Lk 2 ESIMESTE KLASSIDE

KOMPLEKTEERIMINE

Vallavalitsus viib läbi küsitluse, et esimeste
klasside komplekteerimisel arvestada nii
perede soovide kui ka koolide võimalustega.

Lk 3

VOLIKOGU LIIKME KOLUMN:
OTT KASURI

Möödunud aasta lõpus Väikese HOLMERiga auhinnatud Ott Kasuri kirjutab volikogu liikme kolumnis valla
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni tegemistest.

Lk 2

SUVEL ON LUIGE TEE
PARKLA TASULINE.

Volikogu kehtestas Vääna-Jõesuus Luige tee 9 parklas tasulise parkimise, mis kehtib 1. juunist kuni 31.
augustini kella kümnest hommikul kaheksani õhtul.

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

Muusikakooli
jaoks on alanud
üks väga
oluline aasta.
MAI AINSALU /
Tabasalu Muusikakooli
õppealajuhataja

Hiljuti oma
70. juubelit tähistanud Faina Gornova pälvis valla
tunnustuse – teenetemärgi – pikaajalise töö eest
valla lasteaedades.
Ja 45 aastat on
tõesti pikk aeg.

S

üdamliku ja sooja
olemisega proua
Faina on tähelepanust veidi elevil –
teenetemärgi saamine oli tema jaoks
suur au ning ta on õnnelik, et
pikaajalist tööd vallas selliselt
väärtustatakse. Harku lasteaias nii juhataja, õpetaja kui ka
õpetaja abi rollis olnud naine
on asutusele truuks jäänud ka
peale pensionile jäämist, jätkates küll omal soovil pisut
väiksema vastutusega – koristajana. „Selles vanuses on vaja
ennast liigutada ja miks ma
pean siis keppidega metsa
minema, kui võin siin hoopis
harja liigutada,“ kõneles Faina
muheledes põhjustest, miks ta
ka välja teenitud vanaduspensionil olles iga päev kahe erineva bussiga Koplist lasteaeda alevikus, jäi ta 16 aastaks,
tööle tuleb. Siin võetakse teda jätkates hiljem kasvataja ja
rõõmuga vastu ning koristaja abina. „Parema meelega oleksin olnud õpetaja,“ tunnistas

Koristaja ka kooliõpetaja tööd proovinõuanded on nud naine olnule tagasi vaamajas väga dates. Kolleegide sõnul on tal
pedagoogilised nipid
hinnas. kõik
siiani pihus ja ta on suuteline
nõuanded on majas väga hin- paari minutiga rühmatäie
nas – Faina tunneb kõiki las- vallatlevaid lapsi vaikselt teteaiatöö erinevaid aspekte gutsema panema. Õpetaja
nagu oma viit sõrme.
saab ta praegu olla oma kolmele lapselapsele, ehkki neile
Sündinud pedagoog tahaks olla üksnes vanaema.
Leningradi Pedagoogilise Siiski on Faina enda sõnul nii
Instituudi lõpetamise järel tuli laste kui ka täiskasvanute
Fainal teha praktiline otsus – keskel vaikse liidri rollis: „Nad
elamispinna saamiseks võttis kogunevad ikka minu ümber
ta vastu juhataja koha Harku ja nii ma jagan sealt keskelt
lastesõimes, mis oli loodud vaikselt juhtnööre ning teised
Harku Naistevangla töötajate toimetavad.“ Harku lasteaia
lastele. Sellele positsioonile, praegune direktor Juta Memillega kaasnes korter Harku ringo on väga rõõmus, et te-

Faina (vasakul) õpetajana
nääripeol Harku lastesõimes
1998. aastal. / Foto: Harku
lasteaed

Ligi pool sajandit
Harku lasteaias –

FAINA GORNOVA
gemist on tõelise pedagoogiga. „Faina on minu jaoks
olnud vanem kolleeg, kellelt
on nii palju õppida,“ tõdes
Juta. Ta tõi näiteks kõik Faina
kogutud ja säilitatud materjalid tööks sõimeealiste lastega:
„Sellist materjali pole praegu
kusagilt saada ja meil on kogu
see pagas kasutuses.“

Kirju möödanik

Ajast, mil Harku lastesõimes vangide lapsed käisid, on
meenutada nii mõndagi.
„Vanglasse tulid naised sel ajal
näiteks vabatahtlikult viinaravile,“ meenutas Faina toonast
korda ja võimalusi. Mõned
emad suunati lastesõime isegi
abina tööle, pikaaegse lasteaiatöötaja meelest olid nad
kainelt päris kenad inimesed.
Samas pidi aga ka vangide

väikeste laste eest hoolitsema.
„Lapsed on lapsed,“ leidis
Faina, pidamata ühtesid teistest paremateks. Küll tekitas
veidi kõhedust see, kui vangid
valvurite saatel oma lapsi sõime tõid või hiljem neile järele
tulid. Kord olnudki juhus, kus
üks vangidest oli kasutanud
oma last narkomuulana, kleepides talle pakikese riiete alla
seljale. Faina koos Jutaga, kes

Vanem
kolleeg,
kellelt on nii
palju õppida.



oli siis juba ühinenud Harku
lasteaia juhataja, avastas olukorra ning informeeris sellest
valvureid. Selle eest ähvardas
karistust kandev naine Jutaga
arved klaarida. „Kui ta aga

Foto: Kady-Ann Sutt
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Faina tööaastad on möödunud
sõimerühmades. Hetkega leiavad
temaga koos endale tegevuse kõik
lapsed. / Foto: Aule Sagen

vanglast vabanes, läks ta oma
teed ega ole mind puutunud,“
naeris Juta tagantjärele. Tõsi,
toona see seik erilist nalja ei
valmistanud, kuid teisi nii
drastilisi hetki ei meenunud
kummalegi kolleegile. Tavaliselt lubati korralikult käitunud vangidest emadel lasteaia
üritustelgi osaleda. Praegu
Harku lasteaias enam vangide
lapsi ei käi, viimane neist lõpetas lasteaia 2003. aastal.

Kuula last!

Umbes aastake on Fainal
plaanis veel lasteaias töötada,
siis vajavad teda juba rohkem
ta enda lapselapsed. „Kaksikutest poisid lähevad peagi
kooli,“ jutustas säravate silmadega vanaema. Praeguse
aja leviv trend võõrsil töötavast vanemast puudutab temagi peret ning seda enam
on poistel vaja vanaema tuge.
Tähelepanu, osavõtlikkust

ja ärakuulamist on pedagoogihingega naise arvates praeguse tempoka aja lastele kõige
enam vaja. „Meie lapsed on
nagu väikesed täiskasvanud,“
nentis Faina, põhjendades
arvamust liigse infoga, mis
lasteni jõuab. „Vanematel on
palju tegemist ja kogu aeg
kiire ning lapsed lähevad selle
vooluga kaasa. Lisaks tuleb
telerist ja arvutist palju infot,
millest suur osa on veel negatiivne. Lastele mõistmiseks ja
toimetulemiseks on seda liiga
palju.“ See teeb aga tema meelest tänapäeva lapsed närviliseks. Ta usub, et halbade
emotsioonide vastu ei saa
käskude ega keeldudega, pinge tuleb lasta lapsel välja elada:
„Las ta kas või karjub kõik

Meie lapsed
on nagu
väikesed
täiskasvanud.



välja, laps on vaja ära kuulata
ja püüda tema tundeid mõista,“ avas Faina oma kogemustepagasit. Alles pinge maandamise järel saab hakata mure
põhjuseid lahkama ja olukorda lahendama, leidis üle poole oma elust ühes ja samas
lasteaias töötanud naine.
Oma lapselapsed ei ole siin
Fainale erandiks. Talle on
oluline anda edasi vanemate
põlvkondade väärtusi ning
õpetada lastele austust teiste
inimeste vastu. Jõulude ajal
ehtiski vanaema kuusepuu
laste valmistatud ehetega, et
nad tunneksid, kui tihedalt
nad on omavahel seotud ning
võrdväärselt olulised.
AULE SAGEN

Juta Meringo, Harku lasteaia direktor:
on ehtne pedagoog, ta hoolitseb laste eest
 Faina
ja juhendab neid alati. Kui Faina juba õpetaja

abi oli, pidime kord ühes rühmas õpetajat asendama
ja koos tundi tegema. Ta on õpetajana nii täpne ja
korrektne, et mina tundsin end ebakompetentsena
ning pelgasin tema ees tundi anda. Need kolm päeva,
mil me koos tunde andsime, olid minu jaoks aga väga
meeldivad ja õpetlikud.”
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ALGAB KÜSITLUS

Millisesse kooli
läheb laps?
Valla haridus- ja kultuuriosakond koos
haridusasutuste juhtidega on asunud planeerima 2015./16. õppeaastal alustavate esimeste
klasside komplekteerimist.
Lapsevanemate soovidest
ja koolitulevate laste vajadustest ülevaate saamiseks
korraldab vallavalitsus esimesse klassi minevate laste
vanematele küsitluse, mille
tulemusi võetakse arvesse
klasside komplekteerimisel.
Küsimustikule saab vastata
valla kodulehel ning koolide ja lasteaedade kodulehtedel 2. veebruarini ning
kokkuvõtted küsitluse tulemustest avaldatakse veebruarikuu jooksul. Saadud
andmeid kasutatakse üksnes laste esimesse klassi
vastuvõtu planeerimisel,
neid ei avaldata teistele isikutele.

Lapsi kümne
klassi jagu

Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar
Soe nimetab küsitluse eesmärgiks komplekteerida
esimesed klassid nii, et oleks
arvesse võetud võimalikult
paljude lapsevanemate ja
laste eelistusi ning soove,
aga ka koolide võimalusi.
„Valla koolides on uuel õppeaastal esimese klassi õpilastele kohti ligikaudu 180–
190, seda on umbes 8 klassi
jagu. Kooliteed alustavaid

lapsi on aga elanikeregistri
andmetel 238 ehk ligi 10
klassi jagu,“ rääkis Soe statistikast. Paljud vanemad
soovivad siiski, et laps
omandaks hariduse mõne
teise omavalitsuse koolis,
riigikoolis või erakoolis ja
nii on viimastel aastatel läinud umbes kahe klassi jagu
valla lapsi kooli väljapoole
Harku valda. Soe tõdes, et
kui küsitluse tulemusel ilmneb valla koolides vajadus
täiendavate klasside järele,
tuleb nende avamist kindlasti kaaluda. Vallal on seadusest tulenev kohustus
tagada Harku vallale kuuluva kooli esimeses klassis
koht kõigile sügisel kooliteed alustavale lastele, kelle
rahvastikuregistri järgne
elukoht on Harku vallas.
Klasside komplekteerimise esimene etapp toimubki
veebruaris küsitluse tulemuste põhjal. Täpsem
komplekteerimine toimub
Soe sõnul maikuus peale
erikallakuga klasside sisseastumiskatsete tulemuste selgumist ning viimased korrektuurid tehakse augustis.
AULE SAGEN
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Vääna-Jõesuu
rannaparkla on
suvel tasuline

arkimistasu
tuleb sõidu k iju h i l
maksta mootorsõiduki parkimisel.Haagise olemasolul tuleb
täiendavalt tasuda ka selle eest.
Parkimistasu
määr iga alustatud parkimisminuti kohta on 0,04 eurot.
Ühe päeva maksumus on
viis eurot. Parkimisaja alguse kirjaliku fikseerimise
ning selle nähtavale kohale
asetamise korral tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise
alustamisest ehk sellisel
juhul kehtib esimesed 15
minutit tasuta parkimine.

Harku Vallavolikogu kehtestas
Vääna-Jõesuu külas Luige tee 9 asuvas
rannaparklas suveperioodiks tasulise
parkimise, mis kehtib 1. juunist kuni
31. augustini kell 10.00–20.00.



Ühe päeva
maksumus on
viis eurot.



Parkimistasust
vabastamine

Maksmise viise veel
arutatakse

Parkimiskorraldus Vääna-Jõesuu ranna-aladel.
/ Joonis: Einar Kivisalu



Maksuvabastus
kehtib
liikumispuudega
juhile.

ETV heategevusprogramm „Jõulutunnel“ kogus
seekord abi vajavate laste
huvitegevuse toetamiseks
annetustena 144 895 eurot.
Toetuse saamiseks tuleb esi-

Viivistasu ja
vaidlustamine

Parkimistasu maksmata
jätmise, tasutud parkimisaja ületamise või tasulise
parkimise õigust tõendava
dokumendi mittenõuetekohase täitmise või paigaldamise korral teeb parki-

Maksuvabastus kehtib
liikumispuudega juhile ja
liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhile sotsiaalministri
määrusega kehtestatud vormi kohase parkimiskaardi
olemasolul. Samuti on parkimistasu maksmisest vabastatud kaherattalised
mootorsõidukid.
KADY-ANN SUTT

MIKS OLI VAJA LUIGE TEELE KEHTESTADA
TASULISE PARKIMISE ALA?
kehtestamise vajadus
 Parkimistasu
on tingitud sellest, et rannahooaja

tipphetkedel pargitakse muuhulgas kitsastele
teedele, tänavatele (peamiselt Luige teele,
Liivaluite teele), kus tekitatakse täiendavalt
liiklusohtlikke olukordi. On juhtunud, et Luige
tee ääres elavad inimesed ei saa tipphooajal
autoga oma koju sõita. Häiritud on ka vajadusel Päästeameti ning kiirabiautode juurdepääs
rannale ja Liivaluite tee äärsetele majapidamistele. Autode paljususest tingituna ei ole
jalakäijatel ja ratta või lapsevankriga liiklejatel

Laste huvitegevuse toetus „Jõulutunneli“ annetustest

Jaanuaris ja veebruaris
saab valla lastekaitsespetsialistidele esitada taotlusi
huvitegevuse toetuse saamiseks, mida jagab MTÜ
Lastekaitse Liit „Jõulutunneli“ annetustest.

Kehtib
esimesed
15 minutit
tasuta
parkimine.

möödudes teha uus viivistasu otsus.
Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva alates viivistasu otsuse kättetoimetamisest.

Tasulise parkimise ala tähistatakse liikluskorraldusvahenditega ning parkimisala piirile paigaldatakse
parkimiskorraldust kajastav teabetahvel.

Vallavalitsus kaalub parkimistasu maksmise võimaldamiseks erinevaid
meetodeid, mis otsustatakse ära lähikuudel. Arutatakse, kas parkimispiletit
saab vaid kohapeal osta või
rakendatakse ka mobiilse
parkimise võimalust. Viimase puhul tuleks mootorsõidukijuhil parkimise
eest tasumisel juhinduda
teenust pakkuva mobiilsideoperaatori juhistest. Parkimistasu maksmist tõendaks siis, kas mobiilsideoperaatori kinnitus antud
mootorsõiduki parkimise
kohta tasulise parkimise
alal, parkimispilet või muu
parkimistasu maksmise
identifitseerimise vahend,
milleks võib olla näiteks
Puudega inimese sõiduki
parkimiskaart.

mistasu järelevalvet
teostav ametiisik
viivistasu määramise otsuse, mille
määr on 20 eurot
ööpäevas. Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle
haagise omanik.
Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle
haagise vastutav kasutaja,
on viivistasu maksja vastutav kasutaja. Kui mootorsõidukit või selle haagist
ei ole tasulise parkimise
kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalve teostajal
õigus vähemalt 24 tunni

liikumisruumi. Autode vahel laveerimise asemel püütakse ka ise pigem autoga lähemale
liikuda, süvendades sel moel probleemi veelgi.
Probleemne olukord lahendatakse parkimiskorralduse muudatusega, kus parkimistasust
kogutud vahendite eest korraldatakse suveperioodil Luige teel liiklusreguleerimine.“

taste laste huvitegevust.
Eelkõige on see mõeldud
tada enne 20. veebruari taot- tee 1, selle võib ka alla laadida nendele lastele, kes on jäälus, mida võtavad Harku Harku valla veebilehelt.
nud vanavanemate kasvavallas vastu valla lastekaitsetada, on pärit suurperedest
spetsialistid Helve Keel ja Dai- Abi vajavad lapsed
või raskustesse sattunud
re Rahnel. Taotlusvormi saab
Toetuse eesmärk on toe- peredest. Toetust võib taotvallamajast aadressil Ranna tada abi vajavate 4–19aas- leda ka ühe pere mitmele

NELE NÕU
Harku Vallavalitsuse arendus- ja
haldusosakonna juhataja

lapsele.
Täpsem info toetuse saamise tingimuste ja korra
kohta: helve.keel@harku.ee
või 600 3868 ja daire.rahnel@harku.ee või 600 3865.
AULE SAGEN
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Volikogu liikme kolumn

Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni aasta
Harku Vallavolikogu
haridus-, kultuurija sotsiaalkomisjoni
esimees Ott Kasuri
teeb ülevaate
komisjoni möödunud aasta tegevusest ning tulevikuplaanidest.

K

ohaliku omavalitsuse
olemuse paremaks
mõistmiseks tuleks
seda võtta kui kohalikku
omaVALITSEMIST, kus
kogukonnal peab olema võimalus ja võõrandamatu õigus iseseisvalt korraldada
oma kohalikku elu. 2013.
aasta 30. oktoobril sõlmiti
koalitsioonileping erakonna
Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Reformierakonna
vahel. Lisaks muudele komisjonidele moodustas Harku Vallavolikogu VIII koosseis 11liikmelise haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni (edaspidi HKS). Komisjoni esimesel koosolekul tegin
ettepaneku moodustada olu-

Hariduse valdkonna
tegevused

Lastehoiu fookusgrupi juht
Maris Viisileht võttis lahendada 1,5aastaste laste hoidmisega seotud probleemid.

HOL võttis
2014. aasta
kokku

Harjumaa Omavalitsuste Liit tegi möödunud aasta viimasel istungil tagasivaate
enda ja koostööpartnerite 2014. aasta
tegevusele.
tutvustas Harjumaa omavalitsusjuhtidele HOLi 2015.
aasta eelarvet, mille esimene
lugemine toimus istungil.
„Peamine eesmärk on see, et
meie eelarve oleks tasakaalus
ning et me ei kasutaks oma
reserve,“ ütles Rätsepp. Volikogule esitatud eelarve seda
ka oli. „Oma osa on selles
kindlasti ka meie otsuses
muuta liikmemaksu, mille
Eelarve esimene
tulemusel tekkis meie eelarlugemine
Esimees Kaupo Rätsepp vesse aasta kohta täiendavalt

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu (HOL) volikogu lõppenud aasta viimane istung
toimus 17. detsembril Kiili
vallas asuvas Nabala mõisas.
HOLi esimehe Kaupo Rätsepa juhatamisel esitleti liidu
ning selle koostööpartnerite
2014. aasta ettevõtmisi ja tegevusaruandeid.

mist valla koolides, infotehnoloogiliste vahendite
kasutamist õppetöös, programmeerimise õpetamist
ning teadushuvikooli loomist.

Kultuuri ja huvitegevuse arengutest

Kultuuri fookusgrupi juhi
Katrin Krause initsiatiivil
vaadati üle vabaühenduste
tegevustoetuste põhimõtted
ja leiti, et oluline on täpsustada rahastamise alused, mis
annavad võimaluse kaasata
elanikele avalike teenuste
osutamiseks ning vaba aja
sisustamiseks kandikeskustes
vabaühendusi.
Huvitegevuse fookusgrupi
juht Meelis Härms tutvus
spordisaalide ja ruumide
kasutamisega valla haridusasutustes ning tegi ettepaneku lihtsustada ruumide rentimise korda ja anda haridusasutuse juhile õigus
rendilepingute sõlmimiseks
ning huvitegevuse korraldamiseks haridusasutuses.
HKSi komisjon on teinud
vallavanemale ettepaneku
sõlmida sõprusleping Norra
Kuningriigi Nordlandi kommuuniga, et tänada Norrat
abi eest Vääna mõisa renoveerimisel.

esitatakse Euroopa Liidu
ühtekuuluvusfondile.
Riigigümnaasiumi fookusgrupp on võtnud ülesandeks luua eeldused tugeva
riigigümnaasiumi rajamiseks
Tabasallu. Soovime ehitada
uue gümnaasiumi Tabasalu
Ühisgümnaasiumi kinnistule eraldi hoonena. Riigigümnaasiumi rajamist oleme korduvalt ühes vallavanem
Rätsepaga arutanud koos
haridusministri ja spetsialistidega. Harku valla ja Harjumaa Omavalitsusliidu initsiaLahendusena pakuti välja tiivil algatas ministeerium
kasutada Muraste ja Vää- täiendava uuringu riigigümna-Jõesuu koolimaja vabu naasiumide paiknemisest
klassiruume lastehoiuks.
 Lisaks soovib
Komisjoni ettepanekul esitas
vald ehitada
vallavalitsus ka uute lastehoiurühmade kulude kalkuuue lasteaia
latsiooni. Tegevuskava kohaHarkujärvele.
selt on võimalik Muraste
koolimajas avada lastehoid Harjumaal.
Komisjoni aseesimehe Ene
juba selle aasta 1. septembril,
Alttoa
ettepanekul tunnustas
kui ruumid vabastab Vääna
Harku vald oma parimaid
mõisakool.
Lisaks soovib vald ehitada õpilasi, aineolümpiaadide ja Oluline on arvestada
elanike vajadustega
uue lasteaia Harkujärvele, loomekonkursside võitjaid.
HKSi komisjon peab oluliKomisjoni koosolekutel on
kuna tegemist on valla areneva piirkonnaga. Rahataotlus seks ka nn digipöörde toeta- vanemate ja hoolekogude

Harku Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni
esimees Ott Kasuri. / Foto: Ruth Jürisalu

liste teemade läbitöötamiseks ja lahenduste leidmiseks
fookusgrupid, et komisjoni
liikmed saaksid panustada
valdkondades, kus nad on
kompetentsed ning omavad
töökogemust. Fookusgruppide töösse kaasasime ka
vallavalitsuse spetsialiste ja
huvigruppide esindajaid.
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umbes 18 000 eurot.“
Esimees tutvustas ka eelarvekomisjoni liikmete seas
toimunud muudatust. „Varem juhtis komisjoni tööd
Valeri Kukk, kes Kiili vallavanema kohalt tagasiastumise
tõttu täna enam HOLi liige ei
ole,“ ütles Rätsepp, „uueks
komisjoni esimeheks on Jaan
Alver Keila vallast.“ Teiseks
uueks juhatuse liikmeks on
Rein Riga Saue vallast. Peale
eelarve esimest lugemist saavad liidu liikmed teha eelarve
korrigeerimiseks ettepanekuid ning esitada küsimusi,
mida komisjon arutab jaanuari alguses. Eelarve teine
lugemine toimub 21. jaanuari istungil.

Koostööpartnerite
tegevuse ülevaade

Ettekannetega esinesid SA
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) juhataja
Demis Voss, kes tutvustas
keskuse järgmise aasta plaa-

palvel korduvalt arutatud erivajadustega õpilaste õppimisvõimalusi valla koolides. Komisjoni liikmed leiavad, et
lähtuda tuleb lapse vajadustest
ja põhiseadusest. Laste hariduse valikul on otsustav sõna
vanematel. Arutatud on ka
tugiteenuste kättesaadavust
koolides ja lasteaedades, et
toetada laste arengut. Tugiteenuste kättesaadavuse rikastamiseks on vajalik koostöö
valla haridusasutuste ja SA
Innove Rajaleidja keskusega.


Lähtuda
tuleb lapse
vajadustest
ja põhiseadusest.

Patsientide vajadustega
arvestamiseks on komisjoni
liikme Galina Gostõleva ettepanekul kavas 2015. aastal
laiendada Harku keskuses
perearst Eva Zirko vastuvõturuume.
Elanike ettepanekul ja riigieelarve vahendite toetusel
valmis Tabasalus Tui pargis
avalik mänguväljak lastele.
HKS komisjon peab oluliseks
nimetatud pargi kujundamist meeldivaks puhkealaks
valla elanikele.
OTT KASURI
Harku vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esimees

kestritega kõneles MTÜ Harjumaa No or te Puhkpilliorkestri juhatuse esimees
Kristiina Liivik ning õpilasürituste ja ainesektsioonide töö
koordineerimisest rääkis
Harju Maavalitsuse haridusja sotsiaalosakonna juhataja
Maris Liiders. Ettekandega
Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse tegevusest
ning koostööst HOLi ja omavalitsustega esines ühenduse
esimees Krista Aruoja. HarHOLi esimees Kaupo Rätsepp tutvustamas volikogule HOLi uue jumaa Spordiliidu mööduaasta eelarvet. / Foto: Kady-Ann Sutt
nud aasta tegevusest andis aru
ne, ja HEAKi turismikonsul- 
liidu tegevjuht Sirje Tikerpäe.
Eesmärk
on
tant Hülle Saarts, kes kõneles
Maakonna 2014. aasta ühissee, et meie üritustest tegi ülevaate HOLi
turismialasest koostööst Hareelarve oleks kultuurinõunik Ruth Jürisalu.
jumaal. Haiba Lastekodu juhataja Sirje Just tõi kuulajatetasakaalus. Tegevusaruannete ettekanni lastekodu 2014. aasta
ded lõpetas Harjumaa Ühistegevuse kokkuvõtte ning Harjumaa omavalitsustega. teenuste Keskus, mille tegevalanud aasta plaanid. Rahva- Koorijuhtide ja Muusikaõpe- juht Tõnu Tuppits kõneles
tantsu- ja Rahvamuusikajuh- tajate Harjumaa Ühenduse möödunud aasta suurematest
tide Harjumaa Ühenduse möödunud aasta tegevusi ettevõtmistest ning tutvustas
juhatuse esimees tegi ülevaa- ning tulevikuplaane tutvustas 2015. aasta plaane.
te ühenduse 2014. aasta vältel juhatuse esimees Anne Kruutoimunud koostööst HOLi ja se. Koostööst Harjumaa orKADY-ANN SUTT
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äänas lõppes suve
hakul mõisa endise
tall-tõllakuuri rekonstrueerimise esimene
järk ning algas mõisahoone
restaureerimine ja rekonstrueerimine. Kui tõllakuuri
puhul oli säilinud üksnes
osa hoone kehandist ja uudne sisekujundus ootas sobitamist ajaloolise hoonega,
siis häärberis on säilinud
väga palju originaaldetaile –
algseid ehituskonstruktsioone ja -lahendusi, eri viimistlusi, pinnakatteid, materjale
ja stiile, mis on pärit alates
tänapäevast kuni ehitise
põhiosa algse valmimiseni
1784. aastal. Modernist barokini. Polkast rokini, nagu
võiks selle kohta öelda Valter
Ojakäär.

Millist põrandat
soovite?

Mõisa peahoones on tuvastataval kujul esindatud
nii laud-, liist- kui ka kilpparketid (mõni neist lausa
erakordselt keerukas ja
uhke), tapeedid 19. sajandist
mitmes eriaegses kihis, säilinud avatäited ja üksteise
otsa krohvitud ning maalitud laed. Ajaloohuvilise magus unelm võib aga ehitajale


Laudparketi
alt paljastus
väga toekas
laudpõrand.
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Vääna mõisahoone sisekujunduses on säilinud detaile erinevatest ajajärkudest.
/ Fotod: Mihkel Jürisson

Jõulukingituseks
delfiiniteraapia
Harku vallavalitsus, vallavolikogu ning valla
allasutuste töötajad tegid ühise jõulukingituse
raske puudega lapsele, toetades ta saatmist
delfiiniteraapiasse.

VÄÄNA HÄÄRBER –

ka sisekujunduslikult
üllatav hoone
Vääna mõisahoone seinad ja laed on suures osas puhastatud
ja põrandad avatud. Restaureerimistööde käigus on välja
koorunud üha uusi detaile, mis loovad nii elevust kui ka
uusi väljakutseid.

reerimine oleks kõige ökonoomsem? Milline neist
oleks ruumi edasist kasutust
arvestades kõige otstarbeolla paras õudusunenägu. kam? Kunst või praktika,
Kauni ja keeruka parketi ekspositsioon või kasutus?
jäänuste peale möödunud Üks, mis aga seejuures kinsajandil pandud käepäras- del – peahoones on säilinud
test vahenditest laudpõran- väga palju hästi kõnekat sidatel ei ole põhjust pikalt seviimistlust.
peatuda. Märkimisväärsemad on algupärased laudpõ- Maalingud sai
randad, mis ilmuvad välja puhtaks
mitmes ruumis veel ehitusRõhuv osa krohvide-maatööde praeguseski järgus, lingute puhastamise töödest
olles oma olemuselt üsna on tänaseks tehtud. Puhastaerinevaid. Huvitavaim neist mis- ning konserveerimispaikneb häärberi saalis, kus tööd on keskendunud nüüd
üksteise kukil oleva edeva läänetorni, mis oma väga
liistparketi ja harvaesineva meisterlikult teostatud
laudparketi alt paljastus väga kassettlaemaalinguga on seni
toekas laudpõrand, mille
Elegantne
kinnitamisel laagidele on 
kasutatud naelte asemel puihoone on uhidust tihvte. Selline avastus uue katuse all.
annab juba mitmendat korda ainest peamurdmiseks nii olnud ehk tuntuim ruum
arhitektile, sisekujundajale, Vääna mõisahoones. Silmatellijale kui ka ehitajale. Mil- paistvat laemaalingut toetalist põrandat ühes või teises vad seal ka hästi säilinud seiruumis kasutusse võtta? Mil- namaalingud ja esinduslik
line neist annab kõige enam laudpõrand. Ehkki veel värvijuurde sisekujunduse kont- ja krohvipudine, siit-sealt ehiseptsioonile? Millise restau- tuspapiga kaetud ja üles kistud

Vallavalitsuse töötajad,
volikoguliikmed ja valla allasutuste töötajad on juba
mitmel aastal vastastikuste
jõulukinkide tegemise asemel korjanud oma kingiraha
ühisesse fondi, et kogunenud summa eest teha kingitus abi vajavatele lastele ja
peredele. Möödunud jõulude eel koguti kingiraha 715
eurot, millega otsustati toetada Harku valla eestkostel
oleva ja perekodus elava
9aastase liikumispuudega
lapse delfiiniteraapiat.

Soojas vees
liikumine aitab

Harku valla lastekaitsespetsialisti Helve Keele sõnul on
kingituse saaja tubli ja tark
tüdruk, kellel on kaasasündinud liikumispuue. „Tema lihaste toonust aitab paranda
ainult soojas vees ujumine,
liikumine ja võimlemine,“
selgitas Keel, miks on otsus-

tatud kingitus teha just sellele lapsele. Praegu kõnnib
tüdruk iseseisvalt 5–6 sammu ning vajab sellest pikemaks liikumiseks tuge – Keele hinnangul parandaks
delfiiniteraapia tema füüsilist
toimetulekut. Praegu uuritaksegi delfiiniteraapia võimalusi erinevais paigus.

Saamas
traditsiooniks

Jõulukingiraha on vallas
kogutud nüüdseks kaks
aastat. Mullu aidati kingifondi kogunenud rahaga
üürida alaealiste lastega
suurperel, kes oli sinnani
elanud väga kitsastes ja kesistes oludes, korralike elamistingimustega korter.
Varem on tehtud kinkekorve abivajajatele külluslikuma jõululaua katmiseks.
AULE SAGEN

ajavad hoones oma „kombitsaid“ laiali ka needsamad
tehnosüsteemid – küte, ventilatsioon, elektrivarustus.
Elegantne hoone on uhiuue
katuse all. Seegi pealtnäha


Vanade värvikihtide alt kooruvad algsed ornamendid.

põrandakatetest turritav, annab häärber juba märku suursugusest kujundusest, mis
kunagi oli ja mis tulema saab.

Vana hoone uus elu

Kõrge kunsti juurest maise
kasutuse manu naastes on
näha kerkimas ka juba neid
hooneosi, milleta tänapäevane kasutus mõeldav ei oleks.
Väljastpoolt vaadates märkamatult on juurde tekkinud
ruume, mis sokli- ja keldrikorrusel saavad otstarbe garderoobide ja tehnosüsteemide mahutamiseks. Tasahilju

Väga meisterlikult
teostatud
kassettlaemaalinguga.

tänapäevane töölõik on olnud ehitajale väljakutseterikas, sest mitmesaja aasta
vanuse hoone juures autentse ja nauditava tulemuse
saavutamine seab ranged
piirid nii kasutatavatele materjalidele kui ka tööriistadele ja -võtetele. Kõik tööd,
olgu selleks siis vaevuaimatava seinamaalingu äratuntavaks retušeerimine või
sirgjooneline betoonivalu,
annavad aga märku ühest
järjest ilmsemast ootusest –
ehituse lõppedes on suurest
toorteemandist saamas haruldane briljant.
MIHKEL JÜRISSON
Vallamajanduse spetsialist

Delfiiniteraapia parandab liikumispuudega lapse lihastoonust.
/ Foto: 123rf

Ott Kasuri
sai Väikese
HOLMERi
Möödunud aasta 30. detsembril Rahvusooper Estonias toimunud Harjumaa
ballil anti välja kolm autasu
– kaks Väikest HOLMERit
ja üks Suur HOLMER. Väikese HOLMERiga tunnustati Harjumaa aasta omavalitsustegijat. Lisaks Harku
Vallavolikogu liikmele Ott
Kasurile tunnustati Väikese
HOLMERi autasuga ka
Keila valla haridusnõunikku Milvi Brokkot. Suur
HOLMER antakse aasta
parimale omavalitsusjuhile
ning selle pälvis Saue valla-

Harku Vallavolikogu liige
ja Eesti Maaomavalitsuste
Liidu tegevdirektor Ott
Kasuri tunnistati Harjumaa
Omavalitsuste Liidu Väikese HOLMERi laureaadiks.
vanem Andres Laisk.
Autasu nimi on tuletatud
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu lühendist „HOL“,
millele on lisatud „MER“,
mis tähendab „Me ehitame
riiki“. HOLMER on skulptor Aivar Simsoni pronksskulptuur, mida antakse
välja igal aastal kahes kategoorias. Auhinna eesmärk
on Harjumaa omavalitsustegelaste tunnustamine ja
omavalitsuste koostöö
arendamine.
KADY-ANN SUTT
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Helikopteri tutvustamine ajas lapsed väga õhevile.
/ Foto: Pangapealse lasteaed

Põnnid õppisid
politseitööd

Pangapealse lasteaia Pilvepõnnide ja Lainekrattide
rühma lapsed tegid õppekäigu Muraste Politsei- ja
piirvalvekolledžisse.
Lapsi vastu võtnud polit- annete täitmisel näitas küseivormis töötajad tutvusta- lalistele vahva ja kuulekas
sid politsei- ja piirivalve- teenistuskoer Kratt koos
ametnike tööd ning selgita- oma juhiga. Lisaks desid külalistele, et politsei monstreeriti külalistele
elukutse nõuab head füüsi- kurjategija tabamist ning
list vormi, distsipliini ja tar- käeraudade kasutamist.
kust. Selgeks sai seegi, et Mäng toimus pidevate selkolledžis saab õppida polit- gituste saatel ja pakkus lassei ja piirivalve eriala.
tele suurt põnevust.
Kolledži maskott ilves
Kõike sai ise
Illimar kontrollis helkurite
proovida
olemasolu ning kinkis küPalju elevust tekitas lastele lalistele uued Sisekaitseerinevate sõidukite tutvusta- akadeemia logoga helkumine. Helikopteris sai män- rid. Kaasa anti ka õpetusgida pilooti ja olla pääste- sõnad helkuri vajalikkuse
meeskonna liige. Kihutada kohta pimedal ajal õues
sai politseitsikliga ja juhtida liikudes.
politseibussi. Viimast näidaLastega hiljem õppekäites rääkis giid ka märgutulede gust vesteldes osutus polittähendustest: punane – „pea- seiametniku elukutse väga
tu“, sinine – „anna teed, po- populaarseks. Pilvepõnnilitseil on väljakutse“. Samuti de ja Lainekrattide rühma
tuletati lastele meelde politsei õpetajad tänavad toreda ja
operatiivnumber 110.
hariva õppekäigu eest vahvat Politsei- ja piirivalveTurvalisus üht- ja
kolledži peret!

teistpidi

Oma oskusi käsklustele
kuuletumisel ning tööüles-

PRIIT KESA
Õppekäigu koordinaator

 LUGEJAKIRI

Advendi-ime
Advendi kolmandal nädalal esinesidTabasalu Ühisgümnaasiumi õpilased Tallinna Jaani kirikus. Kuulajateks olid
kooli kõik õpilased, õpetajad ja külalistena lapsevanemad
(ca 1000 inimest).
Kirikuõpetaja Jaan Tammsalu jutlus oli mõtisklus jõuludest ja sisult suunatud õpilastele. Oli oreli- ja pillimängu.
Siis hakkas laulma üks tütarlaps ja aegamööda tekkis
ruumi absoluutne vaikus. Ainult tema laulis. Ta puudutas
igaüht. Aplaus oli tormiline – olime olnud osalised tulevase staari sünnis.
Tahan tänada ürituse autoreid ja korraldajaid, kes võimaldasid õpilastele kokkupuute traditsioonilise kultuuriga. Tänan kogu kooliperet unustamatu elamuse eest.
LEILI PAISO
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Meeldejääv kohtumine
helilooja Arvo Pärdiga
Lõppenud aasta võimalused erineva astme
üks tähendus- muusikaõppijatele Arvo Pärrikkamaid sünd- di elu ja loominguga põhjalimusi Tabasalu kumaks tutvumiseks.
Muusikakooli jaoks Soe kohtumine
oli Arvo Pärdi kes- heliloojaga
kuse külastamine. Keskuse külastus algas ar-

T

abasalu Muusikakooli väikeste muusikaõppurite huvi keskust
külastada oli väga suur. Eriti
võluv tundus lastele võimalus
kohtuda silmast silma ühe
kuulsama Eesti heliloojaga.
Seni olid õpilased Arvo Pärdiga tuttavad läbi kontsertidel
ja tunnis kuulatud muusika
ning klassiseinal rippuva
portreefoto.

hiivist. Lapsed said teada, et
arhiivi ülesanne on nootide
ja muu väärtusliku materjali kogumine ja säilitamine.
Oluline on, et kõik, mis kogutud ja süsteemi seatud,
oleks ka tulevikus inimestele
kättesaadav.
Edasi liikusime peamajja,
kus leidsime endale hubases
interjööris kohad ning kuulasime muusikateadlaste

Kristina Kõrveri ning Kai
Kutmani koos muusika kuulamisega huvitavalt kokku
pandud lühikest loengut. Siis
saabus ka helilooja koos suure korvitäie kommidega lastele. Ta kuulas huviga muheledes, mida tema muusikast
räägitakse. Loeng läkski sujuvalt üle vestluseks heliloojaga. Arvo Pärdi suhtlemine
lastega oli vahetu ja armas,
nii et julgeti esitada palju
küsimusi, millele saadi vahvaid ja mõtlemapanevaid
vastuseid. Kohtumise lõpuks
esitas meie kooli IV klassi
õpilane Sofi-Kamilla Lõssenko Arvo Pärdi pala „Liblikad“. Helilooja leidis võima-

luse pea igale lapsele isiklikult
tähelepanu pöörata, küsides
nende muusikaõppimise ja
lemmiktegevuste kohta.
Kohtumisel tekkis siiras ja
soe suure ühise muusikaperekonna õhkkond. Lahkusime Arvo Pärdi keskusest,
hinges sügav tänutunne.
2015 on kuulutatud muusika-aastaks, see on ka Arvo
Pärdi juubeliaasta. Seega
muusikakooli jaoks on alanud üks väga oluline aasta.
Kindlasti tähistame neid
sündmusi vahvalt ja väärikalt.
MAI AINSALU
Tabasalu Muusikakooli
õppealajuhataja

Keskus tõelistele
huvilistele

Keskus asub Laulasmaal ja
selle asutas Arvo Pärt koos
oma perekonnaga 2010. aastal, et luua võimalused helilooja loomingu uurimiseks ja
säilitamiseks. Arvo Pärdi keskuse uksed ei ole küll huvilistele ja külalistele suletud, kuid
regulaarselt avatud külastuskeskusena see ei tegutse. Aastal 2018 on kavas avada uus ja
ruumikam keskusehoone.
See loob kindlasti laiemad

Räägime
looduse
tervisest!
MTÜ Tervendavad Aiad
viib Tallinna loomaia
keskkonnahariduskeskuses läbi loengusarja
„Looduse tervis ja
inimene“.

Korraldame uut inimese ja
loodusteemalist loengusarja,
sest meie südameasjaks olev
tervisliku ja loodussõbraliku
aianduse edendamine on otseselt seotud just loodusega.
Tavaliselt räägime loodusest
imetledes: kui ilus, millised
vaated jne. Tervisest kõneledes peame enamasti silmas
enda ehk inimese tervist. Milline on aga looduse enesetunne? Kas me oskame märgata,
kunas ja mille pärast loodus

Kohtumisel Arvo Pärdiga tekkis soe tunne suurest muusikaperest. / Foto: Arvo Pärdi keskus

„nutab“ või „naerab“?

Sarja teemad

Looduse tervise sarjaga tahame meelde tuletada, et inimene on osake loodusest –
kõik, mis toimub looduses,
mõjutab ka meid. Kui palju
me aga teame, mis seal tegelikult toimub, ning saame aru,
kust algab ja lõpeb loodus?
Kas majauksest välja astudes
oleme juba kohal või algab see
meie jaoks kilomeetri kauguselt metsast? Sarja raames
nende küsimuste üle arutlemegi. Kõneleme, millistes
hädades vaevleb meid ümbritsev keskkond, mis toimub
kliimaga ning miks peab kalendrisse vaatama, kui tahame
täpselt teada, mis aastaaeg
parasjagu käes on – aknast
õue vaadates seda enam ei
oskagi öelda. Loengutes leiame vastuseid ka küsimustele,
mida kõike sisaldab õhk ja

milliseid helisid see edasi kannab. Kõneleme sellestki, milliste uute haiguste käes kannatavad loomad ja linnud ning
kuidas tunnevad end meie aia
kõige väiksemad asukad, näiteks konnad ja mesilased.
Teiste teemade seas keskendume ka senini müstika valdkonda kuulunud nähtustele


Kust algab
ja kus lõpeb
loodus?

(nagu näiteks rohuringid),
mis on muutumas looduses
tavapäraseks.

Looduslik omapära

Olles looduses toimuvatest
protsessidest teadlikud, oskame teha nii looduse kui ka
enda jaoks tervislikumaid
valikuid, kaitsta keskkonda ja
ennastki.
Aitame läbi looduse ja selle

eri külgede tutvustamise kaasa ka Harku valla tunnuslausele „Elu kui puhkus“, samuti
oma kodukoha loodusliku
omapära väärtustamisele.
Projekti rahastab Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Järgmine loeng „Mõistatuslikud nähtused looduses“
toimub 28. jaanuaril, mil külas
on tundmatute nähtuste uurija Igor Volke.
Jätkuvalt on jõus meie jõulupakkumine Harku valla eakatele ja paljulapselistele peredele: anname neli tasuta pääset
kohtumisõhtutele nii Tabasalus kui ka Tallinna loomaaias.
Soovist osaleda palume eelnevalt teada anda. Täpsema info
leiate meie kodulehelt www.
tervendavadaiad.ee.
ÕNNE EINER
MTÜ Tervendavad Aiad
atesteeritud maastikuehitaja
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Harku Vallavalitus teatab:

n „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 35 lg 6 alusel teatame Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsuse nr 120 „Harku valla
ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke
maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava
teemaplaneeringu algatamine“ vastuvõtmisest.
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (Ranna tee 1, Tabasalu), koostamise korraldaja Harku
Vallavalitsus (Ranna tee 1, Tabasalu).
Üldplaneeringu koostamise raames on kohustuslik vastavalt
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse“ § 33 lõike 1 punktile 2 koostada keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH). Harku valla üldplaneeringule
on koostatud seadusest tulenev KSH, mis on saanud Keskkonnaameti heakskiidu. Seadusest ei tulene otsest kohustust
koostada üldplaneeringu teemaplaneeringule KSH-d. Seda
lähtuvalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 33 lõikest 2, mis sätestab, et strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju tuleb vajaduse korral hinnata siis, kui § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilises planeerimisdokumendis, sh üldplaneeringus tehakse muudatusi. Algatatava teemaplaneeringu eesmärk
on üldplaneeringus määratud ehitustingimusi kaardistada,
täpsustada ja muuta senisest rangemaks ning enam avalikke
huve arvestavaks. Vallavolikogu ei näe ette vajadust leevendada kehtivas üldplaneeringus määratud ehitustingimusi valla
territooriumil. Arendus- ja ehitustegevuse tingimuste konkretiseerimine ja rangemaks muutmine ei mõjuta keskkonda eeldatavasti oluliselt ja negatiivselt ning saab keskkonnale kaasa tuua vaid positiivseid muutusi koos tõhusama kontrolliga
järgnevate planeeringute menetluse üle. Seega ei ole volikogu
hinnangul KSH läbiviimine teemaplaneeringu koostamisega
paralleelselt ilmtingimata vajalik, mõistlik ega otstarbekas,
kuna ulatuslik KSH on juba koostatud ja heaks kiidetud Harku valla kehtiva üldplaneeringu korraldamise raames ning
teemaplaneeringu koostamisel on võimalik sellest ka lähtuda.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.
n „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 35 lg 6 alusel teatame Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsuse nr 121 „Harku valla teede ja
juurdepääsude teemaplaneeringu algatamine“ vastuvõtmisest.
Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (Ranna tee 1, Tabasalu), koostamise korraldaja on Harku
Vallavalitsus (Ranna tee 1, Tabasalu).
Üldplaneeringu koostamise raames on kohustuslik vastavalt
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse“ § 33 lõike 1 punktile 2 koostada keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH). Harku valla kehtivale üldplaneeringule on koostatud seadusest tulenev KSH, mis on
saanud Keskkonnaameti heakskiidu. Seadusest ei tulene otsest kohustust koostada üldplaneeringu teemaplaneeringule
KSH-d. „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 33 lõike 2 kohaselt tuleb strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju
vajaduse korral hinnata siis, kui § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilises planeerimisdokumendis, sh üldplaneeringus tehakse
muudatusi. Kuna algatatava teemaplaneeringu eesmärk on valida uusi teede ja radade trasside asukohti ning lahendada ka
teemasid, mis küll leidsid käsitlemist kehtiva üldplaneeringu
koostamisel, aga ei pruugi olla heaks kiidetud KSH aruandes
kajastatud, siis on antud teema lahendamiseks ja parimaks teede asukoha valikuks KSH koostamine vajalik. Seda enam, et
teemaplaneeringu eesmärk on lisaks kehtivas üldplaneeringus
kajastatud teemadele lahendada ka varem lahendamata küsimusi. Seetõttu peab vallavolikogu vajalikuks algatada lisaks
üldplaneeringu teemaplaneeringule ka KSH koostamine.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.
n „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 35 lg 6 alusel teatame Harku Vallavolikogu poolt 18. detsembril 2014 vastu võetud otsuse
nr 124 „Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26,
Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila
metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine” vastuvõtmisest.
Planeeritava ca 33 ha suuruse ala moodustavad Vääna-Jõesuu külas asuvad Aruheina tee 34 (19801:001:0920),
Aruheina tee 36 (19801:001:0930), Almare tee 26
(19801:001:2100) ja Urgumetsa (19801:001:2050) maaüksused. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused kavandada planeeritavale alale kuni 10
elamumaa krunti üksikelamute ehitusõigusega üldplaneeringus määratud hajaasustuse põhimõtteid järgides. Samuti moodustada olemasolevatele avaliku kasutusega teedele
transpordimaa krundid ning lahendada juurdepääs olemasolevale lautrikohale. Detailplaneering algatati Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014 otsusega nr 124. Koostamise

korraldaja on Harku Vallavalitsus (Ranna tee 1, Tabasalu)
ja kehtestaja Harku Vallavolikogu (Ranna tee 1, Tabasalu).
Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi
järgmistel põhjustel:
1. Detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevust, nagu elamurajooni rajamist
loodusdirektiivi I lisas loetletud esmatähtsatele elupaigatüüpidele – vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad
ja soo-lehtmetsad (9080*) – ning elupaigatüüpide veealused liivamadalad (1110) ja püsitaimestikuga kivirannad (1220) lähedale.
2. Detailplaneeringu alal ja lähiümbruses asuvad kaitsealuste liikide, nagu vasakkeermene pisitigu, väike-kärbsenäpp, balti sõrmkäpp, rootsi kukits, hänilane, sookurg,
punajalg-tilder ja roo-loorkull, elupaigad. Planeeritav
tegevus võib avaldada olulist mõju alal esinevatele loodusväärtustele, kui ala hoonestamisega ja teede rajamisega vähendatakse või likvideeritakse kaitstavate ja
ohustatud liikide kasvukohad ja elupaigad.
3. Planeeritav tegevus võib oluliselt mõjutada metsaalal
väljakujunenud niiskusrežiimi, millega kaasnevad pöördumatud muutused olemasolevates looduskooslustes.
4. Planeeringuala piirneb ja osa planeeringualast paikneb
Suurupi looduskaitsealas ja Suurupi loodusalas. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib avaldada olulist
mõju kaitsealale ja planeeritaval alal asuvale metsale,
mis moodustavad tervikliku metsakoosluse.
5. Planeeringuga kavandatav tegevus võib avaldada olulist
mõju rohevõrgustiku tuumala ja rohekoridori toimimisele seoses inimasustuse laienemisega antud piirkonnas.
Keskkonnaamet asus oma 21.10.2014 kirjaga nr HJR
6-8/14/20531-3 seisukohale, et võttes aluseks Harku Vallavalitsuse poolt koostatud KSH eelhinnangut ning KSH
algatamise otsuse eelnõu, planeeringuala asukohta, kavandatavaid tegevusi ja nendega kaasneda võivaid mõjusid
ning planeeringualal leiduvad loodusväärtusi, on KSH algatamine põhjendatud ning vajalik.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.harku.ee.
n Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 ja § 42 lg 1 alusel
on koostatud Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine jäätmekava aastateks 2015–2020.
Ühine jäätmekava on Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise,
Saue valla ning Saue linna jäätmemajanduse olukorda,
suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 2. jaanuarist kuni
15. jaanuarini 2015. Asjast huvitatud isikutel on 2. jaanuarist 2015. a-l kuni 15. jaanuarini 2015. a-l õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus
vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate
omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.
Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta palume esitada avaliku
väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga
info@huk.ee.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ühise jäätmekava kohta ettepanekuid või vastuväiteid, toimub avalik
istung 2. veebruaril 2015 kell 17.00 Tabasalus Harku Vallavalitsuses Ranna tee 1.
Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Saue Linnavalitsus: Tule 7, 76505 Saue linn, e-post: saue@
saue.ee, veebileht http://uus.saue.ee;
• Harku Vallavalitsus: Ranna tee 1, 76901 Tabasalu, e-post:
harku@harku.ee, veebileht www.harku.ee;
• Keila Vallavalitsus: Paldiski mnt 21, 76607 Keila, e-post:
valitsus@keilavald.ee, veebileht www.keilavald.ee;
• Kernu Vallavalitsus: Riisipere tee 8, 76301 Haiba küla,
e-post: kernuvv@datanet.ee, veebileht http://kernu.kovtp.
ee;
• Nissi Vallavalitsus: Nissi tee 53c, 76202 Riisipere, e-post:
nissi@nissi.ee, veebileht http://nissi.kovtp.ee;
• Padise Vallavalitsus: Padise küla, 76001 Padise vald,
e-post: padise@padise.ee, veebileht www.padise.ee;
• Saue Vallavalitsus: Veskitammi 4, 76401 Laagri, e-post:
info@sauevald.ee, veebileht http://sauevald.kovtp.ee.
n Teemaplaneeringute algatamised:
Harku Vallavolikogu võttis 18. detsembril 2014. a vastu
otsuse nr 120 „Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning
tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu algatamine“.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgid on:
• Harku valla territooriumi eripärasid arvestades töötada välja
täpsemalt igat piirkonda või kanti arvestavad ehitustingimused nii tihehoonestus- kui ka hajaasustusaladele;
• töötada välja ajakohased tingimused, mis tagaksid, et hajaasustusaladel ehitustegevuse lubamisel ei kahjustataks
looduslikke alasid ja nende toimimise järjepidevust;
• selgitada välja energiasäästlike süsteemide kasutamise võimalused ehitustegevuses ning reguleerida nende kasutust
ehitustingimustega tulenevalt nende mõjudest;

• anda Harku valla keskkonna eripärast tulenevalt senisest
täpsemad ja detailsemad reeglid ja keskkonnatingimused
edasiseks detailplaneeringute koostamiseks, projekteerimiseks ja maakorralduseks;
• kõrvaldada kehtiva üldplaneeringu seletuskirjast vasturääkivused ehitustingimuste jmt osas ning täpsustada seletuskirja vajalikus ulatuses;
• kaardistada miljööväärtuslikud piirkonnad üle valla uuesti,
täpsustada ja konkretiseerida miljöö väärtused ning kirjeldada meetmeid ja tingimusi nende väärtuste kaitseks ja
suurendamiseks;
• kaaluda rannaalade ehitustingimuste reguleerimise vajadust ja võimalusi;
• kaardistada Harku valla territooriumil väärtuslikud maastikud, tuua välja väärtuste olemus ja eripära ning määrata
meetmed ja tingimused väärtuste kaitseks ja suurendamiseks;
• selgitada välja vajadused erinevate seaduste mõistes (planeerimisseadus, ehitusseadus, maakorraldusseadus jt), tihehoonestusala ja kompaktse hoonestusega ala ning detailplaneeringu kohustusega ala määramise vajadus ja mõju
Harku vallas ning täpsustada vastavate alade piire ning
mõjusid;
• täpsustada ehitustingimustes ka tehnolahenduste ja -trasside kavandamise põhimõtted detailplaneeringutes ja projekteerimistingimuste alusel koostatavates projektides;
• täpsustada puhke- ja virgestusmaal senisest maa sihtotstarbest tulenevaid kasutustingimusi ning arendus- ja ehitustegevust juhtivaid tingimusi. Samuti tuleb teemaplaneeringus käsitleda puhke- ja virgestusalasid ning vabaaja
veetmise võimalusi Harku valla rannikualadel;
• kaaluda ka võimalusi määratleda alad maastikusõidukite
sihipäraseks kasutamiseks, näiteks ATV rajad, lumesaanide rajad jt;
• täpsustada ehituskeeluvööndite ulatust ja muutmise tingimusi seletuskirjas ja võimaluse korral ka kaardimaterjalil;
• analüüsida ja kaaluda võimalusi ning määrata tingimused
linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu;
• ühtlustada üldplaneeringus kasutatud mõisteid ning viia
need kooskõlla õigusaktides kastutatavate mõistetega.
Samuti tõlgendada planeerimisseaduse ja ehitusseaduses
toodud erinevate mõistete kasutust ja omavahelist suhet,
näiteks planeerimisseaduse mõistes ehitusalune pindala ja
ehitusseaduse mõistes ehitise alune pind jmt.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide
registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel
www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressil Ranna tee
1, Tabasalu.
n Harku Vallavolikogu võttis 18. detsembril 2014. a vastu
otsuse nr 121 „Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu algatamine“.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Harku valla territooriumil avalikult kasutatavate olemasolevate ja perspektiivsete maanteede, teede, tänavate, kergliiklusteede (jalg- ja jalgrattateed, jalgrattateed või jalgteed jt
teed), matkaradade, terviseradade jt radade, juurdepääsuteede ja juurdepääsude, sh juurdepääsud kallasradadele,
asukohad. Samuti tuleb teemaplaneeringus kajastada teede rajamiseks vajalikku-võimalikku sundvõõrandamistega arvestamise teemat. Tähelepanu tuleb pöörata ka valla
arengukavas ette nähtud tegevuste suunamisele. Samuti on
vaja täpsustada ja eemaldada üldplaneeringu seletuskirjast
maanteeäärsete alade ehitustingimuste mitmetitõlgendatavus ning defineerida selgelt maanteeäärsete alade ulatus ning nende puhul kehtivad ehituslikud tingimused ja
piirangud. Oluliseks ülesandeks on teemaplaneeringus ka
valla elanike (eriti töölkäivate inimeste) liikumisvajaduste tagamine mööda omavahel sidustatud teede ja muude
liikumisradade võrgustikku. Eriti oluline on see suletud
territooriumitega suvilaalade jalgsi läbitavaks muutmisel,
et tagada otseteed puhkealadele, sotsiaal- ja teenindusasutusteni, randadesse ning teiste veekogude äärde jm oluliste
sihtkohtade juurde. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on ka üldplaneeringus määratud perspektiivse trammitee kavandamise vajaduse ja võimaluse läbikaalumine
koostöös Tallinna linnaga. Samuti on teemaplaneeringu
ülesanne avalike parkimisalade määramine valla territooriumil ning teede ja tänavate valgustuspõhimõtete väljatöötamine.
Otsusega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide
registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressil Ranna tee 1, Tabasalu.
n Detailplaneeringute algatamised:
1. Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a otsusega nr
122 on algatatud Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu
vetelpäästejaama maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Kinnistu nr 6311602, mis koosneb sihtotstarbega sotsiaalmaast, 8025 m² suurusest Vääna-Jõesuu
vetelpäästejaama (katastritunnus 19801:011:0186)
maaüksusest, kuulub Harku vallale. Kinnistule on sea-
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tud hoonestusõigus tähtajaga 40 aastat Bydgoszcz OÜ
﴾registrikood 12244919﴿ kasuks.
Detailplaneeringuga soovitakse muuta maaüksuse
sihtotstarvet sotsiaalmaast ühiskondlike hoonete maaks
(sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik) ja ärimaaks (50/50).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada välja
võimalused olemasoleva hoone laiendamiseks.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Vääna-Jõesuu
vetelpäästejaama maaüksus ärimaa juhtfunktsiooniga hajaasustusalale. Detailplaneeringu taotlus ja eskiislahendus on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
Planeeritav ala asub Läänemere ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis ning Vääna jõe kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lõike
4 punktile 5 ei laiene ehituskeeld olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui selle maht on 1/3
olemasoleva ehitise kubatuurist väiksem. Detailplaneeringuga ei soovita vähendada ehituskeeluala.
2. Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a otsusega
nr 123 on algatatud Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa
(19801:001:2050), Almare tee 26 (19801:001:2100),
Aruheina tee 34 (19801:001:0920), Aruheina tee 36
(19801:001:0930) maaüksuste ja Keila metskond 1
maaüksuse osa (19801:001:2165) ning nende lähiala
detailplaneeringu koostamine. Selle eesmärk on välja
selgitada võimalused kavandada planeeritavale alale
üldplaneeringus määratud hajaasustuse põhimõtteid
järgides kuni 10 üksikelamute ehitusõigusega elamumaa krunti. Samuti moodustada olemasolevatele avaliku kasutusega teedele transpordimaa krundid ning
lahendada juurdepääs olemasolevale lautrikohale.
Planeeritava ala suurus on ca 34,3 ha.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt asuvad maaüksused osaliselt leebe režiimiga looduslikul haljasmaa, osaliselt range režiimiga looduslikul haljasmaa juhtfunktsiooniga hajaasustuse alal. Lisaks ulatub taotletavale
planeeringualale rohevõrgustiku koridor ja selle tuumala,
samuti Suurupi looduskaitseala. Üldplaneeringus on olemasolev lautrikoht vastava tähistusega märgistatud.
Taotluse esitaja soovib kavandada üldplaneeringus
fikseeritud hajaasustuse põhimõtteid järgides 10 elamuühikut, kavandades neist igaühe juurde 2000–3000 m²
suurused elamumaa krundid ning 1,8 ha ja suuremad
maatulundusmaa krundid. Hoonestatavad elamumaa
krundid on eskiislahenduse kohaselt kavandatud leebe
režiimiga looduslikule haljasmaale väljaspool rohevõrgustiku koridore ja tuumalasid ning Läänemere ranniku
ehituskeelu- ja piiranguvööndit. Planeeringu lahendusega
ei kavandata ehitustegevust Suurupi looduskaitseala territooriumile, v.a kaitseala piiril olevale 34 m²-sele metsateede ristmikule, kuhu eskiislahenduses on kavandatud
sõidutee keerukoht tulevaste elamumaa kruntide teenindamiseks vajaliku transpordi ümberkeeramiseks. Detailplaneeringu lahendusega võib põhjendada ja taotleda looduskaitseala piiri korrigeerimist ristmiku ulatuses.
Harku Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a otsusega nr
124 on algatatud Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste
ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku valla õigusaktide
registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel www.harku.ee ja Harku vallavalitsuses aadressil Ranna tee 1, Tabasalu.
n Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamise avalikud arutelud:
• Harku Vallavalitsusele on esitatud detailplaneeringu
algatamise taotlus Tabasalu alevikus Klooga mnt 10
(katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a
(katastritunnus 19801:002:1473) maaüksustele. Taotluse kohaselt on detailplaneeringu koostamise eesmärk
kinnistute liitmine ning ehitusõiguse määramine kuni
kahekorruselise kaubandus- teeninduskeskuse rajamiseks.
22. jaanuaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) detailplaneeringu algatamise eelne lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901 või harku@harku.ee.
Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel www.harku.ee ning kogu detailplaneeringu
dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses
aadressil Ranna tee 1, Tabasalu.
• 26. jaanuaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Kople VIII, Lasteaia
4D (19801:002:0973), Lasteaia 6 (19801:002:0972),
Lasteaia 6C (19801:002:0974) ja Lasteaia 8
(19801:002:0971) maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneeringuga soovitakse kavandada kaks kortermaja krunti suurustega ca 4347 m² ja 3655 m² ning
saavutada ehitusõigus kuni 10 ja 9 korteriga majade raja-

miseks ehk kokku kuni 19 korteri kavandamiseks sellele
alale, üks üldmaa sihtotstarbega krunt avalikuks haljasalaks ning taotletava planeeringu ala keskel olemasoleva
jalgraja teenindamiseks eraldiseisev kergliiklustee krunt,
mis tuleb huvitatud isikul korrastada ning tasuta vallale
võõrandada. Jalgrada ühendab olemasolevaid Tabasalu
aleviku kortermaju Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna
maantee ääres asuva bussipeatusega ning on olnud pikka
aega kohalike elanike poolt aktiivselt kasutuses. Vallavalitsus on huvitatud jalgraja säilimisest ning selle vabast
kasutusest.
Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901 või harku@harku.ee.
Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel www.harku.ee ning kogu detailplaneeringu
dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses
aadressil Ranna tee 1, Tabasalu.
• 29. jaanuaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Vääna-Jõesuu külas
Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Kinnistu nr 6311602, mis koosneb sotsiaalmaa sihtotstarbega 8025 m² suurusest Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama maaüksusest (katastritunnus 19801:011:0186) kuulub
Harku vallale. Kinnistule on seatud hoonestusõigus tähtajaga 40 aastat Bydgoszcz OÜ ﴾registrikood 12244919﴿
kasuks.
Detailplaneeringuga soovitakse muuta maaüksuse sihtotstarve sotsiaalmaast ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik) ja ärimaa (50/50) sihtotstarbeks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on selgitada
välja võimalused olemasoleva hoone laiendamiseks.
Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb Vääna-Jõesuu
vetelpäästejaama maaüksus ärimaa juhtfunktsiooniga hajaasustusalale. Detailplaneeringu taotlus ja eskiislahendus on kooskõlas üldplaneeringu tingimustega.
Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada avalikul
arutelul kohapeal või kirja teel, edastades need aadressile Ranna tee 1, Tabasalu, Harjumaa 76901 või harku@
harku.ee.
Detailplaneeringu materjalid on üleval Harku valla
kodulehel www.harku.ee ning kogu detailplaneeringu
dokumentatsiooniga saab tutvuda Harku vallavalitsuses
aadressil Ranna tee 1, Tabasalu.
n Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus
20.10–16.11.2014 oli Harku vallamajas (Ranna tee 1,
Tabasalu) Viti külas Rokson maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal
esitati detailplaneeringu osas kaks kirja ettepanekutega.
Vallavalitsus asus planeeringust huvitatud isiku ja ettepanekute esitajatega läbirääkimistesse esitatud ettepanekute
osas. Läbirääkimiste tulemusena on esitatud ettepanekutega planeeringus arvestatud (need ei sisaldanud põhilahenduse muudatusettepanekuid).
n Kehtestatud detailplaneering:
1. Harku Vallavolikogu võttis 18. detsembril 2014 vastu otsuse nr 125 „Uraste külas Lepalaane 32 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“.

VALMINUD ON VALLA
PLANEERINGUTE MEILILIST!
Lisaks planeeringute info kajastamisele kohalikus ja
maakondlikus ajalehes ning valla kodulehel, saadab
Harku Vallavalitsus nüüdsest valla planeeringute info
ka meililistiga liitunute e-postile.
Listiga saab liituda Harku
valla kodulehel (www.harku.
ee) alajaotuses Ehitus ja planeerimine – Planeeringute
meililist.
Harku Vallavalitsuse koostatud planeeringute meililisti kaudu hakatakse edastama
detailplaneeringute kohta
järgmist infot:
n esitatud detailplaneerin-

gute taotlused;

n detailplaneeringute

algatamine;

n detailplaneeringute

avalikud arutelud;

n detailplaneeringute

avalikud väljapanekud
ja nende tulemused;
n detailplaneeringute
kehtestamine;
n üldplaneeringute ja
teemaplaneeringute info.

Kutsume planeeringute
meililistiga liituma kõiki
Harku valla planeeringutest
huvitatud inimesi!
HARKU VALLAVALITSUS
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Volikogu istungilt:

18.12.2014 TOIMUNUD VOLIKOGU ISTUNGIL:
Volikogu istungil toimus määruse eelnõu „Harku valla 2015. aasta
eelarve kinnitamine“ I lugemine;

Kehtestati järgmised
määrused:
n võeti vastu määrus „Tasulise
parkimise korraldamine ja
parkimistasu kehtestamine“.
Võeti vastu järgmised
otsused:
n haldusülesande täitmise
volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine;
n Ääresalu tee, Kesksalu tee,
Ristsalu tee ja Eessalu tee
määramine kohalike teede
nimekirja;
n Helgi tee määramine kohalike teede nimekirja;
n Liikva külas asuva Maikellukese katastriüksuse jagamise
kohta seisukoha andmine;
n Harku valla ehitustingimusi,
miljööväärtuslikke alasid ja
väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu algatamine;
n Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu
algatamine;
n Vääna-Jõesuu külas Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama

maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
n Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26,
Aruheina tee 34, Aruheina
tee 36 maaüksuste ja Keila
metskond 1 maaüksuse osa
ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine;
n Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26,
Aruheina tee 34, Aruheina
tee 36 maaüksuste ja Keila
metskond 1 maaüksuse osa
ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamine;
n Muraste külas Lepalaane t 32
maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine;
n Revisjonikomisjoni
18.11.2014 akti nr 3 teadmiseks võtmine;
n Harku Vallavolikogu
27.11.2013 otsuse nr 148
„Töötasu määramine ning
isikliku sõiduauto ja mobiiltelefoni tööülesannete
täitmiseks vajalike kulude
hüvitamine vallavanemale
ja palgalistele vallavalitsuse
liikmetele“ muutmine.

ÕPPEKÄIK ÄMARISSE
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 10.a, 10.b ja
11.b klassi õpilased külastasid 4. detsembril
riigikaitsetunni raames Ämari lennubaasi.
Ämari tekitas aukartust
juba siis, kui riigikaitseõpetaja Kristo Pals meile sisenemiseks luba taotles. Väravad olid
hästi kaitstud ning vormiriietes sõdurid seisid valves.

Annie’d ja
Robinsonid

Territooriumil liikusime
ringi bussiga, et kõik sellel
suurel alal saaks nähtud.
Esimene peatus oli angaaride ees, kus soojendati parasjagu hävitajate mootoreid.
Seal pikemalt peatumata
läksime vaatama kahte An-2
lennukit. Neid kasutatakse
peamiselt transpordiks, langevarjuhüpeteks ja õppusteks, aga ka metsatulekahjude kustutamistöödel. Ruumi
oli lennumasinates kasutatud väga praktiliselt – ei olnud midagi üleliigset ning
kõik oli läbi mõeldud.
Järgmisena liikusime angaari, kus hooldati kopterit
Robinson R44. Lennubaasil
oli neli USA kingitud Robinsoni. Kopterid teevad vaatlus- ja otsingulende, selleks
on neile paigaldatud ka spetsiaalne valgustus. Hooldusspetsialist demonstreeris
meile ka kopteri juhtimist –
see pidi olema sama raske kui
kahe kuuli hoidmine üksteise peal ühe käega.

Kurdistav müra

Kõva müra kuuldes läksime lennukite stardiraja äärde jälgima hävitajate õhkutõusu. Selle müra pidi olema
kurdistav, nii et meil paluti
kõrvad kinni panna – reaktiivlennukid tõusid üksteise
järel õhku ebanormaalsel
kiirusel.
Edasi suundusime päästeangaari, kus seisis neli päästeautot – kaks vanemat punast ning kaks ebamaise
välimusega rohekat, mis olid
vähem kui kaheaastased.
Päästemeeskond vastutab
viiekilomeetrise raadiusega
ala eest, aega reageerimiseks
ja sündmuspaigale jõudmiseks on neil kolm minutit.
Meeskonnale tuligi teade, et
hävitajad valmistuvad maandumiseks, milleks peab olema kohal kaks autot. Nägime
ka hävitajate maandumist,
mis oli kõrvadele ohutu.
Enne äraminekut saime
Ämaris ka süüa – sealsed
toidud tunnistati väga maitsvaiks. Einestamise järel oli
aeg aga baasist lahkuda.
Õppekäik Ämarisse mõjus kõigile positiivselt, andes hea ülevaate Eesti kaitsesüsteemist.
MARLEEN ADAMA
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/ UUDISED

Kolmapäev, 14. jaanuar 2015

MTÜ	
  Tervendavad	
  Aiad	
  sari	
  

„TARGAD	
  TALUTÖÖD	
  LINNAAIAS“	
  

19.	
  jaanuar	
  2015	
  
	
  

KODULINNU-‐	
  JA	
  LOOMAKASVATAJA	
  
RÕÕMUD,	
  MURED	
  	
  	
  

RÜHMATREENINGUD
ZUMBA
T 19.00 - 20.00
P 18.00 - 19.00

VESIAEROOBIKA
K 19.00 - 20.00
L 09.30 - 10.30

JÕUSAALI
RINGTREENING
T ja N 18.15 - 19.15

SHAPING
E ja K 18.30 - 19.30
N 20.10 - 21.10

DAAMIDE VÕIMLEMINE
T ja N 17.15 - 18.15

JOOGA FLOW
E ja K 19.30 - 20.30

AIKIDO
T ja N 18.30 - 20.00

RASEDATE JOOGA
E 18.30 - 19.30

	
  
Teateid	
  tegelikkusest	
  toob,	
  
naljakatest	
  ja	
  närviajavatest	
  juhtumitest	
  
pajatab,	
  õpetussõnu	
  jagab	
  
loovus-‐	
  ja	
  loomakasvatustalu	
  perenaine	
  

KATI	
  SAARA	
  VATMANN	
  

(end.	
  Kati	
  Murutar)	
  
Raplamaalt	
  Kehtna	
  vallast	
  Soone	
  talust	
  
(www.aabramihobulausujad.ee)	
  

võtab vastu uusi õpilasi
I-V klassini.
Tunnid toimuvad esmaspäeval
ja kolmapäeval:

I – II klass
III – V klass

15.00 – 16.30
16.30 – 18.00

	
  

Kohtumiskohaks	
  kohvik	
  „Rohujuur“	
  Tabasalus	
  
Algus	
  kell	
  18.00	
  
Osalustasu	
  registreerudes	
  kuni	
  3	
  päeva	
  enne	
  10	
  eur,	
  
hiljem	
  ja	
  kohapeal	
  12	
  eur	
  
tervaiad@gmail.com	
  50	
  37	
  504	
  Õnne	
  Einer	
  
Harku	
  valla	
  eakatele	
  ja	
  paljulapselistele	
  peredele	
  kuni	
  4	
  
osalejat	
  –	
  tasuta.	
  

KINGITUSEKS 5 € SPORDIKOMPLEKSI KINKEKAART!

Ostes 8 korra kaardi, 10 korra kaardi või
12 korra kaardi saad kingituseks 5 €
spordikompleksi kinkekaardi!

TABASALU
muusikakooli
kunstiklass

	
  

	
  
	
  

Õpetaja:
Mari Mesilane
Info tel 501 0050 /
607 6180

Sisseastumisavaldus kodulehelt:
www.tabasalumuusikakool.ee/vastuvõtt

Pakkumine kehtib kuni 31.01.2015.

NÜÜD
4x, 8x,10x ja
12x kaardid
KLIENDIKAARD
IGA
-10%!

Pangapealse Lasteaed
võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA
ja
ÕPETAJA ASSISTENDI

Rohkem infot ja pakkumisi www.tabasalusport.ee

Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele
Tel. 5556 5292, 554 5825
E-post: arelia@arelia.ee
www.arelia.ee

AITAN MÜÜA
KINNISVARA
HARKU VALLAS
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Ville Värk

Kutseline maakler

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE
e-post vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

Sooviavaldus ja CV palume saata 30. jaanuariks
kairi@pangapealselasteaed.ee. Info tel: 609 8230.

SILMADE KONTROLL
Harku vald on OÜ Silmarõõmuga kokku
leppinud järgmised ajad, mil vallaelanikel
on võimalik oma silmanägemist kontrollida:
05.02 / 05.03

OÜ SILMARÕÕM TEENUSED:
silmade kontroll
silmarõhu mõõtmine
prillide müük
prillide pisiremont
optilised päikeseprillid
Silmade kontroll koos silmarõhu mõõtmisega 6 €.
Vanaduspensionäridel, kes ei tööta, on
silmade kontroll TASUTA
OÜ Silmarõõm võtab vastu Eakate Päevakeskuses (Teenuste 2, Tabasalu alevik) alates
kella 10.00st registreeritud aegade alusel.
Silmade kontroll on mõeldud valda registreeritud lastele
(alates 12. eluaastast), täiskasvanutele ja pensionäridele,
kellel on silmanägemisega probleeme.
Registreerimine (alates kella 11.00) 603 2171.
Arsti visiit on tasuline va prillide tellijatele.
Info telefonil: 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

Harku Valla Teataja

Vääna-Jõesuu
Kool pakub tööd
KORISTAJALE
Töö õhtusel ajal.
Lähem teave tel 5695 7822



ROBOOTIKARINGI
juhendajale ja
ARVUTIÕPETAJALE
Lähem teave tel 5695 7822

Teated

Väljaandja: Harku vallavalitsus, Ranna tee 1,
Tabasalu 76901, Harju
maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus:
tel 606 3830
Kady-Ann Sutt /
kady-ann.sutt@harku.ee
Aule Sagen /
aule.sagen@harku.ee
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee

■ Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554
janek@janelldisain.ee

Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Printall

■ 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

Vallaleht ilmub iga kuu teisel
ja neljandal kolmapäeval
(v.a juulikuus). Riigipühadel
vallaleht ei ilmu. Kaastööd
ja kuulutused palume saata
hiljemalt ilmumiseelse nädala
esmaspäevaks. Toimetusel on
avaldamisel õigus kaastöid
lühendada ja redigeerida. Vallalehe avaldamiseks saadetud
reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta.

Vääna-Jõesuu
Kool pakub tööd

■ Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055
■ Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
■ Müüa lõhutud küttepuud: kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820

■ Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Tel 5888 0999, info@EUclean.eu
■ Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsul-

tatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
■ Bennett Grupp OÜ pakub
tööd mehhaanikule ja abitöölisele.
Tööülesanneteks on kaubikuteja väikebussidele lisaseadmete
paigaldus. Vajadusel väljaõpe
kohapeal. Asume Harku vallas
Kumna külas. Kontakt: 528 1437;
meeli@bennett.ee
■ Teostame kruntide raie
kompleksteenust: raietööd,
materjali kokkuvedu, kändude
juurimine/freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458,
www.ohtlikpuu.ee
■ Tabasalu Arvutiremont vajab
hooldustehnikut! Huvi korral võta
ühendust tel: 5452 4626 või kirjuta
tabasalu@gmail.com
■ Suurupis kaduma läinud hundikoera sarnane pikakarvaline isane
koer Roki. Igasugune info koera
võimaliku asukoha kohta
on oodatud telefonil 508 2816
■ Lisatöö koristajale E, N õhtuti
peale 17, koristamist vajavad
kontori- ja olmeruumid ning
tootmisruumi põrand (masinpesu).
Lisainfo 5823 0411

