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Probleemid valla siseliine
teenindava transpordiga.
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HarkuVald

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

Foto: Erik Peinar

Lk 3

Valimistel
on igal
häälel jõud.
Vaata lk 4

PRIIT VINKEL

Riigi valimisteenistuse juht

Tähistame vabariigi
sünnipäeva koduvallas
24. veebruaril tähistatakse üle terve Eesti
pidulikult vabariigi
101. sünnipäeva. Kogusime kokku meie valla
külaseltside, koolide ja
lasteaedade tänavused
toimetamised.

juhendamisel. Kõigile osalejatele pakutakse sooja teed ja traditsioonilisi maitseelamusi.
Suurupis

Kell 7.30 olete oodatud pidulikule lipuheiskamisele Munakivi tee pangale vabadussamba
juures.
Vääna-Jõesuu külakeskuses

Kell 13 algab külakeskuses aastapäeva tähistamine “101 minutit
Vääna-Jõesuu külakeskuses”.
Üheskoos veedetakse sportlikud minutid – mehed teevad
trenni meestega, naised naistega ja lapsed mängivad lastega.
Loomulikult jäädvus-tatakse
ka ühispilt. Päev on jõukohane ja kõigile tasuta!

HARKU VALLA TEATAJA

19. VEEBRUAR
Kell 16.30 on Tabasalu Ühisgümnaasiumisse oodatud kõik
Harku valla eakad Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud kontserdile. Lisainfo ja
bussigraafik lk 12.
Tabasalu lastehoid tähistab
riigi tähtsat päeva sünnipäevahommikuga – üheskoos lauldakse, tantsitakse ja kuulatakse põnevaid lugusid kodust.
Loomulikult ka maiustatakse!
21. VEEBRUAR
Vääna-Mõisakooli pere peab
tall-tõllakuuris traditsioonilist
öölaulu- ja tantsupidu. Oodatud on nii õpilased kui ka nende pered.
Tabasalu lastehoid viib kogu
lasteaiapere Eesti Vabaõhumuuseumi, et uurida ja selgitada välja, kus ja kuidas elati
aastakümneid tagasi.
22. VEEBRUAR

Lasteaedades ja koolides

Pangapealse lasteaia liikumisõpetaja eestvedamisel minnakse kogu lasteaiaperega traditsioonilisele rannikumatkale.
Harku lasteaias toimub aga
taas presidendi vastuvõtt ehk
kätlemistseremoonia koos pi-

25. VEEBRUAR
Tibutare lasteaias
24. veebruar on Eesti lipupäev. Heiska kodumajal lipp! / Foto: Anne-Ly Sumre

duliku kontserdiga. Pidu lõpetatakse loomulikult valsisammudega keerutades.
Samamoodi mängivad pidulikku vastuvõttu Rannamõisa
lasteaia lapsed. Neil võtavad
kätlemistseremooniast osa aga
hoopis välisdelegatsioonid ehk
see päev on pühendatud peale
koduriigi sünnipäeva ka globaalse kodakondsuse teemadele. Päeva lasteaias lõpetab
pidulik õhtusöök pika laua taga – süüakse Eesti rahvusrooga, räimi keedukartuliga, ja
magustoiduks on kamamaius
TiiuTalu Tütreke. Õhtusöögilauda on oodatud ka vanemad.
Teelahkme lasteaias toimub
samuti kätlemistseremoonia –
on nii mängupresidendid kui

ka -ministrid, kõige erilisem
neist naeruminister. Kontserdiks on rühmad aga õppinud
kodumaiseid laule ja luuletusi.
Peoõhtu lõpetatakse piduliku
ja rahvusliku söögiajaga.
Ka kõikides koolides toimuvad pidulikud aktused. Erilisemad neist on Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnasistidele –
koolilapsi on tervitama tulemas ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid – ja VäänaJõesuu lastele, mille käigus jagatakse rukkilillekujulisi rinnamärke neile, kes on koolielus
aktiivsed olnud.
Kumna kultuuriaidas

Kell 19 oodatakse kõiki täiskasvanuid aga Kumna kultuuri-

aita mängude õhtule. Kohapeal viiakse läbi mitmeid klassikalisi ja vabariigile pühendatud seltskonnamänge. Soovi korral võib oma näksid kaasa võtta.
23. VEEBRUAR

Kumna kultuuriaidas

Kell 14 olete oodatud Piret Tatari
Eesti laulude kontserdile. See
on külastajatele tasuta, kaetud
on kohvilaud. Lisainfo ja kohtade broneerimine: kultuuriait
@gmail.com.
Öömatk Muraste paeplatsile

Kell 19 kogunetakse Muraste
koolimaja ja kell 19.30 Rannamõisa kiriku juures, et üheskoos matkata traditsioonilisel
Muraste külaseltsi korraldatud

ja Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud öömatkal. Kaasa
palutakse võtta lipud ja tõrvikud, rõõmus meel, pere ja
sõbrad. Paeplatsil on ootamas
soe supp ja üllatused.
24. VEEBRUAR
Vallamaja ees

Alates kell 7.15 on kõik oodatud pidulikule lipuheiskamisele ja rivistusele Harku vallamaja ette parklasse (Kallaste tn
12). Lipu heiskavad kohalikud
kodutütred; kõnedega tervitavad kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling
ja vallavanem Erik Sandla. Ühislaulmist dirigeerib Elen Ilves
ja tantsida saab Astrid Väizene

Tibutare lasteaed tähistab vabariigi aastapäeva üheskoos valmistatud ja Eesti pärandkultuurist ajendatud värviliste
ribadega puitaia kaunistamisega. Sellele järgneb aktus, kus
tuleb taas ettekandele Tibutare
õpetajate loodud 100 reaga regilaul. Regilaulu laulavad nii kogu personal kui ka kõik lapsed.
Samuti tunnustatakse töökat
personali.
VEEBRUARI LÕPUL
Rannamõisa lasteaias

Veebruari lõpul toimub sügisel
kooli minevale rühmale Eesti
Vabariigi ajaloole pühendatud
rännak suuskadega. Retke
juhendavad kaitseliidu Harju
maleva liikmed, kes räägivad
lõkke ääres kodumaa kaitsmise
vajalikkusest, sellest, kuidas
see käib ja kuidas selleks ettevalmistatakse.

TULE KOOS PERE JA SÕPRADEGA! VÕTA KAASA EESTI LIPP!
VÕIMALUSEL PANE SELGA RAHVUSLIKUD RÕIVAD!

PIDULIK LIPUHEISKAMINE JA RIVISTUS
24. veebruaril 2019 kell 7.33

Ühislaulmist dirigeerib Elen Ilves ja tantsimist juhendab Astrid Väizene.

Rivistus ja kogunemine kell 7.20

Harku vallamaja esisel platsil (Kallaste tn 12, Tabasalu)
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VALLAJUHTIMINE
E-posti teel on teada
antud ohtlikest
puudest, lahtistest
kaevuluukidest ja lahti
lükkamata teedest.
Kiirem võimalus
murest teavitada on
aga nutirakendus
“Anna teada”.

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

Heiska 24. veebruaril riigilipp

24. veebruar on Eesti iseseisvuspäev ehk Eesti lipupäev,
mil terve maa on lipuehtes. Riigilipp heisatakse päikesetõusul kell 7.33 ja langetatakse loojangul kell 17.36.
Eesti iseseisvuspäev on riigi ja rahva pidupäev. Iseseisvuspäev märgib rahva enesemääramisõiguse teostumist.
1917. aasta oktoobris kukutasid bolševikud Vene Ajutise Valitsuse ja kehtestasid nõukogude diktatuuri. Hoidmaks Eestit vajumast Venemaa sisekaosesse, kuulutas
Maanõukogu end 15. novembril 1917 ainsaks kõrgeima
võimu kandjaks Eestimaal. Maanõukogu vanematenõukogu ja maavalitsus otsustasid, et Eestist saab iseseisev
vabariik. Koostati Eesti iseseisvusmanifest ja moodustati
kolmeliikmeline Päästekomitee, et esimesel võimalusel
iseseisvus välja kuulutada.
See hetk saabus 24. veebruaril, mil Päästekomitee
avaldas “Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele”. Ühtlasi
nimetati ametisse Ajutine Valitsus ja asuti ette valmistama valitsusasutuste loomist.
Lipupäevad räägivad olulistest sündmustest ja väärtustest: omariikluse loomisest, võitlusest vabaduse nimel,
pereväärtustest, hariduspüüetest, kultuuri alustest ja
demokraatia tähtsusest.
24. veebruaril on riigilipu heiskamine kohustuslik ka
eramajades. Lisainfo: www.riigikantselei.ee/lipupaevad.
(Riigikantselei)

Esita tuludeklaratsioon

Alates 15. veebruarist kuni 1. aprillini saab maksu- ja tolliametile esitada tuludeklaratsiooni eelmise kalendriaasta
tulu kohta.
Tuludeklaratsioon on eeltäidetud ehk deklaratsioonile
on kantud maksu- ja tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-maksuametis/
e-tollis kui ka teenindusbüroos.
(Maksu- ja tolliamet)

Paukmoonaga laskeharjutused

16. veebruaril vahemikus kell 9–12 ja 17. veebruaril vahemikus kell 8–11 toimuvad Meriküla spordi- ja õppekeskuse
lähedal paukmoonaga laskeharjutused. Täpsem asukohakaart on kättesaadav valla kodulehel ja sotsiaalmeedias.
Laskeharjutusi korraldab kaitseliit. Vabandame ebamugavuste pärast!
(Kaitseliit))

Statistika

(ilmub kord kuus)

Harku valla elanikkonna statistika
seisuga 1. veebruar 2019 

sündis 12 + 2
(2 last registreeriti
valda 1 kuu jooksul)

suri

7450

7402

vallasisene liikumine

saabus

31
105
60*

4

lahkus
* ei sisalda neid, kellel oli elukoht vallatäpsusega
ja jäid tulenevalt seaduse muudatusest elukohata

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

Teate lisamine on lihtne
Märkige kaardil probleemne
asukoht ja lisage lühike selgitus, veel parem, kui juures oleks
ka foto vastavast kohast. Kindlasti sisestage oma kontaktandmed (nimi, e-posti aadress
ja telefoninumber), et vajadusel saaks küsida täpsustusi või
anda tagasisidet. Kui olete
kontaktandmete reale sisestanud oma e-posti aadressi, saadetakse teate koopia ka teie
e-posti aadressile.
Rohelisega märgitud prob-

Rakenduse või veebilehe kaudu teavitatud probleemid 6. veebruari seisuga. / Allikas: www.anna-teada.ee

leem kaardil tähendab, et ametiasutus on probleemi teadmiseks võtnud, tegeleb selle lahendamisega või on selle juba lahendanud. Punane märge tähendab, et see on veel käsitlemata.

Nutirakenduse hea tava
Kasutage rakendust eesmärgipäraselt ja ärge saatke valesid- või vigaseid
teateid (probleemi ei ole, probleemi kirjeldus on vale, probleem ei asu
määratud asukohas, pilt ei ole tehtud määratud asukohas vms).
Selleks, et ametiasutusel oleks esitatud teadet lihtsam menetleda,
soovime, et kõik edastatud teated oleks konstruktiivsed ja teemakohased
ning esitatud kontaktinfo korrektne ja tõele vastav. Rakenduse haldaja
jätab endale õiguse kustutada teated, mis ei ole teemakohased. Haldaja
võib blokeerida rakenduse kasutamise telefonis või tahvelarvutis, millega
on rikutud head tava.
• Säilitage teavitust edastades alati viisakas toon.
• Kirjeldage probleemi korrektselt, et probleemi sisu oleks mõistetav.
• Ärge kirjutage teksti suurte tähtedega.
• Vältige irooniat ja sarkasmi.
• Saatke probleemist korraga ainult üks teade.
Enne teate saatmist lugege see veel kord üle ja veenduge, et kirjas ei
oleks mitmetimõistetavusi. Juhul, kui märkate infot, mis ei lähe kokku
hea tavaga, saab selle teate süsteemist kustutada. Selleks saatke vastav
teade e-posti aadressile abi@andmevara.ee.

Lisainfo
Rakendus ja veebileht on välja
töötatud siseministeeriumi tellimusel, Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel eesmärgiga laiendada heakorra ja
kommunaalvaldkonna probleemidest info edastamise võimalusi elanikele, olenemata
omavalitsuspiirist. Rakendust
on võimalik nutitelefonile tasuta alla laadida keskkondadest Google Play ja App Store.

Hooldustööd Rannamõisa maastikukaitsealal
abasalu aleviku territooT
riumil raiutakse RMK looduskaitseosakonna tellimusel
Rannamõisa maastikukaitseala Rannamõisa piiranguvööndist Tammede allee ja Ranniku
teega külgnevalt u 20 m laiuselt alalt surnud ja tänavate
poole ohtlikult kaldu olevad
(liiklejatele ohtlikud) puud.
Teest kaugemal kui 10 m
asuvad kuivanud puud tehakse
võimalusel 3–5 m pikkusteks
tüügasteks. Puud, mida ei ole

Harku Valla Teataja

HARKU VALLAMAJA ON AVATUD:
E

R

akenduse “Anna teada”
abil saate kohalikku omavalitsust või maanteeametit teavitada heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik
metsa all, nõuetele mittevastav
tee või lahtine kaev. Teateid
on võimalik saata ja jälgida ka
veebilehel www.anna-teada.ee.
Rakendus ja veebileht on
loodud eesmärgiga muuta paremaks inimese ja kohaliku
omavalitsuse vahelist suhtlust,
pakkudes selleks tänapäevaseid vahendeid. Info saatmiseks kasutatakse Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendavat
andmevahetuskihti X-tee, mis
võimaldab saata info vastava
kohaliku omavalitsuse e-posti
aadressile või dokumendiregistrisse.
“Anna teada” kasutajal on
võimalik vaadata kõiki probleeme, mille on süsteemi kasutajad viimase nelja nädala
jooksul edastanud.

BRIGITA PERM

naisi

14 852

LIINA RÜÜTEL
Kommunikatsioonijuht

Heakorraspetsialist

mehi

Elanikke kokku

Teavita omavalitsust
rakenduse kaudu

R

8.00–14.30

*
9.00–12.30

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

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

Märketöödega alustati Tammede allee ja Ranniku teega
külgneval alal 11. veebruarist. / Kaart: Maa-amet

tehniliselt võimalik tüügastada, langetatakse.
Piiranguvööndisse langetatud puitu alalt välja ei veeta.

Langetatud tüved laasitakse ja
jäetakse alale elustikupuudeks.
Tänavate äärest raiutud puit
ja raiejäätmed viiakse ära. Raie-

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

töid korraldab kohapeal arborist.
Hooldustööde käigus eemaldatakse orienteeruvalt 40 puud,
mis markeeriti märkevärviga
11. veebruarist, ja tööde lõpptähtaeg on 31. märts.
Töid teostab OÜ Ökopesa.
Töövõtja tagab raietööde ajal
liiklejatele ohutuse, märgistades ohutsooni ja vajadusel peatab puude langetamise ajaks
liikluse.
Kavandatud looduskaitsetöö on kooskõlastatud keskkonnaametiga ja raie teostamiseks on raiet lubava märkega
metsateatis.

REKLAAM JA MÜÜK
5556 5434
vallaleht@harku.ee

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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VALLAJUHTIMINE

Probleemid valla siseliinidega
osapoolte kommentaarid

Harku vallavalitsusele
ja MTÜ-le Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus
(edaspidi ÜTK) esitati
jaanuari keskpaigas
mitmeid pretensioone
seoses siseliinibusside
tehnilise korrasoleku
ning busside graafikus
püsimise kohta.

ERIK SANDLA
Vallavanem

T

ulenevalt vallavalitsuse
ja elanike rahulolematusest viisid ÜTK palvel
30. jaanuaril maanteeameti
ning politsei- ja piirivalveameti esindajad läbi terve päeva
kestva kontrollreidi väidetavate rikkumiste väljaselgitamiseks. Seda kajastati ka 4. veebruaril Eesti Televisiooni saates
“Aktuaalne kaamera”.
Meile teadaolevalt on kontrollijärgselt liikunud siseliinidel
tehniliselt korras bussid. Paaril
korral oli probleeme väljumise
hilinemisega, kuid sellest teavitati ka koole ja vallavalitsust.
Siseliinide korraldus ja
pädevus järelevalveks
Harku valla H-liinide (siseliinide) korraldus on vastavalt
volikogu otsusele haldusülesandena delegeeritud ÜTK-le,
kes on selle alusel läbi viinud
siseliinide riigihanke ja sõlminud hankelepingu ettevõttega
OÜ ATKO Liinid.
Tulenevalt ühistranspordiseadusest on ÜTK pädevuses
teostada järelevalvet ainult avaliku teenindamise lepingus sätestatud nõuete täitmise vallas
(nt bussi peal olevad logod,
sõidukites olev teavitus, liinide
numbrid, iste- ja seisukohtade arv, piletimüügiseadmete
olemasolu/kasutamine, sõidugraafikutest kinnipidamine).
Sõidukite tehnilise järelevalve teostamise õigus ÜTK-l
ning ka kohalikul omavalitsusel puudub ja see on maantee-

Tulenevalt riigihankest teenindab valla siseliine ettevõte OÜ Atko Grupp. / Foto: Harku Valla Teataja arhiiv

ameti ning politsei- ja piirivalveameti pädevuses.
30. jaanuari kontrollreidi
tulemused
Reedel, 1. veebruari õhtul jõudis meieni ka väidetavate rikkumiste üle järelevalvet teostanud maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti kontrollreidi esialgsed tulemused,
mille alusel leidsid mitmed
rikkumised ka kinnitust. Tulenevalt kontrollreidi tulemustest alustati (maanteeamet ning
politsei- ja piirivalveamet) väärteomenetluste ning (ÜTK)
hankelepingu rikkumiste menetlustega.
Praegu on menetlused pooleli, mistõttu ei saa veel lõplikku otsust edasiste sammude
kohta öelda. Küll aga lubame,
et vastavalt rikkumiste astmetele järgnevad ka sanktsioonid.
Probleeme on liinivedajaga
olnud ka varem – kogu lepingu
vältel on liinivedajale rikkumiste tõttu rakendatud vastavalt lepingule ka rahalisi sankt-

sioone. Need on vedaja ÜTKle tasunud.
Kuigi sügisel läbiviidud
kontrolli tulemused ei ole andnud alust lepingu lõpetamiseks, oleme viimase kontrolli
esialgsete andmetega tutvudes
seisukohal, et lepingu ennetähtaegne lõpetamine on ainuõige samm.
Selgub lähinädalatel
Tulenevalt riigihangete seadusest, menetlustest ja sõlmitud
hankelepingust ei ole võimalik
otsust langetada üleöö.
Vallavalitsuse soov ja huvi
on, et meie valla elanikele pakutakse kvaliteetset teenust.
1. veebruaril kohtusid vallavalitsuse esindajad ka ÜTK
juhiga, keda teavitasime, et menetluste lõpuni jõudmise korral ning piisavate õiguslike
aluste olemasolul soovime
praeguse liinivedajaga lepingu
lõpetada enne tähtaega.
Lepingu lõpetamise õigus
on ÜTK-l. Konkreetse otsuseni loodame koostöös ÜTK-ga

jõuda lähinädalatel.
Küll aga tekib sellega seoses
oht, et siseliinide toimimine
võib katkeda. Otsime sellele
olukorrale lahendusi ja loodame elanikelt siseliinide stabiilsuse saabumiseni mõistvat
suhtumist.
Vallavalitsus ja ÜTK vabandavad kõigi laste ning lapsevanemate ees, kes on pidanud
kannatama puuduliku bussitransporditeenuse tõttu.
Kõige operatiivsemalt saab
bussiliinide hilinemiste kohta
lisainformatsiooni bussifirma
OÜ ATKO Liinid infotelefonil
641 8218 ja e-posti aadressil
grete.alviste@atko.ee.
Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud teave
jõuaks kohe ka valla lepingupartnerile ÜTK-le (info@
ytkpohja.ee) ja Harku vallavalitsusse (harku@harku.ee).
Juhul, kui näete liinil sõitmas
tehniliselt mittekorras bussi,
helistage esimesel võimalusel
hädaabinumbril 112.

MAANTEEAMETI KOMMENTAAR
Mika Männik
Maanteeameti juhtivekspert:
Maanteeamet osaleb kontrollreididel tehnoeksperdina ehk
meie spetsialistid vaatavad sõiduki üle, tutvustavad politseiametnikule leitud vigu ja annavad oma hinnangu, kas sõiduk
tuleks saata erakorralisele ülevaatusele või rakendada sõidukeeldu. Seejärel otsustab politseiametnik, kumba võimalust
rakendab, ja teeb vastava haldusakti.
Erakorralisele ülevaatusele suunatud või sõidukeelu saanud
sõidukid peavad enne liiklusesse tagasitulekut läbima ülevaatuse. Sõiduki tehnoülevaatus teostatakse täies mahus.
Maanteeamet saab ülevaatuse teostamise kvaliteeti kontrollida ülevaatuspunktidesse paigaldatud salvestusseadmete
abil. Lisaks, kui sõidukil esinevad tõsised vead, saab need
üles panna maanteeameti häireinfosse. See tähendab, et kui
sõiduk läheb ülevaatusele, saab maanteeamet sellest teada.
Seejärel võetakse ülevaatuspunktiga ühendust ja palutakse
teha pildid nendest sõlmedest, mis olid katki. Nii on võimalik
veenduda, et sõiduk on korda tehtud. Samuti saab rakendada
järelkontrolli, kus teatud aja möödudes vaadatakse sama
sõiduk jälle liikluses üle.
30. jaanuaril kontrollitud bussidel esines probleeme rehvide mustri jääksügavusega, pidurite rikke indikaatortuled
põlesid, ühel juhul ei töötanud klaasipesurid ning ühel juhul
oli probleeme turvavöödega – need ei lukustunud ja osa
kinnitusi oli puudu.
BUSSIFIRMA ATKO BUSSID OÜ KOMMENTAAR
Arvo Sarapuu jr
OÜ ATKO Liinid Harjumaa osakonna juhataja:
Bussid, mille tehnilisele olukorrale kontrollreidi käigus tähelepanu juhiti, läbisid samal või järgneval päeval uuesti tehnoülevaatuse. Tehnilised puudused on kõrvaldatud ja bussid
jätkavad liinide teenindamist. Kontrollreidi käigus välja toodud tehniliste vigade kontrollaktide vastavuse erakorralise
tehnoülevaatuse nõuetele oleme vaidlustanud ja saame anda
täpsemaid kommentaare pärast vaidlustusotsuste selgumist.
Koolibusside teenuse vallas tihendame veelgi busside
järjepidevat korralist hooldust kindlustamaks, et nende busside tehniline olukord oleks veel rohkem pideva tähelepanu
all. Samuti otsime võimalusi asendamaks praegu kooliliine
teenindavaid busse, et need ületaksid praeguste hanketingimustega bussidele kehtestatud nõudeid.
MTÜ PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS KOMMENTAAR
Vello Jõgisoo
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegevdirektor:
Oleme Harku valla siseliinidel ilmnenud probleemidest teadlikud ja suhtume nende lahendamisse täie tõsidusega. Oleme
veendumusel, et sellises tehnilises seisukorras bussidega
inimeste vedamine ei ole mingil tingimusel aktsepteeritav.
Meie jaoks on väga oluline, et kõik liikluses osalevad bussid
oleksid tehniliselt korras. Kui vedajad on kasutanud rikkis
busse, on võimalik neile teha trahve ja viimase abinõuna on
meil õigus leping enne tähtaega ka lõpetada.
Enne lõpliku otsuse langetamist peame Harku vallalt ära
ootama väärteopaberid ja maanteeametilt politseimaterjalid,
et seejärel otsustada, keda ja kui palju karistada. Samuti lisame sinna eelnevate juhtumite materjalid ja seejärel selgub,
kas kogu materjalide summa kogumina annab aluse lepingu
lõpetamiseks või ei.

Tabasalu tervisekeskuses peeti sarikapidu
Kolmapäeval,
30. jaanuaril kogunesid
asjaosalised kerkiva
tervisekeskuse juurde,
et sarikatelt pärg alla
tuua. Ehitajate
esindaja kinnitusel
ollakse tööga graafikus
ja maja valmib juunis.
MARI KUKK

arikapidu tähendab teaS
tavasti seda, et ehitus on
jõudnud poole peale. Valla-

majanduse spetsialist Mihkel
Jürisson pidas kõne ja tänas
ehitajaid jõudsalt edeneva töö
eest ning kiitis kõiki tööprotsessis osalejaid.
Abivallavanem Mar is
Viisileht meenutas, et alles see
oli, kui asetati nurgakivi sellele

Tervisekeskus kui rätsepaülikond – kordumatu, ainulaadne ning
loodud elanike ja perearstide vajadusi arvestades.

valla ühele olulisemale objektile, ja nüüd peetakse sarikapidu, millel on selge sõnum:
meie koduvalla keskus, Taba-

salu, on muutumas nüüdisaegsemaks. Viisileht tänas
ehitajaid, arhitekte ja projekteerijaid. Sarikapärja tõid alla

Sarikapärja allatoomine. / Fotod: Liina Rüütel

Jürisson ja KRTL-i esindaja
Vaido Varusk. Seejärel olid
kõik oodatud traditsioonilisse
sarikalauda.

Toomas Ruus, ehitajate esindaja, kinnitas, et töödega ollakse järje peal, seni ei ole ettenägematuid katkestusi ette tul-

nud. Ta möönis, et mõningal
määral on olnud probleemiks
lumi ja niiske ilm.
Tervisekeskus ehitatakse
Teenuste 2 asuva arhitekt Tõnu
Liigandi 1972. aastal projekteeritud teenustemaja kõrvale Tui pargi poolsesse külge.
Uude keskusesse on plaanitud
ruumid perearsti-, hambaravi-, ämmaemanda-, füsioterapeudi ja koduõenduse teenuse osutamiseks, samuti on
plaanitud pind apteegile, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise ning teraapia tarbeks.
Tabasalu tervisekeskuse hoone kontseptsiooni on välja töötanud Metusala Arhitektid OÜ
ja projekteerinud Infragate AS
ning ehitab PRO Ehitus OÜ
ja KRTL.
Hoone valmimist toetatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetusmeetmest. Ehitustööde maksumus on umbes
2,1 miljonit eurot.
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RIIGIKOGU VALIMISED
Veebruari lõpus ja
märtsi alguses valime
uue Riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija
jaoks seekord ei ole:
valimisperiood on ikka
kümme päeva, hääletada
saab nii jaoskonnas kui
ka juba kümnendat korda
elektrooniliselt. Kuid
mõnele olulisele punktile
tahan siiski tähelepanu
juhtida.

3. märtsil toimuvatel Riigikogu
valimistel on igal häälel jõud

PRIIT VINKEL
Riigi valimisteenistuse juht

V

alimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017.
aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille
leiate aadressilt valimised.
rahvastikuregister.ee. Neljal
esimesel eelhääletamise päeval, 21.–24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maa-

Harku vallas on
valimisealisi
elanikke 29. jaanuari seisuga
10 724.

konnakeskuste kaubamajades
ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav
ja lihtne.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes
on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi
saab vormistada paari minutiga veebilehel www.eesti.ee, samuti võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui ka e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ja seda ei
mõjutaks kõrvalised tegurid.
Toetudes erinevate riikide kogemusele, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja
meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on “koostöö”
märksõna, millega annab palju
ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes
on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Harku vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1, mis on elukohajärgne jaoskond Tabasalu aleviku
ja Ilmandu, Rannamõisa ning Meriküla elanikele. Valimisjaoskonna nr
1 hääletusruum asub Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoones (Kooli tn 1,
Tabasalu alevik), infotelefon on 5411 0015.
Valimisjaoskond nr 2, mis on elukohajärgne jaoskond Harku aleviku
ja Harkujärve, Kumna, Kütke, Laabi, Tiskre ning Tutermaa küla elanikele.
Valimisjaoskonna nr 2 hääletusruum asub Harkujärve Põhikooli hoones
(J. Venteri tee 2a, Harkujärve küla), infotelefon on 5411 0016.
Valimisjaoskond nr 3, mis on elukohajärgne jaoskond Adra, Humala,
Liikva, Muraste, Naage, Suurupi, Sõrve, Vaila, Vahi, Viti, Vääna, Vääna-Jõesuu ja Türisalu küla elanikele. Valimisjaoskonna nr 3 hääletusruum asub
Muraste Kooli hoones (Lee tee 9, Muraste küla), infotelefon on 5411 0017.
Teave valimiste kohta on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
www.valimised.ee.
Kui 16. veebruariks ei ole te saanud koju või postkasti valijakaarti
või kui teie valijakaardil on andmetes vigu, helistage Harku vallasekretärile telefonil 600 3844.

Eelhääletamine

saab olenemata elukohast eelhääletada
maakonnakeskuses. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb
kell 20.
25.–27. veebruarini saab eelhääletada kõigis Harku valla
valimisjaoskondades (Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Harkujärve Põhikoolis ja Muraste
21.–24. veebruarini

Koolis). Hääletamine algab
kell 12 ja lõpeb kell 20. Samuti toimub hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija
asukohas. Valija asukohas hääletamist korraldab ja väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada jaoskonnas
nr 1 ehk Tabasalu Ühisgümnaasiumis, Kooli tn 1.

Elektrooniline
hääletamine
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäev läbi kuni 27. veebruarini kell 18. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee.
Tuletan meelde, et valija peab
veenduma, et tema arvuti on
korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste
kätte ei ole lubatud.
Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga,
siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma
e-häält enam muuta ei saa.
Hääletamine valimispäeval
3. märtsil, valimispäeval, algab
hääletamine valimisjaoskondades kell 9 ja lõpeb kell 20,
samuti saab hääletada kodus.
Valimispäeval saab hääletada vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!

Teavita ebaausatest
kampaaniavõtetest
Valimiskampaaniatel hoiavad silma peal valimiste
valvurid, kelle ülesanne on jälgida valimisvõitluse
vastavust heale valimistavale.
VALIMISVALVURID

ea valimistava on selleks, et tagada valimiskampaaH
niates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav
suhtumine valijasse, tugevdada demokraatiat ja tõsta

valijate teadlikkust. Igal inimesel on õigus jälgida hea tava
järgimist valimiskampaaniates ning juhtida tähelepanu
konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele,
mis hea tava põhimõtetega vastuollu lähevad.
Hea valimistava keskendub neljale teemale: valimiskulude läbipaistvus, avalike vahendite kuritarvitamine,
valimiskampaaniate sisulisus ning kandidaatide seisukohtade avalikkus.
Hea valimistava valvuritena löövad sel aastal kaasa
Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, MariLiis Jakobson, Evelin Pärn-Lee, Tarmo Jüristo, Tõnis Saarts
ja Urmas Vaino. Hea valimistava on kättesaadav www.
heakodanik.ee.
Andke kõigist rikkumiskahtlustest teada e-posti aadressil valimistava@heakodanik.ee.
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KOOLIHARIDUS
Projekteeritavas
Tabasalu hariduslinnakus
on nii 1.-2. kooliastme
põhikool kui ka riigigümnaasium, senist koolimaja hakatakse ümber
ehitama progümnaasiumi
muusikakooli ja huvitegevuste jaoks.

Unistame suurelt, kavandame
nutikalt ja teostame targalt

AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

S

oovime hariduslinnakus
luua igale õppijale võimalused oma võimeid
maksimaalselt rakendada,
jõuda oskuste ja isiksuse arengus sellisele tasemele, mis võimaldab õppuril kohaneda järgmise haridusastme ning ühiskonna tulevikuvajadustega.
Kujutame hariduslinnakut
ette tervikuna, mis koosneb
oskuslikult seotud iseseisvatest
koolidest. Õpe kolmes eraldi
ruumiprogrammiga koolihoones võimaldab erinevat lähenemist eri vanuses õppuritele
eakohaselt sobivamate õpitingimuste loomiseks. See tähendab kolme erinevat õppesisu
koos asjakohase õppekorralduse, õpetajaskonna ja õpet toetava ruumiprogrammiga.
Ideed kolledžist
Kuna gümnaasiumi põhiülesanne on gümnasistide ettevalmistamine kõrghariduse
omandamiseks, on loodav õppekorraldus sarnane kolledžiga.
Näiteks ühe ajalise õpiühiku
pikkus on 75 minutit, õppepäeva mahub neid kuni viis.
Õppe sisu jaotub kursusteks.
Õppurile on neist osa kohustuslikud, osa valitavad. Õppur

Selline peaks välja nägema tulevane hariduslinnak. / Eskiis: Doomino Arhitektid OÜ ja Hoov AB OÜ

saab igaks stuudiumi aastaks
valida talle huvi pakkuvaid
mooduleid ja valikkursusi.
Progümnaasiumi ehk põhikooli kolmanda kooliastme
õppekorraldus toetub professionaalsetele kvalifitseeritud
aineõpetajatele nüüdisaegselt
varustatud ainekabinettides
ning laborites (nt keemia, füüsika, bioloogia, geograafia).
Ühisgümnaasium praktiseerib
praegu erinevaid lähenemisi,
otsides neist sobivaimat kolmanda kooliastme õppe korraldamiseks.
Kogupäevakool
Õpilased ja õpetajad tulevad
kogupäevakooli kell 8–9 ja

lahkuvad kell 16–17. Õpilased
õpivad nii hommikul kui ka
pärastlõunal, osalevad õpiülesannetes ja projektides, õppekava toetavas huvitegevuses
õppehoones ja muudes õppekavavälistes tegevustes väljaspool 1.–2. kooliastme õppehoonet (sh huvitegevus, -haridus, -ringid, spordiklubid, muusika- ja kunstikool, noortetegevused).
Linnakusse projekteeritava
1.-2. kooliastme õppehoone
keskseks ruumiks on läbi kahe
korruse ulatuv klaaskatusega
aatrium, millest pääseb lihtsalt
hoone kõikidesse osadesse.
Aatriumist saab minna õpipesadesse ja hoone taha jää-

vale välisõppealale. Igale vanuseastmele (7–12-aastastele) ja
eriliste vajadustega õpilastele
on omaette õpipesa, kuhu pääseb ka otse õuest. Õpipesades
on kõik vajalik: kolm õpperuumi, puhkeruumid, rühmatööde tegemise kohad, garderoobid, tualetid. Kolmandal
korrusel on õpipesadega mitteseotud aineklassid, HEV õpilaste pesa ruumid.
Nüüdisaegne
õpiprotsess
Õpiülesandeid koju ei anta ja
õppematerjale kotiga koju vedama ei pea. Igal õpilasel on
personaalne ratastel õppevahendite tumba, mis seisab üld-

juhul koduklassis, õpilastel on
kas tahvel- või sülearvuti, põhiline osa õpikutest on digitaalsel kujul, paberkandjal
õppematerjalide (sh õpikud ja
vihikud) osakaal on viidud miinimumini, õpiprotsess (omandamine ja kontroll) toimub
valdavalt digitaalselt.
Õpetajad juhendavad õpilasi õppeprotsessis ja teevad ära
kõik vajalikud ettevalmistavad
ning järeltegevused koolis tööaja jooksul – õpetaja tööaeg
koolis on igal koolipäeval seitse
tundi. Õpetajatele luuakse koolis vajalikud ruumilised tingimused tööks õpipesades, kolleegidega suhtlemiseks ja lõõgastumiseks.
Peale õpetajate ja tugispetsialistide töötavad koolis huvitegevuse ja noorsootöö spetsialistid – ringijuhid ja pikapäevaõpetajad. Nende tegevused täiendavad õppekava
tegevusi.
Koolist kogukonnakeskus
Kella kuuest õhtul on õppehoone kogukonna kasutuses
(sh ka koolide õpilased). Üldine põhimõte on, et kõik
avalikud ruumid on koolipere
ühiskasutuses – õpilased võivad viibida ja kasutada kogu
koolihoonet (v.a nt õpetajate
privaattsoon).
Kooliruumid võimaldavad
õppida kolmes vormis: klassiga koos, rühmas (2–8 liiget) ja
iseseisvalt, tegelda huvi- ja
meelistegevustega, suhelda

kaaslastega ning olla omaette.
Kultuuri/spordihoone ees
olevas fuajees on külastajate
garderoob. Kooli ainekabinetid ja muud vajalikud ruumid
on ringide ja huvitegevuste käsutuses, nt muusikakabinetis
toimetavad muusikaringid ja
kunstikabinetis kunstiringid,
õppeköögis kokandusringid,
töökojas meisterdamise ringid jne.
Personaalne lähenemine
Kooli tugispetsialistidel (nt logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) on kabinetid, kus
teenindatakse õpilasi ja nende
vanemaid.
Õpipesas on õpilasele laud
ja tool, mida on võimalik õppe
metoodikast lähtudes vabalt
ümber paigutada, ka ringikujuliselt, üksteise taha, rühmadena jms, ning iga õpilase jaoks
õppevahendite tarvis mobiilne
tumba (võib tõsta üksteise peale või paigutada õpilase laua
alla).
Koolil on sisehoov(id) õueõppeks ja rekreatsiooniks –
söögivahetunni järel on vähemalt pooletunnine õuevahetund.
Tabasallu ehitatav 1.–2. kooliastme õppehoone loob tingimusi uuenevale õpikäsitlusele,
annab võimaluse uute õppemeetodite rakendamiseks,
hoiab kooliperel sära silmas
– õpilased tahavad õppida,
õpetajad õpetada ja lapsevanemad leiavad alati rõõmuga
tee kooli.

Täiendavad võimalused huviringides osalemiseks
väljaspool kooli, köitega ronimist, ööbimist köetavates telkides jms.
Kindlasti ei puudu noorte
vaba aja valikutest robootikaring, kus arendatakse Ozoboti
võimalusi; progejate ring, kus
õpitakse tegema arvutimänge,
kodulehti. Sügisest avame juutuuberite ja mudelismiringi.

Meil kõigil on soov,
et iga laps saaks käia
vähemalt ühes huviringis.
Juba kolmandat aastat
on Harku vallavalitsusel
võimalus riigieelarvest
suunata täiendavaid
toetusi 7–19-aastaste
noorte huvihariduse ja
-tegevuse kättesaadavuse
ning mitmekesisuse
parandamiseks.
KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

änavu on oodata palju
T
uusi ja põnevaid huviringe,
millega tublid ringijuhid valla
laste vaba aega sisustama hakkavad.

Noortetoad ja -keskused
Harku valla huviringide tegevust koordineerib enamasti
Huvitegevuse ja Noorsootöö
Sihtasutus, kes peale Tabasalu
keskuse on oma tegevusega
jõudnud juba ka Murastesse,
Harkujärvele kui ka VäänaJõesuusse.
Suurem eesmärk on, et
Harku valla koolide lähedu-

Tabasalu muusikakooli saksofonistid. / Foto: Krista Dreger

ses oleks kõigil valla noortel
võimalus osaleda noorsootöös. Eelmisel aastal sai pilootprojektina alguse Vääna-Jõesuu noortetuba, mille on kohalikud noored väga soojalt vastu
võtnud. Sel aastal jätkame seal
noortele vaba aja sisustamise
pakkumist, lisaväärtusena tekivad juurde ka väikesed huviringid. Kuna Vääna-Jõesuu
läks väga hästi käima, üritame
sel aastal sama mudeli alusel
pakkuda noortele vaba aja võimalusi ka Väänas.
Tabasalu noortekeskuse

kokakool on justkui üks suur
maailm, kus ei katsetata vaid
uusi retsepte, vaid räägitakse
tervislikust toitumisest ja kõigest muust. Populaarsed on
veel DJ-klubi ja noortebänd,
keraamika- ning psühholoogiaring.
Sihtasutus pakub ka erinevaid spordiringe Harkujärvel
ja Tabasalus, kus lapsed saavad
liikuda ja joosta, lauatennist
mängida; sel aastal avame veel
teisegi grupi saalihokitreeninguteks. Matka- ja seiklusringid
pakuvad võimalusi matkata

Külakeskused
Lisaks toimuvad noortele erinevad huviringid Alasniidu
külaseltsi (tarbekunstiring),
Harkujärvel Fea Stuudio (näitering), Kumna kultuuriaida
(puutöö-, lauatennisering) ning
Vääna-Jõesuu külakeskuse
(loodus- ja spordiringid) vedamisel.
Ülipõnevad on tehnikaringid, mida lapsed eriti ootavad. Näiteks motokrossitrennid, kus juba väikesest peale
saavad noored end tehnikavaldkonnaga kurssi viia. Järgmisel aastal ootame rohkem
just selles valdkonnas osavaid
ringijuhte, et lastel oleks tehnikavaldkonnas enam võimalusi.
Uuel staadionil on nüüd
noortel suurepärased võimalused ka kergejõustiku harrastamiseks. Selle tarvis loodud uue
Tabasalu Kergejõustikuklubi
tegevust võiks iga kodus istuv
laps kaema minna ja koos

treeneriga liikumise rõõmust
osa saada – eks siit kasvavadki
välja meie oma valla kergejõustiku tippsportlased.
Peale selle oleme ka mereäärne vald ja on suur soov arendada noortes purjespordihuvi. Osa noori on tee selle harrastuseni juba leidnud, aga et
purjetamisringist veel rohkem
noori osa saaks, hangib Tilgu
Sadama Jahtklubi sel aastal
juurde kolm uut purjekat.
Heameel on ka selle üle, et
peale suviste alade toimuvad
ka talisporditreeningud – esimest korda pandi vallas kokku
lumelauakooli treeningrühm.
See projekt õnnestus täielikult,
sest kohad täitusid tundidega.
Noortel on võimalus kord nädalas käia koos juhendajatega
Valgehobusemäel ja õppida selgeks lumelauaga sõitmine ning
trikid.
Huviringijuhtide
ümarlaud
Sügisel toimunud huviringijuhtide ümarlaual selgitasime
välja meie valla noorte ootused
ja kaardistasime võimalused,
et huviringide valikut mitmekesistada. Üks tore idee, mille
nüüd teoks teeme, on see, et
õpetaja sõidab ise laste juurde,

et nad saaksid mõnda muusikainstrumenti proovida. Nimelt teeb Tabasalu muusikakool Harku valla koolidesse
mobiilse puhkpilliorkestri.
Õpetaja tuleb ise kooli ja väike
grupp lapsi saab osaleda unikaalses puhkpilliorkestri töös
– ehk kerkivad siitki uued
kuulsad muusikud.
Tabasalu Ühisgümnaasiumis alustab tööd muinasjututeater, foto- ja videoring
ning suurematele õpilastele
improteater.
Igale noorele midagi
Peale uute võimaluste, mida
saab pakkuda tänu noorsootöö
seaduse muudatusest tuleneva
riigieelarvelise toetuse tõttu,
jätkuvad Harku vallas erinevad huviringid koolide ja lasteaedade, Tabasalu muusikakooli, spordiklubide ja huviharidust pakkuvate organisatsioonide juures. Iga noor
võiks leida endale hobi, mida
armastab!
Harku vallavalitsus teeb
praegu ettevalmistusi, et sel aastal saaks toetada huviringides
käivaid lapsi, kelle peres kasvab neli või enam last ning kelle peres on raske või sügava puudega laps.

Üle 30 huvikooli ringi info: www.huviringid.ee
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Taas on kerkinud
päevakorda Harku valla
haridusvõrgu tulevik.

Quo vadis, koduvalla haridus?

MARIS VIISILEHT

Koolide hoolekogud

Abivallavanem

P

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on koolide hoolekogude pädevuses peamiselt võimalus arutada ning avaldada arvamust. Hoolekogu
tegevus hõlmab koolielu kogu selles ulatuses – alates kooli õppekava,
põhimääruse, eelarve ning nende muudatuste kinnitamisest, lõpetades
probleemsete õpilastega.
Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja (vallavalitsuse) esindaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide esindajad.
Hoolekogud lähtuvad oma töös Haridus- ja teadusministeeriumi väljaantud õigusaktist "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja
töökord“. Harku valla koolide hoolekogude valimisel lähtutakse kehtivast
õigusaktist "Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord
ja töökord“. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teatajas.

raegu kehtivas Harku
valla arengukavas aastani 2037 (kehtestati 27.
septembri volikogu istungil)
on välja toodud üldhariduse
eesmärk: “Harku valla õpilased
(sh hariduslike erivajadustega
õpilased) on valla erinevates
paikkondades vajaduspõhiselt
kindlustatud kaasaegse kvaliteetse kodulähedase põhiharidusega I-II kooliastmes ning
põhihariduse III kooliastmes
ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse riigigümnaasiumis saavad õpilased

Tutvu Harku valla koolide hoolekogude koosseisudega koolide kodulehtedel.

Harku valla koolide
õpilaste arv
20. novembri seisuga
• Tabasalu Ühisgümnaasium:
1004 õpilast
• Muraste Kool: 313 õpilast
• Harkujärve Põhikool: 240
õpilast

Harku valla koolivõrk. / Allikas: Google Maps

• Vääna Mõisakool: 101 õpilast
• Vääna-Jõesuu Kool: 141
õpilast
Kuni 18. veebruarini on e-keskkonnas Haldo (www.haldo.ee)
võimalik esitada taotlusi esimestesse klassidesse koha saamiseks 2019/2020. õppeaastal.

(sh hariduslike erivajadustega
õpilased) omandada Tabasalu
hariduslinnakus. Loodud on
mitmekesised võimalused elukestvaks õppeks.”
Alanud on Tabasalu hariduslinnaku projekteerimine – riigigümnaasiumi hoone, algklas-

side maja esimesele ja teisele
kooliastmele ning mitmefunktsioonilise saali kavandamine. Kuna projekteerimistööde maht on väga suur, võtab selle valmimine aega ligi
kümme kuud. Projekteerimine
toimub haridus- ja teadus-

Kogukonnad soovivad valda
kahte üheksaklassilist kooli
Viimasel kahel aastal on toimunud
Harku vallas arutelud siinse koolivõrgu arengu teemal. 2017. aasta
jaanuaris esitasime vallale ettepaneku muuta Muraste Kool üheksaklassiliseks, uuesti pöördusime
2018. aasta novembris.
MART EENSALU
Muraste Kooli hoolekogu esimees

V

allavolikogu ja -valitsus on kinnitanud,
et praeguseks puuduvad tegurid, mis
välistaksid võimaluse Muraste Koolis 7.–9.
klassi loomist, kuid lõplikku otsust seni
langetatud ei ole. Muraste Kooli kasvamise mõtet toetab igati vallavalitsuse tellitud Harku valla koolivõrgu eksperthinnangu
rahvastikuanalüüs ja majandusliku mõju
analüüs. Vähemalt kahe paralleeli jagu lapsi
on olemas ainuüksi oma paikkonnast. Ka
Muraste Kooli juhtkond on kinnitanud
valmisolekut kooli kasvamisega kaasnev
väljakutse vastu võtta.
Annab valikuvõimaluse
Muraste Kool võiks kasvada juba 2019/2020.
õppeaastast seitsmenda(te) klassi(de) lisandumisega. Selline lahendus leevendaks ka
tulevatel aastatel TÜG-is tekkivat ruumikitsikust ning Muraste ja Tabasalu koolid

täiendaksid üksteisega koostööd tehes.
Demograafilise ja majandusliku mõistlikkuse ning koolide suuruse kõrval on väga
oluliseks faktoriks ka pakutava hariduse
sisu ning lapsevanemate soov valida oma
tõekspidamiste järgi vallasiseselt erinevate
koolide vahel, võimaldamaks oma lapsele
parimat arengut toetavat haridust. Valiku
loomine toetaks valla eesmärkide täitmist –
Harku valla strateegilistes arengusuundades
nähakse, et praeguse 52% asemel peaks
2024. aastal valla kooli(de)s õppima 80%
piirkonnas elavatest 7.–9. klassi õpilastest.
Huvi on ka teistel
2017. aasta Muraste hoolekogu läbi viidud
küsitluses osales 253 lapsevanemat, kellest
95% pooldasid Murastesse 7.–9. klassi loomist. 2018. aasta sügisel viidi Vääna-Jõesuu
Kooli lapsevanemate initsiatiivil lapsevanemate ja kogukonna hulgas läbi küsitlus,
milles osales 193 inimest. Muraste Kooli
kasvamist üheksaklassiliseks pooldas 88%
lapsevanematest, 71,5% vanematest sooviksid oma lapse kolmandas kooliastmes
panna Muraste Kooli. Vääna Mõisakooli
hoolekogu on samuti avaldanud toetust
Muraste Kooli üheksaklassiliseks kasvamiseks, leides et see peaks olema võimeline
vastu võtma lapsi kolmandasse kooliastmesse ka teistest valla väikestest koolidest.
Loodame, et lapsevanemate laiapõhjalise
toetuse ja eksperthinnangu toel saab meie
tubli kool peagi vallavolikogu otsusega
võimaluse kasvada üheksaklassiliseks.

ministeeriumi, Riigi Kinnisvara AS-i ja Harku vallavalitsuse
omavahelises koostöös. Lisaks renoveeritakse praegune
TÜG-i hoone, kus hakkab
tegutsema progümnaasium,
muusikakool ja noortekeskus.
Viimastel kuudel on ker-

kinud üles arutelud hariduse
andmise tuleviku üle meie
vallas. Haridusvõrgu teemal
räägiti 8. jaanuaril haridusjuhtide nõupidamisel Harkujärve
Koolis, kus kõik osalenud koolijuhid olid ühel meelel Tabasalu hariduslinnaku visiooni
elluviimise osas. Üheskoos
tehti antud kohtumisel ettepanek vallavalitsusele ja -volikogule mitte muuta kokkulepitud Tabasalu hariduslinnaku strateegia elluviimist ning
Muraste kolmanda kooliastme
küsimuste juurde tulla vajadusel tagasi järgmisel kümnendil.
28. jaanuaril toimus Muraste koolimajas arutelu Harku
valla haridusvõrgu, Tabasalu
hariduslinnaku ja Muraste kooli kasvamise teemal. Kohtumine toimus rahulikus ja konstruktiivses õhkkonnas, kus kõik

osapooled said oma seisukohad kuulajatele, kelleks olid
peamiselt kohalikud lapsevanemad, edastada.
Kuidas edasi? Kas jätkata
arengukavas toodud senist
haridusvõrgu strateegiat või
alustada arengukava muutmist, et selgitada välja, kas lisaks Murastele on vajadus põhikooli kolmanda kooliastme
järele ka valla teistes kantides
(nt Harkujärve-Tiskre)? Kuna
haridusvõrku puudutavate otsuste tegemine on Harku vallavolikogu otsustuspädevuses,
arutatakse valla haridusvõrgu
kujunemist lähikuude volikogu
komisjonides ja istungitel.
Siinkohal avaldame lugejatele jaanuarikuus vallavalitsusse
jõudnud Tabasalu ja Muraste
koolide hoolekogude seisukohad.

Vald vajab korralikku
hariduslinnakut
Praeguse Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengu peamine
kitsaskoht on ruumipuudus,
kasutusel on viis moodulklassi
120 õpilasele. 2019/2020.
õppeaastast peab moodulklasside
arvu suurendama.
KAUPO RÄTSEPP
Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees

eie hoole- ja vanematekogu soov on
M
keskenduda õppijatele parimate, uut
õpikäsitlust ja kaasava hariduse põhimõtteid

järgivate tingimuste loomisele.
Oleme kaalunud kõiki ruumilahendusi
ja toetame Tabasalu hariduslinnaku rajamist mahus, mis on 2016. aastal sätestatud
haridus- ja teadusministeeriumi (HTM)
ning Harku valla vahelises kokkuleppes,
mille alusel on lubatud, et Tabasalus on võimalik alates 2020. aasta septembrist omandada gümnaasiumiharidust riigigümnaasiumis. Samuti on seal öeldud, et koos uue
koolihoone valmimisega ehitab vald koostöös RKAS-iga spordi- ja kuueklassilise
põhikoolihoone.
2017. aastal andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps välja ka käskkirja, mis
sisaldas otsust raha eraldamiseks Tabasalu
riigigümnaasiumi ehitamiseks.

Igaühega arvestav
Tunnustame Harku vallavalitsust ja RKAS-i
tulevaste hoonete ning riigigümnaasiumi
õppehoone arhitektuurivõistluse läbiviimise
ja projekteerimislepingu sõlmimise eest.
Tabasalu hariduslinnaku hooned projekteeritakse täismahus võidutöö arhitektide
visiooni põhjal.
Võidutöö terviklahendus loob eeldused
õppetöö korraldamiseks, mida nõuab muutuv õpikäsitus. Eesmärk on kujundada õpe
Tabasalu põhikoolis ja riigigümnaasiumis
igaühe individuaalsust arvestavaks, sotsiaalset arengut toetavaks, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavaks. Kaasava
hariduse õnnestumise eeldus on pädevad
ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid,
kes Tabasalu koolis lapsi õpetavad.
Paremad tingimused
Valla hariduse tugevdamiseks tuleb 2020/
2021. õppeaastaks ellu viia Tabasalu hariduslinnaku rajamine täismahus.
Sinna ehitatakse muutava õpikäsituse vajadustest lähtuv 1.–2. kooliastme koolihoone,
lisaks 50-kohaline õpipesa erivajadustega
õpilastele 1.-3. kooliastmes. Ühisgümnaasiumi õppehoone kujuneb 3. kooliastme
põhikooliks, sama õppehoone 2006. aastal
valminud hooneosa kujundatakse Tabasalu
muusikakooliks. Riigigümnaasium ehitakse
Tabasalu hariduslinnakusse 2020./2021.
õppeaastaks. Samuti rajatakse hariduslinnakusse mitmefunktsiooniline saal.
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Iga päev vajavad Harjumaa koolid asendusõpetajaid kõikides
õppeainetes. Praegu
on vaja näiteks kuu
aega asendada häälepaelte põletikuga
muusikaõpetajat, kaks
nädalat jalaluumurruga
füüsikaõpetajat ja
programmi Erasmus+
kaudu praktikale minevat
klassiõpetajat.
GERLI NEPPI
MTÜ ASÕP müügi- ja turundusjuht

I

gaüks, kellel on kõrgharidus
ja juhtimise või noortega töötamise kogemus või läbitud
õpetajakoolitus, saab abiks
olla.
Asendusõpetajaid vahendava programmiga (ASÕP) on
liitunud 224 inimest erinevatel
põhjustel ja nende kogemused
on väga innustavad. Aastaid
pangas spetsialistina töötanud
ja praegust juuratudengit Age
Saksa (31) motiveeris asendusõpetajate vahendamise programmiga liituma võimalus saada õpetaja kogemus. “Kui ma
ASÕP-iga liitusin, olin nii indu
täis ja ootasin nagu laps oma
sünnipäeva, et millal ometi
saan minna kooli ja ennast proovile panna,” rääkis Saks. Tema
sõnul annab ASÕP väga hea
võimaluse proovida õpetajaametit ja tema kogemused on
olnud suurepärased.
Tartu Ülikooli üliõpilane
Liina Maurer (21), kes asendab
eesti keele ja kirjanduse õpetajat Tabivere Põhikoolis, võttis
oma kogemuse pärast kolme
asenduspäeva kokku nii: “Raske on, aga mind on uskumatult
hästi vastu võetud. Kartsin,
et mind mõistetakse hukka,
sest mul ei ole otsest õpetajaharidust, aga tuleb välja, et see
pole nõnda. Kõik on nii abivalmid ja toredad.” ASÕP-i kandideerimisel ei pea olema läbitud õpetajakoolitus. ASÕP
pakub tundide ettevalmistuseks vajalikke veebipõhiseid
tunniandmiskoolitusi. Maurer

Tule asendusõpetajaks!

Praegune juuratudeng Age Saksa, kes on aastaid pangas töötanud, viib läbi muusikatunde. / Foto: Gerli Neppi

lisas, et õpetajatöö tekitab emotsioone: “Üks 7. klassi tüdruk
ütles mulle täna: te olete nii hea
õpetaja. Mul tuli pisar silma.”
Tänuväärsed asendajad
Koolidirektorite jaoks on tegemist väga tänuväärse tööga.
Raske on leida õpetajaid, veel
raskem aga paindlikke asendajaid siis, kui vajadus tekib. Priit
Jõe, Muraste Kooli direktor,
arvas: “Olemasolevate õpetajate töökoormus on piisavalt
suur. Täiendavate tundide
andmine tähendab lisapinget,
mille tõttu õpetamise kvaliteet õpilaste jaoks tõenäoliselt
langeb.” Ka Vääna Mõisakooli
direktor Heli Rannik leidis:
“Regulaarne täiendavate lisatundide ettevalmistamine ja
läbiviimine võib lühemas perspektiivis tunduda hea võimalusena õpetaja sissetuleku suurendamiseks, kuid pikemas
perspektiivis avaldub see paraku õpetaja kurnatuses, mille
tõttu kannatab nii õppetöö kvaliteet kui ka õpilane.”
Vääna Mõisakoolis toimus
üks esimesi ASÕP-i asendusi.
“Pärast asendusperioodi tõid
õpilased välja õpimetoodikate
vaheldusrikkuse, mis tulenes
erinevate vaatenurkade ja seisukohtade kaasamisest teemade käsitlemisel,” sõnas Rannik,
lisades et meeldiv üllatus oli
asendusõpetajate pühendumus, mis avaldus maksimaalses hoolsuses ning tähelepanus

Kuidas jõuda klassi ette?
• Saatke enda motivatsiooni- ja taustainfo veebivormi kaudu: www.asendusopetaja.ee.
• Liitumine programmiga kinnitatakse ja teile saadetakse pakkumisi tundide asendamiseks.
• Valige sobivad tunnid, kinnitage oma soov tundi anda.
• Tunni ettevalmistamiseks saate info tunni teema, eesmärkide jm kohta
ning lingi veebipõhistele tunniandmise koolitustele.
• Oletegi klassi ees tundi andmas.

nii asendustundide ettevalmistusse kui ka läbiviimisesse.
Kokkuvõtvalt leiavad Jõe ja
Rannik, et põhjendatud vajaduse tekkimisel kasutavad
nad kindlasti asendusõpetajate
teenust.
Võimalus paljudele
Harjumaa koolide huvi asendusõpetajate vastu on jõudsalt kasvanud ja ASÕP ootab asendusõpetajateks uusi inimesi kõigis
õppeainetes. ASÕP-i tegevjuht
Teibi Torm rõhutab, et nad otsivad kõrgharidusega inimesi,
kes soovivad teha paindliku
tööajaga tööd. Ta selgitab, et
asendusõpetajaks tulevad väga
erinevad inimesed: “On pikaajalise kogemusega tippjuhid,
kes soovivad haridusse panustada; üliõpilased; pensionil olevad õpetajad, kes tahavad väikese koormusega tunde anda;
samuti on meil koduseid emasid või ülikooli professoreid, kes

soovivad kontakti noortega.”
Samas on asendusõpetaja
ikkagi õpetaja, kes aitab õpilastel riiklikus õppekavas ette
nähtud teadmisi ja oskusi omandada. Torm ütles: “Asendusõpetaja ei ole lihtsalt meelelahutaja või oma kogemuste
jagaja. Näiteks kui õpilaste
enda õpetaja jääb haigeks, annab ta asendajale selged juhised, mis teemasid tuleb edasi
võtta, mida korrata või harjutada. Õpilaste jaoks ei jää tund
ära, vaid nad saavad kohtuda
erinevate inimestega. Ka see on
väärtus omaette.” Tabasalu Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Risto Pärn võtab oma kogemuse füüsika asendusõpetajaga
kokku nii: “Mulle meeldis, et
meil asendas füüsikaõpetajat
elukogenud teadur, kes teab
laialdaselt füüsikast ja kellel
on elukogemus. Nii jätkus õppetöö ja samas saime kogemusi
elu näinud inimeselt.”

Lisainfo ja asendusõpetajaks registreerimine: www.asendusõpetaja.ee

Koolipere ja külalised
kogunesid 28. jaanuaril
sündmust tähistama
Vääna mõisa talltõllakuuri.
MARI KUKK

K

Koolid ja lasteaiad vajavad
tugiisikuid
Tugiisiku töö põhieesmärk on lapse individuaalne juhendamine ja toetamine lasteasutuses, mille kaudu tagatakse
lapsele hariduse omandamise võimalus ning ennetatakse
hilisemat koolist väljalangemist.

Väärika ajalooga kool sai 164-aastaseks

una ees on ootamas lauluja tantsupidu “Minu arm”,
esitasid lapsed sünnipäevakingitusena mitu keerulist rahvatantsu. Külla tulid abivallavanem Maris Viisileht ja valla
haridusspetsialist Piret Klooren.
Pidulik hommik päädis ühise
kringlisöömise ja muljetamisega.
Direktor Heli Rannik ütles
kõigile aitäh soojade sõnade
eest ja tõdes, et praeguseks on
Vääna Mõisakoolis antud ha-

HARIDUSUUDISED

Vääna Mõisakool – vaimuvalguse ja hariduse kants
juba 164 aastat. / Foto: Vääna Mõisakool

ridust ja vaimuvalgust juba
koguni 164 aastat. Erinevalt
paljudest teistest üle saja-aastastest õppeasutustest kuulub
kool Ranniku sõnul nende
õnnelike hulka, keda on hoolega hoitud ning väärikalt kaitstud. 2014/2015. õppeaastal
mõisahoone renoveeriti ja 2015.

aasta sügisel toimus kooli taassünd Vääna mõisas. “Oleme
jätkuvalt see kool, kus väärtustatakse igat õpilast, koolitöötajat
ja ka kõiki neid, kes meie tegemistega kaudselt kokku puutuvad,” kinnitas direktor.
Kroonikaraamatu järgi asutas Vääna kooli 27. jaanuaril

1855 Vääna mõis. Sel ajal oli
mõisaomanik parun Otto von
Stackelberg, kelle abikaasa
Pauline võttis 1850. aasta paiku omakandi ümbrusest neli
ärksamat noormeest mõisa lastega koos õppima. Kõik need
noormehed said hiljem Vääna
vallas kooliõpetajateks.
Mida väärikale koolile soovida? Rannik leidis, et parim
kink oleks see, kui koolipere
toimetamine iga päev sujuks ja
suhted oleksid sõbralikud kõigiga, kellega kokku puututakse. Ta leiab, et praegu on koolil
hea aeg, sest mõisahoones ei
ole kunagi varem õppinud nii
palju lapsi. “Soovin kõigile palju õnne Vääna Mõisakooli
164. aastapäeva puhul ja olen
kindel, et kui oleme seni vastu
pidanud, toimetame koolina
ka järgmised 164 aastat,” lausus koolijuht.

Peamised ülesanded:
• olla lapse kõrval ja abistada teda erinevates tegevustes,
paralleelselt rühmas või klassis läbiviidavate tegevustega,
lähtudes lapse võimetest;
• vajadusel saata last erinevate spetsialistide juures (logopeed, terapeut, psühholoog), järgida spetsialistide soovitusi ja rakendada neid lapse lasteasutuses viibimise ajal;
selgitada ja juhendada lapsevanemat spetsialistide soovituste täitmisel;
• kui erivajadusega laps on teistest aeglasem või vajab
ülesannete juures põhjalikumat selgitamist, teeb seda
tugiisik;
• kui laps ei saa mõnes tunnis või tegevuses osaleda oma
erivajaduse tõttu, otsib tugiisik talle selleks ajaks muud
tegevust;
• koostöös pere ja kooliga seatakse eesmärgid lapse
toetamiseks.
Tugiisik peab esitama tervisetõendi, karistusregistri väljavõtte ja kirjeldama varasemat kogemust erivajadustega
lastega töötamisel. Juhul, kui kogemus puudub, on võimalik
osaleda tugiisiku koolitusel.
Lisainfo: lastekaitsespetsialisti (Helve Keel) e-posti aadressil
Helve.Keel@harku.ee või sotsiaalhoolekande spetsialisti
(Maarja Maalder) e-posti aadressil Maarja.Maalder@harku.ee.
Tugiisiku teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi
meetmest.
(Helve Keel, lastekaitsespetsialist)

Kuni 1. märtsini saab taotleda
lasteaiakohta
Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitava haridusasutuste haldussüsteemi HALDO
kaudu. Kuni 1. märtsini saab HALDO e-keskkonnas esitada
lasteaiakoha taotlusi järgmiseks õppeaastaks. Täpsem info
lasteaiakoha taotlemise ja kohatasu määrade kohta leiab
veebilehelt www.harku.ee/koha-taotlemine.
Lisainfot taotluste esitamise ja lasteaiakohtade jagamise
kohta saab haridusspetsialisti (Piret Klooren) e-posti aadressil Piret.Klooren@harku.ee või telefonil 606 3805.
(Piret Klooren, hariduspetsialist)

Algab suhtlustreening
lapsevanematele
Perekeskus Sina ja Mina eestvedamisel algab Murastes ja
Tabasalus lapsevanemate suhtlustreening Gordoni perekool.
Suhtlemiskursus sobib
lapsevanematele, kes tahavad
teada: kuidas toime tulla
jonniva lapsega, luua head
suhet ja usaldust; kuidas seista
oma vajaduste eest ja kehtestada end nii, et suhted ei
saaks kahjustada; kuidas seada
piire ja koduseid reegleid nii,
Kas tuled toime jonniva et pereliikmed neid järgiksid;
lapsega? / Foto: Fotolia kuidas ära hoida ja lahendada
konflikte pereliikmete vahel.
Koolitajad juhendavad rühma- ja iseseisvaid töid, annavad lühiloenguid, viivad läbi rollimänge ja grupiarutelusid.
Kõik osalejad saavad 115-leheküljelise Gordoni perekooli
töövihiku.
Muraste Koolis (Lee tee 9) toimub perekool märtsist maini
(20. ja 27.03; 3., 10., 17. ja 24.04; 1. ja 8.05) kolmapäeviti kell
18–21. Koolitaja on psühholoogiline nõustaja ja loovterapeut Õnne Aas-Udam.
Restoranis Seller (Klooga mnt 6a) toimub perekool märtsist aprillini (9., 16., 23. ja 30.03; 6., 13., 20. ja 27.04) laupäeviti kell 11–13. Koolitaja on suhtlemistreener, pere- ja paariterapeut Marge Vainre.
Lisainfo: Osalustasu: 224 eurot, elukaaslasele soodustus
192 eurot (st kaks pereliiget 416 eurot). Koolituskulu saab
tulumaksuga maksustatavast sissetulekust maha arvata.
Lisainfo: www.sinamina.ee/ee/koolitused.
(Perekeskus Sina ja Mina)
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KOOLIHARIDUS
Viimasel ajal on räägitud
sotsiaalministeeriumis
valmivast ja Eesti
Õpilasesinduste
Liidu eestveetavast
eelnõust, mille järgi võib
koolipäeva enne kella
üheksat alustada ainult
hoolekogu nõusolekul.
Küsime kõigilt meie valla
koolijuhtidelt, kuidas
nad suhtuvad mõttesse
nihutada koolipäeva algus
hilisemaks.

Üks küsimus: Kas kool võiks alata hiljem?
vad alustada kell üheksa ja
suuremad osal päevadel kell
kaheksa ja osal päevadel tunni
võrra hiljem. Keegi ei tahtnud,
et nende koolipäev veniks iga
päev kella kolmeni,” täiendab
ta.

MARI KUKK

T

Teadusuuringutele
toetudes
Vääna Mõisakooli juht Heli
Rannik leiab, et koolipäev võiks
järgmisest õppeaastast alata
kell üheksa. “Eelmisel õppeaastal otsustasime, et septembris algab õppetöö kell 8.30. Kui
me ei oleks otseses sõltuvuses
busside sõidugraafikust, oleksime suure tõenäosusega kaalunud ka hilisemat algusaega.
Arutasime päevakava muudatuse läbi nii õppenõukogus kui
ka hoolekogus. Samuti informeerisime plaanitavast muudatusest lapsevanemaid. Vastasseisu antud küsimuses ei
tekkinud,” sõnab Rannik, kes
on teemat arutanud ka kooliperes. Seal ollakse üksmeelselt
muudatuse poolt. “Kuna mitmel õpetajal on varasemad
kogemused eelmistest kooli-

Kas hilisem ärkamine ja koolitundide algus suurendaks õpilaste soovi õppida? / Foto: Pixaby (Pexels)

Koolide hetke meelestatus koolipäeva alguse
kellaaja muutmise suhtes
Tabasalu Ühisgümnaasium – pigem poolt
Vääna Mõisakool – pigem poolt
Muraste Kool – pigem vastu
Harkujärve Kool – pigem vastu
Vääna-Jõesuu Kool – praegu erapooletu

dest, kus koolipäev algas kell
üheksa, siis nad kinnitasid, et
nii lapsed kui ka õpetajad on
hommikul ärksamad. See, et
päev on tunni võrra pikem,
muudab ainult seda, et pikapäevarühmas on väiksem koormus. Oleme seisukohal, et lastel ei ole väsimuse mõttes olulist vahet, kas viimane tund
lõppeb kell kaks või kell kolm.”
Idee hilisemast koolipäeva
algusest on tema sõnul ka kooli õpilaste ülekaalukas soov,
mis ilmnes möödunud aasta
veebruaris, kui Riigikogu liikme Liina Kersna eestvedamisel
moodustati kooli õpilastest
seitse fraktsiooni ning toimus
koolipäeva hilisema algusaja teemaline muudatusettepaneku hääletamine.
Pooltargumente on Rannikul
tuua rohkelt. Näiteks leidsid
Oxfordi teadlased hiljutiste
katsete tulemusena, et laste ja
teismeliste ööpäevaste bioloogiliste rütmide tõttu ei suuda
enamik kümneaastaseid keskenduda koolitööle enne kella

Fakte
• Eesti Õpilasesinduste Liit esindab oma liikmete kaudu ligi 90 000 õppurit
üle Eesti, olles seega suurim noorteorganisatsioon Eestis, seistes koduriigi õpilaste õiguste eest juba aastast 1998.
• Õpilasliidu koostatud eelnõu näeb ette, et koolipäeva võib enne kella
üheksat alustada ainult hoolekogu nõusolekul, kahes vahetuses õppimist tuleb vältida ning söögivahetund pikeneks 30 minutile.
• Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt võiksid muudatused hakata
kehtima alates 1. septembrist 2020.

8.30. USA Pediaatria Seltsi
ülevaateartiklis viidatakse uurimusele, kus on välja toodud,
et hilisem koolipäeva algus
parandab laste õpitulemusi.
Keskmine hinne oli poole palli
võrra kõrgem nii humanitaarkui ka reaalainetes. Sarnaste
tõdemusteni on jõutud ka Brasiilias, Iisraelis ja Itaalias. Enamik sel teemal erinevates riikides tehtud uurimusi lõpeb
soovitusega alustada koolipäeva mitte varem kui kell 8.30.
Direktor tõdes, et nende
koolis sõltub koolipäeva algus
aga otseselt bussiliiklusest. Kui
sõidugraafikud on muudetud,
ei näe nemad ühtegi takistavat
põhjust päevakava muudatuste
elluviimiseks.
Lisaks väheneks aeg, kui
lapsed on sunnitud koolimajas
(pikapäevarühmas) olema vaid
seetõttu, et nad ei saa bussiga
koju sõita. “Praegu avame koolimaja uksed juba enne kella
kaheksat nendele õpilastele,
kes saabuvad kooli kas varahommikuse bussi või vanemate autoga. Siinjuures püüame
võimaluste piires arvestada,
et lapsevanemate hulgas on
neid, kes suunduvad juba kella
7.30 paiku Tallinnasse tööle,”
selgitab Rannik.
Rohkem mängu- ja
liikumisaega
Muraste Kooli direktor Priit Jõe
ütleb, et nende koolis algab
päev kell 8.30. “Isiklikult ei
poolda koolipäeva alustamist
tund aega hiljem ehk 9.30. Pea-

me oluliseks pakkuda õpilastele koolipäeva vältel rohkem
mängu- ja liikumisaega. Selleks toimub meil iga päev pärast kolmandat tundi ehk kell
11.05 pikk õuevahetund, mis
kestab 40 minutit. Pikem liikumine värskes õhus avaldab
positiivset mõju nii vaimule
kui ka kehale,” sõnab ta ja lisab,
et antud teemat kooliperega
arutatud ei ole. Küsimusele,
mida muutus endaga kaasa
tooks, vastab Jõe: “Seoses pika
õuevahetunniga, mida väga
pooldame, läheks tunni võrra
pikendatud koolipäev esimese
ja teise kooliastme lastele veel
pikemaks. Õppimise ja vahetundide tegevuste vaheldusrikkus on oluline. Tunni võrra pikendamine, muutmata päevakava, täiendavat lisaväärtust
lapse õppimisvõimele ei loo.”
Praegune tundide algus
sobivaim
Harkujärve Põhikooli direktor
Külli Riistop ütleb, et arutelu
toimus üle-eelmise nädala
töötajate infotunnis, kus olid
kohal kõik õpetajad, kokk ja
majandusjuhataja. Kõik said
arvamust avaldada. “Mõistagi
on laste seisukohalt kell üheksa
tore alustada, kuid tegelikus
elus on seda raske rakendada,
eriti kui õppemaht jääb samaks,”
sõnab Riistop. “Mulle sobib,
et esimese kooliastme lapsed
alustaksid koolipäeva kell
üheksa, nii nagu meie koolis
praegu ongi. Teise kooliastme
tunnid võiksid alata samuti
kell üheksa, sest tõesti, kella
üheksani on lapsed alles unised ja õpitulemuste saavutamine raskendatud. Samas tean,
kui keeruline on koostada
tunniplaani ... Seepärast on
meie koolis 5.–6. klassil enamik päevadel vaja kooli alustada kell kaheksa.”
Direktor pakub, et kui kõik
koolid peavad alustama kell
üheksa, tähendaks see seda, et
lapsed peaksid saavutama ise-

seisvuse ehk tulema ise kodust
kooli. Praegu sõidutavad vanemad lapsi autoga kooli juurde
ja siirduvad ise kaheksaks ning
poole üheksaks tööle. Teiseks: koolipäev lõppeks hiljem.
Kui praegu saavad vanemate

Mõlemal juhul
poleks osa
inimestest selle
otsusega rahul.
– Eddi
Tomband
klasside tunnid läbi valdavalt
kell 14, siis kell üheksa alates
umbes kell 15. Ka huviringidtreeningud peaks nihkuma hilisemale ajale ja ümber tuleks
teha koolibusside graafikud.
Riistop ütleb, et uuris ka
õpilaste soove. “5.–6. klassi lapsed soovisid alguses kõik, et
kool algaks kell üheksa. Kuid
pisut järele mõelnuna leidsid,
et praegu meie koolis rakendatav õppetundide algus ongi
kõige sobivam. Väikesed saa-

kommentaar

abasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin
Ööveli sõnul on kooli
seisukoht pooldav. “See teema
on tõstatatud ka TÜG-i vanematekogus, kus kooliaja hilisemaks nihutamine leidis enamiku lapsevanemate toetuse.
Umbes 60% oli poolt, 40% vastu,” sõnab ta ja tõdeb, et kooli
enda meelsus on jaotunud sarnaselt.
Öövel ütleb, et kui lähtuda
publitseeritud teadusuuringutest, siis need viitavad, et kell
üheksa on õpilase seisukohalt
oluliselt mõistlikum õppetööga
alustada. Hilisema koolipäeva
alguse poolt kõneleb ka tõik,
et valges on päeva parem alustada ja kuna seda toetavad
teadusuuringud ning kuna paljudele oleks see meelepärasem
variant, toetab seda ka TÜG-i
juhtkond. Idee vastu räägib aga
see, et transpordikorraldus tuleb täielikult ümber vaadata,
sest õpilased sõltuvad suurel
määral ühistranspordist. “Samuti peab rõhku panema kommunikatsioonile, sest paljud
lapsevanemad lähevad varakult Tallinnasse tööle ja toovad
lapsed tee peale jäävasse kooli
varem,” lausub ta.

Vajadus hommikuse
pikapäevarühma järele
Vääna-Jõesuu Kooli direktor
Eddi Tombak ütleb, et teemat
on kooliperes arutatud ja seisukohad erinevad. “Arvan,
et lapsele sobiks kell üheksa
rohkem, kuid võimalik kasu
ei kaaluks üles ebamugavusi.
Neist suurim on see, et lapsed
tuuakse nagunii kella 7.30-ks
kooli. Alustame päeva rahulikumate tegevustega.”
Mida muudatus koolile kaasa tooks? “Kuna vanematel
algab üldjuhul tööpäev kell
kaheksa, ei ole võimalik hajaasustusega piirkonnas lapsi koju
jätta, lootes et nad ise kooli
jõuavad. Samuti pole mõeldav
lapsi iga päev enne tundide
algust üks tund varem kooli
tuua.” Koolitundide alguse
edasi lükkamine pikendab koolipäeva, sest ette nähtud tundide
arv tuleb ära teha, selgitab
Tombak. “Kui praegu lõpeb
7. klassi lapsel koolipäev kell
15, siis uue kava järgi kell 16,
mistõttu ei pruugi laps trenni
jõuda. Lapse uneaja seisukohalt on hilisem tundide alustamine mõistlik. Kooli seisukohalt ütlen, et kindlasti saab
koolis olema lapsi ka edaspidi
kella kaheksast, kuna vanemad
lähevad tööle. See eeldab pikapäevarühma olemasolu ka
hommikuti kell 8–9.”
Tombak ütleb, et talle endale meeldiks muidugi hiljem
kooli tulla. “Ma ei ole nii vara
väga ergas. Ka õpilaste pealt
näen, et esimeses tunnis on nad
tavalisest passiivsemad, nendega ei ole nii kerge vestlust
läbi viia ja mõte töötab aeglasemalt.” Hilisema koolipäeva
alguse miinusena toob ta välja
asjaolu, et kuigi päev algab hiljem, ei ole osa õpilasi niikuinii
kodus piisavalt maganud ja
ärkamine võtab aega nagu
praegugi. “Aga vähemalt on
kella üheksast juba siiski ka
talvel valgem, mis teeb ehk ärkamise kergemaks ning muudab suurema osa lapsi energilisemaks,” mõtiskleb ta. “Ma ei
tea, kumb variant on parem.
Mõlemal juhul poleks osa inimestest selle otsusega rahul,”
täiendab koolijuht.

Brigith Laureen Harik
Tabasalu Ühisgümnaasium 7.d:
Koolipäev peaks algama hiljem
Palju on arutatud teemal, kas koolipäev peaks algama kell
kaheksa või hiljem. Minu ja mu pere arvates oleks hea, kui
koolipäev algaks kell üheksa. Olen märganud, et kui peab kooli
minema teiseks tunniks, olen palju erksam ja puhanum. Mulle
tundub, et minu ajutegevus on aktiivsem ja ma pole nii väsinud.
Tänapäeval on paljudel uneprobleemid, kuna õppida on palju
ning ka õigel ajal voodisse minnes on pea päevamõtteid täis.
Kahjuks muutub ka koolipäev hiljem alustades pikemaks, aga
isiklikult oleksin parema meelega kauem koolis, kui ärkaksin
varem. Lisan, et eelkõige võidaks hiljem algavast koolipäevast
kaugel elavad lapsed, sest praeguse süsteemi järgi peavad nad
eriti vara ärkama. Usun, et nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad rõõmustaksid selle üle, kui kool algaks tund aega hiljem.
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KESKKOND & KULTUUR
Harku vallas on
korraldatud olmejäätmete
veoga peale tavapäraste
olmejäätmete hõlmatud
ka teised jäätmeliigid.

Vähendame
olmejäätmete kogust

LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk puu- ja köögivil-

jade koored, toidujäänused,
kohvi- ja teepaks, majapidamispaber – juhul, kui on tegemist enam kui viie korteriga
korterelamuga, peab biolagunevate jäätmete jaoks olema
eraldi konteiner. Biojäätmeid
tekib u 30% kogu olmejäätmete mahust ja nende eraldi
kogumine on väga oluline.
Pannes biojäätmed olmejäätmete mahutisse, muudavad
biojäätmed teiste jäätmete
taaskasutamise väga keeruliseks. Eramutes võib biojäätmete kogumiseks kasutada kas
eraldi biojäätmete konteinerit

Kogunemine toimub iseseisvuspäeva varahommikul,
oodatud on kõik. / Foto: Kaisa Koger
Lihtsam viis olmejäätmete vähendamiseks on sortimine. / Joonis: Keskkonnaministeerium

või kohapeal kompostimiseks
kompostrit.
Pakendid ehk mis tahes materjalist valmistatud tooted,
mida kasutatakse kauba mahutamiseks või kaitsmiseks, nagu
näiteks klaaspurgid, konservikarbid, mahlapakid, jogurtitopsid, plastkarbid, šampoonipudelid, kingakarbid jne. Pakendid moodustavad samuti u
30% kogu olmejäätmete mahust ning nendest vabanemiseks on kõige lihtsam ja mugavam tellida oma eramule või
korterelamule eraldi pakendikonteiner. Pakendite eraldi
kogumine võib tekkivate sega-

olmejäätmete kogust vähendada enam kui poole võrra.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ehk puulehed, muru,

okkad jne. Kuni 200 l suurustesse läbipaistvatesse kilekottidesse pakitud haljastujäätmete
vedu saab tellida perioodil 1. aprill kuni 30. november.
Suurjäätmete ehk vana
mööbli jmt äraveo saab tellida
vastavalt vajadusele. Koos suurjäätmetega viiakse kodust ära
ka näiteks kasutatud kodumasinad ja muud elektroonikaromud.
Eraldi kogutud sorditud
jäätmete vedu on Harku vallas

praegu tasuta. Käesoleva aasta
kevadsuvel algab uus korraldatud jäätmeveo periood ja siis
on eelnimetatud jäätmete äraviimise hind 10–20% segaolmejäätmete kogumismahuti
tühjendamise hinnast.
Harku valla jäätmejaam asub
Tabasalus Kooli tn 5a ja on avatud igal neljapäeval ning reedel kell 14–20 ja laupäeval,
pühapäeval ning esmaspäeval
kell 9–15. Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu elektri- ja
elektroonikaseadmeid, rehve,
pakendeid, vanapaberit, ravimeid, värvijäätmeid, rõivaid
ja jalatseid jne.

Mis on sinu prügikastis?
Jäätmed on tahestahtmata osa meie
igapäevaelust. Nende
tekke täielik vältimine on
küll võimatu, kuid meie
käitumine määrab, kas
jäätmed on meile ja meie
elukeskkonnale ohuks
või hoopis kasulikuks
toormaterjaliks.
ANNETTE TILK
Tallinna Ülikooli magistrant,
uuringu läbiviija

öödas on ajad, kui jäätmeM
käitluse eesmärk oli vaid
prügi inimeste silme alt või-

malikult kiiresti ära koristada
ning selleks kasutatavad võtted
ei olnud eriti loodussäästlikud.
Tänapäeval aga saab jäätmete ringlusse võtmisega anda
materjalidele uue elu.
Selle kõrval, et jäätmekäitluse kõrge tase on sisse kirjutatud Euroopa Liidu seadusandlusesse, kirjutavad seda
meile ette ka Eesti seadused.
Jäätmedirektiivi järgi tuleks
järgmiseks aastaks uuesti ka-

Rubriik tutvustab kord kuus Harku valla vaatamisväärsusi, loodust, allasutusi, põnevaid projekte ja
fakte ajaloos.

Vabadusele püstitatud
sammas

E

raldi konteineri ja vastava lepingu olemasolu
korral viiakse kodust ära
järgmised jäätmed.
Paberjäätmed ja papp ehk
ajalehed, ajakirjad, reklaamid,
vihikud, raamatud, koopiapaber jms – juhul, kui tegemist
on enam kui viie korteriga
korterelamuga, peab vanapaberi jaoks olemas olema eraldi
konteiner. Suurema vanapaberi tekkekoguse korral võib teenuse tellida ka eramutesse ja
väiksematesse korterelamutesse.
Vanapaberivedu võib toimuda
ka vastavalt tellimusele ehk veo
saab tellida alles siis, kui konteiner hakkab täis saama. Kui
eraldi vanapaberivedu tellitud
ei ole, saab vanapaberi tasuta
ära anda Harku valla jäätmejaama.

Meie vald

Veebruarist aprillini toimuva projekti raames vaadeldakse
juhusliku valimi alusel konteineri sisu vastavust valla
jäätmehoolduseeskirjaga. / Foto: erakogu

sutusele võtta 50% olmejäätmetes leiduvast.
Spetsialistide hinnangul me
praegu nende eesmärkideni ei
jõua. See aga võib tähendada
nii kulukaid trahve Eesti riigile
kui ka materjalide raiskamist
ja keskkonna saastumist.
Viime läbi uuringu
Peame kiiresti otsima võimalusi, kuidas jäätmete tekitatud
probleeme lahendada.
Harku vallas viiakse esimest
korda Eestis läbi pilootprojekt,
mille käigus leitakse viise, kuidas olmejäätmete seni puudulik järelevalve paremini töötada võiks. Veebruarist aprillini

toimuva projekti käigus teevad
koostööd Harku vallavalitsus,
Keskkonnainspektsioon, Eesti
Keskkonnateenused ja Tallinna Ülikool.
Harku valla elanikele ja teistele jäätmetekitajatele võib see
tähendada sattumist juhuslikku valimisse, kelle segaolmejäätmete konteineri sisu vaadeldakse ja vastavust valla
jäätmehoolduseeskirjaga võrreldakse.

Tehke nii
Harku valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb tekkekohas sortida
ja liigiti koguda: paber ja kartong; plastid; metallid; klaas; biolagunevad
aia- ja haljastujäätmed; biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed; bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed; pakendid; puit; tekstiil; suurjäätmed; probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende
osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;
ohtlikud jäätmed.
Enamiku liigiti kogutud jäätmetest saab üle anda korraldatud jäätmeveo korras. Lisaks on võimalus neid viia vastavatesse avalikesse kogumiskohtadesse ja Tabasalu jäätmejaama.
Jäätmete põletamine selleks mitte ette nähtud kohas ja viisil on keelatud. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu.
Lisainformatsiooni jäätmete sortimise, avalike pakendikonteinerite asukohtade, korraldatud jäätmeveo ja jäätmehoolduseeskirja leiate veebilehel
www.harku.ee/jaatmemajandus.

Sügistormi murtud
haavapuust sündis
vabadussammas –
juubelikingitus Eestile.
Heisakem lipp!
AGO LEPP
Munakivitee Terviserajad ja
Veed MTÜ

20. sajandi alguses,
kui Eesti oli Vene
riigi käes, otsustas
Vene Peterburi linna
kaitseks Peeter Suure
merekindlust rajama
hakata – et kaitsta
pealinna vaenlase eest. Nii
sai ka Suurupi poolsaar endale
merekindluse. Pärast pikka
okupatsiooniaega ja Nõukogude vägede lahkumist
1994. aastal jäi maha laastatud
maa, eriti nendes piirkondades, kus asusid piirivalve- ja
raketibaasid. Paljud selleaegsed rajatised on kaitse alla
võetud, kaitse all ja erastatud,
paljud aga nii võssa kasvanud,
et keegi ei leia ega varsti mäletagi enam. Oht võssa kasvada
ja prügimäeks muutuda oli ka
Suurupi merekindlusel.
Kevadel 2015 alustas tegevust MTÜ, kelle peamisteks
eesmärkideks said Suurupi
merekindluse ala korrashoid

ja võimalus luua piirkonda
terviserajad ning puhkeala.
Praeguseks oleme koostöös
vallavalitsuse, RMK ja muinsuskaitseametiga jõudnud niikaugele, et merekindlus on
juba nähtav.
Sügistorm 2016. aastal
murdis Suurupi merekindluse
alal munakiviteel maha väga
suure haavapuu, mille tüve
läbimõõt oli 140 sentimeetrit.
Küll tekkis kohe mõtteid sellega midagi suurt ette võtta, kuid
lõpuks võitis idee teha Eestile
juubeliks kingitus ja voolida
sellest vabadussammas. Vedasime kraana ja treileriga tüve
metsast välja ning kutsusime
appi Hiiumaa vigursaagija
Silver Treimani, kes puutüvest
samba välja voolis.
Tuhat tänu kõigile, kes
kingituse tegemisel osalesid.
Kokku saime toetusi elanikelt
1230,65 eurot ja avasime vabadussamba 20. augustil 2017.
Puutüvest valmis sama
meistri tööna vabadussamba
juurde ka mööblikomplekt ja
koer, mis ala valvab.
24. veebruari hommikul
kell 7.30 heiskame vabadussamba juures riigilipu. Oodatud on kõik, kes Toompeale
sõita ei jõua. Meil pole orkestrit ega ka ministrit, kuid meil
on oma riik, omad inimesed
ja vabadus, mida hoida!
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DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUSTE
TUTVUSTAMISED
21.02.2019 kell 16.00 toimub Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste küla Kase
tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593) maaüksuse ja
lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt
tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil kaart.harku.ee/DP/180717_250/avalik.
21.02.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harkujärve küla
Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või
otselingil kaart.harku.ee/DP/120510_11/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISED JA
ESKIISLAHENDUSTE TUTVUSTAMISED
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Keila
metskond 26 (katastritunnus 19801:011:1068) maaüksuse osal ja selle lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada maaüksuse läänepoolsele osale, u 180 m² suurusele alale ärimaa sihtotstarbega krunt ehitusõigusega
u 50 m kõrguse mobiilsidemasti ja selle teenindamiseks
vajalike hoonete püstitamiseks, samuti juurdepääsu ja
tehnovõrkudega varustamiseks. Detailplaneeringuga
määratakse mobiilsidemasti ning seda teenindava sidekonteineri arhitektuurilised ja kujunduslikud (piirkonda
sobivad materjalid ja värv) tingimused. Planeeritava ala
suurus on u 0,02 ha (180 m²).
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
toimub 07.03.2019 kell 16.00.
Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180827_256/
avalik.
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 3 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Joa
tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksusel
ja selle lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada maaüksuse lõunapoolsele osale, u 107 m² suurusele alale u 60 m kõrgune raadiosidemast koos seda
teenindava sidekonteineriga, samuti lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringuga määratakse raadiosidemasti
ning seda teenindava sidekonteineri arhitektuurilised ja
kujunduslikud (piirkonda sobivad materjalid ja värv) tingimused. Planeeritava ala suurus on u 0,01 ha (u 107 m²).
Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva

üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
toimub 07.03.2019 kell 17.00.
Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180416_240/
avalik.
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Türisalu külas Purde
tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8
(katastritunnus 19813:009:0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340), Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi reservmaa (piiriettepanekuga AT021214043) maaüksustel ning lähialal.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Purde
tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 katastriüksuste ja riigi reservmaa (riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT021214043) piiride muutmine, ehitusõiguse määramine ning Purde tee 8 maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ning juurdepääsu ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Riba erastamise menetluse raames liidetavatele maaüksuste osadele ehitusõigust ei kavandata (ka piirdeaedade püstitamist). Planeeritava ala suurus on u 2,3 ha.
Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate
uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib
ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.
Detailplaneeringuga kavandatu ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
toimub 14.03.2019 kell 16.00.
Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/170824_32/
avalik.
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:
012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneeringu koostamine ja otsusega nr 6 jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasolevast maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksusest kavandada üks 3000 m²
suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata
ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Umbes 6,7 ha suurune ala Metsavälja maaüksusest säilib maatulundusmaana. Lisaks on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsu
ning tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja
on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901
Tabasalu, Harjumaa); koostamise korraldaja Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo (Vabaõhumuuseumi tee 2A-9 Tallinn, valk.arh@gmail.com).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
mõistes.

Koostada tuleb planeeringu ellurakendamisega rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalale kaasneva
mõju väljaselgitamise ja leevendamise eksperthinnang.
Planeeritava ala suurus on u 1,6 ha.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine
toimub 14.03.2019 kell 17.00.
Algatamise otsuse, keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks
esitatud dokumentidega ning on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.
ee/DP/171113_40/avalik.
DETAILPLANEERINGUTE VASTUVÕTMISED JA
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 8 võeti
vastu Rannamõisa külas Harku tee 46 (katastritunnus
19801:002:1481) ja Harku tee 48 (katastritunnus
19801:002:1514) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Tääker OÜ
(rg-kood 10231396) tööle nr 63-2016.
Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Harku tee 46 ja Harku tee
48 katastriüksuste jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks transpordimaa sihtotstarbega
krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega
krundiks.
Detailplaneeringuga moodustatakse 3038 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt (krunt pos nr 1).
Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga
kokku kuni 690 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks
maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset
korrust ning üks maa-alune korrus. Lubatud katuse kalle
on määratud vahemikus 0-20 kraadi.
Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud 11191
Harku-Rannamõisa teelt.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada krundile pos nr 1 rajatavast puurkaevust. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
01.03.2019–15.03.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute
veebirakenduses otselingil kaart.harku.ee/DP/160909_
16/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
01.03.2019–15.03.2019 k.a.
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 7 võeti
vastu Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a (katastritunnus 19801:002:6790) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood
10047847) tööle nr H-180-17.
Detailplaneeringuga muudetakse Klooga mnt 5a ja
Kalda tänav L1 maaüksuste vahelist piiri ning määra-

takse ehitusõigus olemasoleva ärihoone laiendamiseks.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt 2368 m² (krunt pos
nr 1), mis koosneb ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega vastavalt 2164 m² (krunt pos nr 1a) ja ajutisest ärimaa sihtotstarbega krundist suurusega vastavalt 204 m² (krunt pos nr 1b). Klooga mnt 5a maaüksusest moodustatakse ajutine transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega vastavalt 34 m² (krunt pos nr 2a),
mis liidetakse Kalda tänav L1 maaüksusega. Krundile
pos nr 1 määratakse ehitusõigus osaliselt kuni 2-korruselise ärihoone ja seda teenindava ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 850 m².
Põhihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 10 m ja kuni kaks maapealset korrust.
Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on
planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45 kraadi.
Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.
Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava
ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu
lahenduse ja tingimustega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
01.03.2019–15.03.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) vallavalitsuse lahtioleku
aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute
veebirakenduses otselingil kaart.harku.ee/DP/170425_
16/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
01.03.2019–15.03.2019 k.a.
DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU
TULEMUSE TEADE
02.01.2019-01.02.2019 k.a. toimus Harku vallamajas
(Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), Harku raamatukogus
(Instituudi tee 5, Harku alevik), Muraste koolis (Lee tee 9,
Muraste küla) veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil
kaart.harku.ee/DP/170622_24/avalik, planeeringualal
ja Ilmandu külas Maasika bussipeatustes Muraste külas
Loovälja (katastritunnus 19801:001:0203) maaüksuse
ja lähiala detailplaneering avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule
vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt
ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.
DETAILPLANEERINGU MENETLUSE LÕPETAMINE
Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 9 lõpetati
Vääna-Jõesuu külas Väike-Ranna (katastritunnus 19801:
011:0619) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ja
tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 7. november
2006. a korraldus nr 1868 "Vääna-Jõesuu külas VäikeRanna maaüksusel detailplaneeringu algatamine“.
Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla
dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.
PLANEERIMIS- JA EHITUSOSAKOND

Kuhu minna, mida teha
31. jaanuaril 2019 toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales 17
Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu esimees Kalle Palling.
ISTUNGIL VÕETI VASTU JÄRGMISED MÄÄRUSED:
• Harku valla 2019. aasta eelarve kinnitamine;
• Harku Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 2 "Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine.
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
• Harku Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine;
• Naage külas Keila metskond 26 maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Vääna külas Joa tee 11 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneeringu algatamine;
• Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9
maaüksuste ja riigi reservmaa ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
• Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneeringu algatamine;
• Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine;
• Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Rannamõisa külas Harku tee 46 ja Harku tee 48 maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
• Vääna-Jõesuu külas Väike-Ranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
• jaoskonnakomisjonide moodustamine 2019. aasta Riigikogu valimisteks.
Kui Harku Vallavolikogu veebruarikuu eestseisuse koosolekul ei otsustata teisiti, siis toimub järgmine Harku Vallavolikogu istung 28. veebruaril
algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis. Päevakorraga
saab tutvuda viis päeva enne istungit www.harku.ee/teated ning veebiülekannet on võimalik jälgida aadressil www.volis.ee.
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Vaata ka Harku valla sündmuste kalendrit veebilehel www.harku.ee/kalender.
Vaata Tabasalu noortekeskuse, Vääna-Jõesuu noortetoa ja Harkujärve noortekeskuse sündmusi www.noortekeskused.ee.
Päev

Algus Mis toimub

Kus

Lisainfo

13. veebruar

18.30

Kolmapäevased helimeditatsioonid

Lucca 4

Facebook @KajaKaitseGongid

15. veebruar

18.30

Kinoõhtu Murastes: "Maadeavastaja Pulkson"

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

15. veebruar

19.00

Harku valla mälumäng "Ajuragin"

Portsmani bistroo (Teenuste 2)

www.harku.ee

Mütside ja lillede viltimine

Vääna seltsimaja (Külakoja tee 2)

www.vaanaseltsimaja.ee

17. veebruar
17. veebruar

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

17. veebruar

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

17. veebruar

18.30

Pühapäevased helimeditatsioonid

Lucca 4

Facebook @KajaKaitseGongid

19. veebruar

16.30

Pidulik kontsert Harku valla pensionäridele

Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli tn 1)

www.harku.ee; tel 600 3867

20. veebruar

18.30

Kolmapäevased helimeditatsioonid

Lucca 4

Facebook @KajaKaitseGongid

22. veebruar

19.00

Kinoõhtu Murastes: "Tõde ja õigus"

Muraste koolimaja aatrium (Lee tee 9)

www.muraste.ee

22. veebruar

19.00

Mängude õhtu täiskasvanutele

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

23. veebruar

10.30

Jumalateenistus: Rannamõisa kirikus

Rannamõisa kirik

www.rannamoisakogudus.ee

23. veebruar

14.00

Piret Tatar kontsert Eesti lauludega

Kumna kultuuriait (Kirsikivi tee 1)

Facebook @Kumnaküla

23. veebruar

17.00

Jumalateenistus: Harkujärve kogukonnakirikus

Harkujärve kogukonnakirik (Kiriku tee 2)

www.inglitiib.ee

23. veebruar

19.00

Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud
öömatk

Muraste koolimaja (Lee tee 9), Rannamõisa
kirik

www.muraste.ee

24. veebruar

07.15

Pidulik lipuheiskamine ja rivistus

Vallamaja ees (Kallaste tn 12)

www.harku.ee

24. veebruar

13.00

101 minutit Vääna-Jõesuu külakeskuses

Vääna-Jõesuu külakeskus (Hiie tee 21)

www.vjkselts.ee
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KUULUTUSED & REKLAAM

Harku Vallavalitsus

TEENUS
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee.
Ettevõte teostab ehitus- ja
remonttöid, ka väiksemamahulised
tööd. Tel 5660 7554, e-post:
janek@janelldisain.ee.
Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume Tutermaal, tel 678 2055.
Aastaringne fekaalivedu.
OÜ Norringsen, tel 5662 1300.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Kändude freesimine ja
okste äravedu. Puude üldseisundi
hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu. Tel
513 3458, www.ohtlikpuu.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ohtlike puude/okste
langetamine ning viljapuude lõikamine. Lumekoristus. Tel 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee.
Liuguksed, riidekapid, garderoobid. Abi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee, FB Nagusul OÜ.
Pakume koduabi teenust
eakatele ja erivajadusega inimestele. Tel 5682 4388, e-post:
innerkteam@gmail.com.
Kundalini jooga hommikused ja
õhtused tunnid ootavad sind Sauel
ja Keilas! Täpsem info www.simran.ee,
e-post: raili@simran.ee.
Raamatupidamisteenus Eesti,
Läti ja Norra väiksematele-ja keskmise suurusega ettevõtetele. Info
tel 503 3175 või info@weldnor.ee.
Ohtlike puude langetamine ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334.

kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna

SPETSIALISTI
ametikohale

Peamised tööülesanded:
• info koondamine, menetlemine, analüüsimine, järelevalve
teostamine ja tegevuste koordineerimine;
• kodulehele uudiste sisestamine ja kultuurikalendri pidamine;
• osalemine valdkondlike õigusaktide eelnõude ja juhendite
väljatöötamisel;
• taotluste ja aruannete menetlemine, nende kasutamise
kontrollimine, analüüsimine, korrigeerimine, planeerimine;
• koostöö korraldamine valla ja teiste omavalitsuste valdkondlike organisatsioonidega;
• avalike ürituste lubade menetlemine;
• ürituste korraldamise abistamine ja osavõtt.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kõrgharidus ja töökogemus hariduse,- kultuuri,- spordivõi noorsootöö valdkonnas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik), soovitav
ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus,
soovitavalt teadmised teksti- ja andmetöötlusest, kodulehe toimetamisest, dokumendihaldusest;
• väga hea suhtlemisoskus;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskust aega efektiivselt kasutada, võime pikka aega ja süstemaatiliselt
tegelda ametiülesannete täitmisega;
• kohusetunne ja meeskonnatööoskused.

Harku Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi planeerimis- ja ehitusosakonna

ASSISTENDI
ametikohale

Peamised tööülesanded:
• osakonna asjaajamise ja info liikumise korraldamine;
• planeeringute materjalide korrashoiu ja haldamisega
seotud tegevused, sh geoinfosüsteemi detailplaneeringute registri pidamine;
• järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute
realiseerimiskava täitmise üle.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• kesk- või kutseharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik),
soovitav ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• teadmised planeerimis- ja ehitusvaldkonna õigusaktidest;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskust aega efektiivselt kasutada, võime pikka aega ja süstemaatiliselt
tegelda ametiülesannete täitmisega;
• kohusetunne ja meeskonnatööoskused;
• tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise
oskus.
Pakume Sulle:
• huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
• häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
• täiendkoolitusi;
• soodsaid sportimisvõimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva;
• haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;
• toetavat meeskonda.
Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Edasta CV ja vabas vormis kokkuvõte Sinu tugevatest külgetest ning
huvidest (hiljemalt 27. veebruariks, kui kandideerid spetsialisti ametikohale
ning hiljemalt 22. veebruariks, kui kandideerid assistendi ametikohale)
portaali CV-Online vahendusel või e-posti aadressil personal@harku.ee.
Lisainfo: personalijuhi Jana Laari tel 600 3845.

Kodu
loata?

Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

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

Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel 5197
9229, www.hbhaljastus.ee.
Abi maja ehitusloa või kasutusloa asjaajamisel. Tel 5306 1181,
Mikk. majapaberid@gmail.com.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075; e-post:
liuguksed@kallion.net.
Teostame eramute ehitust
ja üldehitustöid (puitkarkassmajade, katuste, vundamentide, sisesaunade ehitus, betoonitööd, puutööd jne). Kalver,
tel 566 38330.
Arboristi teenused. Ohtlike
puude raie. Puude hoolduslõikus,
hekkide hooldus, kändude freesimine. Raieteenused, võsatööd.
Puude istutus. Tel 505 7786,
e-post: info@puukirurg.ee,
www.puukirurg.ee,
TÖÖ
Tabasalu ehituskauplus otsib
oma meeskonda laomeest. Küsi
lisainfot: 5684 8877.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle c-kategooria
autojuhte. Helistada telefonil
502 6216.
AS Oru Äri Kumnas
(www.rehvivahetus.ee) pakub
alalist tööd rehvitehnikule. Täpsem
info tel 511 7390.
OST
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee.
Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu mootorsõiduki;
võib pakkuda ka ülevaatuseta!
Pakkuda võib kõike! Tel 5459 5118,
e-post: kasutult.seisevauto@mail.ee,
Magnus.
Ostan põllumajandustehnikat:
traktor, heinapress, sõnnikulaotaja,
saksavirtspütt. Tel 5609 6431.

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

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

Südamlik kaastunne Madisele ja Liilile perega

Mikk Rätsepa
kaotuse puhul.
Jaana, Ülle,Tõnu ja Toomas
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REKLAAM

Pidulik kontsert valla
pensionäridele
19. veebruaril kell 16.30
ootame Harku valla pensionäre Eesti Vabariigi
101. sünnipäevale pühendatud kontserdile.
Üritus toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas.

Kontserdikava

16.30 Tervituskõned (vallavolikogu esimees, vallavanem)
16.50 Kontsert
Pärast kontserti pakume kohvi, teed, torti ja suupisteid.
Bussigraafik*
Buss 1
Metsakool ....................................... 15:30
Türisalu ........................................... 15:35
Naage .............................................. 15:40
Vääna-Jõesuu ................................. 15:45
Vääna-Viti ....................................... 15:48
Suurupi teerist ................................ 15:50
Tuletorni .......................................... 15:55
Kivi tee ............................................. 15:57
Muraste ........................................... 16:05
Ranna tee ........................................ 16:08
Maasika .......................................... 16:11
Rannamõisa kirik ............................ 16:13
Tabasalu – Harku tee ..................... 16:15
Tabasalu kool ................................. 16:20

Buss 2
Kumna ............................................ 15:35
Tutermaa .........................................15:37
Kumna/Metsaküla ......................... 15:40
Kütke ............................................... 15:43
Humala ........................................... 15:45
Vääna .............................................. 15:50
Harku mäel suunaga Tallinna ........ 16:00
Harku keskus .................................. 16:03
Bioloogia suunaga Tallinna ........... 16:05
Harkujärve bussipeatus ................. 16:10
Kiriku ............................................... 16:11
Alasniidu tee ................................... 16:13
Oja tee ............................................. 16:14
Tabasalu kool ................................. 16:20

*Ole peatuses 10 minutit varem. Pärast liiguvad kõik bussid tuldud teed tagasi.
Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni telefonil 600 3867.

ERAMAJADE EHITUS
5595 4609
puitkinnisvara@gmail.com

