AIAMAJAST ÜKSIKELAMUKS LIHTSAMALT:

aiamaja kasutusotstarbe muutmine
üksikelamuks lihtsustub, seda saab teha
ilma detailplaneeringuta.
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jagamise põhimõtted muutuvad uuest aastast;
uus lasteaiakohtade jagamise mehhanism teeb
süsteemi efektiivsemaks ja õiglasemaks.

Tabasalu Muusikakoolis oli oma kooli
õpilastele edukas ning pälvis hea korralduse
eest osavõtjate kiituse.
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Harku Valla Teataja
HARKU VALLA AMETLIK HÄÄLEKANDJA. ILMUB KAKS KORDA KUUS.
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KAUPO RÄTSEPP
Harku vallavanem

Muinsuskaitsja
Silja Konsa peab
väga oluliseks
mälestiste põhjalikku uurimist.
Keila pastoraadi
välisseintel on
näiteks säilinud
autentne
söekrohv, milles
on veel näha
söetükkegi.
/ Foto: Aule
Sagen

meelt, et vallavalitsus tuli kaasa
mõttega Vääna mõisa korralikult projekteerima ja restaureerima hakata. Restaureerimistööde tulemusel asetub mõis
täna tema hinnangul mõisate
edetabelis väga kõrgele kohale.
Eriliselt rõõmustab kultuuripärandi hoidja aga mõisakooli
õpilaste üle, kes saavad nii pargi
kui ka hoone mõttes erilises
keskkonnas õppida: „Usun, et
neist tulevad väga intelligentsed
ja targad inimesed, kes meie
seas elades ilmestavad tervet
ilmaelu.“

Kultuuripärandi SILJA KONSA:
hoidmine on Silja
Konsa südameasi,
mis tõi talle tänavu ka Harku valla
kõrgeima tunnustuse – teenetemärgi – pühendunud tegevuse
eest ajalooväärtuste säilitamisel
ja edasikandmisel.

täiesti uurimata, Vääna linnuse
kohta on aga liikvel kaks teooriat: „Ühed teadlased peavad
Vääna linnust keskaegseks, teised aga väidavad, et tegemist on
Vääna parki rajatud romantiliste varemetega.“ Teist teooriat
võiks kinnitada Konsa sõnul
teadmine, et park pärineb romantismiajast, mil oli kombeks
rajada parkidesse rüütlite aegu
meenutavaid ehitisi. Siis võisid
pikkades tualettides

paviljonides roMeil on kaitse all leedid
mantiliselt õhates
tervelt viis mõisa. poeeme lugeda, mehed idealiseerisid mitõesti põhjust uhke olla: „Meil nevikku rüütlilinnuste näol.
on kaitse all tervelt viis mõisa – Noorema põlve arheoloogid
Vääna, Harku, Muraste, Va- arvavad siiski, et tegemist on
na-Pääla, mis on Eesti vanimate keskaegse linnusega ning armõisamajade tüübi esindaja, ja heoloogiatudengid asuvadki
Kumna, mis on kõige hilisem kevadel seda uurima. Valla
mõisa peahoone kogu Eestis. muinsuskaitsemälestised on
Lisaks on meil väga erilisi objek- veel ka kirik ja kalmistu, lisaks
te näiteks kahe väärtusliku tule- arheoloogiamälestised kivikaltornikompleksi ja Peeter Suure mete ja asulakohtade näol.
merekindluse näol.“ Ta jätkas „Meie valla eripära on see, et
loetelu, lisades muljetavaldavas- mälestised on väga eriilmelised
se ritta ka 14. sajandist pärineva ja -liigilised,“ leidis Konsa, et
Harku linnuse ja Vääna linnuse. säärast mitmekesisust võib piHarku linnus on tema sõnul veel dada tähelepanuväärseks.

Pärand au sees
„Muinsuskaitse ülesanne on
olemasoleva ajaloolise kehandi säilitamine – et need vanad
seinad, ajalooline krohv ja
maalingud, mis on aastasadade tagant tänaseni erinevate
ajalookihtidena alles, säiliksid
nii meile kui ka järeltulevatele põlvedele,“ selgitas Konsa
muinsuskaitse
põhimõtet
Keila pastoraadi paarisaja
aasta vanusel laudpõrandal
seistes. Tema hinnangul on
põrand veel päris rahuldavas
seisukorras: „Kui see saab ära
puhastatud, pole seda vaja
ehk isegi lihvida – minevikust
pärit õnarused lisavad üksnes
autentset ilmet.“ Kunstiajaloolasena leiab ta, et ajaloolise
„Kunstiajaloolane ja aednik saali iga element on väga kõühes isikus on aga päris hea nekas, lisades hoonele väärikooslus – inimene näeb ju seda, kust ja väärtust ainult juurde.
mida ta teab, ja nende teadmis- „Vana väärikas palju näinud
tega on väga põnev parkides laud jutustab meile väga palringi käia,“ armastab Konsa jutki. Mitte ainult mulle kui
asjadesse süvitsi minna.
erialainimesele, vaid ka tavainimesed tunnevad selle ära.“
Parimad tulemused
Kultuuripärandi hoidjana
vajavad süvenemist
oskab ta rõõmu tunda sellest,
Arheoloogile omane põhjalik- et täna on ajalooliste hoonete
kus näibki olevat ajaloopärandi omanikud reeglina enda
hoidjale esmatähtis. „Selleks et omandisse saadud aarde väärmälestiste väärtus saaks täieli- tusest vägagi teadlikud ning
kult esile tulla, on vaja uuringud soovivad seda hoida ja ekspoteha põhjalikult,“ leidis Konsa, neerida. Üks murelaps vallas
siiski on – Muraste

Meil on ühine soov mõisa vare, mille
koospärandit säilitada, seda eraomanikuga
töö paraku ei laabu.
esile tuua ja märgata. Seda enam valmistab
Konsale heameelt valet Harku vald oma mälestistega la entusiastide tegevus, kes on
väärib parimat; paraku kipub märganud ja korrastanud Peeaga lokkama keskpärasus. Nii ter Suure merekindluse erineon tema sõnul näiteks Vääna vaid kindluserajatisi, mis on
mõisagi varem uuritud ja pro- riigi ehk siis eikellegi omad,
jekteeritud, ent varasem töö ei ning hoolitsenud ka nende
olnud piisav: „Selle mõisa ajalu- eksponeerimise eest: „On
gu ja arhitektuur eeldasid, et näha, et meil on ühine soov
sealt peab midagi rohkemat pärandit säilitada, seda esile
välja tulema. Tuligi. Mul hea tuua ja märgata. Ajaloopärand
meel, et ma jõudsin selle ära on meie endi jaoks ja kui inioodata.“ Olnud ise tihedalt ka mesed seda ise teevad, siis see
Vääna mõisa restaureerimis- ongi just õige muinsuskaitse.“
protsessi käimalükkamise juures, tundis Konsa siirast heaAULE SAGEN

Ajaloopärand on
meie endi jaoks. 


T

eise korruse
saalis on karniis, kus on
näha väga korralikult modelleeritud omaaegseid detaile. Need on aga nii
mitmeid kordi üle krohvitud, et
esmapilgul seda ei märkagi,“
rääkis põnevatest avastusest
muinsuskaitsja Silja Konsa järjekordsel objektil, Harku valla
territooriumil asuvas Keila pastoraadis ringkäiku tehes. Hoone
näeb esmapilgul välja kui lihtsalt
üks vana lagunemakippuv maja,
ent süvenemisel avab see kõik
oma põnevad ajaloolised detailid. Kunstiajaloo haridusega
muinsuskaitsja sõnul on Keila
pastoraat Eesti umbes 100 pastoraadi seast suurim ja uhkeima
arhitektuuriga: „Kui enamasti
olid kirikumõisad sellised tagasihoidlikud ühekorruselised
puit- või kivihooned, siis Keila
pastoraadi näol on tegemist
kahekorruselise hilisbarokse
kivihoonega, mis on valminud
Vääna mõisaga ühel ajal – aastal
1797.“ Ta peab tähelepanuväärseks, et ühel aastal valminud
uhked hooned on teineteisest
ometi täiesti erinevad: Vääna
mõis uhkeldab oma väga erilise
Itaalia arhitekti kavandatud arhitektuuriga, Keila pastoraat
sarnaneb aga kõige enam Ohtu
mõisahoonele, olles tüüpiline
uhke barokkhoone kõrge võimsust andva kelpkatuse ning nii
hoone fassaadil kui ka sisemuses
valitseva sümmeetriaga.

Mitmekülgseid
teenuseid soovib
vald pakkuda ka
huvialategevuste
puhul.

Foto: Olga Makina
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Kultuuripärandi
rikas vald
Hinnatud muinsuskaitsja juured on tugevalt kinnitunud
Harku valda ja nii on iga koduvalla muinsuskaitsemälestis
tema hoidva pilgu all. Kokku on
neid vallas 174, neist 57 ehitismälestist. „Harku vald on väga
kultuuripärandirikas vald,“ leidis Konsa, et harkuvallakatel on

Silja Konsa
pühendunud
tegevust kultuuripärandi
hoidjana tunnustas Harku
Vallavolikogu
ja Vallavalitsus tänavu
Harku valla
teenetemärgiga.
/ Foto: Olavi
Ruhno

jusid, kunstiajaloolane ja -kriitik
ning restauraator Villem Raam,
keda ta peabki oma esimeseks
õpetajaks. Tänaseks on naine
lisaks Tartu Ülikoolis omandatud kunstiajaloo haridusele
ning Eesti Kunstiakadeemia
muinsuskaitse eriala magistrantuurile lõpetanud veel ka Tallinna Kopli Ametikooli aianduse
eriala. Sellegi eriala õppimine
sai ajendatud tema
tööst muinsuskaitsja
Vana väärikas palju- na – Eesti ajaloolisi
uurides tajus ta,
näinud laud jutustab parke
et taimede tundmises
meile väga paljutki. on vajakajäämisi.
Sügavate juurtega
pärandihoidja
Ajaloohuvi oleks vallas viiendat
põlve elav naine nagu juurtega
kaasa saanud. Nimelt käis ta
juba varases koolipõlves suviti
arheoloogilistel kaevamistel ja
osales eriliselt palju just Pirita
kloostri klausuuri väljakaevamisel. Pirita kloostri juures
töötas ka tema üks suuri eesku-
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Aktiivne ehitustegevus
Suuremahulise ja kunstiajalooliselt hindamatu mõisa restaureerimine esitas vallale,
ehitajale, projekteerijale, muinsuskaitsele ja mitmetele järelevalvespetsialistidele suuri ja
keerulisi väljakutseid. Parima
tulemuse saavutamise nimel
tuli ette tõsiseid meeleavaldusi,
solvumisi, pisaraid, meeleheidet. Kõigele lisaks olid tõsised
diskussioonid Terviseametiga
euronormide üle. Terviseamet
ei olnud rahul, et kõik trepiastmed ja -piirded, uste kõrgused
ja uksepakkude laiused ning
laelühtrite ebapiisav valgustus
ei vasta euronormidele. Pärast
põhjalikke läbirääkimisi jõudsime õnneks siiski kokkuleppele ja tänaseks 160 aastat mõisakoolina tegutsenud kool
jätkab ka tulevikus Vääna Mõisakoolina, ent nüüd juba oma
pikale ajaloole väärilise väljanägemisega.
Ehitustegevus ei toimunud
üksnes Väänas. Suvel toimusid
ehitustööd Tabasalu spordihoones, mille sisetingimusi

Detsembris taasavati restaureeritud
Vääna mõis, mille
avamislinti lõikasid
(vasakult) Vääna
Mõisakooli direktor
Gled-Airiin Saarso,
Norra Kuningriigi
Eesti saatkonna
suursaadik Dagfinn
Sørli, Harku Vallavolikogu esimees Arno
Hirtentreu, Harku
vallavanem Kaupo
Rätsepp ja Scandec
Ehitus juhataja Aivo
Raud.
/ Foto: Olavi Ruhno

Lisaks jätkame järgnevatel
aastatel koostöös naaberomavalitsustega kergliiklusteede
võrgustike rajamist.
Samuti on plaanis taotlusvooru avanedes taotleda
Euroopa Liidu Struktuurfondide toetusmeetmest raha Harku
vallas Tabasalus asuva perearstikeskuse laiendamiseks nüüdisaegseks tervisekeskuseks.
Selleks on tehtud juba vajalik
eskiisprojekt ning koostamisel
on meetmesse esitatav projektitaotlus. Positiivse rahastusotsusega suureneksid vallaelanike jaoks lähiaastatel tunduvalt



Positiivset otsust
ootame tegelikult veel
selle aastanumbri sees.

Aasta täis EHITAMIST
ja ARENDAMIST
Jälle hakkab üks aasta tempokalt
ühele poole saama ning õige pea on
käes aeg hoogsaks stardiks juba uuel
aastaringil. Enne seda on aga hea
heita pilk mööduvale aastale.

väärselt hoida keskkonda eesotsas Muraste looduskaitseala
ja Kakumäe lahega.
Sõrve tee äärde ehitati aga uus
kergliiklustee, mis uuel aastal
saab veelgi kilomeetreid juurde.
Kokku on Harku vald 2015.
aastal koos toetusrahadega investeerinud meie parema elukeskkonna arengusse ligi viis
miljonit eurot. See on väga suur
raha, tänu millele oleme märkimisväärselt saanud arendada
Harku valla elukesk
Tunneme rõõUude aastasse on jää- konda.
mu, et oleme suutnud
mas veel teisigi noor- need investeeringud
tega seotud plaane. vastavalt vajadusele
ära jagada väga paljuspordisõprade rõõmuks ajako- de erinevate kantide vahel,
hastati ja uuendati. Suvel alus- mille tulemusel saavad neist
tati ehitustöödega ka Tabasalu kasu elanikud kogu vallas.
spordihoone kõrval, kus vaid
loetud kuud hiljem, novembris, Kogukondlike teenuste
avati Tabasalus valla esimene areng
tennisehall, mis on lähipiirkonÜlevallaliselt mitmekülgseid
nas oma innovaatilise kont- ja rohkeid teenuseid soovib
septsiooni poolest ainulaadne. vald pakkuda ka huvialategeTennisehall valmis erasektori ja vuste puhul – valla headeks
valla koostöös.
koostööpartneriteks on kohaEhitustegevust jagus ka Tilgu likud kogukonnad ja külaseltja Sõrve kanti. Neist esimeses sid. Olgu selleks siis vallaelanilõppesid valla ettevõtte Stran- ke jaoks põnevate sündmuste
tumi juhtimisel Meriküla reo- korraldamisel või kohalikes
veepuhasti suuremahulised kohtumispaikades toredate
rekonstrueerimistööd, mille huvialategevuste läbiviimisel.
tulemusel on võimalik puhas- Rõõm on näha, kuidas järjest
tada kuni 2300 majapidamise enam inimesi on huvitatud
reovesi. See aitab märkimis- oma kodukoha elu paremaks

muutmisele ka ise aktiivselt
kaasa aitama. Üheskoos suudame kindlasti palju rohkem kui
igaüks eraldi toimetades!
Tabasalust kui valla keskusest
kaugemal tegutsevate kogukonnakeskuste heade näidetena on juba aastaid tegutsenud
tublide perenaiste juhtimisel
Kumna kultuuriait ja Vääna
Külakoda. Tänavu lisandus
sinna ritta ka Muraste koolimajas tegutsev Muraste kogukonna keskus, mille tegevust vald
rahastab ja milles pakutavat
programmi koordineerib kohaliku külaseltsi esindaja.
Soovime Tabasalu piiridest
välja viia ka Harku valla lastele
ja noortele suunatud huvitegevuse. Kui siiani on see koondunud peamiselt just Tabasallu,
siis nüüd oleme astunud samme, et põnevat ja mitmekülgset
huvialategevust ja -haridust
jaguks ka teistesse valla kantidesse. Selleks on otsustatud
koondada senised kaks eraldiseisvat üksust, mille mõlema
põhiülesandeks oli noorte huvialategevuse koordineerimine, üheks efektiivsemaks üksuseks ning nõnda tõhustada
lastele ja noortele erinevates
piirkondades pakutavaid vaba
aja veetmise võimalusi. Muudatuse tulemusel jätkavad senised Tabasalu noortekeskuse
töötajad Harku valla hariduse,

kultuuri ja spordi sihtasutuse
kollektiivi ridades.
Tänaseks on hüppeliselt kasvanud ka Harku vallas huvitegevust pakkuvate MTÜ-de arv,
see aga on oluliselt kaasa aidanud erinevate spordi- ja vaba
aja veetmise võimaluste mitmekesistamisele.
Eelnevalt loetletud tegevuste
toetamise tarbeks eraldas Harku vald käesoleval aastal ligi 1,2
miljonit eurot.
Uue aasta plaanid
Uude aastasse on jäämas
veel teisigi noortega seotud
plaane. Nimelt on järgnevate
aastate suurimad tegevused
seotud lootusega, et viis aastat
järjekindlalt arendatud kooli-



arku vald jätkas 2015.
aastal käitumismustriga, millega alustasime
juba tükk aega tagasi – aktiivse
ehitamisega. Kui paari aasta
eest valmis spordihoone Harkujärvel ja kool Vääna-Jõesuus,
eelmisel aastal aga Muraste
Kool ja jõudis lõpule Vääna
mõisa tall-tõllakuuri restaureerimine, siis tänaseks on põhjaliku restaureerimise läbinud
ajalooline Vääna Mõisakool,
mis valla vanima koolina tähistas sellel aastal oma 160. sünnipäeva. Mõisahoone kordategemine oli juba pikka aega valla
suureks unistuseks, mis nüüd
tänu Norra Kuningriigi kaasabile, kes rahastas Euroopa
Liidu programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“, ka lõpuks täitus. Ja mis oleks
ühele 160-aastasele mõisakoolile ilusamaks sünnipäevakingituseks, kui kogu hoone põhj a li k t aast amine, mi l le
tulemusel särab see jälle oma
endises hiilguses – kui mitte
veel uhkemas!
Samas peab ka nentima, et
selle erilise sära väljalihvimiseks on ka väga palju tööd ja
vaeva nähtud.

võrk päädiks riigi otsusega
rajada Tabasallu riigigümnaasium – positiivset otsust ootame tegelikult veel selle aastanumbri sees.
Teine oluline rajatis on Haabersti ringristmiku rekonstrueerimise alustamine 2016.
aastal. See ei ole küll otseselt
seotud Harku valla tegevusega,
kuid oleme selle realiseerimisse
vastavalt võimalustele igati
kaasa aidanud. Uue Haabersti
ringristmiku väljaehitamine on
oluline suurele osale Harku
valla elanikest, sest see kiirendaks nende igapäevast teekonda kodu ja töökoha
vahel. Nagu teame, on
aeg meie maises elus
kõige kallim vara.

See aitab
märkimisväärselt hoida
keskkonda
eesotsas
Muraste
looduskaitseala ja
Kakumäe
lahega.

Harku vallavanem
Kaupo Rätsepp hindab
mööduvat aastat
teguderohkeks ja lubab
ka uueks aastaks ambitsioonikaid plaane.
/ Foto: Olga Makina

perearstiteenuse kättesaadavus
ja teenuse kvaliteet.
Samamoodi on endiselt valla
üheks kauaaegseks sooviks olnud rajada Tabasallu eakate
hooldekodu, mis oma mastaapsuse tõttu on Harku valla
arengu- ja tegevuskavas jaotatud mitme järgneva aasta peale.
Tänaseks on Harku vald lisaks
maa omandamisele tellinud ka
hooldekodu eskiisprojekti.
Järgmiseks aastaks on planeeritud trasside väljaehitamine
ning seejärel on võimalik alustada juba hooldekodu projekteerimisega.
Nagu sellest ülevaatlikust
loetelust nähtub, on valla plaanid ka uuel aastal ambitsioonikad ning väga olulisi tegevusi
jagub küllaga. Seega hoiame
oma sammu erksana ning liigume üha edasi, et iga aastaga
Harku valla elukeskkonda järjest meeldivamaks kujundada.
Seniks tänan aga kõiki koostööpartnereid – nii vallast kui
ka kaugemalt –, kes mööduval
aastal on selle eesmärgi nimel
meiega koos ühiselt töötanud
ja panustanud!
KAUPO RÄTSEPP
Harku vallavanem
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Harku vallas on
nüüdsest võimalik aiamaja kasutusotstarvet muuta
üksikelamuks ilma
detailplaneeringuta. Küll aga peavad
hoone ja selle ümbruse teed vastama
etteantud tingimustele.

tänapäeva nõuetega kokku ei
sobi. Kui endisele aiamajale
antakse elamu kasutusotstarve ning omanik paneb maja
müüki kui viietoalise elamu,
mille toad tegelikkuses seadusega kehtestatud miinimumnõuetele ei vasta, siis on

H

arku vallas on palju
endisi suvilapiirkondi, millest paljud toonased aiamajad on tänaseks
ümber ehitatud aasta ringi
kasutatavateks üksikelamuteks. Need on ajakohase lahendusega, kus eluruumid
vastavad seadusega kehtestatud mõõtudele; majad on
soojustatud ja omavad energiamärgist ning majapidamised on liidetud ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga. Nende
majadeni pääsevad nii prügiautod kui ka lumesahk ning
vajadusel operatiivsõidukidki. Kõik oleks justkui olemas,
et lugeda neid elamuteks, ent
kasutusotstarbe järgi nimetatakse neid endiselt aiamajadeks. Kuidas saaks soovi korral neid tegeliku kasutuse
järgi üksikelamuteks ümber
nimetada?

Kuidas saab
aiamajast
üksikelamu?

ti Margus Pilteri sõnul ei olEelnes põhjalik arutelu nud selline lähenemine aga
Siiani oli võimalik aiandus- alati kõige efektiivsem viis. Et
ühistuid ümber kujundada edaspidi oleks see protsess
elurajoonideks läbi planeeri- lihtsam ja paindlikum, kaalus
misprotsessi, kus määrati nii vallavalitsus põhjalikult, kuidas muuta senist lä
inimeste
Et edaspidi oleks henemist
jaoks mugavamaks.
see protsess lihtsam ja „Arutasime vallavapaindlikum. litsuse spetsialistidega põhjalikult võimateede laiused kui ka vajadusel likke lahendusi ja jõudsime
teostati teeosade sundvõõran- kokkuleppeni, kuidas lihtsusdamised ning kehtestati ühi- tatud korras edaspidi kasused ehitustingimused. Harku tusotstarbe muutmist võimalVallavalitsuse ehitusspetsialis- dada,“ selgitas Pilter.
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Millised tingimused
elamule on?
Esmalt peab aiamaja olema
kantud ehitusregistrisse. Kui
aiamajale on antud ehitusluba pärast 1995. aasta 22. juulit, peab olema väljastatud ka
kasutusluba.
Edasi peab aiamaja elamuks
ümbernimetamiseks olema
võimalik seda hoonet ka tegelikkuses aastaringselt elamuna
kasutada ehk maja peab olema
soojustatud. Lisaks peab hoonel olema energiamärgis ning
ehitis peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele.

Aiamaja kasutusotstarvet
on võimalik
nüüdsest muuta
üksikelamuks
ilma detailplaneeringuta, mis peaks
vallavalitsuse hinnangul protsessi
lihtsustama.
/ Foto: 123rf

„Energiamärgise arvutusega
määratakse kogu hoone energiatarve, arvestades nii seinu,
uksi ja aknaid, katust kui ka
põrandaid ehk kui palju kulub energiat selle maja elamuna kasutamiseks,“ selgitas Pilter, mida energiamärgisega määratakse. Samuti on oluline, et eluruumid vastaksid seadusele,
mille kohaselt on toa miinimumsuurus 8 m². „Suvilatel
oli tavaline, et 3–4 m² suurust ruumi nimetati magamistoaks,“ tõi Pilter näite
toonastest lahendustest, mis

PILTUUDIS

Harku Rannikukaitse Üksikkompanii tähistas esimest sünnipäeva
13. novembri õhtutundidel
tähistati Kaitseliidu Peastaabi
ruumides Kaitseliidu Harju
maleva Harku Rannikukaitse Üksikkompanii esimest
aastapäeva. Samas pühitseti
ka Kaitseliidu 97. aastapäeva, sest olles üks väike osa
suurest Kaitseliidu perest,
oli see lausa kahekordne
aastapäevade tähistamine.
Peeti kõnesid, meenutati
möödunud teguderohket
aastat ning tänati tublimaid,
kes on selle aja jooksul
pühendanud oma aega
ja vaba tahet kompanii
tegevusse.
Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii jaoks oli
esimene aasta kompaniipealiku veebel Raul Rätsepa
sõnul väljakutseterikas ning
neid suudeti ka vääriliselt
täita. Harku Rannikukaitse
Üksikkompanii läheb oma
teisele aastale vastu palju
enesekindlamana, jätkatakse
üheskoos kasvamist ning
õppustel käimist, et hoida ka
edaspidi oma lippu kõrgel.
/ Foto ja tekst:
STEN H. VIHMAR

lumekoristusautole ning vajadusel ka operatiivsõidukitele, nagu tuletõrje ja kiirabi.
„Kontrollitakse ehitisele
juurdepääsu üldkasutatavalt
teelt või tee servituudi olemasolu eratee kasutamisel,“
ütles Pilter.
Kui nimetatud tin
gimused on täideEhitis peab vastama tud, siis tuleb täita
energiatõhususe miini- kasutusteatis, mis on
mumnõuetele. saadaval nii vallamajas kui ka valla kodusellise maja elamu pähe müü- lehel www.harku.ee taotluste
mine ostuhuviliste eksitami- vormide all. Kasutusteatis
ne. Seega peavad elusruumi- koos eluruumide andmete
d e s uu r u s e d s e a du s e l e lisaga on võimalik esitada kas
vastama.
elektroonselt e-posti aadressil
harku@harku.ee, saata postiÜVK ja prügivedu
ga või tuua see ise kohale
Lisaks peavad etteantud Tabasallu vallamajja ise kohakriteeriumitele vastama ka le aadressile Kallaste tn 12.
majapidamises kasutatav vesi „Kui enamik kriteeriumeid
ja kanalisatsioon. Enamikesse on täidetud, aga on veel mõni
suvilapiirkondadesse on vald täpsustus, siis on võimalik kas
ehitanud ühisveevärgi ja -ka- vastuvõtule tulla või konsulnalisatsioonitrassid (ÜVK), teerida e-kirja või telefoni
mille olemasolul nõutakse teel,“ juhendas Pilter.
kasutusotstarbe muutmiseks
Menetlusprotsess sõltub
nendega liitumist. „Kui ka esitatud dokumentide korÜVK trasse piirkonnas veel ei rektsusest. „Juhtumite puhul,
ole, siis igal juhul peab olema kus kõik kriteeriumid on
tagatud vajalik veeressurss, täidetud ning vajalik dokuaastaringne veevarustus ning mentatsioon on korrektselt
piisav reovee kogumismahu- esitatud, on menetlusprotsess
ti,“ nimetas Pilter.
kindlasti kiirem kui juhtumiÜhtlasi peab majaomanikul te puhul, mis vajavad lisainfo
olema sõlmitud aastaringne hankimist,“ selgitas Pilter.
prügiveoleping ning aiandusühistu teed peavad olema
läbitavad nii prügiveo- kui ka
KADY-ANN SUTT

In memoriam:

Ene Veges
29.01.1957 – 3.12.2015
Kahetsusega teatame, et 3. detsembri öösel lahkus meie
hulgast pärast pikaajalist haigust Harku Vallavalitsuse
kauaaegne vallasekretär Ene Veges. Leinama jäävad ema,
abikaasa Leopold, tütar Aet ja poeg Priit.
Ene sündis 29. jaanuaril 1957. aastal Tartus. Pärast Tartu
Riikliku Ülikooli õigusteaduse eriala lõpetamist alustas Ene
töötamist koondises „Tallinna Autoveod“. 1989. aastal viidi
Ene üle Tallinna Linna Täitevkomiteesse, kus ta töötas 12
aastat juriidilise osakonna juhataja asetäitja ametikohal.
Lisaks on ta töötanud Tallinna Linnavarade Ametis juhataja asetäitja ning Tallinna Omandireformiametis osakonnajuhataja ametikohal.
1. detsembril 1998. aastal asus Ene tööle Harku Vallavalitsuse vallasekretäri ametikohale, kus ta töötas väga suure
pühendumusega kuni käesoleva aasta 2. detsembrini. 17
aasta vältel vallas töötades puutus Ene kokku paljude erinevate küsimuste ja probleemidega. Esimestel tööaastatel
täitis Ene mitte niivõrd kantselei juhi kuivõrd juristi ülesandeid, tegeledes peamiselt maa− ja omandireformi lõpule
viimisega ning sellega seotud vaidluste lahendamisega. Kui
reformid said lõpule viidud ja maaomanikud oma tagastatud maadele ka detailplaneeringud tehtud, algas ehitusbuum ja vallasekretäri koordineerida olid juriidilised küsimused, mis kaasnesid tormilise ehitustegevusega.
Viimastel aastatel andis Ene väga suure panuse organisatsiooni arengukava koostamisse ning selle rakendamisse.
Ene oli väga intelligentne ja oma tööd hästi tundev juht.
Ta oli kolleeg, kelle arvamusega alati arvestati. Ene oli väga
soe, abivalmis ja usaldusväärne inimene, kelle poole oli
alati lihtne pöörduda nii oma murede kui ka rõõmudega.
Avaldame sügavat kaastunnet Ene lähedastele.
HARKU VALLAVALITSUS
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aabuv 2016. aasta toob
kaasa uuendused lasteaia
kohtade jagamisel ja lasteaedade õppekäikude rahastamisel. Nimelt on kavas ümber
korraldada lasteaiakohtade
senine järjekorrasüsteem, mis
on järjestanud lasteaiakohta
ootavad lapsed vastavalt avalduse esitamise ajale. Uuest aastast korraldatakse lasteaiakohtade jagamise mehhanism
ümber aga selliselt, et süsteem
oleks efektiivsem ja õiglasem.
Lasteaia kohatasust on otsustanud vallavalitsus suunata
vahendid lasteaiarühmade
õppekäikude ja sündmuste
organiseerimiseks, soovides nii
vähendada rühmarahade korjamist lapsevanematelt või
ideaalis see hoopiski lõpetada.
Efektiivsus ja õiglus
Siiani on lapsevanemad pannud oma lapse lasteaiakoha
järjekorda reeglina juba lapse
sünni registreerimisel vallas.
Hiljem lisatakse järjekorda
need, kes on elukohta vahetanud. Lasteaiakohtade jagamisel
on aga siiani asetunud ühevanuste laste puhul järjekorras
kõrgemale positsioonile need
lapsed, kes on pandud järjekorda varem.
Uuest aastast rakenduva
süsteemi aluseks on täiesti
teine põhimõte, mis vastab
koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud tingimustele
ning on oma olemuselt sarnane Harku vallas tänavu
käivitunud koolikohtade jagamise süsteemile. See tähendab, et lasteaiakohti hakatakse jagama prioriteetide alusel
– laekunud lasteaiakoha sooviavalduste menetlemisel
arvestatakse esmajärjekorras
lasteaiakohta sooviva lapse
sünniaega, lapse elukoha
kaugust lasteaiast, seda, kas
samas lasteaias käivad veel
teisedki sama pere lapsed
ning samas lasteaias käivate
laste vanusevahet. Sooviavalduses saab lapsevanem järjestada kõik valla lasteaiad enda

/ UUDISED
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Lasteaiakohad ja
kohatasud – uuel
aastal uutmoodi
2016. aastal muutub valla lasteaiakohtade jagamise
süsteem ning korraldatakse ümber lasteaia kohatasust tekkivate vahendite kasutamine.

valla lasteaias, tuleb vanematel esitada valda elektrooniline taotlus. Lasteaiakoha taotlusi saab esitada alates 1.
veebruarist 2016 ühe kuu
jooksul, taotluse esitamiseks
avatakse spetsiaalne veebiplatvorm.“ Taotluse peavad
esitama kõik lapsevanemad,
kes soovivad oma lapsele
lasteaiakohta järgmiseks õppeaastaks, sealhulgas ka need
vanemad, kes on lapse sündi
registreerides ta lasteaiajärjekorda juba pannud. Täpsemat teavet elektrooniliste
sooviavalduste kohta saab
jaanuaris vallalehe, valla kodulehe ning lasteaedade veebilehtede vahendusel.

toimub nende töötlus ja tehakse järjest kohapakkumisi
ning aprilliks peaksid kõik
lasteaiakoha taotlejad olema
saanud esimese kohapakkumise. „Lasteaiakoha taotlejale saadetakse kohapakkumine e-posti aadressile ning
selle kinnitamiseks on aega
10 päeva,“ täpsustas Soe kohapakkumise tegemise protseduurist rääkides, et lapsevanemale tuleb info kätte



ning seda ei pea kusagilt veebikeskkonnast otsima minema. Küll aga on juba taotlust
tehes oluline veenduda, et
sisestatud kontaktandmed
oleksid korrektsed ja aktiivselt kasutusel. Kohapakkumise kinnitamisele järgneb lepi n g u s õ l m i m i n e s e l l e
lasteaiaga, kuhu lapsele on
sügisest koht. Soe sõnul sõlmitakse lepingud lasteaiaga
enamasti augustis.

Makstes kohatasu,
on õppekäikude
raha sinna juba sisse
arvestatud.

Kohad eelkõige
valla lastele
Uue kohajaotuste
süsteemi puhul tuleks lapsevanematel
silmas pidada veel

hiljem kui möödunud aasta 31.
detsembri seisuga, samuti vanematele ja noorematele kui
3aastastele lastele. „Teises etapis
tehtavate lasteaiakoha pakkumiste puhul tuleb aga arvestada sellega, et lapsevanemate
eelistusi lasteaiakoha valimisel
nii suurel määral arvesse võtta
ei saa,“ rõhutas haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja, et
kohapakkumiste tegemisel on
paremas positsioonis need
lapsed, kelle registreeritud
elukoht on Harku vallas õppeaastale eelneva kalendriaasta
31. detsembri seisuga.
Alampalga tõus tõstab
kohatasu
Seoses tööandjate ja töövõtjate kokku lepitud alampalgamäära tõusuga 10%, mis on
uuel aastal 430 eurot senise 390
euro asemel, tõuseb jaanuaris ka
lapsevanema poolt kaetav lasteaia kohatasu seniselt 58,50 eurolt 64 eurole. Nimelt on riikliku
alampalga määraga seotud lasteaia kohatasu vanema poolt
kaetava osa määr, mis on Harku
Vallavolikogu 30. oktoobri 2014
määruse nr 20 „Harku valla
koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise
kord“ kohaselt 15% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga
alammäärast kuus.
Igakuise lasteaia kohatasuga
katavad lapsevanemad umbes

Võrdsemad võimalused
Nii lasteaiakohtade jagamise
uue süsteemi kui ka lasteaedade õppekäikude rahastamise

Harku vallas on 6
lasteaeda, 1 lasteaedalgkool ja 1 vallale
kuuluv lastehoid.
Vallale kuuluvates
koolieelsetes
lasteasutustes
käib kokku umbes
900 last.



Lasteaiakoha
taotlusi saab
esitada alates 1.
veebruarist 2016
ühe kuu jooksul.

eelistuste järgi ning võimalusel lapsevanema sooviga ka
arvestatakse. „Uue süsteemi
puhul on seega soovitud lasteaeda koha saamisel määrav
lapse vanus ja pere eelistustest ning vajadustest lähtuvad
tingimused, mitte avalduse
esitamise aeg,“ tõi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe välja uue
süsteemi eelised. Samas juhtis
ta ka tähelepanu uue süsteemi olulistele protseduurilistele erinevustele varasemaga
võrreldes: „Soovides järgmiseks sügiseks lapsele kohta

välja kujunenud traditsioonidest on kogutavad summad
erinevad; igal juhul on aga tegemist peredele täiendava väljaminekuga, millega on vaja
arvestada. „Selleks, et lastel
oleks lasteaias kõik võimalused
tegevustes kaasa lüüa, on loomulikult kõik lapsevanemad
valmis panustama. Tegelikult
võiks põhimõte olla selline, et
makstes kohatasu, on õppekäikude raha sinna juba sisse arvestatud,“ pidas vallavanem
Kaupo Rätsepp oluliseks plaanida lasteaedade eelarvesse
kõik õppetöös vajalikud kulutused. Lasteaias tehtavate lisakulutuste vähendamiseks on
koolieelsete lasteasutuste juhid
ja Harku vallavalitsus kokku
leppinud, et aasta alguses tõusvast lasteaia kohatasust suunatakse osa ressursse ka õppekäikude korraldamiseks.
„64eurosest kohatasust 10 eurot on eelarves plaanitud õppevahenditeks, sellest osa nüüd ka
õppekäikude korraldamiseks,“
selgitas vahendite jagamist
lasteaedade 2016. aasta eelarves
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja. Vallavanem möönis,
et muutustega kohanemine
võib võtta aega. Küll aga peaks
toimiv süsteem tema hinnangul andma võrdsemad võimalused ka vähem kindlustatud
perede lastele, kellele lisaks
kohatasule lasteaias korjatav
rühmaraha võib olla suur lisakohustus. Rätsepa sõnul on
eesmärk vähemalt üritada vabastada lapsevanemad rühmaraha kogumisest õppekäikude
ja ürituste korraldamiseks.

Üks lasteaiakoht
Harku vallas
maksab keskmiselt
300 € kuus,
sellest 236 €
kannab omavalitsus.

Pakkumised tulevad
kevadel
Kui veebruarikuu jooksul
võetakse vastu lasteaiakoha
sooviavaldusi, siis märtsis



Jaanuaris tõuseb
lapsevanema poolt
kaetav lasteaia
kohatasu 64 eurole.

Tähelepanu!

Lasteaiakohtade jagamise
süsteem Harku
vallas peaks
muutuma
tuleval aastal
efektiivsemaks
ja õiglasemaks,
uus eelarvepoliitika aga säästma
vanemaid
lisakulutustest
laste õppekäikudeks.
/ Foto: 123rf

seda, et kohataotlusi menetletakse kahes etapis. Esimeses
etapis tehakse kohapakkumised neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta
31. detsembri seisuga registreeritud vallaelanikeks, püüdes
võimalikult palju arvesse võtta
taotluses märgitud eelistusi.
Teises etapis tehakse kohapakkumised neile lastele, kes on
vallaelanikeks registreeritud

1/5 lasteaiakoha kogumaksumusest, mis hõlmab endas
erinevaid kululiike hoonete
haldusest kuni personali töötasuni. Tavapraktika on aga see,
et näiteks kontserdi- ja teatrikülastuste või teiste rühmaga
tehtavate õppekäikude jaoks
kogutakse lasteaiarühmades
lisaraha rühma ühiskassasse.
Olenevalt laste vanusest ja rühmade aktiivsusest ning lasteaias

mehhanismi rakendamine
peaksid andma õiglasemad ja
võrdsemad võimalused valla
lastele lasteaia õppetöös osalemiseks. Lisainfot haridusvaldkonna uuenduste kohta
saab haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar Soelt
telefonil 606 3800 või e-posti
teel aivar.soe@harku.ee.

Järgmine Harku Valla Teataja ilmub pühade tõttu esmaspäeval, 21. detsembril.
Detsembrikuu teisest lehenumbrist järgmine vallaleht ilmub juba uuel aastal – 13. jaanuaril 2016.

HARKU VALLAVALITSUS

UUDISED & VALLAELU /

Kolmapäev, 9. detsember 2015

14. novembril toimus
Tabasalu Muusikakooli
korraldusel Loode-Eesti
muusikakoolide klaveriõpilaste konkurss.

J

uba kümnendat korda
toimuva konkursi teeb
ainulaadseks asjaolu, et
mängitakse vaid Eesti heliloojate loodud muusikat. Selline
oma maa kultuuri ja muusikaharidust edendav ettevõtmine
on Harju- ja Raplamaa muusikakoolide seas hea vastuvõtu
leidnud. Registreerus rekordiline arv osalejaid: 14 kooli
kokku 60 noore pianisti ja 24
õpetajaga. Žürii koosseis oli
kõrgetasemeline – armastatud
interpreet ja pedagoog Toivo
Peäske ja Tallinna Muusikakeskkooli õppejuht ja klaveripedagoog Marja Jürisson.
Kahel viimasel aastal oleme
oma konkursi jaoks spetsiaalselt tellinud ka uudisloomingut, rikastades sel moel veelgi
Eesti muusikakultuuri. Kui
möödunud aastal kirjutas
meile muusikat helilooja Urmas Lattikas, siis seekord saime kokkuleppele noore helilooja Riho Esko Maimetsaga,
kes kirjutas konkursi tarbeks
kolm uut klaveripala. Riho
Esko Maimets on 1988. aastal
Kanadas sündinud väliseestlane, kes on kompositsiooni
õppinud USA-s, Kanadas ja
Eestis. Tundes oma juurte
tõttu olulist sidet Eestiga, on
ta viimased aastad peamiselt
siin veetnud. Meie tellimusel
kirjutatud vahvad klaveripalad „Varblaste mängud“, „Marionettnukk“ ja „Sügislehtede
nokturn“ jäävad kindlasti
muusikakoolide klaverireper-

Unikaalne klaverikonkurss Tabasalus
Johanna Saare
saavutas
konkursi tihedas
konkurentsis 3.
koha.
/ Foto: Kalev
Konsa

ootuspäraselt hästi. Meie parimad sel korral olid Marlen
Müller – 1. koht (õpetaja Kersti Liivango), Grettel Merilaid
Tugev konkurss heade
– 2. koht (õpetaja Ursula Vältulemustega
Tabasalu Muusikakooli õpi- jaots), Sarah Nehari – 2. koht
lased, kes on juba selle aasta (õpetaja Kersti Liivango), Joesimesel poolel oma konkursi- hanna Saare – 3. koht (õpetaja
tulemustega näidanud, et kool Kersti Liivango), Marvin Kivisalu – 3. koht (õpe
taja Ädu Laur) ja Liisi
Oma maa kultuuri ja Leemets – diplom
muusikaharidust kogu kava eest (õpeedendav ettevõtmine. taja Kersti Liivango).
Konkursi peakorkuulub Eesti kõige paremate raldajana tegi mulle rõõmu see,
muusikakoolide sekka, esinesid et kogu ürituse organisatsiooka kodusel mõõduvõtmisel niline külg sujus väga hästi tänu
tuaari ja hakkavad nii oma
iseseisvat elu elama.

Harjumaa jagas tunnustusi

Harjumaa Aasta Tegija 2015 konkursil tunnustatud koos Harju maavanema Ülle Rajasaluga. / Foto: Rasmus Pikänen

H

Ühisgümnaasiumis
valiti Tabasalu
Miss 2015

20. novembril valiti Tabasalu Ühisgümnaasiumis
10 kandidaadi seast tänavune Tabasalu Miss.

Tänavuseks Tabasalu Missiks krooniti Anna Ovtšinnikova, I printsessiks sai
Karen Künnapas ja II printsessiks Liina Mitman. / Foto: Daniel Mets

Harjumaa Aasta Tegija 2015 konkursil tunnustati Harku valla elanikud
parimateks kolmes kategoorias – parima LEADER investeeringuprojekti,
aasta kodanikuühenduse ja aasta sädeinimese omas.

arju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa
LEADER tegevusgrupid, Kodukant Harjumaa, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja
Harju Maavalitsus jagasid harjumaalastele tunnustusi kokku
üheksas kategoorias, kus valiti
välja aasta ettevõte, aasta väikeettevõte, aasta kodanikuühendus, aasta toetaja,
aasta tegu, aasta sädeinimene,
aasta küla, parim Leader investeeringuprojekt ja parim
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LEADER kogukonna arendamise projekt.
Harjumaa parimaks Leader
investeeringuprojektiks kuulutati Adra külas asuv Niliske talu
puuviljahoidja, aasta kodanikuühenduseks sai Muraste
külaselts ja aasta sädeinimeseks
Murastes elav Andrus Saliste.
Kogukondlikult
tunnustatud
Niliske Talu tunnustati eduka majandamise ja särava in-

vesteeringu eest Harju maakonnas. Leader-rahastuse toel
ehitasid nad 150 m² suuruse
puuviljahoidla, mis mahutab
umbes 100 tonni puuvilja, lisaks hoiustatakse seal ka maheliha. Hoones on hetkel hoidl a n i n g nü ü d i s a e g s e t e
töövahenditega köök.
Muraste külaseltsi tunnustati
sihikindla ja pühendunud külaelu eestvedamise ning kogukonnakeskuse töö käivitamise
eest. Neid märgiti ära kui koda-

meie kooli õpetajate abile ja
suurepärasele meeskonnavaimule ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi inimeste vastutulelikkusele. Heal tasemel korraldus
ei jäänud märkamata ka osalenud lastele, õpetajatele, žüriiliikmetele ja külalistele; tänusõnu sai kuulda palju. Konkurss
on vajalik ja elujõuline, jätkame
sellega ka edaspidi.
Konkursi toimumist toetasid
Eesti Kultuurkapital, Harku
vald ja ettevõtja Priit Kotkas.
Korraldaja tänab neid!
KALEV KONSA
Tabasalu Muusikakooli direktor

nikuühendust, kelle eestvedamisel on aastaid toimunud
palju erineva suunitlusega
sündmusi alates koolitustest,
töötubadest, talgutest kuni
ülevallaliste kultuurisündmusteni välja.
Aasta kodanikuühenduse
tiitlile kandideeris Harku vallast teinegi ühendus – heategevusliku suunitlusega Tabasalu
Lions Klubi.
Möödunud aastal pälvis
sama tiitli MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed.
Aasta sädeinimest Andrus
Salistet, kes on Muraste külaseltsi esimees ja MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse esimees, tunnustati oskuse eest
kuulata, sõnastada, küsida,
analüüsida, delegeerida ja
motiveerida. Konkursi korraldajate sõnul on tänu tema
koostööoskusele ja järjepidevusele koondatud eri huvidega kodanikuühendused ühe
mütsi alla.
Möödunud aastal pälvis
aasta sädeinimese tiitli Keila
linnast pärit Maret Väli, kes oli
selleks ajaks juba viisteist aastat olnud tegev pensionäride
ühenduses, tehes enam kui
425 liikmega ühenduse personalitööd, korraldades väljasõite ning teatrikülastusi.
Tiitlisaajate üle otsustas

Žürii üksmeelsel otsusel krooniti Tabasalu Missiks Anna
Ovtšinnikova. Missivõistluse
I printsessiks kuulutati Karen
Künnapas ja II printsessiks
Liina Mitman. Publikumissiks sai Klara Taberland.
Kokku oli missikandidaate
tänavu kümme. Peale ühiseid
katsumusi ja proovilepanekut
tõdesid tüdrukud, et said
omavahel väga lähedaseks.
„Üritus ei tekita konkurentsi,
pigem liidab osalejaid ja annab hea esinemiskogemuse,”
märkisid korraldajad. Ka žürii, kuhu kuulusid Cathy Tullkvist, Victoria Kass, Karin
Väli, Kristel Roosima, Sandra
Ude, Marko Mäestjärv ja
Martin Dremljuga, julgustas
missikandidaate konkursil
ennast usaldama ja olema
julgelt tema ise.
Toredaks traditsiooniks
saanud missivõistlusel oli
seegi kord rohkesti publikut
ning pinget jätkus humoorikate õhtujuhtide Holger Aderi ja Silver Rohuniidu saatel
sündmuse lõpuni. Konkursivoore oli kolm, nende vahel
lahutasid publiku meelt ja
pälvisid vaid kiidusõnu tantsijad DanceActist ja Flamencostuudiost Fiesta, neidude tantsutrupid TCIBE ja
Säde (juhendaja Astrid Väizene), solistid Tabasalu Muusikakoolist Marju Metssalu juhendamisel ning meie kooli
õpilased Kerti Klaos ja Rasmus Kalep (juhendaja Elen
Ilves).
Õpilasesinduse
suur töö
Juba aastaid korraldab
sündmust kooli õpilasesin-

kümneliikmeline komisjon,
kuhu kuulusid konkursi korraldamisega seotud asutuste ja
ühenduste esindajad Kodukant Harjumaa juhtkonnast,
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest, Harjumaa Leader
tegevusgruppidest, Harjumaa
Omavalitsuste Liidust ja Harju
Maavalitsusest.
Võitjad valiti välja esitatud

dus, seekord president Diana
Pachneri juhtimisel. Mis
paneb neid üha uuesti seda
üritust korraldama? „Eelkõige on see vastutus, et pead
midagi suurt ära tegema. Ja
usaldus, et saad olla korraldustiimis,” arvasid korraldajad. Sponsorite kohalolu rõõmustas neid väga: „On
oluline, et meile tähtsa sündmuse ajal on kohal ka inimesed, kes meid nii palju aitasid,
olid ülitoetavad ja innustavad.” Toetajad kiitsid korraldust ja märkisid, et neil oli
kogu õhtu huvitav olla.
Tänusõnad
Missidele andsid imelise
välimuse SMK Iluinstituudi
meikarid ja juuksurid. Üritust toetasid E4, Starlime
CDN, A. Le Coq, Škoda jäähall, Looduspere, Bellezza
Boutique, Sõsar, Makeupexpress, Kolde salong,
Alpinist, Lasergame, Ajakirjade Kirjastus, Sushi Plaza,
Hask, Marko Mäestjärv, Devin, Tabasalu Kehastuudio,
Fu n re nt , Hot e l l i ve e b,
Vincent Holding, Actual
Print, Bioplanet, Rohujuur,
Tallinna Teletorn, Tradehouse, Kuulsaal, Woolish, Tabasalu Spordikompleks, Adventure Rooms, MyFitness,
Flores ja Sinu Tervisetuba.
Suur tänu lavakujunduse
meistrile Indrek Raudsepale, aastaid missilintidele kirjutanud Reet Kallismaale
ning kooliköögi personalile
tordi ja suupistete eest!
KATRIN MESILANE
Tabasalu Ühisgümnaasiumi
kommunikatsioonispetsialist

avalduste alusel viiepallisüsteemis, millest moodustatud pingerea esimesed valiti iga kategooria võitjaks. Kokku laekus
üheksa kategooria peale 70
avaldust. Käesoleva aasta kandidaate said kõik soovijad esitada oktoobrikuu vältel.
Palju õnne kõikidele võitjatele!
KADY-ANN SUTT
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Tabasalu Lions Klubi ootab taas
kõiki jõululaadale!

Detsembrikuu teisel laupäeval, 12. detsembril kell 11–16 toimub
Tabasalus juba kaheksas Harku valla heategevuslik jõululaat.

J

õululaata korraldab Tabasalu Lions Klubi koostöös Harku valla ja paljude
sponsoritega. Laada tulu läheb
taas andekate laste ja vähekindlustatud perede abistamiseks.
Laadalt on võimalik osta kõike
jõuludega seonduvat ning nautida erinevaid muusikalisi ja
tantsulisi etteasteid. Ka sel aastal keskendume eelkõige ise
tehtud heale ja eestimaisele
jõulutoidule, et tuua naudingud iga pere jõululauale –
müüakse suitsuliha, mett ja sinepit, hapukurki ja
hapukapsast, leiba ja seemikuid, hoidiseid, piparkooke
jpm. Kohal on riigi käharaimad
jõulukuused, heategevuslik
loosiratas ning loomulikult
talvisel üritusel vältimatult vajalikud soe söök ja jook.

Teguderohke aasta
Käesolevale aastale tagasi
vaadates näeme, et see on Tabasalu Lions Klubile olnud taas
tegus ning toimekas. Klubi on
teinud suuremaid ja väiksemaid
heategusid ning osalenud annetuste kogumiseks avalikel üritustel. Kevadel toetasime ühe
noore Tabasalu muusiku osalemist rahvusvahelisel muusikafestivalil Veneetsias ning aitasime katta ühe raske puudega
inimese tööleminekuga seotud
transpordikulusid. Ka sel aastal
toetasime vähekindlustatud
perede lapsi Mia jõulumuusikali piletitega, võimaldades neile



Päikeseline, mõnus ja töökas
päev lõppes Osvald Cateringi
poolt korraldatud kosutava
einega värskes õhus.
Lisaks kohalikule tegevusele
oleme osalenud ka üleriigilistes heategevusprojektides, nt
toetanud Elva Perekodu noorte jalgpallurite võistlusreisile
saatmisel ning abistanud Eesti suurperede lapsi uute spordijalanõude soetamisel.
Kõik ettepanekuid meie
klubi järgmisteks heategudeks
on oodatud nii klubi Facebooki-lehel kui ka jõululaadal, kus
meie klubi liikmed kindlasti
ära tunnete. Tulge jõululaadale ning aidake meid teel järgmiste heade tegudeni!
Peatse kohtumiseni jõululaadal 12. detsembril Tabasalus!

Tabasalu Lions Klubi liikmed koos oma peredega korrastasid Heateo Päeval Vääna mõisa ümbrust. / Foto: erakogu

toredaid elamusi.
Oktoobris korraldasime
Vääna mõisa juures Heateo
Päeva, mille käigus aitasid meie
klubi liikmed ja nende pereliikmed korrastada mõisa ümbrust. Mõisa uue tõllakuuri taha
on ehitatud väike vahva laulukaar, mille eest ja ümbrusest
korjasime ära kivid ning muu
prügi. Mõisapargis asuva linnuse ja selle ümbruse puhastasime suuremast võsast. Klubile
oli nõuga abiks ka Harjumaa
muinsuskaitsja Silja Konsa.

Volikogu istungilt:

NOVEMBRIKUU VOLIKOGU ISTUNGILT
26.11.2015 toimunud volikogu istungil toimus otsuse eelnõu „Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutuse põhikirja muutmine“ I lugemine, kuulati ülevaadet vallavalitsusele kehtestamiseks
esitatavatest detailplaneeringutest ning tahvelarvutite tutvustust.

Istungil võeti vastu
järgmised otsused:
n Vallavolikogu seisukoht
detailplaneeringu algatamise võimalikkuse osas
Sõrve külas Loojangu tee 27
maaüksusel;
n Harku Vallavolikogu seisukoht detailplaneeringu
algatamise võimalikkuse
osas Adra külas reformimata
riigimaa osal Adra külakeskuse tarbeks;
n Vaila külas Metsa-Keskküla
maaüksuse lõunapoolse osa
ja lähiala detailplaneeringu
algatamine;
n Tabasalu alevikus Peedu 2
kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine;
n Tabasalu alevikus Lindenbaumi maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine;
n Vääna-Jõesuu külas Hiie tee
11 ja Hiie tee 21 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine;
n Harku Vallavolikogu
14.11.2013 otsuse number
143 „Harku Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni moodustamine“
osaline muutmine;

n Revisjonikomisjoni
13.10.2015 akti nr 5 teadmiseks võtmine;
n Harku valla ametiasutuse
hallatava asutuse Harku valla
Noorsootöökeskuse tegevuse lõpetamine;
n Sihtasutuse Apametsa Teed
lõpetamine ja sihtasutuse
varade üleandmine Harku
valla omandisse;
n Kumna külas asuva Pärnaõue tee 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
n Suurupi külas asuva Vööri
tee L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
n Harku alevikus asuva
Instituudi tee L1 maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine;
n Harku alevikus asuva Nurme
tee L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;
n vallavara mahakandmine.
Määrusena kinnitati Harku valla 2015. aasta
I lisaeelarve.
Järgmine volikogu istung
toimub 17. detsembril 2015.



KALLE VIKS
Tabasalu Lions Klubi
pressisekretär

Harku Vallavalitus teatab:

n Harku Vallavalitsus teatab avatud
menetluse algatamisest Tabasalu alevik,
Staadioni tn 4 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamiseks.
Kinnistu omanik on esitanud taotluse
projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Taotluse kohaselt
soovitakse laiendada olemasolevat elamut
(garaaži asemel eluruumid) ning rajada
abihoone ja elamu vahele katusealune ning
muuta alal kehtiva Käspre II detailplaneeringu hoonestusala.
Eelnõuga saab tutvuda ja arvamust avaldada 16.12.2015 kuni 31.12.2015 Harku
valla veebilehel www.harku.ee ja Harku
Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald.
n Detailplaneeringu algatamine
Harku Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega
nr 126 otsustati algatada detailplaneeringu
koostamine Vaila külas Metsa-Keskküla
(katastritunnus 19801:011:0117) maaüksuse
lõunapoolsel osal ja selle lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused jagada maaüksus kaheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ja
üheks transpordimaa krundiks ning määrata
ehitusõigused üksikelamute rajamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega. Võimalike
uuringute vajadus selgub detailplaneeringu
menetluse käigus.
Otsustega on võimalik tutvuda Harku
valla õigusaktide registris http://oigusaktid.harku.ee/, Harku valla veebilehel www.
harku.ee ja Harku Vallavalitsuses aadressil
Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Detailplaneeringu vastuvõtmine
Harku Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega nr 128 otsustati vastu võtta Tabasalu
alevikus Lindenbaumi (katastritunnus
19801:002:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood 11220970) tööle nr HDP-01/15.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.12.2015−31.12.2015.
Planeeritav maa-ala suurusega 2726 m²
asub Harku vallas Tabasalu alevikus Ranniku tee ja Tammede allee vahelisel alal
ning hõlmab Lindenbaumi (katastritunnus
19801:002:0280) maaüksust. Juurdepääs

planeeritavale alale on olemasolevalt Ranniku teelt.
Detailplaneeringuga määratakse maa-ala
sihtotstarve, ehitusõigus, juurdepääsutee ja
tehnovõrkude lahendus. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on muuta Lindenbaumi maaüksuse senine maatulundusmaa
sihtotstarve elamumaaks ning püstitada
maaüksusele üksikelamu ja selle teenindamiseks kõrvalhooned. Planeeringuga uusi
krunte ei moodustata. Elamumaa krundile
on kavandatud kuni 2 korrusega 1 ühepereelamu ja kuni 2 kõrvalhoonet ehitisealuse
pinnaga kokku kuni 400 m². Elamu kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja
kõrvalhoonete kõrguseks maapinnast kuni
5 m. Lubatud katuse kalle on 35−45 kraadi. Alla 20 m² ehitisi on keelatud püstitada
krundi piirile lähemale kui 4 m ja Ranniku
tee kaitsevööndisse. Arvamust saab avaldada 16.12.2015 kuni 31.12.2015.
Harku Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega nr 127 otsustati vastu võtta Tabasalu alevikus Peedu 2 (katastritunnus
19801:002:0843) kinnistu detailplaneering
vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood
11220970) tööle nr HDP-04/14.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.12.2015−31.12.2015.
Planeeritav maa-ala suurusega 8873
m² asub Harku vallas Tabasalu alevikus
Kalda tänava ja Tasuja tänava vahelisel
alal ning hõlmab Peedu 2 (katastritunnus
19801:002:0843) maaüksust.
Detailplaneeringuga määratakse maa-ala
sihtotstarve, ehitusõigus, juurdepääsutee ja
tehnovõrkude paigutus. Detailplaneeringu
koostamise peamiseks eesmärgiks on muuta
Peedu 2 maaüksuse senine maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks ning püstitada
maaüksusele üksikelamu ja selle teenindamiseks kõrvalhooned. Planeeringuga moodustatakse üks 8567 m² suurune elamumaa
krunt ja 306 m² suurune transpordimaa
krunt. Elamumaa krundile on kavandatud
kuni 2 korrusega 1 ühepereelamu ja kuni
3 kõrvalhoonet ehitisealuse pinnaga kokku
kuni 800 m². Elamu kõrguseks maapinnast
on planeeritud kuni 9 m ja kõrvalhoonete
kõrguseks maapinnast kuni 4,5 m. Lubatud
katuse kalle on 0−15 kraadi. Alla 20 m² ehitisi on keelatud püstitada krundi piirile lähemale kui 4 m ja Kalda tänava kaitsevööndisse. Arvamust saab avaldada 16.12.2015 kuni
31.12.2015.

Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb
planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga
tihehoonestusalal.
n Detailplaneeringu kehtestamine
Harku Vallavolikogu 26.11.2015 otsusega
nr 129 otsustati kehtestada Vääna-Jõesuu külas Hiie tee 11 ja Hiie tee 21 maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (äriregistrikood
10047847) tööle nr H-160-13.
Planeeritav maa-ala (ca 4,2 ha) asub Harku vallas Vääna-Jõesuu külas Hiie tee ja Terra tee vahelisel alal, hõlmates endas endist
Lennujaama puhkelaager maaüksust uue
lähiaadressiga Hiie tee 21 (katastritunnus
19801:011:0140) ja planeeringu koostamise
käigus valla varaks soetatud Hiie tee 11 (katastritunnus 19801:011:0935) maaüksust.
Planeeringulahendusega kavandatakse jagada Hiie tee 21 maaüksus, millele on valla
kasuks seatud hoonestusõigus ning rajatud
Vääna-Jõesuu põhikool, kruntideks. Kavandatud on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid kooli, lasteaia, noortekeskuse ja külaseltsi hoonete tarbeks võimalusega
neid moodustada eraldi või liita kokku. Lisaks on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krundid kergliiklustee ja hooneid
teenindava sisetee tarbeks ja üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt hetkel
elamuna kasutatava hoone teenindamiseks.
Planeeringu koostamise käigus on Harku
Vallavalitsus omandanud valla varaks Hiie
tee 11 maaüksuse, mis on kavandatud jagada
kergliiklusteed teenindavaks krundiks, lasteaia krundiga liidetavaks osaks ja transpordimaa krundiks võimalusega rajada selle osale
vajadusel täiendavad parkimiskohad kooli ja
lasteaia teenindamiseks.
Otsuste ja materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee
ja Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste
tn 12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
n Eskiislahenduse tutvustamine
17.12.2015 kell 15.30 toimub Harku Vallavalitsuses Tabasalu alevikus Tamme tn 4
maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.
Eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja
Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn
12, 76901 Tabasalu alevik, Harku vald.
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Veel kuni 18. detsembrini saab esitada Harku
Vallavalitsusele avaldusi jõulutoetuse saamiseks.

Massaaž valla eakatele

Jõulutoetused 2015. aastal

Teisipäeviti kell 11-15 Kolmapäeviti kell 11-16

Toetus avalduse alusel
Toetuse saamiseks tuleb esitada Harku Vallavalitsusele
kirjalik avaldus. Avaldusele
palume märkida taotleja arveldusarve number, millele toetus
kanda, aadress ja sünniaeg.



Neil, kellel ei ole pangas avatud
arvet, makstakse toetus välja
Harku Vallavalitsuse kassa
kaudu. Kassast makstakse jõulutoetusi välja perioodil 16.11–
18.12.2015 üksnes esmaspäeviti ja neljapäe viti kell
9.00–12.00 ja 14.00–18.00.
Jõulutoetuse avalduste esitamise viimane kuupäev on 18.
detsember 2015. Avalduse
vorm on saadaval Harku vallamaja (Kallaste tn 12) infolauas, Eakate Päevakeskuses
Tabasalus, Harku raamatukogus ja Kumna Kultuuriaidas.
Samuti on võimalik see alla
laadida Harku valla kodulehelt www.harku.ee ning saata
täidetult ja digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile harku@harku.ee.
Lisainfot toetuse kohta saab
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni telefonil 600 3867.
HARKU VALLAVALITSUS

Teated

n Ehitus ja remonttööd, ka väiksemamahulised tööd. Tel 5660 7554,
janek@janelldisain.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 Kogenud puuhooldajad
teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide
hoolduslõikust. SOODSAD
HINNAD. Tel 522 0321
n Pakume vaipade ja pehme mööbli
keemilist puhastust. Tel. 5888 0999,
info@vanastuueks.ee

n Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus, vanade
remont. 9aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon 5690 3327
n OÜ Harmet võtab tööle Tutermaa
tehasesse ehitaja, kelle tööks on
soojakute ehitamine. Eeldame eelnevat
puidutöö kogemust. Töö aeg E – R 7.30
– 16.00. Rohkem infot Meelis Järva tel
507 4000 või e-post meelis@harmet.ee.
n Fekaalivedu kuni 13 m3. Tel 501 0679
n Müüa kuivi kasepuid 40 L kottides.
514 4332
n Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või
kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil
n Ostan teie seisva või sõidukõlbmatu
auto. Pakkuda võib kõike! Autol ei oma
tähtsust kehtiv ülevaatus. Pakkuda
võib ka sõidukõlblikke autosid. Tel 5624
5515, alka515@hotmail.com, Tiit.

n Aastaringne fekaalivedu ja kuni
10m3 kogumismahutite tühjendamine.
OÜ Norringsen. Tel 5662 1300
n Korstnapühkija teenused ja
eksperthinnangud. OÜ Potipoiss 5807
2581; info@potipoiss.ee

n Otsin 10-aastasele tüdrukule klaveriõpetajat Tabasalus. Helistada 527 2450,
Ljudmilla.

n Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo
kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine
tasuta! kadri@raid.ee, tel: 5661 1103
Kadri Allaste

n Õmblusteenus: naiste ja meeste
ülerõivad (tellimine ja parandus), peakatted ja kodutekstiilid. Mustamäe tee
5, IV korrus- 413. Info 5561 8147

n Teostan san-tehnilisi ja pisi-remonttöid. 503 8313, juhan.haavasalu@gmail.
com
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

Tabasalu päevakeskuses.

Registreerimine
Eakate
päevakeskuse
telefonil
603 2171

Hind Harku valla
pensionäridele
30 minutit – 7 eurot,
1 tund – 14 eurot.

Head daamid
ja neiud!

MAKE-UP
30.- eur
Asume Tabasalu Spordikompleksi
ruumides, I korrusel

Töötame iga päev 9 - 20
tel 603 2043

n ROOSIDELE: laagerdunud HOBUSESÕNNIK saepuruga. Hind 2,5 eur 30
L kott. Harku ja Keila vallas transport
TASUTA. 5811 7351

n RAAMATUPIDAMINE Pilve Aktivas.
Aastaaruande koostamine. Tel 520
2241, info@tarknet.ee

Harku Valla Teataja
Väljaandja: Harku Vallavalitsus,
Kallaste tn 12, Tabasalu 76901,
Harju maakond, tel 600 3848,
faks 600 3854
Toimetus: tel 606 3830
Kady-Ann Sutt

e-post
vallaleht@harku.ee
telefon 606 3830

Aule Sagen
Reklaam ja müük:
vallaleht@harku.ee
Artiklid ja kaastööd saata:
vallaleht@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Kujundus: Liisi Elken
Trükk: AS Kroonpress

AASTAARUANNETE
KOOSTAMINE

www.sokster.eu

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

sokster@sokster.eu
tel. 555 70 526

JÕULUPUUD

MTÜ GARDEROOB
Sa ei tea, kuhu oma seisma jäänud,
kuid korralikud asjad panna?
Sul puudub võimalus oma perele uusi asju osta?

MEIE AITAME!
Riided, jalanõud, mänguasjad,
raamatud ja palju muud tervele perele

E-R
L
P

Aita meil aidata.
Tehes annetuse MTÜ Garderoobi kontole, aitad meil
maksta ruumide renti, kus tegutseme.

SIRJE STIIL OÜ

MOB: 56458288

SEB: EE801010220239587229
Saaja: MTÜ Garderoob Selgitus: ruumide rent

OLEME AVATUD:
Ranna tee 2, I korrus
N 16:30 – 20:00
L 11:00 – 14:00
INFO TEL: 5453 4545

www.facebook.com/TabasaluGarderoob

Otsid kena jõulupuud?
Tule koos perega Vääna Puukooli ja vali
meie põllult endale sobiv

jõulukuusk.

n Mudilased, jõuluvana on teel!
Tel 5198 2899

REKLAAMI VÕI
KUULUTUSE TELLIMINE

RAAMATUPIDAMIS- JA
TÕLKETEENUSED

www.tabasaluilusalong.ee
Külasta ka meie FB fännilehte

n 21.-23. dets. 9.00-20.00 toimub HAABERSTI RIMI HÜPERMARKETI parklas ja
siseruumides SUUR JÕULULAAT. INFO:
5691 2670

n Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali kokkuvedu, kändude juurimine/freesimine,
jäätmete hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.
ee

Raamatupidamisteenused
erinevatele
äriühingutele

ALLAHINDLUS
PÜSIKLIENDILE -5 %

Meie jumestajad Elen
!
ja Pille-Riin ootavad Teid

TASUTA!

n Otsitakse autoremondi lukksepa abi.
Töövaldkond põhiliselt maasturid. Väljaõpe kohapeal. Töökoht asub Tabasalus.
Täpsem info tel 5624 5515, alka515@
hotmail.com, Tiit.

n Fekaalivedu kuni 10 m3. Tel 5307
6766

Aitäh!

Jumestus: Pille-Riin

Jõulutoetust makstakse Harku Vallavolikogu 25. oktoobri
2012 määruse nr 17 „Sotsiaaltoetuste andmise kord“ § 23
alusel. Harku Vallavalitsuse 5.
oktoobri 2015 korraldusega nr
693 kinnitati 2015. aasta jõulutoetuste määrad. Jõulutoetust
makstakse:
n 2015. aastal 70-aastaseks
saavatele ja vanematele
pensionäridele 20 eurot;
n 3- ja enamalapselistele peredele 30 eurot;
n üksikvanema perele 20
eurot;
n eestkoste- ja kasuperedele
20 eurot;
n puudega last (lapsi) kasvatavale perele 20 eurot.

Võta
massaaži
kaasa kaks
vannilina.

Harku Valla Teataja 7

Oleme avatud kuni jõuludeni tööpäeviti

kell 9.00-16.00

ja 19.12-20.12

kell 10.00-16.00

Küsi julgelt infot telefonil 5669 5577
või vaata meie kodulehte www.väänapuukool.ee

Vallaleht ilmub iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (v.a aprillis, juunis, juulis, detsembris).
Harku Valla Teataja kanne toimub kolme tööpäeva
vältel alates vallalehe ilmumispäevast. Kaastööd ja
kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse
nädala esmaspäevaks. Toimetusel on avaldamisel
õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus
keelekorrektuuri ei teosta. Harku Valla Teatajas
ilmunud artiklite/uudiste/kajastuste refereerimine
on lubatud vaid toimetuse kirjalikul loal.

17 g CO2

ID 6c41

9 - 19.00
9 - 18.00
10 - 16.00
RANNAMÕISA,
VANKRI TEE 2

8 Harku Valla Teataja

/ TEATED

Kolmapäev, 9. detsember 2015

Heategu teeb imet!
TABASALU LIONS KLUBI kutsub
laupäeval, 12. detsembril kell 11-16

19.-20.12 saue vallas

Vanamõisa Vabaõhukeskuses

Harku valla heategevuslikule

Jõuluetendused

jõuluturg

Laadal leidub meelepärast nii suurtele kui väikestele:
- isetehtud head ja eestimaist jõulutoitu, suitsuliha, mett ja
sinepit, hoidiseid, leiba ja piparkooke
- kõike jõuludega seonduvat, käsitööd, puust, lambavillast ja
linasest esemeid
- kauneimaid jõulukuuski
- sooja jooki ja sööki
- kohal on reibas jõuluvana
- heategevuslik loosiratas
- esinevad suured ja väikesed lauljad ja tantsijad

sepikoda

Programm ja tegevused
jõululaval

meisterdamise koda

Jõuluvana
Jõulukoda

Laada tulu läheb vähekindlustatud perede ja andekate laste abistamiseks.

Jõulutall
jõulurong
muinasjutujaam Perepilet 15 €, Üksikpilet 5 €, Alla 3 eluaastat sissepääs tasuta

Prolexplast

www.vabaõhukeskus.ee

MED I A

Roheline
CMYK
PMS
RGB

50 / 0 / 100 / 0
376
153 / 204 / 0

Lilla
CMYK
PMS
RGB

80 / 100 / 0 / 15
2617
51 / 0 / 102

Kollane

Ootame 6-7-aastaseid lapsi
Tabasalu Ühisgümnaasiumisse
.

EELKOOLI
Kui Teie laps on 6-7-aastane ning soovite teda paremini kooliks ette
valmistada, siis kutsume Teie last osalema eelkoolis.
Eelkool aitab:
-

kohaneda kooli keskkonnaga;
saada uusi teadmisi ja kinnitada olemasolevaid;
harjutada rühmas tegutsemist ja koolitundide väikest mudelit;
saada lapsel turvatunnet läbi õpi- ja mängulise tegevuse
toetada lapse positiivset arengut

Lapsi arendav tegevus toimub mängu kasutades. Teemad on:
-

emakeel ja kultuur
kirjutamine
arvutamine
käeline tegevus
uued teadmised loodusest

CMYK

0 / 34 / 91 / 0

CMYK

0 / 7 / 19 / 0

NÄGEMISE KONTROLL
10.12.2015
alates kell 10.00

Tabasalu eakate päevakeskuses Teenuste 2

• silmarõhu mõõtmine
• kuivasilma test
• prillide müük
• prillide pisiremont
• optilised päikeseprillid

Vanaduspensionäridele
kompenseerib vald 50%
silmade kontrolli
hinnast (visiiditasust).

Prillide tellijatele silmade kontroll 8.- €
Silmade kontroll 15.- €
INFO ja registreerimine telefonil 603 2171

Vääna-Jõesuu
Kool pakub

3.A klassiõpetaja
tööd lapsehoolduspuhkuse ajaks
alates 1. jaanuarist
2016.
Täpsem teave
tel 5695 7822.

Tabasalu eelkool ainekavaga „Tere, kool!“ on kinnitatud
Haridusministeeriumi poolt.
Eelkool alustab 14. jaanuaril 2016 ja lõpeb 30. mail 2016 ning
toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumis neljapäeviti 15.00-18.00
Eelkooli saab registreerida Harku valla Huvikooli lehel
www.huviringid.ee.
Kuutasu eelkoolis on 39 eurot.

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

JUMALATEENISTUSED

RANNAMÕISA
KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
KELL 10.30
Täpsem info Rannamõisa
kiriku kodulehel

www.rannamoisakogudus.ee

JUMALATEENISTUSED
HARKUJÄRVE KIRIKUS
IGAL PÜHAPÄEVAL
kell 17.00

Õpetaja Avo Üprus
Tel: 502 0857
www.inglitiib.eu

Avaldame kaastunnet
Leopold Vegesele ja
perele kalli

ABIKAASA ja EMA
surma puhul.
Korteriühistu Mõisa tee 2
majaelanikud

INGLITIIB lapsehoid ootab enda väiksesse
hoidu lapsi vanuses 1,5 - 6 eluaastat.
Meie hoius on kohti
kokku 10 lapsele.
Iga lapsega tegeletakse
individuaalselt.
Huvi korral helistage
5884 1092 või kirjutage
keili.kollamaa.rander@gmail.com.

Asume Harkujärvel,
Kiriku tee 2.

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

Eleri Soonsein
52 77 354
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

