Alasniidu lasteaias koos. Arvan,
et oma klassist ma ei tunne
umbes viit inimest, teisi kõiki
tean. Kõige rohkem ootan
muusikatundi, matemaatikat
ja eesti keelt. Kahekümne piires oskan arvutada ja tegelikult
rohkemgi. Kirjatähti loen ja
natuke kirjutan ka. Arvan, et
mul võib esialgu igav hakata,
sest loen ju päris hästi, aga
eks seda ole näha. Raskustest
rääkides… emme-issi ütlesid,
et tunni ajal tuleb istuda ühe
koha peal, vahetunnis ka ei
või joosta. Mul on ju nii suur
jooksuisu. Loodan, et vähemalt õues saab joosta, äkki veidike koridoris ka.
Mul on ilus lillat värvi lib-

likatega koolikott, selle ostsime Saaremaalt. Näe, siin
on liblikakujuline helkur ka.
Rebasepildiga pinali tõi ema
Londonist. Kõigel peab nimi
igaks juhuks peal olema. Kui
võimalik, tahaksin käia tantsutrennis. Näiteringi tahaks ka
minna.
Ükskord oli mul sõbranna külas ja siis emme rääkis
liiklusunejuttu. Tee peale ei
tohi kunagi joosta ja tuleb
mõlemale poole vaadata. Ja ka
pärast tuleb mõlemale poole
vaadata. Kui hakkad õiges kohas üle tee minema, siis tuleb
ikka vaadata ja olla kindel, et
auto peatub.
Mul on õest, Mette-Martast,
kes eelmisel aastal Harkujärve
kooli läbi käis, järel logoga
koolivest ja kootud seelik.
Koolivorm on ju mu emme

Peatu, vaata, veendu!
Reneé Uustalu
turvalisuse meelespea koolilapsele:

MARi Kukk

Gordoni
Perekool
Perekool on suhtlemiskursus lastevanematele, kus räägitakse karistamise negatiivseid
tagajärgedest ja ebaefektiivsusest andes vanematele alternatiivseid õpetusi probleemide lahendamiseks.
Koolitusel arendatakse suhtlemisoskusi lühiloengute,
rühmatöö, praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi
kaudu.
Toimumiskoht: restoran Selleri ruumides (Klooga
mnt. 6a, Tabasalu) laupäeviti, kell 11–14. Kokku 8 sessiooni vahemikus 22.09–10.11.
Osalustasu: 224 €, elukaaslasele soodustus 192 €.
Koolituskulu saab tulumaksuga maksustatavast sissetulekust maha arvata.
Koolituse läbiviija: Marge Vainre (suhtlemistreener,
pereterapeut), tel 5660 7054.
Lisainfo ja registreerumine: www.sinamina.ee.
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eptembri esimesel nädalal
S
võis Tabasalu, Muraste,
Vääna ja Harkujärve kooli

läheduses näha kollaseid veste
kandvaid inimesi, kes jälgisid,
et lapsed turvaliselt üle tee
jõuaksid.
Aktsiooni juhi piirkonna
konstaabli Reneé Uustalu sõnul on eelmistel aastatel olnud
suureks abiks valla lastekaitse
spetsialistid ja noortekeskuse töötajad. Sel korral lõid
liiklusturvalisuse teadlikkuse
tõstmisel kaasa paljud vallavalitsuse töötajad. Ühiselt oldi
abiks liikluse rahustamisel
hommikul enne kooli algust ja
lõunast, mil esimeste klasside
lapsed koolist koju hakkasid
minema.
“Kooli algusega seoses muu-

disainitud! Emmega ostsime
uue pluusi ja sukad. Muide,
ma tahan ka suureks saades
moedisaineriks saada. Selleks
tuleb ilusasti joonistama õppima. Ma joonistan muidu palju,
aga eriti tore on lasta printerist
välja ilusaid looduspilte.
Õhtul me tähistame kõik
koos mu kooliminekut, meil
tuleb tordiõhtu. Tädi pere tuleb külla ja meil tuleb enne
küpsisetort valmis teha. See
on lihtne. Vaja on küpsiseid,
vahukoort ja moosi. Kes ei
tea, siis enne tuleb küpsised
mahla sisse kasta. Ikka selleks,
et njämma oleks. Peale lähevad šokolaadipallid ja roosad
südamed, selline on plaan.
Emme võtab õuest mõned
lilled ka kaunistuseks.
Olen emmele lubanud, et
õpin hästi. Endale luban ka.”

Vöötrajal liigu ratas käekõrval. / Foto: Liina Rüütel

tub ka liikluspilt. Ikka veel
tuleb ette kiirustavaid lapsevanemaid, kes, laps käekõrval,
sööstavad valest kohast üle tee,
kuigi vöötrada ei ole kaugel.
Kui küsida, miks nad nii teevad, vastatakse, et siit saab
ju otse. Tuleks aga mõelda
suuremalt, sest nii annavad
nad väikestele alles kooliteed
alustavatele jütsidele halba
eeskuju,” ütleb korrakaitsja ja
toonitab veel mõningaid ohutuse tagamiseks hädavajalikke
meetmeid. “Kui laps läheb

kooli rattaga, siis peab ratturil
olema peas kiiver. Enne vöötrajale minemist tuleks ratta
seljast maha tulla.”
Politseinik meenutab hiljutist juhtumit, mil laps sõitis
rattaga, käed lahti, kuulas
klappidest muusikat, ei kandnud kiivrit ning samal ajal
näppis telefoni. “Kahju on
näha nii riskantset ja hoolimatut suhtumist. Õnneks on
sellised juhud harvad,” ütleb
korrakaitsja, kes tegi poisile
märkuse. Liikluspildis võib

Kui tahad üle sõidutee
minna, siis jää vöötraja
ees kõigepealt seisma. Vaata
vasakule ja paremale. Kui
näed liikuvaid autosid, oota,
kuni nad seisma jäävad või
on mööda sõitnud.
Kui vöötraja ääres on
autod peatunud, siis
seisvast autost mööda astumisel seisata ja vaata selle
auto taha, et olla kindel, et
sealt rohkem autosid ei tule.
Peatu, vaata, veendu.
Ära näpi mobiiltelefoni,
kui liikled. Sa ei pruugi
märgata teisi liiklejaid.

2

3

pahatihti näha koolilapsi, ranits seljas, nina nutitelefonis.
Ka siinkohal kutsub politseinik lapsevanemaid üles tuletama lapsele meelde, et telefon
olgu ennekõike ikka helistamiseks.
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Marko Kristal: “See,
kuidas JK Tabasalu
toimib, on mulle
sümpaatne.”

MARI KUKK

M

arko Kristal (45) on
jõudnud koju. Nii võib
tema kohta öelda, sest
kuigi Marko on elanud Tabasalus seitse aastat, on tal nüüd
siin ka toimetusi kohalikus
jalgpallis. Alates 18. augustist
on jalkaproff JK Tabasalu peatreener. Viljandi jalgpalliklubi
Tulevik peatreeneri ametist
läks ta ära maikuus. “Kui nägemused, kuidas esindusmeeskond peaks toimima ja
edasi minema, lähevad lahku,
siis tulebki otsus teha ja ära
minna,” selgitab ta põgusalt
lahkumise põhjust.
Tabasalu klubi tegemistel
on ta siin elades silma peal
hoidnud ja nende käekäiku
jälginud. “Mul oli hea meel,
kui Riho Saksus tegi mulle
ettepaneku hakata klubi heaks
panustama. Olen ju Tabasalus
pikalt elanud ja see, kuidas
klubi toimib, on mulle sümpaatne. Miks siis mitte aidata
ja omalt poolt klubi arengut
toetada,” sõnab ta. Spordivõhikust lehetoimetaja palvele
selgitada, mis peatreeneri amet
endast õigupoolest kujutab,
vastab ta heatujuliselt: “JK
Tabasalu ei ole klassikalises
mõttes profimeeskond ja seega on peatreeneril rohkem
ülesandeid kui esindusmeeskonna treenimine ja nendega mängudel käimine. Minu
ülesanne on aidata kaasa ka
klubi üldistele tegemistele ja
arengule. Tööpõld on laiem
ja see ongi huvitav.”
Praegune seis on Marko arvates hea – klubis käib palju
rahvast ja huvi jalka vastu on
väikeses kohas suur, valmis ka
uus staadion. “Teekond, kuhu
edasi välja jõuda, tundub päris
põnev.”
Hea treener innustab noort

“Väikesest kohast on võimalik
kaugele välja jõuda, seda on
elu näidanud. Siingi leidub
väga andekaid mängijaid,”
sõnab Marko, kes treenib esindusmeeskonda ja peab kõige
olulisemaks toimimist just tervikliku ja ühtse meeskonnana.
Noortest talentidest rääkides
tõdeb treener, et neile tuleb
anda võimalus jõuda jalgpallis nii kaugele kui võimalik.
Muidugi, suur osa on juhuste
kokkulangemisel ja mõnele

Harku valla esindusklubi värske peatreener Marko Kristal peab noorte
treenimise juures olulisimaks mängunaudingut ning alles seejärel karikaid-tiitleid.
“Kui neid treenida nii nagu mind omal ajal, saaks ilmselt kohtukutse,” tõdeb
legendaarne vutiäss.

SPORDIuudised
Sügis Cup 2018 toimub
15. septembril
Spordiklubi Liider korraldab 15. septembril algusega kell
11 Kadrioru staadioni harjutusväljakul (Roheline aas 24)
7–12-aastaste kooliõpilaste kergejõustikupäeva Sügis
Cup 2018. Võistlus on tasuta!
Võistlus on mõeldud lastele sünniaastaga 2006–2011
ja toimub tüdrukutele ja poistele kolmes vanuseklassis:
sündinud 2011-2010, 2009–2008 ja 2007–2006. Kavas on
60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise.
Võistlus on individuaalne, parematele autasuks
diplomid ja medalid. Registreeruda saab võistluspäeval
kell 10–10.45 kohapeal, kus toimub ka võistlejakaartide
täitmine.
(Ants Soosaar, Spordiklubi Liider)

Lipkonna Okaskannel noored
Leedus skaudilaagris

Elu täis jalgpalli. Küsimusele, kas ta peab end heaks treeneriks, tuleb naerusuine vastus:
“Seda peavad küll teised ütlema!” / Foto: Mari Kukk

ne tippu jõuda. Kui tulevad
teised huvid, on treeneril vaja
teda õigesti suunata. Ka lastevanematel tuleb olla toeks.
Sunniga ei saavuta midagi.
Hea treener on selline, kes
suudab säilitada trennis käimise huvi ja arendada selle
juures teda nii, et noorel on
võimalus saada jalgpalluriks.”

Tabasalus
näib mulle, et
ollakse õigel
teel!

polegi antud jalgpalluriks saada, kuid Marko rõhutab just
võimaluse andmise olulisust.
“Tabasalu klubi on teinud palju, siit on noortekoondise mängijaid tulnud,” teab ta.
Kuidas aga noort jalgpallihuvilist toetada ja aidata teda
unistuse täitumisele lähemale?
“Kõige alus on, et noor ise tahab. Kui ise ei taha, on keeruli-

JK Tabasalu sai rekordpubliku ees võidu

Mängima kurnatuse ja valu
hinnaga

Terve elu jalkat mänginud
Marko ütleb, et selliselt nagu
teda omal ajal treeniti, enam
ei saaks, ei oleks võimalikki.
“Noored ei tahaks jalgpalli nähagi! Mind kaevataks kohtusse. Praegu tundub see karm,
aga sel ajal oli normaalne,” räägib mees. Treeningmeetodid
on muutunud ja suhtumine

ka. Jalgpalli mängides peavad
mängijad seda nautima, on
ta veendunud. “Ja et suudaks
nautida, peavad nad olema
õigesti ette valmistatud. Mängule tuleb minna puhanuna ja
mõnuga. Omal ajal oli asi risti
vastupidine. Minu ajal mindi
mängima õudse kurnatusega.
Enne pidi väga palju trenni
tegema ja vihaga platsile minema. Tabasalus näib mulle,
et ollakse õigel teel. Oluline on
ka mõista, et ega tulemused
saabu üleöö,” räägib peatreener ja tõdeb, et parim tunne,
mis temal treenerina olla saab,
on protsessis osaleda. “Kui
näed, et see, mida oled aastaid rääkinud ja järjepidevalt
treeninud, lõpuks toimib, ja
kui siis karikad tulevad… no
see on boonus.”

Järgmise kohtumise koduväljakul peab JK Tabasalu
17. septembril kell 20
Tõrva JK vastu.

Tabasalu staadionile kogunes 27. augustil 468 inimest, et elada
kaasa Marko Kristali esimesele kodukohtumisele Tabasalu peatreenerina FC Kuressaare II meeskonna vastu. Tuldi kulla järele,
sest klubi poolt olid seekord superloosis ju ehtsad kullakangid, ja
nautima niisama mõnusat jalgpalliõhtut.
Tabasalu domineeris kohtumisel täielikult, üks ladus rünnak järgnes
teisele, võimalusi loodi ridamisi ja siis avas Rasmus Tomson mängu 10.
minutil skoori. Mõni minut enne poolajavilet lisas sama mees veel teisegi
ja Tabasalu läks poolajale 2:0 eduseisus. Teisel poolajal mäng mõnevõrra
rahunes. Kuressaare oli hädas, Tabasalu valdas palli ja tekitas võimalusi,
ainult saarlaste väravavahi hiigelmäng päästis külalised mitmel korral
halvimast. Lõpuks harutati Kuressaare kaitse veelkord lahti ja Kersten
Lõppe lõi mängu 73. minutil oma hooaja viienda liigavärava. Ka Kuressaare
sai oma võimaluse, kuid teiseks poolajaks mängu sekkunud Tabasalu noor
väravavaht Rihard Kristjan Kristel tegi hiilgava tõrje. Kohtumine lõppes
tulemusega 3:0.
JK Tabasalu koosseis: Madis Rajando (46. Rihard Kristjan Kristel), Kristo
Hussar, Alan Monken Arruda, Rauno Raid, Freddie Heinmaa, Konstantin
Nahk, Valeri Makarov (46. Ervin Stüf ), Rasmus Tomson (59. Carl Henrik
Kristofer Maidla), Lucas Liiva (70. Aleksander Ojari), Kersten Lõppe, Edwin
Stüf (76. Andrus Mitt).
(Riho Saksus, JK Tabasalu)

Hiilgav mäng. Tänu suurepärasele kodupublikule sai JK Tabasalu
vastaste ees 3:0 võidu. / Foto: Mihkel Naukas

Juuli lõpus käisid Harku valla skautide lipkonna Okaskannel noored Katriin, Anri-Marten, Andrian, Anita,
Elisabeth ja Meriliis koos salgajuhi Monikaga Leedus
Rumšiškes laagris.
Eesti, Läti, Leedu ja Prantsusmaa skautide ühine laager
toimus tänavu Kaunase külje all Rumšiškese alevikus,
Leedu vabaõhumuuseumis, Tabasalust u 9 sõidutunni
kaugusel. Kohale jõudes oli meie esimeseks ülesandeks
rivistusest ning laagri avamise rongkäigust osavõtt, viimane möödus paduvihmas.
Laagriplatsi üles seades kuulutati meie lipkond Seascoutside ehk Mereskautide all-laagrisse, mille lipuväljakuks oli laev, kus toimus traditsiooniline lippude
heiskamine ja langetamine. Õhtupimeduses kujundati
laev tulede abil veel uhkemaks. Laeva sisenemiseks ja
lahkumiseks pidi väravas kaptenilt enda kohalikus keeles
luba küsima.
Laagris omandasime uusi teadmisi – näiteks tulepulgaga lõket tegema, varjualust ehitama, lõkkel leiba
küpsetama. Õppisime traditsioonilisi Leedu laule, tantse,
vanarahva mänge, nahast käepaelade punumist ning
viikingite lahingu ja “Hunger Gamesi” filmi järgi tehtud
metsamängu mängimises. Õhtud lõpetati lõkke ääres,
kontsertide ja skaudimängudega.
Külaliste päeval otsustasime tutvuda lähedal asuva
Leedu suuruselt teise linnaga, Kaunasega. Eriti meeldejäävad olid loss, vanalinn ja raekoda.
Laagris said meie noored palju uusi teadmisi ning sõpru naaberriikidest, kellega tänaseni aktiivselt suheldakse!
(Monika Ojala, lipkonna Okaskannel juht)
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Törts turumuljeid
MARI KUKK

26. augustil toimus taas
Fotomeenutusi perepäevast.
Loe lisa lk 1.

Äritaibuga vennad. Kevin (vasakul) ja Steven Luca
valmistuvad juba varakult, et Tabasalu päeva kirbuturul
kogutud kraam raha vastu vahetada. / Foto: Mari Kukk

Vennad Kevin (10) ja Steven Luca (9) Pormeister müüsid
platsil kraami, mida nende perel enam vaja ei läinud.
“Meil on siin kolmas aasta kohal olla,” teatas jäätist limpsiv
paljasjalgne Kevin enesekindlalt ja juttu vestes äris justkui muuseas maha järjekordse lelu. Teenistus oli poistel
juba ligikaudu kolmkümmend eurot, aga päev oli veel
noor, turu lõpuni oli jäänud mitu tundi. “Eks kahju on ka,
ühest robotist ja pusledest eriti, aga mis parata,” tõdes
ta muretult ja ütles, et hakkab tavaliselt juba pool aastat
enne Tabasalu päeva oma asju sortima ning kaaluma,
mida jätta ja mida turule viia.
Agnes (48), kes elab juba 17 aastat Harku vallas, oli
samuti mitmendat korda põhiliselt poiste rõivad müümas.
“Ega siin muud ole kui tuleb aktiivne olla ja julgelt müüa.
Inimesed pakuvad ise hinda, mida soostuvad maksma.
Hea, et plats on tasuta, muidu ei tuleks,” sõnas ta. Kella
kaheteistkümneks oli ta lahti saanud tõukerattast, mõnest paarist jalatsitest ja peaaegu uuest sügisjopest. Ta
leidis, et kirbuturge võiks olla tihedamini kui kord aastas:
“Näiteks kevadel, kui rahvas oma kambrites suurpuhastust teeb ja leiab sealt asju, millest oma pere on välja
kasvanud, aga mis kellegi teise jaoks väga vajalikud on.”
Kärt (40) Kakumäelt vaatab igal aastal kriitilise pilguga
oma garderoobi ja kõik, mis seal pikka aega kasutult on
seisnud, toob Tabasalu päeva ajal turule. Kärt arvas, et
kõige tähtsam edukaks müügiks on tõsiasi, et rõival oleks
kindlasti hinnasilt küljes. “Muidu eeldatakse, et müün
jube kallilt, aga mina ei taha ju rikkaks saada, vaid riietest
lahti saada.” Kui midagi muuta, siis tema sõnul seda, et
saaks oma kraami muruplatsil laiali laotada, kruus kipub
rõivaid määrima ja on ebamugav. “Loodan, et järgmisel
korral on läheduses konteiner, kuhu saaks need riided,
mida maha müüa ei õnnestunud, heategevuslikuks eesmärgiks poetada.”

Mis kaunid jalavarjud! Kes vaatas laadal niisma ringi, kes sai
uued kingad jalga. / Foto: Tarvo Alev

Kaupa oli uudistajail võimalik vaadata-katsuda nii auto
kapotil kui masina ees. / Foto: Tarvo Alev

Kärts ja Mürts juhtisid lastele mõeldud ettevõtmisi
kindlakäeliselt ja lustiliselt.
Laval võttis Boris Lehtlaanega viisi
üles ka Toivo Tasa, kes on mitme Borisi
esitluses kõlanud pala autor.

Ka kõige tillemad näitasid oma võimlemisvõimeid.
Emme-isside julgestusel ja abil muidugi.

Üks küsimus

Mida arvab Tabasalu
päevast rahvas?
maks. Sest no Metsatöll on ikka äge!
Mina tunnen end siin omana, on justkui
oma punt, ei pea hirmsasti higistama, et
löögile pääseda. Müüsin mett ka hommikul kirbuturul ja seal oli meel minekut
küll. Eks ole aastatega tekkinud püsikunded, mind leitakse üles. See päev on
nagu hea vein, läheb aastatega aina
paremaks.”
Kristi Gruft (38)
“Olen käinud kõikidel Tabasalu päevadel, ma olen Tabasalus ju pea terve
elu elanud. Laste pärast ma siin päeval
olengi, muidu tuleks ehk rohkem õhtul
esinevaid artiste kuulama. Aga ka seltskonna pärast tasub tulla, sest siin näeb
alati tuttavaid. Ka neid, keda aastaid
pole kohanud. Mõnel pool olen kuulnud
nurinat, et kas peab üritus peab just
pühapäeval olema, sest järgmisel päeval
tuleb tööle minna, aga mul ei ole sellest
lugu. Tabasalu päev on traditsiooniks
saanud ja kui ma parajasti kodukandis
viibin, tulen ka järgmisel korral.”

Veiko Toomingas (39)
“Olen elanud Harku vallas kogu elu.
Tabasalu päeval olen käinud algusest
peale ehk kõik üheksa aastat. Võrreldes
algusajaga peab tõdema, et üritus on
läinud aina suuremaks ja bändid pare-

Laada-alale teen tiiru alati peale. Kui
midagi ostan, siis käsitöölistelt, kes on
toote valmistamiseks vaeva näinud. Näiteks ostan purgi mett. Metsatöllu ootan
väga! See on kihvt bänd rahvalike elementidega.“

Annaliisa Veisson (6)
“Mulle meeldib siin see, et on igasuguseid mänge ja etendusi. Ja batuut! Muidugi näomaalingud! Mul oli MyDance’iga
esinemine. See on mul juba neljas esinemine, mul mingit kartust esinemise
ees küll ei ole. Tabasalu päeval olen emmega kolmandat korda. Eelmisest aastast on meeles kloun, kes meeldis väga.
Siin saab süüa kartuli-spiraale, suhkruvatti ja lutsukommi. Tore, et sõpru näeb.
Õhtul lähen emme ja issiga Metsatöllu
kuulama!”
Vahur Untera (55)
“Mina olen põline Harkujärve elanik ja
siia olen sattunud puhtalt tänu oma tütrele Miiale, kes laval esineb. Oleme siin
kolmandat korda, ikka terve perega. See
on äge üritus ja iga aastaga läheb minu
meelest ägedamaks. Oleme terve perega kohale tulnud. Kõhu saab siin ka kenasti täis, kõike on, kapsast ja vorsti.

Ants Alev (68)
“Ma olen Tabasalus elanud üle 12 aasta.
Minu arvates köidab inimesi selle üritusejuures koosolemine, suhtlemine. Ja
kui lisaks pakutakse veel silmale ja kõrvale ka midagi, melu ja muusikat, on see
ju suurepärane. Miks ma siis kohale ei
peaks tulema, kui oma kodus nii ilusat
üritust pakutakse! Ma ei ole penskar, kes
kuuse all õllepudelit soojendab. Tore on
jälgida inimesi, vaatlen neid, inimeste
toimetamine ja askeldamine on huvitav.
Tabasalu päev on rahvapidu. Sel aastal
vedas ka ilmaga, loodus on Tabasalu
päeva rahvast sel korral hoidnud.“
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Tabasalu päev

Meie vald

Võimas tulevärk lõpetas terve pika päeva kestnud
Harku valla perepeo. Saluute oli täis terve taevas.

Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust ning põnevaid fakte ajaloos. 9. augusti
vallalehes tutvustasime Kumna mõisa.

Ainulaadsed terves Eestis –
Suurupi liitsihi tuletornid
Eestis on vähe neid
omavalitsusi, kelle
territooriumil on tuletorne. Veel vähem on
neid, kel on säilinud
enam kui 250. aastat
vana tuletorn ning kel
on töötav puittuletorn –
meil on, mille üle uhkust
tunda.
LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

Selgusid koduvalla parimad klõpsud
Tabasalu päeval hõikas
vallavanem Erik Sandla
välja fotokonkursi
“EV100 Harku vallas“
võitjad. Sel kuul näeb
fotosid Soome sõprusvallas Euras, alates
oktoobrist rändab tööde
paremik koduvalla
koolides, raamatukogudes ja külakeskustes.
HARKU VALLA TEATAJA

Fotol (vasakult) Mariann Rea-Peterson, Christin Moona Kirss, Erik Sandla, Kelly Olvi. / Foto: Tarvo Alev

“Issi, mul on kõht tühi!”

kommentaar

Foto: Kaupo Kikkas

Loodusfotograaf Mariann
Rea-Peterson (37) oli üllatunud, kui sai teada, et tema
kõrvukrätsu pilt tuli fotokonkursil “EV 100 Harku vallas”
auhinnalisele kolmandale kohale. Mariann on Tabasalus
elanud neli aastat.
Kaupo Kikkas
Züriiliige
Otsisime tera, mis pakuks veidi uut vaatenurka.
“Oli palju häid pilte ja oli ka pilte, mis jätsid pigem juhusliku
mulje. Käekirja järgi oli tunda, et tihti olid tugevate piltide taga
samad autorid. Hindamisel proovisin lähtuda loomingulisest
nägemisoskusest, fotograafilisest kvaliteetidest ning samuti
jälgida, et see kõik omaks ka visuaalset seost Harku vallaga.
Valiku tegemisel oli ehk kõige raskem leida üles need terad,
mis pakuksid ka veidi uut vaatenurka ega oleks liialt sterotüüpsed. Need pildid olid kindlasti võistlusel ka olemas.“

Võidutöö kohta ütleb ta, et
foto sai tehtud eelmisel aastal
Harku-Rannamõisa tee lähedal põllul. “Kord nägin seal
pildil oleva kõrvukrätsu isa ja
hakkasin teda jälgimas käima.
Mäletan, et kõndisin taas ühel
päeval ringi ja kuulsin korraga,
kuidas laps piiksub nii, et terve
küla kajab. Ta hüüdis: “Isa, too
süüa!”. Mina seisin vaikselt ja
tegin pilti. Inimesed mu selja
taga jäid vaatama, mida ma nii
üksikasjalikult uurin, sest nad
ei näinud kõrvukrätsu, ta on
osav loodusesse sulanduja,”
meenutab Mariann ja tõdeb,
et foto sai välja valitud just sellepärast, et linnul on siin suu
nii toredasti lahti, valmis üheks
mõnusaks suutäieks.

Alumine tuletorn

Alumine tuletorn ehitati
1895. aastal ja on täna ainus

Tuletornilinnakud on avatud
kuni 30. septembrini
K–P kell 11–19.
töötav puittuletorn Eestis
ning vanim Põhja-Euroopas.
Torni algne kõrgus merepinnast oli 18 meetrit ning
torni jalamilt 14 meetrit.
1885. aastal ehitati remondi
käigus laternaruumi jaoks
kolmas korrus, mis lisas tornile 3,5 m kõrgust juurde.

Foto: Riho Kirss

F

otokonkursile, mille eesmärgiks oli ärgitada vallaelanikke märkama igapäevast elu meie ümber, olid
oodatud osalema nii harrastajad kui professionaalid. Üks
autor võis saata kuni viis fotot,
mis pidid olema jäädvustatud
ajavahemikul 1. jaanuar 2017
kuni 1. august 2018.
Tööde hulgast valis Eesti
Foto fotograafidest koosnev
žürii – Kaupo Kikkas ja Urmas Tartes – välja parimad.
Hindamine toimus kahes vanusegrupis – esimene grupp
hõlmas kuni 18aastaseid, teine
19aastaseid ja vanemaid.
Täiskasvanute kategoorias
pälvis kolmanda koha foto
“Issi, mul on kõht tühi”, autoriks Mariann Rea-Peterson,
teine koht läks Külli Koppelmaa fotole “Kõigi teede algus”
ning esikoha sai Peeter Teedla
töö “Virmalised Ninamaa neeme kohal”.
Noorte arvestuses tuli kolmandale kohale foto “Kuristik”, mille tegi Christin Moona
Kirss, teine koht läks Kelly
Olvi tehtud “Kuldsele promenaadile” ning esimene koht
Kelly Olvi “Peatusele”.

Foto: Sven Zacek (Suurupi Selts MTÜ)

Vaata galeriid www.flickr.com/HarkuVald

Harku vallas asub
kaks tuletorni, mis
on tänaseks automatiseeritud ning kuuluvad kaugseire süsteemi – Suurupi ülemine ja alumine tuletorn.
Üheskoos moodustavad nad
246,5⁰ liitsihi, mis juhatab
teed Tallinna sadamatesse. Kahe tuletorni vahe on
2245 m.
Tuletorn ehk majakas on
laevasõidu ohutust tagav ja
orienteerumist kergendav
tornikujuline ehitis kaldal
või madalas vees, mida rajatakse selleks, et hoiatada
meresõitu takistavate ohtude, näiteks kari, korallrifi või
madaliku eest. Tuletornid
hõlbustavad ka sissesõitu
sadamasse.
Tuletorni põhiosad on
vundament, torn, rõduga ülaosa ja valgusti ehk
latern, mis koosneb valgusallikast ja optikaseadmest. Lisaks võivad udu
korral kasutuses olla helija raadiosignaalid.

Algkujul on Suurupi ülemisest tuletornist tänaseks
säilinud kiviosa. 1812. aastal
tehti tuletorni juures ümberehitusi, mille tulemusena
sai torn 15 õlilambiga süüdatava pideva tule, lampide
valgusjõudu suurendati hõbepeegliga.
1951. aasta taastamistöödel sai tuletorn raudbetoonist tehnilise korruse ning
metallkonstruktsioonist
tuleruumi, mis lisas tornile
ka kõrgust. Tuletorn on 22
m kõrge, 63 meetri kõrguselt
üle merepinna asuvalt vaaterõdult avaneb imeline vaade
Tallinna ja Lohusalu lahele.

Kodu tuletornilinnakus

Ülemine tuletorn

Peeter I initsiatiivil, Admiraliteedi Kolleegiumi otsusega,
Soome lahe laevaliikluse
parendamiseks ehitati 1760.
aastal Suurupisse 20 meetri
kõrgune kivitorn, et laevadel
oleks võimalik Naissaare ja
Suurupi vahele tormivarju
minna. Ajalooliste ürikute
järgi põletati algupäraselt
tornis lõket.

Tuletornides turismiteenuse
pakkuja ei ole riigiettevõte,
vaid kohalike mittetulundusühing, kelle huviks on tagada
tuletornide hea käekäik ning
anda võimalus huvilistele
tutvuda tuletorni ajalooga.
Seltsi kuuluvad pered on olnud aastakümneid tuletorni
vahid, kellele tuletornide
avamine on missioon.
Tuletorni külastamine
on tasuline, sest Suurupi
Selts MTÜ tasub kasutusrenti Veeteede Ametile ning
igakuiselt vajavad tuletornid
suuremaid ja väiksemaid
investeeringuid.

Uuri lisa www.suurupiselts.ee
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TEATED & REKLAAM

Teated:
TEENUS
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. 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!
Tel 522 0321, www.arbormen.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi
lahendustega, projekteerimine,
kasutusluba. 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476,
mehitus@gmail.com.

Aitame taotleda kasutusluba
majale, ajamajale, suvilale jms.
Sisestame dokumendid EHR-i.
www.terrassikaubamaja.ee –
ehitame uusi terrasse ja valmistame lükanduksi ning katuseid
terrassidele. Küsi lisa tel 5344 1811
või info@terrassikaubamaja.ee.
Viime tasuta ära teie vanaraua
(pliidid, vannid, torud, akud jne) tel
5554 1036.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Ekspordile suunatud terasest
mastide tootmine Flekstom OÜ
ootab oma meeskonda asjalikku abitöölist. Väljaõpe kohapeal.
Tootmine asub Harkujärvel. Tel 503
3200, info@flekstom.com.
Harku arvutiremont. Tööaeg:
kell 8-20. Tel 5621 0720 (Janek).
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Mahla pressimise teenus Harjumaal Kose vallas. Lisainfo 5621
9762.
Pakun kodukoristusteenust. Tel
5340 9561.
Raamatupidamisteenus
väiksematele- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Info tel
507 2755 või liisi@parvin.ee.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.

Pakkuda võib kõike! kasutult.
seisevauto@mail.ee, 5459 5118,
Magnus.

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

Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Võib pakkuda ka
remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema ülevaatust ja
kindlustust! Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti
vajav. Tel 5365 4085, skampus@
online.ee.

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

Ostan 1-2 toalise korteri Tabasalus Merko majades. Soovitavalt I
või II korrusel. Tel 5625 1640.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi
survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. 5624 1509
Andres.

MÜÜK
Killustik, liiv, kruus, sõelmed,
graniitkild. Kompostmuld, sõelutud põllumuld. Kuivsegud, täide,
sõnnik, turbamuld. Kallur väikeveod 100 kg – 8 t. Tel 501 5992.

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.
Fassaadi hooldusteenus: hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine.
5656 2440, Sunluna Trade OÜ.
Uuri lähemalt www.ehitusluba.
ee. Tel 5811 9064.

Laagerdunud hobusesõnnik
saepuruga. Hind 2,5 eur 30 L kott.
Harku vallas transport tasuta. Tel
5811 7351.
Metsaküla Piim AS müüb sõnnikut. Hind 6 eurot/tonn + käibemaks 20%. Kohalevedu tellimisel.
Tel 604 9826, 5648 3533.
Müüa 1-toaline korter Tabasalus
- topeltrõdu, maja täielikult renoveeritud! Info 5669 4373.
TÖÖ
Metsaküla Piim AS Harjumaal
Kumnas otsib iseliikuva söödamikseri operaatorit. Töötasu alates
1400 € bruto. Lisainfo info@metsakylapiim.ee, 502 3434.

Detailplaneeringute algatamised
Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega
78 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolsel osal ja selle lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
selgitada välja võimalused Laia-Mõhku katastriüksuse põhjapoolsest osast u 5000 m2 suuruse
elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu
ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee
ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus on u 5000 m2.
Planeeritaval alal tuleb teostada arheoloogiline uurimine, mis tuleb jagada kaheks etapiks.
Esmalt tuleb teostada arheoloogilised eeluuringud, et teha kindlaks, millises ulatuses on arheoloogiline kultuurikiht nimetatud alal säilinud.
Eeluuringu tulemuste alusel saab hinnata edasiste uuringute vajadust, mahtu, metoodikat ja
maksumust ning vajadusel leida paik, kuhu oleks
ehitamine kõige säästlikum. Detailplaneeringu
algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette
näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu 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/180322_235/avalik.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalik väljapanek
Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 79
otsustati võtta vastu Liikva külas Suure-Pärna
(katastritunnus 19801:011:0376) maaüksuse
detailplaneering vastavalt vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 20/11.
Planeeritav maa-ala, suurusega 7,07 ha paikneb Liikva külas u 700 m kaugusel Väänatammi
tee ja Varsa tee ristmikust loodes, Varsa tee ääres
ja hõlmab Suure-Pärna (katastritunnus 19801:011:
0376) 100% maatulundusmaa maaüksust. Planeeritav ala piirneb Männituka (katastritunnus
19801:011:0779) 100% maatulundusmaa, Metsaveere (katastritunnus 19801:011:0941) 100% maatulundusmaaga, Varsa tee lõik 1 (katastritunnus

19801:011:0943) 100% transpordimaaga, reformimata riigimaaga, Uue-Pärna (katastritunnus 19801:
011:0381) 100% maatulundusmaaga, Metsa-Sauelemme (katastritunnus 19801:011:0695) maatulundus-maaga ning reformimata riigimaaga.
Juurdepääs planeeritavale alale on olemasolevalt Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Varsa
teed ning Väänatammi teelt mööda Varsa teed.
Lõikudes, kus juurdepääs kulgeb mööda erateed
tuleb planeeringust huvitatud isikul enne detailplaneeringu kehtestamise kohta otsuse tegemist
sõlmida vastavate maaüksuste omanikega notariaalsed juurdepääsutee servituudid.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalise sihtotstarbe muutmist, määrates
maaüksusele 20% ulatuses ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarve ning jättes maaüksusele 80%
ulatuses maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolme põhihoone ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m2. Hoonete suurimaks
lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud
kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud
on katusekalle 30º kuni 50º. Detailplaneeringuga
moodustatakse 1073 m2 suurune transpordimaa
sihtotstarbega krunt Varsa tee laienduse tarbeks.
Detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
26.09.2018–11.10.2018 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/080724_84/avalik.
Detailplaneeringu vähendatud suurusega põhijoonisega (A3) saab tutvuda planeeringualal,
Liikva külas Sputniku tee alguses asuval teadete
tahvlil, Liikva külas asuvas bussipeatuses Liikva
asuval teadete tahvlil.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku
@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu
alevik, Harku vald 26.09.2018–11.10.2018 k.a.
Detailplaneeringute menetluste
lõpetamised
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 84

otsustati lõpetada Harkujärve külas Harkujärve lasteaia detailplaneeringu ja Harkujärve
põhikooli detailplaneeringu koostamine ning
tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 19.
märts 2003 korraldus nr 209 “Detailplaneeringu algatamine“ ja Harku Vallavolikogu 24. mai
2007 otsus nr 45 “Harkujärve külas Harkujärve
põhikooli detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 83
otsustati lõpetada Tabasalu alevikus Ritsika tee
lasteaia detailplaneeringu koostamine ning
tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 06.
veebruar 2001. a korraldus nr 146 “Detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 80
otsustati lõpetada algatatud Harku valla üldplaneeringu muudatus (piirkond Tallinna piirist
kuni Tabasalu astanguni), Tilgu sadama üldplaneering, Harku valla piirangute plaan ja tiheasustusalade paiknemine üldplaneeringute
koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku
Vallavolikogu 25. mai 1999. a otsus nr 43 “Planeeringute algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 85
otsustati lõpetada Humala külas Ristallika I
(tänane aadress Metshallika) (katastritunnus
19801:012:0228) maaüksuse detailplaneeringu
koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 19. oktoober 2004. a korraldus
nr 1079 “Humala külas Ristallika I maaüksuse
detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 82
otsustati lõpetada Harku alevikus Kuuse-2
(tänane lähiaadress Ristiku tn 9, katastritunnus
19814:001:0158) kinnistu detailplaneeringu
koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku
Vallavalitsuse 23. detsember 2003. a korraldus
nr 1151 “Detailplaneeringu algatamine“.
• Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 81
otsustati lõpetada Harku alevikus Sepa (katastritunnus 19814:001:0160) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 15. aprill 2003. a
korraldus nr 306 “Detailplaneeringu algatamine“.
Vastuvõetud otsustega saab tutvuda Harku
valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/
dokumendiregister.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Volikogu istungilt:
30. augustil 2018 toimus Harku Vallavolikogu
istung, kus osales 19 Harku Vallavolikogu
liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu
aseesimees Kaupo Rätsepp.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED OTSUSED:
• Harku Vallavolikogu 30.10.2017. otsuse nr 81
“Harku vallavalitsuse liikmete koosseisu kinni
tamine“ muutmine;
• Keila linna ja Harku valla vahelise halduspiiri
korrigeerimisest keeldumine;
• raha eraldamine reservfondist;
• Kumna külas Laia-Mõhku maaüksuse põhjapool-

se osa ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine;
• üldplaneeringute koostamise lõpetamine;
• Harku alevikus Sepa maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Harku alevikus Kuuse-2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Tabasalu alevikus Ritsika tee lasteaia detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• Harkujärve külas Harkujärve põhikooli detailplaneeringu koostamise ja Harkujärve lasteaia detailplaneeringu koostamise lõpetamine;

• Humala külas Ristallika I (tänane aadress Metshallika) maaüksuse detailplaneeringu koosta
mise lõpetamine.
Istungil loeti “Harku valla arengukava aastani
2037“ esimene lugemine lõpetatuks ning määrati
muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.
Istungil loeti Harku Vallavolikogus 28.12.2017
moodustatud Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni uueks nimeks Isamaa fraktsioon.
Järgmine Harku Vallavolikogu istung toimub
27. augustil 2018, algusega kell 16:00 Harku
vallamaja koosolekute saalis.
HARKU VALLAVOLIKOGU KANTSELEI
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KUULUTUSED & REKLAAM

Harku Vallavalitsus koostöös Alasniidu Lasteaiaga
soovib leida uude, peatselt valmivasse Alasniidu Lasteaia
Harkujärve filiaali pühendunud, arenemissooviga ja uuendustega hästi kohanevaid oma eriala spetsialiste:

LOGOPEED,
ERIPEDAGOOG,
TEGEVUSTERAPEUT,
ERIRÜHMA ÕPETAJAD
Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:
• tahtmine mõista ja oskus suunata laste arengut;
• tead, et iga laps on ainulaadne ja püüad leida igaühe
jaoks sobiva lahenduse;
• positiivne ellusuhtumine ja oled vastutustundlik;
• head organiseerimisoskused ja algatusvõime;
• erialane kõrgharidus.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegseid töötingimusi;
• võimalust oma ideid ellu viia;
• kvalifikatsioonile vastavat töötasu;
• enesetäiendus- ja soodsaid sportimisvõimalusi.

Ootame Sinu elulookirjeldust, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja hiljemalt 15. septembriks
2018 e-posti aadressile anneli.pedask@alasniidulasteaed.eu.

UUS!
LOODUSPERE ÖKOPOOD
NÜÜD KAKUMÄE SELVERIS
Mahetoiduained allergikutele, looduslikud
toidulisandid, ökokosmeetika, arendavad mänguasjad, kaubad titadele, kodupuhastusvahendid
Ostu tehes kasuta salakoodi TERVE PERE
ja saad arvest -10% soodustust
(kehtib oktoobri lõpuni).

l N 10.00 või 11.00 Tabasalu

Noortekeskuses
l N 14.30 Pangapealse lasteaias
Tundi on oodatud 6k–3a lapsed saatjaga.

Kuutasu 22 eurot.
Lapsi ootavad tunnis põnevad
laulud, tantsud, pillid, mänguasjad ja
õpetaja Liis.

TEADLIKU RASEDUSE JA
SÜNNITUSE JOOGA KURSUS
ESMASPÄEVITI 18.15–19.45 (alates 17. septembrist)

EMME JA BEEBI JOOGA

TEISIPÄEVITI 10.30–11.30 (alates 18. septembrist)
Tunnid toimuvad Tabasalus, Teenuste 2 asuvas Tantsusaalis

Enne tulemist registreeru kindlasti meili teel
loovuslaps@gmail.com ja vaata soovi korral
meie tegemisi facebookis @loovuslaps!

Lisainfot: Facebook: JOOGA UNISTUS
www.joogaunistus.ee
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REKLAAM

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00
Õpetaja Avo Üprus
Tel 502 0827
www.inglitiib.eu

JUMALATEENISTUSED
RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel
www.rannamoisakogudus.ee

