UUE AASTA EELARVET

Vallavalitsus esitas vallavolikogule 2015.
aasta eelarve projekti, mille esimene
lugemine toimub 18. detsembril.
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HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT TEGI MEELE LAHKEKS

Lk 3

Tabasalu Spordikompleks on teinud pingutusi
selle nimel, et basseinivesi oleks puhas ning
vastaks terviseameti normidele.

Tabasalu Lions Klubi korraldatud jõululaadal
pakuti eestimaist jõulutoitu, keerutati loosiratast ning koguti abivajajatele annetusi.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.

SPORDIKOMPLEKSI BASSEINIDE VESI ON PUHAS

Esmatasandi
teenuste korraldamine võiks
olla omavalitsuste
ülesanne.

Foto: Maret Maasalu
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KAUPO RÄTTSEPP /
Harku vallavanem

Vallavanemale
(vasakul) annab üle
tänukingituse Keskkonnainvesteeringute Keskuse
juhatuse esimees
Veiko Kaufmann.
Strantumi juhataja
Meelis Härms
(vasakul) ja vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiu osakonna juhataja Tiia
Spitsõn hoiavad
käes sümboolset
tšekki summaga,
mis koguti heategevuslikul eesmärgil.
/ Fotod: Kristi
Kamenik

E

rilised tänusõnad
kuulusid Keskkonnaministeeriumile,
projekti rahastajatele,
projekti koordinaatorile sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus,
projekteerijatele ja ehitajatele,
järelevalvele ning kõigile teistele, tänu kellele see mahukas
töö tänaseks valminud on.
Projekt teostati professionaalsete koostööpartnerite abil
tähtajast aasta varem. Arvestades tööde mahtu ja keerulisi
ehitustingimusi, tehti ehitustööd väga kiiresti ja seda tänu
tublidele töövõtjatele. „Kiire ja
kvaliteetse töö tagasid korralikud projektid ja väga asjatundlikud projektijuhid nii Strantumist Valdo Liivi kui ka
alltöövõtjate näol,“ oli Harku
vallavanem Kaupo Rätsepp
tulemusega rahul.

Tänu ja abi käsikäes

Tänuüritusel tunnustati heade sõnadega kõiki koostööpartnereid. Tänukõnega esinesid Strantumi juhataja
Meelis Härms, Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, Keskkonnaministeeriumi asek a n t s l e r H a r r y L i i v,
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse juhatuse esimees
Veiko Kaufmann ja koostööpartnerid. Kõik kõnelejad olid
ühel meelel, et tegemist on nii
inimeste kui ka keskkonna
seisukohast väga vajaliku projektiga, mis sai teoks tänu ühi-

Valminud on Harku valla
ajaloo KALLEIM PROJEKT

sele edasiviivale koostööle.
ÜVK projekti lõpetamise
raames tehti ka „Jõulupai abi
vajavatele lastele ja eakatele“.
Nimelt korraldati ühiselt koostööpartneritega heategevuslikul eesmärgil kogutud raha
eest puuetega laste jõuluüritus,
et pakkuda lastele ja nende
vanematele jõulumeeleolu.
Samuti ei jäänud märkamata
koduhooldusel olevad üksi
elavad eakad, kellele kingitakse


200 km
pikkune veeja kanalisatsioonivõrk.

jõulupakid, mille hooldustöötajad viivad neile koju kätte
(loe lähemalt lk 5).

50 miljoni eurone
investeering

Pika ajalooga ühisvee ja -kanalisatsiooni projektiga alustati juba kümmekond aastat tagasi, kuid erinevate takistuste
tõttu käivitus protsess uuesti
2010. aastal, mil ÜVK sai positiivse rahastamisotsuse. Järgneval kahel aastal toimus projekteerimine ning aastatel

Detsembri alguses Strantumi korraldatud
pidulikul sündmusel tänati Harku valla
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti (ÜVK) eduka lõpetamise puhul kõiki
koostööpartnereid.

2013–2014 teostati ehitustööd.
See Harku valla läbi aegade
kõige kapitalimahukam projekt on oma maksumuselt üks
Eesti kalleimaid veemajandusprojekte, olles suuruselt Narva
ja Kohtla-Järve järel kolmandal
kohal. Projekti kogumaksumus oli koos käibemaksuga ligi
50 miljonit eurot, millest 83,8%
kaeti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel – Harku vald ja
Strantum OÜ katsid 16,2%
maksumusest. Investeeringute
toel tagati puhas joogivesi ja
keskkonnasäästlikult toimiv
kanalisatsioon kõigile Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külades elavatele inimestele. Harku vallavanema sõnul oli
tegemist väga olulise investeeringuga keskkonna säästmisesse. „Tänapäevase taristu
rajamine on esimeseks sammuks elukeskkonna parandamisel, tänu sellele on endisest
suvitusalast saamas kaasaegne
elamupiirkond,“ ütles Rätsepp.
Enne ÜVK realiseerimist ei

elu, vaid pärssis kogu piirkonna arengut. Mahuka veemajandusprojekti käigus
rajati küladesse kaasaegsed
veepuhastusjaamad ja reoveepuhasti ning enam kui
olnud Vääna-Jõesuu, Viti ja 200 km pikkune vee- ja kaSuurupi külades vee-ettevõtja nalisatsioonivõrk. Keskkonopereeritavat ühisveevärki ja nainvesteeringute Keskuse
-kanalisatsiooni. Kvaliteetse juhatuse esimehe Veiko sõjoogivee puudumine ja lek- nul oli perioodil 2007–2013
kivatest kogumiskaevudest Harku valla veeprojekti näol
tekitatav keskkonnareostus tegu kõige mahukama proei mõjutanud mitte ainult jektiga, mida Ühtekuuluvuspaljude inimeste igapäeva- fondist rahastati, seda nii

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti tänuürituse
tordil on kujutatud uut Suurupi reoveepuhastit.

Läbi aegade
kõige kapitalimahukam
projekt.



maksumuselt kui ka ehitatud
torustike kilomeetrite arvult.
Projekti projekteeris Infragate Eesti AS, ehitustöid tegid AS Merko Ehitus Eesti,
OÜ Taskar, KMG Inseneriehitus AS, Lemminkäinen

Eesti AS, Nordecon AS; ehitusjärelevalvet teostas OÜ
Watercom ja OÜ Ehitusagentuur ning reoveepuhasti
sisu tarnis ja paigaldas
Schöttli Keskkonnatehnika
AS.

Inimeste huvi on suur

Strantumi juhataja Meelis
Härmsi sõnul on parimaks
tõestuseks sellele, et tehtud
kulutused on olnud väga asjakohased, elanike aktiivne liitumistaotluste esitamine. „Kuigi
ehitustööd alles lõppesid, on
taotluse esitanud juba 30%
piirkonna elanikest,“ ütles
Härms. „Korraldame kindlasti jätkuvalt ka teavitusüritusi,
kus elanikud saavad piirkonnas kohapeal küsida projektiga liitumise kohta täpsustusi,“
ütles Härms, kelle sõnul järgmist infopäeva kavandatakse
juba uue aasta kevadeks.
Harku vald hüvitab piirkonna elanikele ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumistasu 100%. Tingimus on, et inimese rahvastikuregistrijärgne
elukoht peab olema vähemalt
viimase 12 kuu vältel Harku
vald. Liitumistaotluste avalduste blankette on võimalik
saada Tabasalust nii vallamajast aadressil Ranna tee 1 kui
ka Strantumi kontorist aadressil Kooli 2a. Avalduste vormid
on olemas ka mõlema asutuse
kodulehel.
KADY-ANN SUTT
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Mööduva aasta võlud ja valud
M
ööduvasse aastasse jääb mitmeid
saavutusi, mille
üle uhke olla. Avasime uue
koolimaja Murastes ja renoveeritud sai mitmete kasutusvõimalustega tall-tõllakuur
Väänas. Alustasime ka Vääna
mõisa restaureerimistöödega
ning saime valmis valla ajaloo
kalleima ja olulisema keskkonnaalase ettevõtmisega –
veemajandusprojektiga, mis
tagab puhta joogivee ja tsentraalse kanalisatsiooni Suurupi, Viti ja Vääna-Jõesuu elanikele. Aastasse jäi teinegi
mahukas keskkonnaga seotud tegevus. Paraku küll mitte selline, mida kellelegi sooviks – meie rannikut tabanud
ulatusliku õlireostuse tõrje
korraldamine. Tunnustan

Käesolev aasta hakkab ümber saama ja on aeg sellele tagasi
vaadata. Harku valla jaoks töisesse aastasse on jäänud nii häid
emotsioone ja rõõme kui ka raskusi ja väljakutseid.

da meie elanikele need olulised esmatasanditeenused
– et oleks kättesaadav arstiabi, politsei- ja päästeteenus. Ometi on omavalitsused nende täiendavate
kohustustega seatud keerulisse olukorda, sest vaatamata riigilt lisandunud ülesannetele, ei ole omavalitsustele
eraldatud nende elluviimiseks lisaraha.

Selleks aga, et omavalitsustel
oleks võimalik nii suurt vastutust enda õlgadele võtta,
vajavad nad ressurssi.

Olulised otsused

naasiumi rajamine Tabasallu, eakatele hooldekodu
ehitamine, kergliiklusteede
võrgustiku täiendamine ja
Tabasalu staadioni renoveerimine.
Lisaks on olulise tähtsusega esmatasandi teenuste
areng, kus aga ristuvad riigi
ülesanded ja omavalitsuste

kohustused. Seadusest tulenev ülesanne on tagada tervishoiu, politsei ja päästeteenistuse kättesaadavus
riigi poolt. Tegelikkus on
aga see, et järjest enam lükkab riik esmatasandi korraldust omavalitsuste õlgadele.
Loomulikult teeb vald kõik,
mis meie võimuses, et taga-

Omavalitsuste ülesannete
ja nende täitmiseks vajamineva rahastuse ülevaatamine
on üks tähtsamaid teemasid,
millega kevadel tööd alustav
uus Riigikogu koosseis peaks
esmajärjekorras tegelema
hakkama. Hädavajaliku haldusreformi läbiviimisele
kaasaaitamiseks olen otsustanud ka ise kandideerida
Haldusreformi
kevadistel Riigikogu valimisvajalikkus
tel. Minu pikaajaline kogeNäen siin riigi tõsist soovi- mus Eesti ühe suurema ja
matust viia ellu omavalitsus- kiiremini areneva omavalitte haldusreform – nii omava- suse juhina ning Harjumaa
litsuste ülesannete kui ka
rahastusmudelite ülevaata-  Olen otsusmisel. Riigikontrolör kirjeltanud ka ise
das 2013–2014 kokkuvõttes
kandideerida.
riigi ja omavalitsuste suhteid
nii: „Oleme tunnistajaks, et Omavalitsuste Liidu (HOL)
riik on otsustamatu kõrvalt- esimehena on andnud mulle
vaatajana lasknud lõhel ko- väga hea pildi sellest, millised
halike omavalitsuste ülesan- on praeguse süsteemi kitsasnete ning suutlikkuse vahel kohad ning milliseid muutusi me vajame, et tagada oma Meie pingu- v a l i t s u s t e v õ i m e k u s ,
tused on vilja kindlustamaks elanike heaning vajalike teenuste
kandnud. olu
lihtsat kättesaadavust. Usun,
süveneda, suurendades nii et mu järgmine samm, kuiveelgi tõenäosust, et mitme- das edendada meie valla
te omavalitsuste probleemid arengut ja eluolu parandaon peagi ja väga teravalt kogu mist, on rakendada Harku
riigi probleemid.“ Kui taha- vallavanemana ja HOLi esime jätkusuutlikke ja tugeva mehena kogutud teadmisi, et
kompetentsiga omavalitsusi, aidata Riigikogu tasandil
siis vajab Eesti julget peale- jõuliselt ellu viia omavalithakkamist omavalitsuste suste jaoks elutähtis haldusreformi elluviimiseks. Nõus, reform ning tagada nende
et esmatasandi teenuste kor- kohustuste ja rahastuse
raldamine võiks olla omava- mõistlik tasakaal.
litsuste ülesanne, sest nemad
on kõige paremini kursis
KAUPO RÄTSEPP
kohalike probleemidega.
Harku vallavanem

likalt läbi mõelda, sest selline õppevorm oli uudne kõigile. Külma kiuste oli vaja
koolipäev ikka läbi viia, kuid
oluline oli sealjuures ka tulevikus vajaliku iseseisva töö
Detsembri alguse miinuskraadid tõid
harjutamine ja sisemise koVääna Mõisakooli lastele teistmoodi,
husetunde arendamine.
interaktiivse koduõppepäeva.
Seda just sellest aspektist, et
Muraste uues koolimajas reageerima kiiresti ning õpilane õpiks kooliasju tegealgas 1. detsember ootama- loovalt, et koolipäev päris ma ka siis, kui õpetajat ei
tult külmana. Jõulukuu esi- kaotsi ei läheks. Arutelu olegi juures.
mene miinuskraadidega tulemusena sündiski vahva
hommik oli uue hoone küt- ja õpetlik interaktiivne koo- Kõik võimalused
tesüsteemi proovile pannud lipäev. Tööülesanded otsus- mängu
ja sisetemperatuur oli lange- tati õpilastele edastada StuuEnamik õpetajaid valmisnud õppetöö tegemiseks diumi ja e-posti kaudu, tas ette juhise, mis edastati
sobimatult madalaks. Õpe- kasutusse tuli ka Skype. Stuudiumi kaudu õpilastele
tajad ja kooli juhtkond pidid Töökorraldus tuli aga hoo- ja vanematele. Sel moel oli

õpilastel üsna paindlik päevaplaan – oluline oli töö ära
teha, aja selleks võis valida
ise. Tehti ka kellaajalisi tunde
– lepiti kokku, et esimene
tööjuhis postitatakse Stuudiumisse kell 10 ja aega selle
täitmiseks on üks tund. Sel
ajal oli õpetaja kogu aeg arvuti või telefoni teel kättesaadav. Kui Stuudiumi kaudu
edastatud ülesannete täitmine sujus üldiselt viperusteta,
siis järgnevad, e-posti ja Skype’i kaudu toimunud „tunnid“ tundusid juba palju keerulisemad. Asi ei olnud
ülesannete raskuses, vaid
selles, et suunatult interne-

tiavarustesse sukeldumine ei Vajalik kogemus
olnudki nii lihtne, kui arvata
Mida me õppisime teistvõis.
moodi koolipäevast? Kõigepealt loomulikult seda, et
Veel peab harjutama kõik on võimalik, kui loovust
E-postiga suhtlemisel oli jätkub ja lastega asjad läbi
peamiseks probleemiks ligi- rääkida. Teiseks nägime ka
pääs postkastile. Õpetaja oli hea idee teist külge – õnnesküll eelmisel päeval üle kü- tumiseks peab sellisele koosinud, kas kõigil õpilastel on lipäevale kindlasti eelnema
võimalik e-kirju lugeda, põhjalik ettevalmistus kooskuid mõni õpilane jäi ikkagi töös lastevanemate, laste ja
järgmisest, Skype’i kaudu vajaliku arvutikoolitusega.
toimunud tunnist ilma,
kuna pusis alles meili kallal,
ning mõni teine sai aga
e-postiga ilusasti hakkama,
LEENA VALEND
kuid Skype’i kasutamisosKlassijuhataja
kus vedas alt.
Vääna Mõisakool

Tänan kõiki
vabatahtlikke,
kes nõu ja
jõuga kiirelt
appi tulid.



valla ametnikke, kes tavapäratu olukorra lahendamisega
hästi hakkama said, ja tänan
kõiki vabatahtlikke, kes nõu
ja jõuga kiirelt appi tulid.
Need keskkonnasõbralikud
teod on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi Aasta Keskkonnateo konkursile, millega
saab lähemalt tutvuda ning
hääletada portaalis Delfi.

Kaupo Rätsepp tutvustas sügisel eakateklubile Hõbehall hooldekodu kinnistu asukohta, mis asub
Tabasalus aadressil Juhani 2 ja Juhani 2a. / Foto: Aule Sagen

tõusnud kolme aasta taguselt 7. kohalt 3. kohale, mis
näitab, et meie elanikud
hindavad oma elukeskkonda, teenuste kättesaadavust
ja potentsiaali arenguks.
Järgmised
Meie pingutused on vilja
väljakutsed
Vallavanemana tunnen kandnud. Samas seisab meie
uhkust, et omavalitsuste ees endiselt mitmeid väljavõimekuse edetabelis oleme kutseid. Näiteks riigigüm-

Külmapüha Vääna
Mõisakoolis
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Volikogu menetleb
uue aasta eelarvet

investeeringuteks on arvesta- huvikooli vanema poolt kaetatud ligi 80 000 eurot. Uuel va osa maksmisest.
aastal on plaanis välja ehitada
ka eakate hooldekodu kinnistu Maksumaksjate arv
Käesolevaga võrreldes on
teedevõrgustik ja torustik.
2015. aasta tulude osakaal suuSotsiaalteenuste suu- res pildis sama. „Nii 2014. aasta kui ka 2015. aasta eelarvete
renenud osakaal
Harku vallavalitsus esitas vallavolikogule 2015. aasta
Seletuskiri
28.11.2014
2015. aasta eelarvekulutused põhitegevuse tulem on 2,2
eelarve projekti, mille esimene lugemine toimub volikogus
on kasvanud peamiselt perso- miljonit,“ lausus Viiburg. Valla
18. detsembril ning teine 29. jaanuaril.
nalitasude ja uute objektide eelarve põhiliseks sissetulekuIII PÕHITEGEVUSE KULUD
ülalpidamise arvelt. Üle poole allikaks on füüsilise isiku tuluPõhitegevuse
kulud
koosnevad
erinevate
eelarveosade
finantseerimiseks
antavatest
toetustest
ärgmise aasta põhitege- 2015. aastal. Põhiosa laenu- Aasta
investeeringud
eelarvest
moodustavad
hari-ja maks, mida eraldatakse omaAbivallavanema
Vello
Viiburgi kulude stabiilsuse saavutamine,
muudest
tegevuskuludest.
Vallavalitsuse
eesmärk
on
põhitegevuse
vuse tuludeks on ka- maksetele lisandub intresside
Haridusasutuste investeerinjuhtimisel koostatud 2015. duskulud. Samuti on aas- valitsustele 11,6%. Harku valla
mis tähendab, et need peaksid saavutama
kindla taseme. Võimalikud
muutused saaksid tekkida vaid
aasta eelarveprojektiga
saab ta-aastalt
vandatud 17,2 miljonit, tasu, mis on üle veerand mil- guteks on kokku planeeritud
maksumaksjate arv on alates
kasvanud Viiburgi
palgasurve tõttu personalikuludes ja hinnamuutuste
majanduskuludes. 2015.aastal
kasvavad
vallatõttu
kodulehel.
kuludeks 14,9 miljonit. Uue joni euro. „Tänavuste suurte üle poole miljoni euro. Märki- tutvuda/ Harku
sotsiaaltoetuste
Foto:vallas
Kady-Ann
Sutt sõnul
personalikulud ning kallineb gaasi hind. Harku
on gaasiküttel
mitmed
lasteasutused,eelarve.
samuti 
Ehitada sooaasta eelarveprojekti üheks maksete taga on see, et peame misväärne
osa
sellest
on
plakavandamiTabasalus asuv kaugkütte katlamaja, mistõttu tuleb arvestada nende Sotsiaalse
küttekuludekaitse
kasvuga.
peamiseks märksõnaks on hakkama tagasi maksma suu- neeritud Tibutare Lasteaia ja – 2015. aastal tuleb tasuda seks on eelarvesse kavandatud
vitakse Sõrve
2015.aastal lõpetatakse Vääna Mõisakooli rekonstrueerimine, mis annab eelarvesse juurde ühe hoone
haridusasutuste personaliku- ri laene, mis võeti Harku val- Tabasalu
Ühisgümnaasiumi veerand miljonit. Välja ehitada ligi 1,3 miljonit eurot. „Osutatee kergülalpidamiskulud ja Muraste kooli avamisega seoses ühed tööjõukulud. 2104/2015 õppeaastal kasutab
lude kasv ehk töötajate palga- la ühisvee ja -kanalisatsiooni remonttöödeks. „Ligi 800 000 soovitakse Sõrve tee kergliik- tavate teenuste hinnad on kasMuraste kooli ruume Vääna Mõisakool ja alates järgmisest õppeaastast Muraste kool.
liiklustee.
tõus, millele andis tõuke õpe- veemajandusprojekti väl- eurot oleme kavandanud valla lustee, mille projekteerimisega vanud vähe, kuid suurenenud
Teatavat
mõju põhitegevuse
kulude suurenemisele võib avaldada ka lastehoiu tasu muutmine. Praegu
tajate palga alammäära jaehitamiseks ja Vääna-Jõe- teede
projekteerimisele
ja ehialustati tänavu. „Sõrve tee on teenuste saajate hulk,“ tä- 2012. aastast 6100 ringis. „Põhkehtib
Harku
vallas
lastehoiu
200 eurot kuus. Kui 2014.aastal tasus Harku vald iga teise
tõstmine 800-lt 900-le eurole. suu ning Muraste koolimaja- tamisele,“ ütles Viiburg, täp- tasu
kergliiklustee
ehitamiseks heldas Viiburg. Tänavu lisan- juseks on uute korterite pakkuomavalitsuse (va. Tallinn) koolis käiva lapse eest 83 eurot kuus, siis alates 2015.aastast tuleb kõigi
Teisalt on uue aasta eelarve de rajamiseks,“ ütles Viiburg. sustades, et sinna kuuluvad ka plaanime taotleda vahendeid dus kaks uut määrust, kus mise puudumine,“ arvas Viieelduste kohaselt tasuda 91 eurot, kui sellise piirmäära kinnitab Vabariigi Valitsus. Tallinna koolides
investeeringute maht senisest Lisaks nimetatud investeerin- tänavu
valminud
Lee
tee2014.aastal
kerg- Euroopa
Liidueurot
kergliiklusteepõhjendatud
õppivate
laste eest
tuli
tasuda 55,75
kuus ja lasteaedades
käivate juhtudel
laste eestvabas150,85 burg. Valla kogutuludest
väiksem. „Me oleme osa plaa- gutele on lähiajal ehitatud liiklustee
ehituskulud, mille de meetmest,“ täpsustas abi- tatakse vanemad Harku valla moodustavad maksutulud
eurot kuus.
nitud investeeringutest juba
tasumine
jaotati
kahele aastale vallavanem. Tänavavalgustuse koolieelsete lasteasutuste ja 79%. „Kohalikud maksud

Ülevaate põhitegevuse kulude jagunemisest annab allolev joonis:
Peame
ette ära teinud ning nende
etendavad nendes väikest osa,“
hakkama
tegemiseks on vald võtnud
selgitas Viiburg. Lisaks kehtiPÕHITEGEVUSE KULUDE STRUKTUUR
kokku 15 miljoni euro eest tagasi maksma Põhitegevuse kulude struktuur
vale reklaamimaksule kavanlaenu,“ selgitas Harku abivaldab vald kehtestada suvepesuuri laene.
Avalik kord ja
Üldised valitsussektori
Sotsiaalne kaitse
lavanem Vello Viiburg Harku
turvalisus
teenused
rioodiks parkimistasu
Majandus
1 266 150 € 8%
34 283 € 0%
1 015 233 € 7%
Valla Teatajale antud interv- Harkujärve spordihoone,
1 919 286 € 13%
Vääna-Jõesuus asuvas rannajuus, „nüüd peame hakkama Vääna mõisa tall-tõllakuur
parklas. Parkimistasu kehtesKeskkonnakaitse
investeeringuteks võetud lae- ning kergliiklusteed Muraste,
tamise eelnõu esimene lugemi272 409 € 2%
ne teenindama ehk neid tagasi Suurupi ja Vääna-Viti piirne oli volikogus novembri
konnas. Samuti alustati sellel
Elamu- ja
maksma.“
istungil ning teine lugemine
kommunaalmajandus
aastal ajaloolise Vääna Mõitoimub detsembris. Samuti on
Haridus
589 204 € 4%
sakooli restaureerimistöödeSuurte objektide
8 407 206 € 56%
tuluallikaks kaupade ja teenusga, kus valla omaosalustasu
laenumaksed
te müügist saadud tulud, mis
Vaba aeg, kultuur ja
Harku vald tasus ka 2014. on 630 000 eurot. Pool sellest
sport
suures plaanis ei muutu käes1 458 479 € 10%
aastal investeeringute laenu- tasuti käesoleval aastal ning
oleva aasta tuludega võrreldes.
makseid, kuid seda ligi poole pool tuleb ära maksta 2015.
Joonis: Harku valla eelarve põhitegevuse kulude struktuur 2015. aasta eelarveprojektis.
miljoni euro võrra vähem kui aastal.
KADY-ANN SUTT

J

Joonis 3: Harku valla eelarve põhitegevuse kulude struktuur 2015. aasta eelarveprojektis

Üldvalitsemine
Üldvalitsemiskulude planeerimisel on saavutatud tase, mis muutub üleüldise palkade korrigeerimise
mõjul. 2015.aastaks on kavandatud tõsta vallaametnike palka 50 € võrra kuus. Sellest eelarveosast
finantseeritakse vallavalitsuse liikmete, vallakantselei, rahandusosakonna ja vallavanemale
otsealluvate
ametnike palkasid. Majandamiskulud on jäänud 2014.aasta tasemele. Muutumatuks on
aga
basseini kasutuskoormujäänud
ka
liikmemaksude
osakaal selles eelarveosas, kuigi Harku vald astus välja Eesti Linnade Liidust
sest või ka puhastuskeemia
ja ühines Eesti Maaomavalitsuste Liiduga. Aasta jooksul lisanduvad kulutused riigikogu valimiste
doseerimise
hetkest
korraldamiseks.
Need proovi
summad selguvad pärast valimiste väljakuulutamist ja finantseeritakse
võtmise
ajal.
Mikroobide
ohriigieelarvest.

SPORDIKOMPLEKSI BASSEINIDE VESI VASTAB TAAS NORMIDELE
Tabasalu Spordikompleksi basseinide
novembrikuised veeproovid näitavad, et
kõikide basseinide
ning mullivanni vesi
vastab kehtestatud
normidele.

kõige efektiivsem basseinivee
puhastamine ning suplejate
ohutus. Terviseameti 2012.
aasta statistika põhjal ei vasta
normidele ligi 40% basseinidest, kuid väikesed kõrvalekalded kloori piirnormidest ei
tähenda kohe otsest ohtu supNovembri lõpus võetud lejatele. „Mõju suurus tervisele
veeproovide järgi vastas vesi oleneb ka inimese tundlikkunormidele suures basseinis ja sest, ujulas viibimise ajast ja
mullivannis, samuti on korras tegevuse intensiivsusest,“ räälastebasseini vesi. Terviseame- kis Annus.
ti keskkonnatervise peaspetsialist Aune Annus kinnitas, et Kloor ja hügieen
Tabasalu Spordikompleksi
meediakära tõstatanud oktoobri-novembri proovides oli juhataja Mariann Kasela pidas
seotud kloor ületanud spordi- külastajate ohutust esmatähtkompleksi basseinivees piir- saks. Basseinide veenäitajaid
normi ja vaba kloor jäänud alla kontrollitakse kolm korda
selle. Tema sõnul on basseini- päevas vastavalt valitsuse määvees oleva vaba ja seotud kloo- rusega kehtestatud tervisekaitri kehtestatud piirmäärad sel- senõuetele . Veeproovide tulelised, mille juures tagatakse mused sõltuvad Kasela sõnul

jamiseks doseeritakse basseinivette vaba kloori, mis seob
näiteks higist, ihukreemist,
uriinist, surnud naharakkudest ja mikroorganismidest
tekkinud lämmastikühendeid, mis satuvad vette
inimeste kehadelt. Kasela
peabki suurimaks probleemiks inimeste hügieeni – paljud külastajad ei pese end korralikult enne basseini tulekut,
see aga tõstab seotud kloori
hulka basseinivees. „Me investeerimegi sellesse, et seotud
kloori tase ei ületaks norme –
see näitab vee kvaliteeti,“ rääkis
Kasela meetmetest, mis peaks
tagatama basseinivee vastamise normidele.

kõikide basseinide keemiakontrollerid ning dosaatorite
süsteem doseerib basseinidesse automaatselt just hetkel vajalikke aineid. Uuel eelarvepe4
rioodil planeeritakse
paigaldada basseinidesse ja
mullivannidesse UV-lamp,
mis aitab hoida vees oleva
seotud kloori stabiilsel tasemel.
Lisaks tehakse tööd ruumide
parema korrashoiu nimel ning
püütakse juhtida klientide tähelepanu hügieeninõuetest
kinnipidamise tähtsusele. „TaBasseinide vesi on puhas. / Foto: Tabasalu Spordikompleks hame pakkuda oma püsiklientidele seda, mida meilt ooda Veenäitajaid Investeeringud
takse – puhtaid basseine ja
kvaliteeti
ruume,“ kinnitas Kasela, et
kontrollitakse vee
2014. aasta jooksul on Ta- klientide rahulolu ja kvaliteetkolm korda basalu Spordikompleks bassei- ne teenus on Tabasalu Spordipäevas. nitehnikasse investeerinud li- kompleksi prioriteedid.
gikaudu 53 000 eurot. Aasta
jooksul on välja vahetatud
AULE SAGEN
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HOL HÄÄLETAS RAJASALU POOLT

D

etsembri esimesel
kolmapäeval toimus
Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas erakorraline HOLi volikogu koosolek, kus siseminister Hanno
Pevkur tutvustas Harjumaa
omavalitsuste juhtidele Ülle
Rajasalu kandidatuuri uuel
ametiajal maavanemana jätkamiseks. Rajasalu, kes on
olnud Harju maavanem alates 2009. aastast, töö jätkamist toetas 31 hääletanud
omavalitsuse juhist 18, vastu
oli 11.

Detsembri alguses toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL) istungil andis enamik volikogu liikmeid oma poolthääle
Ülle Rajasalu jätkamiseks Harju maavanemana.

Otsus koosneb
mitmest pusletükist

Kuigi HOLi seisukoht ei
oma juriidiliselt kaalu selles,
kas siseministri välja pakutud maavanema kandidaat
esitatakse valitsusele ametisse nimetamiseks, on olnud
heaks tavaks enne otsustamist küsida omavalitsusjuhtide arvamust.
HOLi esimees Kaupo Rätsepp küsis siseministrilt,
mida too peaks tegema siis,
kui hääletusest selgub, et
suur osa on vastu senise

Minister tutvustas Harjumaa omavalitsuste juhtidele Ülle Rajasalu kandidatuuri
maavanemana jätkamiseks. / Foto: Kady-Ann Sutt

vastus on see, et eks ma pean
siis korraks kaaluma, kas ma
eitava vastuse korral lähen
sellega valitsusse või mitte,
aga see on mitmest pusletükist koosnev otsus,“ selgitas
minister. „Üks on see, mida

Ma väga ma ise arvan, teine see, mida
loodan heale teie ütlete, ja kolmas on see,
koostööle. mida mu koalitsioonipartner arvab. Ühtegi otsust
maavanema tegevuse jätka- valitsuses ei ole võimalik
misele. „Ma väga loodan langetada lihtsalt minu või
heale koostööle, kuid aus peaministri suva järgi.“



Seda on
vaja
mõistlikult
kasutada.

Ülle Rajasalu kandidatuuri valitsusele esitamises minister siiski kõhklema ei
pea, sest ligi kolmveerand
hääletanutest avaldas oma
toetusega kinnitust, et Harju maavalitsuse ja omavalitsuste vaheline koostöö on

hea ning vastastikku kasulik
ja edasiviiv.

Ootused uueks
ametiajaks

„maavanema terviklik nägemus on siin hästi oluline.“
Ministri sõnul on paljud
maakonnad juba edukalt
Euroopa Liidu vahendeid
kasutanud ning tema soov
on, et see jätkuks ka Harjumaal, arvestades omavalitsuse arenguvajadusi. Kuna
Harjumaa on suur ning erinevate ideedega omavalitsusi on mitmeid, siis ministri
nägemuses on maavanema
rolliks olla kompromisside
leidja raha otstarbekaks kasutamiseks.
Teine ootus ministrilt maavanemale on tasakaalustatud
ja jätkusuutlik maakondlik
areng, kaasates selleks erinevaid huvitatud osapooli,
kuulates neid ning võimalusel arvestades nende ettepanekutega. Samuti rõhutas
minister, et otse loomulikult
on oluline ka hea läbisaamine ja koostöö maakonna
omavalitsustega.

Koostöö viib edasi

Ülle Rajasalu kinnitas oma
kõnes, et ministri esile toodud
Ministril on maavanemale ootuste täitmise suunas on
uueks ametiajaks kaks pea- järjepidevalt ka siiani liigutud
mist ootust. Esiteks Euroopa ning sama suunda soovib ta
Liidu vahendite edukas ka- jätkata. „Me oleme selle viie
sutuselevõtt. „See on nii suur aasta jooksul päris kindlasti
hulk raha, mida me Eesti kaasanud vallajuhte ja kohahüvanguks kasutada saame, likke inimesi erinevatesse
ning seda on vaja mõistlikult projektidesse,“ ütles Rajasalu,
kasutada,“ hindas Pevkur, kes tõi näiteks Harju Maava-

litsuse uue maakondliku
arengukava koostamise.
„Minu meelest on see üks
alus, kust saame hakata küsima raha europrojektideks,“
sõnas Rajasalu, kelle hinnangul on oluline, et toetusraha
läheks sinna, kus on ka inimesed, ning Harjumaal on elanikke kahtlemata palju.

Soov on,
et see jätkuks
ka Harjumaal.



Teisalt nentis Rajasalu, et
kõikide arengute puhul ning
otsuste langetamisel on temagi jaoks oluline omavaheline
koostöö ning seda suunda
lubas ta ka tulevikus hoida.
„Aitäh kõigile, kes mind
toetasid ja ma väga loodan,
et meie koostöö ei katke, vaid
vastupidi – kõike, mida me
teeme Harjumaal, seda teeme koos!“ ütles Rajasalu hääletusjärgses tänukõnes.
Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Siseministeeriumi valitsemisala
riigiasutus. Maavanem esindab maakonnas riigi huve,
hoolitseb Harjumaa tervikliku ja tasakaalustatud arengu
eest ning koordineerib kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd.
KADY-ANN SUTT

Muutub Tabasalu lastehoiu Tall-tõllakuur pürib 2014.
kohatasu arvestamise kord
AASTA BETOONEHITISEKS
Uuest aastast seotakse Tabasalu lastehoiu
kohatasu alampalgamääraga, 1. jaanuarist
2015 on lastehoiu kohatasu 58,50 eurot.
Harku vallavalitsuse 15.
detsembri otsusega seotakse
valla hallatava Tabasalu lastehoiu vanemate kaetavate kulutuste määr riiklikult kehtestatud palga alammääraga.
Seega hakkab uuest aastast
Tabasalu lastehoius kehtima
sama kord, mis on praegu
Harku valla lasteaedades.
Lapsevanemate poolt kaetav
osa lasteaia kohatasust ei tohi
koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt ületada 20%
palga alammäärast, Harku
vallas moodustab vanemate

omaosalus alampalgast 15%
ja 1. jaanuarist 2015 on selle
summa suurus 58,50 eurot.

Eesmärk ühtlustada

Siiani reguleeris Tabasalu
lastehoiu kohatasu vanemate
kaetava osa suurust Harku
Vallavalitsuse 22.06.2010 määrus nr 39, mis kehtestas lastehoiu muude kulude (majanduskulude, personali töötasu
ja sotsiaalmaksu ning muude
vahendite kulude) vanemate
poolt kaetava osa määrana 51
eurot. Harku vallavanem Kau-

po Rätsepp tõi välja, et Tabasalu lastehoiu kohatasu on
olnud selle loomisest saati fikseeritud suurusega, lasteaedade kohatasud on aga seotud
alampalgamääraga. „Uue korra eesmärk on ühtlustada valla
koolieelsete lasteasutuste kohatasu arvestamise põhimõtteid,“ põhjendas Rätsepp vallavalitsuse otsust. Vallavanem
hindas valla lasteaedade taset
ning keskkonda väga heaks.
Erinevuse kaotamine lastehoiu
ja lasteaedade kohatasu arvestamises võimaldaks ühtlustada
ka koolieelsete lasteasutuste
haldamise põhimõtteid.
HARKU VALLAVALITSUS

Juunis valminud
Vääna mõisa talltõllakuur esitati
konkursile „Aasta
betoonehitis 2014“.
Tall-tõllakuuri konkursile
esitanud Eesti Betooniühingu
juhatuse esimehe Kalle Suitslepa hinnangul väärivad ehitise puhul äramärkimist selle
julged lahendused. „Vääna
mõisa tall-tõllakuuri juures on
oskuslikult kombineeritud
vana ja väärikat paekivi ning
kaasaegset betooni – juurdeehituses kasutatud monoliitbetoonkonstruktsioone
pole püütud peita krohvi ja
värvi alla, vaid on julgelt eksponeeritud puhast betoon-

Tall-tõllakuur juunis 2014. / Foto: Silja Konsa

pinda,“ kirjeldas Suitslepp
hoone eripära.
„Arhitekt Tiina Linna on
tall-tõllakuuri teostuses kontrasti printsiibil kokku sobitanud uue ja vana ning betoon
ja klaas moodustavad restaureeritud paekivimüüridega
ilusa ühtse terviku,“ leidis ka
Harku valla arendus- ja haldusosakonna juhataja Nele
Nõu, avaldades lootust, et

positiivne vastukaja tekitab ka
turistides piirkonna vastu
elavamat huvi.
Eesti Betooniühing ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate
Liit korraldavad Aasta betoonehitise konkurssi juba 14
aastat. Võitja kuulutatakse
välja üleriigilisel Betoonipäeval 2015. aasta märtsis.
AULE SAGEN
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Valla puuetega
laste jõulupidu
J

Ülemaailmsel puuetega
inimeste päeval 3. detsembril pidasid valla puuetega
lapsed lustakat jõulupidu
koos piduliku päkapiku ja
jõuluvanaga.

õuluvana oodates ehtisid lapsed Osvaldi
peo- ja seminarikeskuses kuusepuud vanikutega,
mida nad valmistasid sealsamas pidulikes klouniriietes
päkapiku juhendamisel. Jõuluvana saabumise ajaks pidi
kõik valmis olema – puu kaunistatud, luuletused ja laulud
selged. Päkapikk oli lubanud
jõuluvanale, et Tabasalus ootavad teda maailma kõige tublimad lapsed, kellel on juba
kolm nädalat enne jõuluõhtut
kõik ettevalmistused jõuludeks tehtud. Seepärast õpetas
Päkapikk julgustas ka neid lapsi, kes jõuluvana pisut pelgasid. / Foto: Sven Soome
ta kiirelt veel mõned salmid
„Jõuluvana oli täpselt selline, vustega: „Uskumatu, kui vah- tum OÜ juhataja Meelis
ning tuletas meelde aegumanagu ma ette kujutasin,“ rääkis vasti lapsed meisterdamisega Härms valla sotsiaal- ja tertud jõululaulud.
valla korraldatud peol esimest kaasa läksid! See köitis nende vishoiuosakonna juhatajale
korda osalev viisakas ja tragi tähelepanu nii kõvasti, et nad Tiia Spitsõnile üle sümboolJõuluvana oli
ei kuulnud isegi kutset tulla se tšeki 2910 euro väärtuses.
õige ja hea

jõuluvana juurde.“ Signe kiitis Annetused tegid koostööViimast otsa taksoga tulnud
päkapikku veelgi, sest too aitas partnerid tänuüritustele nii
jõuluvana ei pidanud pettuma
lastel end ilusti jõuluvana tule- omaste reklaamkingituste
– laste laul oli Tallinna taha ära
kuks häälestada ning oli toeks asemel. „Ilusa algatusega
kostnud. Ühiselt loetud luuleneile, kellel salm meelest läks. soovisime teha jõulupai abitusest sündis igaks juhuks ka
vajajatele,“ rääkis Meelis
kokkulepe, et kui mõni laps
Härms. Lisaks puuetega laste
suures ootusärevuses salmi Karl rahulolevalt, „ainult hääl Jõulupai
Valla puuetega laste jõulupi- jõulupeole ja kingipakkidele
unustab, siis jõuluvana ei pa- oli veidi teistsugune kui sellel
du
korraldati seekord ühisvee- tehti jõulupakid ka 47 üksi
jõuluvanal,
kes
meil
eelmisel
handa – ikka juhtub. Kõik
lapsed olid aga tublid ja julged aastal käis.“ Väga hästi õnnes- värgi ja -kanalisatsiooni pro- elavale eakale, kellele toimening igaüks neist oma kingipa- tus teisegi usina poisi – Pauli jekti koostööpartnerite tatakse head ja paremat sisal– ema Signe arvates just jõu- annetustest. Samal õhtul dav kingitus koju kätte.
ki täielikult välja teeninud.
luootusest elevil laste ärevuse Muraste koolimajas peetud
hajutamine meisterdamistege- ÜVK lõpupeol andis StranAULE SAGEN

Jõuluvana oli
täpselt selline,
nagu ma ette
kujutasin.

Jõulurõõm
eakatele
Harku valla eakad nautisid jõulupeol parimate
koolikokkade lõunat ja Suurupi naiskoori Meretule südamlikku kontserti.
Kahe nädala jooksul enne
pidu sai Tabasalu eakate
päevakeskuses eakate käsitöömüügilt soetada hingesooje kingitusi. Jõulumüük oli päevakeskuse
perenaise Ülle Metspalu
sõnul möödunud aastast
edukam – osales 14 käsitöömeistrit, kelle valmistatud
esemetest olid sel aastal
enim soovitud vilditud sussid ja keraamilised tassid.
„See aasta oli sussiaasta,“
täheldas Metspalu kuuendat
aastat toimunud käsitöömüügi kohta.

Advendi 3. pühal tulid aga
Harku valla eakad kokku Tabasalu Ühisgümnaasiumisse
jõulupeole, et nautida külluslikku jõululõunat. Pidulisi
tervitasid vallavolikogu esimees Arno Hirtentreu ja vallavanem Kaupo Rätsepp. Hirtentreu, kes pidas kõige
ilusamateks kingitusi, mida ei
saa poest osta – rõõmu, rahu ja
tervist –, soovis neid ka peolistele. Vallavanem andis oma
tervituskõnes ülevaate möödunud aasta tähtsaimatest
sündmustest – ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitrassi valmi-
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VAHUR PLOOMIPUU TÕI
MEHHIKOST PRONKSI!
Vahur Ploomipuu võitis
7.–15.11.2014 Mehhikos
Morelias toimunud
Downi sündroomiga
ujujate maailmameistrivõistlustel 100 m
vabaltujumises III koha.
Vääna-Jõesuust pärit 24aastane noormees läbis distantsi
ajaga 1:10.99, parandades isiklikku rekordit 8 sekundiga.
Selle tulemusega jäi ta kehtivale Euroopa rekordile alla vaid
0,66 sekundiga.
Spordiklubis Meduus treener Õnne Pollisinski juhendamisel treeniva Ploomipuu
jaoks on see esimene kord
jõuda tiitlivõistlustel medalikohale, ehkki finaalis on ta
võistelnud varemgi. „Downi
sündroomiga ujujatele on tähtis ka iga alavõistluse võitmine,
rääkimata pjedestaalile pääsemisest,“ rääkis treener saavutuse väärtusest. Võita tahavad
tema sõnul kõik, kuid Vahuri

misest ning eakatekodu kommunikatsioonide projekteerimise lõpetamisest, mille
rajamisele antakse hoog sisse
tuleval aastal.

Meeleolu muusikast

Eakate vokaalansambli jõululaulude ning õnneloosi järel
suundus saalitäis peolisi Rannamõisa kirikusse kontserdile.
Suurupi naiskoor Meretule lõi
seal dirigent Elen Ilvese juhti-

misel kuulajatele pühademeeleolu Eesti ja maailma jõuluklassikaga. Hea emotsiooni
ja armsa repertuaariga kontserti ilmestas veel kandlemuusikaga naiskoorist võrsunud
väikekandleansambel Maria
Vessmanni juhendamisel.
Vallavalitsus tänab EENA
Rannamõisa klubi, kes aitas
luua peomeeleolu.
AULE SAGEN

heade tulemuste taga on noormehe võime oma tähelepanu
võistlustel kontsentreerida.
Ploomipuu esimene tiitlivõistlus toimus 2004. aastal
Downi sündroomiga ujujate II
MM-il Lõuna-Aafrikas. Tänavu seitsmendat korda toimunud meistrivõistlustel osales 22
riigi 197 sportlast.
AULE SAGEN

Algab loengutesari lapse arengu
eripäradest

Harku valla haridusliku erivajadusega laste
vanematele ning nendega töötavatele täiskasvanutele toimub esimene teemapäev 30.
jaanuaril, juhatades sisse uue loengutesarja.
Teemapäeva viib läbi psühhiaater Petra Poolamets. Eesti Lastefondi andmetel on
7–12% lastest hüperaktiivsed
või selle sümptomitega, mistõttu esimesel teemapäeval
räägitaksegi sellest, kuidas
tunda ära aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapsi,
aga ka ATH sümptomitest,
diagnoosimisest ning ravist.

Mõeldud kõigile

Valla eakate jõululõunal lauldi jõululaule ja jagati kingitusi.
/ Foto: Aule Sagen

Vahur Ploomipuu võitis
pronksmedali. /
Foto: Urmo Pollisinski

„Tulla võivad kõik, kes soovivad rohkem teada hariduslikust erivajadusest, kes vajavad kinnitust, kas ka tema
lapsel mõni selline sümptom
on, või nõuandeid, kuidas
sellist last kasvatada,“ kutsus
Harku valla lastekaitsespetsialist Helve Keel kõiki huvilisi osalema. Keel juhtis tähelepanu sellele, et haridusliku
erivajadusega laps nõuab
teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt eelkõige oma eripära
mõistmist ning rahulikku ja

järjekindlat käitumist. Teabepäevad hakkavad toimuma
üks kord kuus mai lõpuni.

Tugirühma on vaja

Teabepäeval arutatakse
Keele sõnul ka Harku valla
tugirühma moodustamist
ATH-laste vanematele ja
nendega töötavatele inimestele: „Tegemist on suure vallaga ning siin on nii autiste
kui ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega ning teiste eripäradega lapsi.“ Tugirühm vähendaks haridusasutuste
koormust lapsevanemate
nõustamisel ning pakuks
tuge ATH-lastega paremaks
toimetulekuks.
Rohkem infot ja teabepäevale registreerida saab, võttes
ühendust Helve Keelega
e-posti aadressil helve.keel@
harku.ee või telefonil 600
3868.
AULE SAGEN

6 Harku Valla Teataja
Eelmisel laupäeval
peeti Tabasalus
juba seitsmendat
korda Tabasalu
Lions Klubi korraldatud Harku valla
heategevuslikku
jõululaata.
Karme ilmaprognoose ja
juhuslikke ägedaid tuuleiile
trotsides peeti laata meeleolukalt. Laadalised ei lasknud end ilmastikuoludest
häirida – kutsuv lõkketuli ja
kaunis jõulumuusika tekitasid laadaplatsil tõelise jõulumeeleolu. Traditsiooniliselt
oli kohal jõuluvana ning
avaras telgis kohtusid laadakülalised müüjatega, kes
pakkusid eelkõige isetehtud
head ja eestimaist jõulutoitu. Müüdi suitsuliha, mett ja
sinepit, hapukurki ja hapukapsast, kõige erinevamaid
hoidiseid, vahvleid, jahuvabalt küpsetatud seemikuid
jpm. Loomulikult olid taas
kohal riigi käharaimad jõulukuused, erinevad käsitöökaubad, heategevuslik loosiratas ning talvisel üritusel
vältimatult vajalikud soe
supp ja tee ning kuumad
pannkoogid mee ja moosiga.

Hea muusika ja
õnneratas

Laadaliste tuju aitasid oma
muusikaliste ja tantsuliste
etteastetega kõrgel hoida
kohalikud lauljad ja tantsijad. Laadalisi tuli tervitama
ka vallavanem Kaupo Rätsepp. Laada lõppedes loositi
välja loosiratta peaauhinna
– Toyota RAV4 kasutusõiguse – võitja, kelleks sai Aivar
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Tabasalu Lions Klubi tegi Meretule naiskoor
laulis
end
Krakówis
jõululaadaga taas head
kolmandaks!

Poolas Krakówis 5.–7.detsembrini toimunud
rahvusvaheliselt koorifestivalilt tõi Suurupi
naiskoor Meretule koju väärika III koha.

Tabasalu Lionsid pakkusid laadal suppi ja pannkooke, maitsvad road olid laadapäeva
lõppedes ka otsas. / Foto: Aule Sagen

Villemson. Välja loositi ka
Endla puhkemaja ööpäevane kasutusõigus, õnnelikuks võitjaks osutus Kertu
Lilienberg.

Tulud abivajajate
toetamiseks

Laada korraldajaks on
maailma suurimasse rahvusvahelisse heategevusorganisatsiooni kuuluv Tabasalu Lions Klubi koostöös


Kutsuv
lõkketuli ja
kaunis jõulumuusika.

Harku vallavalitsuse ja paljude lahkete sponsoritega.
Heategevusliku jõululaada
tulemusena kogutud heategevusraha kasutame vähe-

kindlustatud perede abistamiseks ja andekate noorte
edasise arengu toetamiseks.
Suure panuse eest jõululaada õnnestumisse pälvivad
tänu meie rohked koostööpartnerid: Harku vallavalitsus, Homeyard, Karumaa,
Reijo Metsaoja, Osvald Catering, Finmax, Elke Auto,
Metek, Altia Eesti, KMT
Prefab, Prolexplast, Benecombi, Metus, Tarplani
Kaubandus, Effie Käsitöökamber ja paljud teised.
Esimest korda aitasid laadaliste logistikat korraldada Teder Reisid oma laadabusside ja Euro Oil
bussikütusega. Täname ka
kõiki esinejaid ja laadalisi,
kes leidsid aega kohale tulla ja anda oma panuse piirkondlikku heategevusse.

Heategevusraha kasutame
vähekindlustatud perede
abistamiseks.



Heategudega jätkab Tabasalu Lions Klubi ka järgmisel aastal ning mitu projekti on hetkel töös. Jätkuvalt
on väga oodatud kõigi vallaelanike ja ettevõtjate panus
– olgu siis hea teo või rahalise panuse vormis (MTÜ
Tabasalu Lions Klubi heategevuskonto number on
EE081010220085249012).
Kaunist jõulurahu kõigile!

KALLE VIKS
TABASALU LIONS KLUBI

Harku Vallavalitus teatab:

n Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste tutvustamise avalik arutelu

5. jaanuaril 2015 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Tabasalu alevikus Peedu 2
(katastritunnus 19801:002:0843) maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine
ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks. Tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.
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
(Ranna tee 1, Tabasalu).
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. Selle ajal esitati detail-

planeeringule kaks kirja ettepanekutega. Vallavalitsus on
asunud planeeringust huvitatud isiku ja ettepanekute esitajatega läbirääkimistesse esitatud ettepanekute osas. Läbirääkimiste tulemustest teavitame avalikkust Harku Valla
Teatajas, ajalehes Harju Elu ning Harku valla kodulehel
(www.harku.ee).
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Vallavalitsusele on esitatud järgnev detailplaneeringu
algatamise taotlus:
1. Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus
19801:002:0846) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus
19801:002:1474) maaüksustele. Taotluse kohaselt on
detailplaneeringu koostamise eesmärk kinnistute liitmine
ning ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kaubandus-teeninduskeskuse rajamiseks.
Harku Vallavalitsus on võtnud taotlused menetlusse, mille
käigus otsustatakse planeeringu algatamine või algatamata jätmine.
Kehtestatud detailplaneering:
1. Harku Vallavolikogu võttis 27. november 2014 vastu
otsuse nr 110 „Rannamõisa külas Ringtee 11a maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine“.

Suurupi naiskoor Meretule 22 naisest koosnev koosseis osales viiendat korda
toimuval festivalil „Krakow
Advent & Christmas Choir
Festival“, mis oli mõeldud
kõikidele kooridele üle kogu
maailma, kes soovivad esitada oma jõulu- ja advendirepertuaari kõige kuulsamates
ning kaunimates Krakówi
pühakodades – St. Peteri ja
Pauli ning St. Catherine’i
kirikus.
Rahvusvaheline žürii, mille tegevust juhtis professor
Andrea Angelini Itaaliast ja
kuhu kuulusid veel Thea
Paluoja Eestist, Veronica
Lozoviukova Tšehhist, Sasho Tatarchevski Makedooniast ning Poola esindajana
Marcin Cmiel, hindas kooride taset ning autasustas
võitjaid viies erinevas kategoorias peaauhinna Kuldse
ingli kujuga (Golden Angel
Statue) ja diplomitega. Festivali ajal andsid koorid ka
k o nt s e r t e e r i n e v at e s
Krakówi kirikutes.

Hea algus noorele
koorile

Suurupi naiskoor Meretule
jõudis mees- ja naiskooride
kategoorias pronksdiplomile,
mis on ainult kolm aastat tegutsenud naiskoorile heaks
hüppelauaks. Võistlustules
tuli esitada neli advendi- või
jõululaulu. Meie repertuaaris
olid head tuntud jõululood
„Tiliseb, tiliseb aisakell” ja
„Valged jõulud”, mälestuslaul

emale „Süüta küünal” ning
kiriklikumast repertuaarist
„Softly, softly fell the snow”.
Lisaks konkursile laulsime
laupäevaõhtusel kontserdil
St. Catherine’i kirikus koos
nelja teise kooriga ning pühapäevasel advendimissal ainult oma kooriga Maryi Panny kirikus. Pühapäevaõhtusel
galakontserdil St. Mary Basilicas esinesid aga kõik konkursil osalenud koorid ja
toimus autasustamine.

Muusikakeel
on ühine

Kirikud olid publikust tulvil ning kõik koorid said sooja ja südamliku aplausi osaliseks. Vaatamata sellele, et
koorid laulsid valdavalt oma
emakeeles, nautis publik
koorimuusikat tõeliselt.
Muusikakeel on ju rahvusvaheline ja seda mõistavad kõik.
Suur tänu meie dirigendile
Elen Ilvesele, kes meisse uskus ja rahvusvahelise konkursi tee kooriga ette võttis,
ning Harku vallavalitsusele,
kes meie naiskoori tegevust
igati toetanud on!
Järgmise konkursina ootab
meie naisi 12. aprillil 2015
toimuv Eesti Naislaulu Seltsi
nais- ja neidudekooride võistulaulmine. Pöidlad pihku
kõikidel meie fännidel!
ANNE-LY MITT
Suurupi Seltsi juhatuse
esinaine ja Suurupi naiskoori
Meretule koorivanem
www.suurupi.ee

VALLAMAJA LAHTIOLEKU AJAD
PÜHADE EEL JA JÄREL:



Esmaspäev 01.12; 08.12; 15.12; 22.12 ja 29.12: 8.00-18.00
Teisipäev 02.12; 09.12 ja 16.12:
8.00-18.00
23.12:
8.00-13.00
30.12:

8.00-16.00

Kolmapäev 03.12; 10.12 ja 17.12:

8.00-16.00

31.12:

8.00-13.00

Neljapäev

04.12; 11.12 ja 18.12:

8.00-18.00

Reede

05.12; 12.12 ja 19.12:

8.00-14.30

2. jaanuaril 2015 vallamaja SULETUD
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JÕULUPUUD
JANIKA OJAMÄE

Kõik on vaikne, kell vaid lööb,
tuul meil toonud südaöö.

	
  

Kaksteist lööki kõlanud,
aasta uus see alanud.

OÜ STRANTUM otsib oma kollektiivi tublisid KORISTAJAID nii sise-

OÜ STRANTUM
otsib oma
kui ka väliobjektidele
kollektiivi tublisid KORISTAJAID
Tööülesanne: puhtuse tagamine
nii sise- kui ka väliobjektidele
Nõudmised kandidaadile:

Kõike head Teil toogu vaid,
mõtteid rõõmsaid, toredaid.

• Kohusetundlikkus ja koostöövalmidus

Helgust, õnne, naeru ka,
soojust, hellust kuhjaga!

ALLAHINDLUS
PÜSIKLIENDILE -10 %
SIRJE STIIL OÜ MOB: 56458288
RANNAMÕISA, VANKRI TEE 2

Soovime teile kaunist jõuluaega
ning õnnelikku uut aastat!
Harku vallavolikogu ja Harku vallavalitsus

Lk 3 VOLIKOGU MENETLEB

Lk 5

UUE AASTA EELARVET

Vallavalitsus esitas vallavolikogule 2015.
aasta eelarve projekti, mille esimene
lugemine toimub 18. detsembril.

E-L 9-19.00
P 10-16.00

HEATEGEVUSLIK JÕULULAAT TEGI MEELE LAHKEKS

Tabasalu Lions Klubi korraldatud jõululaadal
pakuti eestimaist jõulutoitu, keerutati
loosiratast ning koguti abivajajatele annetusi.

(tavapäraselt on ilmumispäev 2. ja 4. kolmapäev):

SPORDIKOMPLEKSI BASSEINIDE VESI ON PUHAS

Lk 3

Tabasalu Spordikompleks on teinud
pingutusi
selle nimel, et basseinivesi oleks puhas
ning
külastajatele ohutu.

Vallavanemale
(vasakul) annab üle
tänukingituse Keskkonnainvesteeringute Keskuse
juhatuse esimees
Veiko Kaufmann.
Strantumi juhataja
Meelis Härms
(vasakul) ja vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiu osakonna juhataja Tiia
Spitsõn hoiavad
käes sümboolset
tšekki summaga,
mis koguti heategevuslikul eesmärgil.
/ Fotod: Kristi
Kamenik

E

ja kanalisatsioonivõrk.

Tänu ja abi käsikäes

Tänuüritusel tunnustati heade sõnadega kõiki koostööpartnereid. Tänukõnega esinesid Strantumi juhataja Meelis
Härms, Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Harry Liiv, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse
esimees Veiko Kaufmann ja
koostööpartnerid. Kõik kõnelejad olid ühel meelel, et tegemist on nii inimeste kui ka
keskkonna seisukohast väga
vajaliku projektiga, mis sai
teoks tänu ühisele edasiviivale

11. ja 25. veebruaril
11. ja 25. märtsil


KAUPO RÄTTSEPP /
Harku vallavanem

Valminud on Harku valla
ajaloo KALLEIM PROJEKT

rilised tänusõnad
kuulusid Keskkonnaministeeriumile,
projekti rahastajatele, projekti koordinaatorile sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus,
projekteerijatele ja ehitajatele,
järelevalvele ning kõigile teis- koostööle.
tele, tänu kellele see mahukas
ÜVK projekti lõpetamise
töö tänaseks valminud on.
raames tehti ka „Jõulupai abi
Projekt teostati professio- vajavatele
lastele ja eakatele“.
naalsete koostööpartnerite abil Nimelt
korraldati ühiselt koostähtajast aasta varem. Arvesta- tööpartneritega
heategevuslides tööde mahtu ja keerulisi kul
eesmärgil kogutud raha
ehitustingimusi, tehti ehitus- eest
puuetega laste jõuluüritus,
tööd väga kiiresti ja seda tänu et pakkuda
lastele ja nende
tublidele töövõtjatele. „Kiire ja vanematele
jõulumeeleolu.
kvaliteetse töö tagasid korrali- Samuti
ei jäänud märkamata
kud projektid ja väga asjatund- koduhooldusel
olevad üksi
likud projektijuhid nii Strantu- elavad
eakad, kellele kingitakse
mist Valdo Liivi kui ka
alltöövõtjate näol,“ oli Harku 
200 km
vallavanem Kaupo Rätsepp
pikkune veetulemusega rahul.

14. ja 28. jaanuaril

ILMUB KAKS KORDA KUUS.

x

jõulupakid, mille hooldustöötajad viivad neile koju kätte (loe
lähemalt lk 5).

50 miljoni eurone
investeering

Pika ajalooga ühisvee ja -kanalisatsiooni projektiga alustati juba kümmekond aastat tagasi, kuid erinevate takistuste
tõttu käivitus protsess uuesti
2010. aastal, mil ÜVK sai positiivse rahastamisotsuse. Järgneval kahel aastal toimus projekteerimine ning aastatel

Detsembri alguses

Foto: Maret Maasalu

Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA.

Tööülesanne: puhtuse tagamine
Nõudmised kandidaadile:
w kohusetundlikkus ja koostöövalmidus.

Omalt poolt pakume:
w paindlikku tööaega;
Tööaeg: osaline tööaeg, tähtajaline / hooajaline / ajutine töö, täistööaeg, täistööaeg vahetustega,
w konkurentsivõimelist
töötasu;
töö kooli
kõrvalt
w asumise
kohapealset
väljaõpet;
Tööle
aeg: niipea kui
võimalik
Kandideerimistähtaeg:
31.12.2014
w toetavat meeskonda;
w ettevõttes
kehtivaid soodustusi.
Täpsem
info: 602 6486, haldus@strantum.ee
(haldusosakond) või 606 1583,
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

KOLMAPÄEV, 17. detsember 2014

HARKU VALLA TEATAJA
ILMUB 2015. AASTAL
JÄRGMISELT

Omalt poolt pakume:
• Paindlikku tööaega
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Kohapealset väljaõpet
• Toetavat meeskonda
• Ettevõttes kehtivaid soodustusi



mariann@strantum.ee (Tabasalu Spordikompleks)	
  

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Rohkem pilte: www.
harku.ee/et/pildigaleriid

kar, KMG Inseneriehitus AS,
Lemminkäinen Eesti AS, Nordecon AS; ehitusjärelevalvet
teostas OÜ Watercom ja OÜ
Ehitusagentuur ning reoveepuhasti sisu tarnis ja paigaldas
Schöttli Keskkonnatehnika
AS.

Tööaeg: osaline tööaeg, tähtajaline /
hooajaline / ajutine töö, täistööaeg,
täistööaeg vahetustega, töö kooli kõrvalt

Strantumi korraldatud jutanud mitte ainult paljude
pidulikul sündmusel tänati Harku valla inimeste igapäevaelu,
vaid Inimeste huvi on suur
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojek pärssis kogu piirkonna arenStrantumi
ti (ÜVK) eduka lõpetamise puhul kõiki - gut. Mahuka veemajanduspro- Härmsi sõnuljuhataja Meelis
on parimaks
jekti käigus rajati küladesse tõestuseks
koostööpartnereid.
sellele, et tehtud
kaasaegsed veepuhastusjaa- kulutused on
2013–2014 teostati ehitustööd. ja reoveepuhasti
olnud väga asjamad ja reoveepuhasti ning kohased, elanike
See Harku valla läbi aegade
aktiivne liituEnne ÜVK realiseerimist ei enam kui
200 km pikkune mistaotluste esitamine.
kõige kapitalimahukam pro- olnud Vääna-Jõesuu,
„Kuigi
Viti ja vee- ja kanalisatsioonivõrk. ehitustööd
jekt on oma maksumuselt üks Suurupi külades
alles lõppesid, on
vee-ettevõtja Keskkonnainvesteeringut
e taotluse esitanud juba 30%
Eesti kalleimaid veemajandus- opereeritavat
ühisveevärki ja Keskuse juhatuse esimehe
piirkonna elanikest,“ ütles
projekte, olles suuruselt Narva -kanalisatsiooni.
Kvaliteetse Veiko Kaufmanni sõnul
oli Härms. „Korraldame kindlasja Kohtla-Järve järel kolmandal joogivee puudumine
ja lekki- perioodil 2007–2013 Harku ti
jätkuvalt ka teavitusüritusi,
kohal. Projekti kogumaksu- vatest kogumiskaevudest
teki- valla veeprojekti näol tegu kus elanikud
mus oli koos käibemaksuga ligi tatav keskkonnareostus
saavad piirkonei mõ- kõige mahukama projektiga, nas
kohapeal küsida projektiga
50 miljonit eurot, millest 83,8%
liitumise kohta täpsustusi,“
kaeti Euroopa Liidu Ühtekuuütles Härms, kelle sõnul järgluvusfondi toel – Harku vald ja
mist infopäeva kavandatakse
Strantum OÜ katsid 16,2%
juba uue aasta kevadeks.
maksumusest. Investeeringute
Harku vald hüvitab piirkontoel tagati puhas joogivesi ja
na elanikele ühisveevärgi ja
keskkonnasäästlikult toimiv
-kanalisatsiooniga liitumistasu
kanalisatsioon kõigile 10 000
100%. Tingimus on, et inimese
Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi
rahvastikuregistrijärgne elukülades elavatele inimestele.
koht peab olema vähemalt
Harku vallavanema sõnul oli
Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
tegemist väga olulise investeetänuürituse viimase 12 kuu vältel Harku
tordil on kujutatud uut Suurupit reoveepuhastusjaam.
vald. Liitumistaotluste avalringuga keskkonna säästmiduste blankette on võimalik
sesse. „Tänapäevase taristu  Läbi
aegade mida Ühtekuuluvusfondist saada Tabasalust
rajamine on esimeseks samkõige kapi- rahastati, seda nii maksumu- jast aadressil Rannaniiteevallamamuks elukeskkonna paranda1 kui ka
selt kui ka ehitatud torustike
talimahukam kilomeetrite
Strantumi kontorist aadressil
misel, tänu sellele on endisest
arvult.
Kooli 2a. Avalduste vormid on
suvitusalast saamas kaasaegne
projekt. Projekti projekteeris
Infraga- olemas ka mõlema
elamupiirkond,“ ütles Rätsepp.
asutuse
te Eesti AS, ehitustöid tegid AS
kodulehel.
Kaasaegne veepuhastusjaam
Merko Ehitus Eesti, OÜ Tas-

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimistähtaeg: 31.12.2014

15. ja 29. aprillil ( 3. ja 5. kolmapäeval)
13. ja 27. mail

Täpsem info: 602 6486, haldus@strantum.ee
(haldusosakond) või 606 1583,
mariann@strantum.ee (Tabasalu Spordikompleks)

3. ja 17. juunil (1. ja 3. kolmapäeval)
8. juulil

(juulis ilmub Harku Valla Teataja vaid ühel kolmapäeval)

12. augustil ja 26. augustil
Sügav kaastunne
omastele

9. ja 23. septembril
14. ja 28. oktoobril

IMRE KASE

11. ja 25. novembril

surma puhul.

9. ja 21. detsembril (detsembri teine vallaleht ilmub neljandal

esmaspäeval, mitte kolmapäeval)

Kolleegid Rannamõisa
ja Laabi farmist.

Harku Valla Teataja toimetus

Pühapäev 21. detsember kell 18.00
Rannamõisa kirik

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

Rahulikke pühi
ja edukat
algavat aastat!
Vaata pakkumisi: www.1partner.ee

Tabasalu Kammerkoor

Mai Ainsalu

Tabasalu Muusikakooli
puhkpilliorkester
Valdo Rüütelmaa
solistid
ansamblid

Ville Värk
51 32 422
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Orelil Ädu Laur
Tasuta

Avaldame kaastunnet
õpetaja Sigrid
Laanemetsale
ISA
surma puhul.
Tabasalu
Ühisgümnaasiumi
7a klassi õpilased ja
lapsevanemad

FEKAALI VEDU
JA MAHUTITE
TÜHJENDAMINE
VAAKUMAUTOGA!
TEL: 513 7434

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



Teated

n Ehitus ja remonttööd, ka
väiksemamahulised tööd. Tel 5660
7554 janek@janelldisain.ee
n Aastaringne fekaalivedu ja
kuni 10m3 kogumismahutite
tühjendamine. OÜ Norringsen.
Tel 5662 1300
n OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
n Vanametalli kokkuost, konteinerite tellimine ja transporditeenus.
Metalliveoks võimalik kasutada
tasuta järelhaagist. Asume
Tutermaal, tel 678 2055
n Korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
n Müüa lõhutud küttepuud: kask,
lepp ja kuusk. Kohaletoomisega.
Tel 501 5820
n 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
n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juurimine/
freesimine, jäätmete hakkimine,
okste ja kändude äravedu.

Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Tel 5626 3857
n Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd: remont
ja ehitus. Tel 5663 9398
n Ripsmepikendused Lucca restorani lähedal. Klassikalised: hooldus
13 €, paigaldus 15 €; volüüm:
hooldus 25 €, paigaldus
30 €. 5590 6905
n Lisatöö koristajale E, N õhtuti
peale 17, koristamist vajavad
kontori- ja olmeruumid ning
tootmisruumi põrand (masinpesu).
Lisainfo 5823 0411
n Pikaajaliste kogemustega
pottsepp ehitab ja remondib
ahjusid, pliite, soemüüre, kaminaid.
Tel 5398 7996
n Soovin leida lapsehoidjat
1,5-aastasele poisile (soovitavalt
paberitega). Esialgu oleks hoidmine 1-2 x nädalas mõned tunnid
korraga. Alates märtsist 5 x nädalas päevasel ajal. Hoidja peaks
olema kohusetundlik, kannatlik ja
ettevõtlik. Lisainfo 5358 6836.
n Põhk koerale kuuti, 150 L kott
5 €, 520 6817

REKLAAMI VÕI KUULUTUSE
TELLIMINE
e-post vallaleht@harku.ee telefon 606 3830
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Osale Nelja Valla Kogu strateegia kavandamisel!

Osale Nelja Valla Kogu strateegia kavandamisel!

Harku, Kiili, Saue ja Saku valla organisatsioone ühendav Nelja Valla Kogu
(www.4kogu.ee) on valmistumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks
tegeletakse
perioodi Leader-strateegia
Harku, 2015-2020.
Kiili, SaueHetkel
ja Saku
valla eelmise
organisatsioone
ühendav Neljaanalüüsimise
Valla Kogu
ja hindamisega,
samuti uute sihtide
seadmisega.
Koostatav
strateegia on aluseks
(www.4kogu.ee)
on valmistumas
järgmiseks
Euroopa
Liidu rahastamisperioodiks
uute Hetkel
toetusrahade
taotlemisel.
Seetõttu
on oluline,
et see kajastaksanalüüsimise
võimalikult
2015-2020.
tegeletakse
eelmise
perioodi
Leader-strateegia
hästi omavalitsuste elanike ja organisatsioonide soove.

ja hindamisega, samuti uute sihtide seadmisega. Koostatav strateegia on aluseks
uute toetusrahade
onneli
oluline,
et kuhu
see kajastaks
Soovide väljataotlemisel.
selgitamiseksSeetõttu
viiakse läbi
seminari,
on osalemavõimalikult
oodatud
hästi omavalitsuste
elanike
ja ja
organisatsioonide
soove.
kõik Harku, Kiili,
Saue
Saku valla ettevõtjad,
avaliku ja kolmanda sektori
esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.

Soovide välja selgitamiseks viiakse läbi neli seminari, kuhu on osalema oodatud
Seminarid
kõik Harku,
Kiili,toimuvad:
Saue ja Saku valla ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori
Ø
vallas
Muraste koolis
(Lee tee 9,huvitatud
Muraste küla)
- 12. jaanuaril 2015
esindajad ningHarku
teised
kogukonna
arendamisest
isikud.
kell 17.00-20.00
Ø Saku raamatukogu saalis (Teaduse 1, Saku) - 13. jaanuaril 2015 kell
Seminarid toimuvad:
17.00-20.00
Ø Harku
Muraste
koolis seltsimajas
(Lee tee 9,(Allika
Muraste
küla)
- 12.
jaanuaril
2015
Ø vallas
Saue vallas
Vanamõisa
tee 10,
Alliku
küla)
- 14.
jaanuaril 2015 kell 17.00-20.00
kell 17.00-20.00
Ø raamatukogu
Kiili vallas Vaela
Koostöökeskuses
(Miku tee
7, Kiili)
- 15. jaanuaril
2015
Ø Saku
saalis
(Teaduse 1, Saku)
- 13.
jaanuaril
2015 kell
kell 17.00-20.00
17.00-20.00

Ø Saue vallas Vanamõisa seltsimajas (Allika tee 10, Alliku küla) - 14.
Strateegiat aitab kavandada OÜ Cumulus Consulting (www.cumulus.ee).
jaanuaril 2015 kell 17.00-20.00
Ø Kiili
vallas Vaela
Koostöökeskuses
(Miku teepalume
7, Kiili)osalemiseks
- 15. jaanuaril
2015
Seminaride
parema
korraldamise eesmärgil
ennast
kell
17.00-20.00
registreerida
veebiaadressil www.cumulus.ee/nvk või telefonil 52 531 28.

M
UR ASTE
AST E
MUR
KÜLASELTS
SOOVIB KÕIGILE

Strateegiat aitab kavandada OÜ Cumulus Consulting (www.cumulus.ee).
Kohtumiseni seminaridel!

Seminaride parema korraldamise eesmärgil palume osalemiseks ennast
registreerida
veebiaadressil
www.cumulus.ee/nvk või telefonil 52 531 28.
Nelja Valla
Kogu juhatus

RÕÕMSAID
JÕU LE
LE
JA
HEAD UUT
ASTAT!!
A ASTAT

Kohtumiseni seminaridel!
Nelja Valla Kogu juhatus

Raamatupidamisteenus
väikeﬁrmadele.
Lisainfo 51 13 689 või
aripakett@gmail.com

Kreediku fotod
Kreediku
fotod
marjekreet.worldpress.com
marjekreet.worldpress.com

Nüüd müügil
massaaži
kinkekaardid!
Kingi tervist ja lõõgastust!
Tel: 56 356 359
tervepuu@gmail.com
Tervendav Puudutus OÜ

Armastuse õhtu

EELK Perekeskus kutsub
heategevus- ja tänuüritusele

22.12. kell 18.00
Tallinna Jaani kirikus

Sinule, kes Sa otsid sügavat armastust -tule üksi
või koos kallimaga!
Nautida saab Tanja Mihhailova ja Mikk Saare
laulu, samuti rõõmsat uut muusikat Lambertuse
koori poolt, solistiks mh Samuel Reinaru ja Jana
Abzalon. Jõuludesse juhib EELK tulevane peapiiskop Urmas Viilma. Kuidas saavutada kestvat armastust ja õnne? EELK Perekeskuse tegevusi ja „Paarisuhte maja“- tööriista paaridele tutvustab juhataja
Pia Ruotsala.
Võtame vastu annetusi EELK Perekeskuse heaks,
et vähekindlustatud inimesi tasuta aidata olgu neil
siis perevägivalla probleem, kriis või lein.
Ürituse lõpus pakume kuuma jooki ja piparkooke
ning soovi korral mõnusat vestlust meie perenõustajatega.
Ootame!

TÄHELEPANU!
Alates 1. detsembrist on
Harku valla teede hooldetelefoni
uus number 5911 7712

Erten Grupp OÜ ja Netre Finance OÜ
tänab oma kliente meeldiva koostööaasta eest
ja soovib rahulikku pühadeaega!

Teede REV-2

Vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitus

SILMADE KONTROLL
Harku vald on OÜ Silmarõõmuga kokku
leppinud järgmised ajad, mil vallaelanikel
on võimalik oma silmanägemist kontrollida:
08.01 / 05.02 / 05.03

Teostame järgmisi töid:
• projekteerimine;
• trasside ehitus, sh üleliigse pinnase äravedu
ning haljastuse taastamine;
• veemõõdusõlme ehitus, sh surveproovid ja
üleandmine OÜ-le Strantum ning loomulikult
kõikvõimalikud torutööd!

Maxsys OÜ
KOGEMUSI EI ÕPITA!

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.

Lisainfo telefonil 525 0941
või info@maxsys.ee

Info telefonil: 600 3867 – sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Tiia Spitsõn või Eakate Päevakeskus – 603 2171.

