
23. juunil kell 18.00 
jõuab presidendi 
süüdatud võidutuli 
Jõelähtme rahvamaja 
juurde, kus see külava-
nematele üle antakse. 

ETV näitab 26. juunil kell 
10.00 saadet „Mina elan 
siin“.  Saate tegevuspai-
gaks on Jõelähtme vald.

Maavanem Ülle Rajasalu 
soovitas kaaluda valla 
uue üldplaneeringu koos-
tamist

Õnnitleme! Krislin Tukia 
lõpetab Loo Keskkooli 
hõbemedaliga ja Jaanika 
Sepp kuldmedaliga.

Pihlakobara sünnipäeval 
tänati proua Leida Koljut 
kauni käsitöö ja proua 
Evi Sabolotnit nägusate 
rõivaste õmblemise eest.

Vald on toetanud kahe 
uue teenuse käivitamist: 
võlanõustamine kõikide-
le ja häirenupp eakatele 
inimestele.

10. juulil 2010 kõik Nee-
me! Toimub Harjumaa XVI 
memme-taadi lustipidu
"Aeg kaob, rõõmud 
jäävad".
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Rein Peetrimägi,
Kaitseliidu Harju Maleva 
juhatuse liige, 
Rävala malevkonna pealiku abi

Harju tsiviilstruktuu-
rid, operatiivteenistused 
ja kaitsejõud teevad pide-
vat koostööd, et tagada 
nii Harjumaa kui ka Ees-
ti pealinna Tallinna turva-
lisus. Maakaitsepäev toi-
mub igal aastal eri kohas, 
avaüritus aga alati Loo ale-
vikus.  

Esimene maakaitsepäev 
toimus 1996. aasta võidupü-
hal Rae vallas Jüris.

Üritus oli eelkõige isamaa-
line – Vabadussõja meenuta-
mine oli ja on meile kõigile vä-
ga südamelähedane, Sügavalt 
isamaalise ettevõtmise lipu-
kirjaks sai: “Mees, sa pead ko-
du kaitsma!” Küllap mõjutas 
head algust omajagu, et 1995 
sügisel käisid tollane Har-
ju Maleva pealik Ülo Ostu-
maa ja staabiülem Ülo Kurg-
põld Soome Vabariigi Uusi-
maa Reservilaisliito (Uusi-
maa Reservistide Liidu) kutsel 
Uusimaa maakaitsepäeval. 
Hr. Ülo Kurgpõld ise elab Loo 
alevikus.

Suurte poiste mängud
Maakaitsepäevad algavad 

alati piduliku tseremoonia-
ga, pärgade asetamisega Va-
badussõja mälestusmärgile. 
Tänu sellele traditsioonile on 
võetud oma hoole alla ka kõik 
Harjumaal asuvad Vabadus-
sõjaga seotud mälestusmär-
gid. 23. juunil toimub pidulik 
tseremoonia nende kõigi juu-
res. Maakaitsepäev seostub 
kodanikukasvatusega noor-
te seas, õhutades patriotismi-
tunnet ning olles demonstrat-
sioon Eesti riigi võimekusest 
tagada sise ja välisjulgeolek.

Maakaitsepäeva kui maa-
kondliku suurürituse eripä-
ra seisneb selles, et igal aas-
tal toimub see eri kohas ja li-
saks pärgade panekule toi-
mub muljet avaldav militaar- 
ja operatiivstruktuuride ning 
tehnika paraad, maavanema 
päevakohane kõne, pidulik ja-
lutuskäik politseiorkestri saa-
tel juba aegsasti ettevalmis-
tatud demonstratsioonesine-
miste tegevusplatsile, kus on 
militaar- ja eristruktuuride 
tegevust iseloomustavad  näi-
tusepaviljonid, tehnika, mit-
mekülgsed atraktsioonid las-

tele ja palju muud. Tegevus-
platsil ehk korraldajate keeles 
nn action-väljakul toimuvad 
mitmesugused üritused, tel-
kides esitletakse struktuuri-
üksusi, keskseteks on aga mi-
litaar- ja operatiivteenistuste 
demonstratsioonesinemised, 
spordimängud ja kultuuri-
programm. Üks oodatumaid 
spordiüritusi nii osalejatele 
kui pealtvaatajatele on aasta-
jooks, mille distantsi pikkus 
vastab aastaarvule.

Ürituse võimsaimaks vaate-
pildiks on kujunenud Piirival-
ve Lennusalga ja Ämari Len-
nubaasi helikopterite mees-
kondade osalemine demonst-

ratsioonesinemistel ning lan-
gevarjurite kujund- ja täpsus-
hüpped. Suurt elamust osale-
jatele ja pealtvaatajatele pa-
kuvad Kaitseliidu Harju Ma-
leva, ROKi, Scoutspataljoni, 
vahipataljoni ja sidepataljo-
ni asjakohased demoesinemi-
sed. Harjumaalaste poolehoiu 
on oma osalemisega pälvinud  
Põhja politseiprefektuur, Põh-
ja-Eesti Päästekeskus, Piiri-
valvekool, Tallinna Vangla jpt. 
Alates X maakaitsepäevast 
osaleb üritusel ka ajalooklubi 
Frontline. Ajalooliste mundri-
te ja relvade eksponeerimine 
ning demonstratsioonlahingu 
“Viimane sõjasuvi” esitamine 

on oma ajaloolise autentsuse-
ga eriti muljet avaldav. Maa-
kaitsepäeva kõnejuht, näitleja 
Eero Spriit on selles rollis võit-
nud harjumaalaste heakskii-
du ja tunnustuse.

Võidutuli, Vabaduskivi ja 
tamme istutamine
Maakaitsepäeva raamesse 
kuulub kindlalt Eesti Vabarii-
gi presidendi poolt süüdatud 
võidutule pidulik ja teatrali-
seeritud vastuvõtmine. Või-
dutuli jagatakse Harjumaa 
vallajuhtidele ja linnapeade-
le, kes viivad selle koos kaitse-
liitlastega kohalike jaanitule-
de süütamiseks. 23. juunil kell 

18.00 jõuab presidendi süüda-
tud võidutuli Jõelähtme rah-
vamaja juurde, kus see küla-
vanematele üle antakse. 

On hea meel tõdeda, et Har-
ju maakaitsepäeva mastaap-
sus ning selle kodanikukas-
vatuslik ja isamaaline dimen-
sioon äratas 1999. aastal tolla-
se Eesti Vabariigi presidendi 
Lennart Meri tähelepanu, kes 
soovitas ka teistes maakon-
dades seda algatust järgida. 
Alates 2001. aastast on Har-
jumaalt alguse saanud tra-
ditsioon muutunud üleriigili-
seks.

2005. aastal, X Harju maa-
kaitsepäeva ettevalmistamise 
käigus käis Harju maavane-
ma sisejulgeoleku nõunik hr 
Nikolai Vojeikin välja mõtte 
jäädvustada maakaitsepäeva 
traditsioon mõne tammepuu-
ga. Tollased Jõelähtme valla-
juhid võtsid ideest kinni ja nii 
saigi alguse Jõelähtme vallas 
Loo alevikus Proosa kivikal-
me kõrvale rajatud Vabadu-
se hiis, kuhu toimunud maa-
kaitsepäevade omavalitsus-
te esindajad, Harju maavalit-
sus ja väliskülalised istutasid 
12 tammepuud. Igal aastal li-
sandub korraldaja omavalit-
suse, Kaitseliidu Harju Male-
va juhatuse liikmete ja välis-
külaliste poolt istutatud uus 
tamm. 

Tänavuse, XV maakaitse-
päeva avaürituse raames pai-
galdatakse Vabaduse hiide 
punasest Mäntsäla graniidist 
Vabaduskivi, mille annetab 
Soome Vabariigi Uusimaa Re-
servistide Liit. Mälestuskivile 
kinnitatakse sepistatud tahv-
likesed juba toimunud maa-
kaitsepäevade korraldajate 
nimede ja aastaarvudega. Igal 
aastal lisatakse kivile järje-
kordne sepistatud tahvel ning 
korraldaja omavalitsus istu-
tab hiide tammepuu.

Mees, sa pead kodu kaitsma
 

I 1996 – Rae vald 
II 1997 – Saue linn 
III 1998 – Viimsi vald 
IV 1999 - Keila linn 
V 2000 – Anija vald 
VI 2001 – Vasalemma vald 
VII 2002 – Saku vald 
VII 2003 – Maardu linn, 
IX 2004 – Kernu vald 
X 2005 – Jõelähtme vald 
XI 2006 – Kuusalu vald 
XII 2007 – Keila vald 
XIII 2008 – Tallinn 
XIV 2009 – Loksa linn 
XV 2010 – Kose vald

Harju maakonna 
Maakaitsepäevad
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2 VALLA UUDISED

Koolita ei ole omavalitsus jätkusuutlik

Maavanem Ülle Rajasalu külastas 
Jõelähtme valda 

Maad 
tagastatud

Neeme Mudila 
saab saali

Andrus Umboja
vallavanem

Kool on kogukonna tek-
kimise alus ja sisu, koolita ei 
ole omavalitsusel mõtet ek-
sisteerida

Nüüd, kus kooliaasta on taas 
lõpule jõudnud, on paras hetk 
vaadata tagasi möödunud õp-
peaastale ning seada sihte tu-
levikuks. Viimane aasta on 
haridusmaastikul olnud vä-
ga närviline. Teadmatus, mil-
lisel kujul võetakse vastu uus 
põhikooli- ja gümnaasiumi-
seadus ning millisel kujul keh-
testatakse uus õppekava, on 
hoidnud pinges nii koolijuh-
te, õpetajaid kui ka omavalit-
susi. Samasugune ebamäära-
sus on valitsenud ka meie val-
las. Vahepeal õhus olnud põ-
hikooli ja gümnaasiumi lahu-
tamine ning gümnaasiumi pi-
damisele miinimumarvu õpi-
laste (120) kehtestamine on 
õnneks jäänudki vaid mõtteks 
paberil ning oht keskhariduse 
sunniviisilisele likvideerimi-

sele meie vallas on jäädavalt 
kadunud.

2009/10. õppeaastal õppis 
Jõelähtme valla koolides 26 
õpilast vähem kui eelmisel õp-
peaastal. Tegemist ei ole aga 
meie koolide halva tasemega, 
mis sunniks lapsi mujale koo-
lidesse viima, vaid hoopis sa-
jandivahetusele eelnenud ja 
järgnenud aastate vähese sün-
divusega. Seda väidet kinni-
tab rahvastikustatistika, mil-
le kohaselt vanusegruppides 
5–15 aastat on laste arv korda-
des väiksem kui järgmistes va-
nusegruppides. Õnneks on see 
trend aga muutunud ning nii 
palju sünde kui viimasel paa-
ril aastal oli viimati laulva re-
volutsiooni aastatel. Madal-
seis oli 2001. aastal, mil sündis 
45 last, võrdlusena – 1991. aas-

tal sündis 101 last, 2009. aas-
tal 85 last ning 2010. aastal on 
sündinud juba 46 last. Kinni-
tust meie õpilaste ja õpetajate 
heast tasemest teiste koolide-
ga võrreldes annavad ka õpi-
laste head tulemused olüm-
piaadidel ja muudes teadmiste 
jõuproovides. Head taset näi-
tab ka see, et sel aastal lõpe-
tas üks õpilane Loo Keskkooli 
kuldmedaliga ja üks hõbeme-
daliga. Häid tulemusi näitasid 
ka teised valla koolid.

Üks koolide jätkusuutlik-
kuse kriteeriume on kindlas-
ti laste arvu kasv või kahane-
mine. Seega annab sündivu-
se järsk kasv meie koolide tu-
levikule väga hea väljavaate. 
Lisaks asjaolule, et laste arvu 
kasv mõjub positiivselt kooli-
de jätkusuutlikkusele, mõjub 
see positiivselt ka valla raha-
kotile. Mida rohkem lapsi ühes 
koolis õpib, seda rohkem riik 
õpetamist finantseerib ja seda 
enam on võimalik valla raha-
kotist meie koole veelgi pare-
maks muuta.

Viimasel paaril aastal on 
investeeritud ca 40 miljonit 

krooni Loo Keskkooli rekonst-
rueerimisse. Vähesel mää-
ral on investeeritud ka Neeme 
Algkooli klassiruumidesse, sa-
mal ajal on Kostivere Põhikool 
jäänud ooteseisundisse. Kosti-
vere kooli 1984. aastal valmi-
nud maja ei ole suuremaid in-
vesteeringuid näinud. Vaheta-
tud on küll aknad, tehtud pi-
sut muidki töid, aga vajadus 
rekonstrueerimise järgi on ju-
ba väga suur. Et Kostivere kool 
saaks uue kuue, vajame aga li-
satuge, mille tarbeks kirju-
tas vallavalitsus taotluse KOIT 
(kohalike omavalitsuste inves-
teeringutoetuste kava) kavva, 
mille kaudu on meil lähiaasta-
tel suured võimalused toetuse 
saamiseks. Õnnestumise kor-
ral algavad rekonstrueerimis-
tööd juba järgmisel aastal.

Kool on ühe omavalitsu-
se jaoks väga oluline asutus. 
Koolita ei ole omavalitsusel 
mõtet eksisteerida, kool on ko-
gukonna tekkimise alus ja si-
su. Kõik Jõelähtme valla koo-
lid on valla jaoks olulised ning 
vajavad sihikindlat edasiaren-
damist.

Jõelähtme Vallavalitsus võt-
tis vastu viimase õigusvastaselt 
võõrandatud maa tagastamise 
otsuse (Parasmäe külas Taneli 
30). Selle otsusega pandi 16 aastat 
kestnud tagastamise protsessile 
punkt – kõik õigusvastaselt võõ-
randatud maad on õigusjärgse-
tele omanikele tagastatud. Kuue-
teistkümne aasta jooksul on ta-
gastatud 1500 inimesele 600 talu 
maad. Koos kompenseerimise-
ga on lahendatud 669 õigusvas-
taselt võõrandatud vara tagasta-
mise toimikut. 

saabb saaaallii
Priit Põldma

Jõelähtme Vallavalitsuse taot-
lus regionaalsete investeeringu-
te programmist Neeme Mudi-
la lasteaia saali ehitamiseks ra-
huldati täies mahus. See tähen-
dab, et EAS toetab lasteaia ehi-
tust 500 000 krooniga ja Jõeläht-
me valla omaosalus projektis on 
700 000 krooni. Hinnanguliselt 
läheb saali ehitus maksma 1,2 
miljonit. Rahapuudusel jäi 2009. 
aastal saal välja ehitamata ja saa-
lina kasutati üht rühmaruumi. 
Kõigi eelduste kohaselt saab Nee-
mes kolmanda rühma avada 1. 
septembril 2010. Tänavu soovib 
lasteaiakohta Neeme lasteaias 18 
meie valla last. Kolmanda rühma 
avamisega saavad koha kõik Jõe-
lähtme valla elanikeregistris las-
teaiajärjekorras olevad Neeme 
piirkonna lapsed.

Maikuu volikogu istungil jõudsid teisele lugemisele nii 
lasteaiatasude eelnõu kui negatiivne lisaeelarve. Arutluse-
le tulid veel kergliiklusteede rajamine Irusse ja Uuskülasse 
ning seitse detailplaneeringut, mis annab märku, et masu 
hakkab meie vallas tasapisi lõppema. 

2010. aasta lisaeelarve, mida esimese ja teise lugemise va-
hel veel natuke parandati, läks lõpuks kinnitamisele. Kok-
kuvõttes kärbiti kulusid veel ca 1,7 miljoni krooni ulatuses, 
samas mahtusid kõik olulised investeeringud, nagu Loo 
lasteaia ehituse lõpuleviimine jms, eelarvesse endiselt ära. 
Pingutus, mida kulude kokkuhoidmiseks tuli teha, pole su-
gugi mitte ainult vallavalitsusepoolne, vaid selle taga sei-
savad solidaarselt tegelikult kõik valla eelarvelised asutu-
sed – koolid, lasteaiad jm. Puutumata ei jäänud ka voliko-
gu liikmete tasud, mis mais vastuvõetud otsusega langesid 
veel kord 10%.

Tavakohaselt kinnitab volikogu valla eelmise aasta aas-
taaruande, arvestades audiitori järeldusotsust, nii ka see-
kord. Siinkohal kuulati ära ja võeti teadmiseks volikogu re-
visjonikomisjoni esimehe Ljudmilla Kaska põhjalik aru-
anne eelmisel aastal ametis olnud vallavalitsuse tegevuse 
kohta. 

Teisel lugemisel kiitis Jõelähtme Vallavolikogu heaks 
koostööleppe Maardu linnaga, mille raames rajatakse eu-
rofondide kaasabil kergliiklusteed Uusküla külla Maardu 
teele ja Iru külla Ämma tee äärde, mis ühendab Loo Iru kau-
du Tallinna kergliiklusteede võrguga. Seejuures on valla ra-
haline osalus nimetatud projektides vaid 15%. Loodame, et 
sellisel moel õnnestub lähiaastatel ehk kõik valla suuremad 
tiheasustusalad omavahel ühendada. 

Seoses Uusküla veevarus-
tuse ja kanalisatsiooni väl-
jaarendamise perspektiivi-
de muutumisega kiitis voli-
kogu heaks parandatud Jõe-
lähtme valla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arengu-
kava aastateks 2008–2019, 
mille kohaselt ühendatak-
se Uusküla AS Tallinna Vesi 
trassidega. Nimetatud kava 
elluviimiseks otsustati taotleda munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Uusküla külas olevad Oja tee ja Maardu tee 
maaüksused, sihtotstarbega transpordimaa.

Lasteaia kohatasu küsimus, mis pärast esimest lugemist 
aprillikuisel volikogu istungil käis läbi veel lasteaedade 
hoolekogudest ja volikogu sotsiaalkomisjonist, jõudis ta-
gasi volikokku ettepanekuga säilitada lasteaiatasu muutu-
matuna meie vallas elavate laste jaoks, s.o 300 krooni kuus, 
kuid tõsta see teiste valdade elanikele 870 kroonini. Tänase 
seisuga puudutab see otsus tegelikult vaid kuut last ja see-
tõttu võiks öelda, et tegemist on pigem põhimõttelise otsu-
sega, mis valla eelarvesse lisaraha praktiliselt ei too, kuid 
millel on oma selge sõnum: majanduslikult kitsal ajal ei saa 
vald endale lubada ühtegi lisakulu, mis pole suunatud oma 
valla elanike heaolu tõstmisele. 

Volikogu kehtestas mittetulundusühingute ja külaseltsi-
de toetamise korra.

Mittetulundustegevuse toetamise kord loob reeglid ja an-
nab kõigile ühendustele võrdsed võimalused. Toetust saab 
taotleda kultuuri, hariduse, spordi ja noorsootöö ning kü-
laelu edendamiseks ja seda võivad taotleda kõik valla hal-
dusterritooriumil ja siinsetele elanike kasuks tegutsevad 
mittetulundusühingud ja sihtasutused. Rahastatav tege-
vus peab olema vastavuses Jõelähtme valla arengukava-
ga ja suunatud valla elanikele. Taotluste laekumise tähtaeg 
on 1. november. Projektide kaasfinantseerimiseks võetak-
se vastu taotlusi ka muudel tähtaegadel. Vormikohasel aval-
dusel märgitakse muu hulgas ära toetuse kasutamise ees-
märk, eelarve ja omaosaluse määr ning muude rahastajate 
olemasolu. Toetus on sihtotstarbeline ja sõltub eelarve vas-
tava valdkonna rahaliste vahendite olemasolust ja finant-
seerimise vajaduse põhjendatusest. Aktsepteeritav projekt 
peab olema eesmärgistatud, kavandatavad tegevused jät-
kusuutlikud ning nende vajalikkus sihtgrupile igati vajalik 
ja põhjendatud. 

Juunis on volikogu esimehe vastuvõtuaeg neljapäeval, 
17.06 kell 15.00 kuni 17.00. Loomulikult on oodatud ka kõik 
pöördumised nii kirja kui telefoni teel.

e-kiri: art@artkuum.ee
telefon: 5017127 

Skype: art.kuum

Volikogu 
veerg
Art Kuum 
volikogu esimees

Merike Metstak

Jõelähtme valla juhtkond 
tervitas Harju maavanemat 
Ülle Rajasalu ja maavalitsuse 
ametnikke Neeme Mudilas. 

Lasteaia juhataja Pille Trumm 
tutvustas maja, lapsed andsid 
hommikuse laulukontserdi ja 
esitasid näidendi. Kõik külali-
sed said lõuendile jäädvustada 
oma pintslitõmbe. Järgnes tut-
vumine Kostivere mõisaga, kus 
Tiina Rämmeld näitas huvita-
vamaid ruume ja Mart Johan-
son kõneles tulevikuvisioonist. 

Kell pool üksteist seisis Tii-
na Kaasik õpilastega Kostivere 
kooli trepil külalisi tervitamas. 
Oli vahetund ja õpetajate toas 
leidis aset maavanema kohtu-
mine õpetajatega, misjärel min-
di üheskoos ringkäigule kooliga 
lähemalt tutvuma. Lisaks las-
teaiale ja koolile tutvus maa-
vanem Ülle Rajasalu Jõelähtme 
golfiklubi, Rebala muuseumi ja 
muinsuskaitsealaga ning käis 
Lool Vabaduse hiies.

Pikem nõupidamine toimus 
avaliku ruumi planeerimise 
teemal. Arutati maa ja planee-
ringutega seonduvaid problee-
me ning analüüsiti tekkinud 
olukorda. Maavalitsuse spet-
sialistidega toimunud ühisaru-
telu kokku võttes ütles maava-
nem Ülle Rajasalu, et Jõelähtme 
valla üldplaneering on ajale jal-
gu jäänud ning soovitas kaalu-
da uue üldplaneeringu koosta-
mist.

Eurofondide kaas-
abil rajatakse kerg-
liiklusteed Uusküla 
külla Maardu teele 
ja Iru külla Ämma 
tee äärde

1. klassi õpilane Sander Sepp ütles maavanemale, et tema ta-
hab presidendiks saada.

Neeme mudila juhataja Pille Trumm ja maavanem Ülle Rajasalu 
pintslitõmbeid jäädvustamas.
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Külvi Kuusk

Kolmesaja aasta eest oli 
Eestimaal aeg, mille kõrval 
meie masu kahvatub lapse-
mänguks. 

Hädad said alguse ju-
ba “kuldse Rootsi aja” lõpul. 
1694. aastal oli ilm viljakas-
vuks ebasoodne. Järgmisel 

aastal sadas kogu suve kül-
ma vihma, hein jäi tegemata, 
rukis ei õitsenud ega valmi-
nud. Suvivilja hävitas sügise-
ne varane külm. 1696. aastal 
kordusid eelmise aasta hädad 
ja ikaldus oli veelgi raskem. 
Inimesi hakkas nälga sure-
ma, paljud olevat söönud õlgi, 
puukoort ja sõnnikut, tulnud 
ette ka surnute söömist. Põ-
geneti linnadesse, kuid seal-

gi oli toidupuudus. Toiduai-
nete hinnad tõusid taevani. 
Samal ajal ei andnud Rootsi 
võimud näljahädalistele min-
git abi. Linnade toiduvarusid 
ei jagatud välja ja sel ajal, kui 
talupojad massiliselt nälga 
surid, veeti vilja isegi Rootsi 
ja Soome. Mõned mõisnikud 
ja kaupmehed teenisid vilja-
müügiga hiigelkasumeid.

Kui 1697. aasta kevadel tee-

de ja asulate ümber lumi su-
lama hakkas, ilmusid väl-
ja ka talvel nälga surnute lai-
bad. Hinnanguliselt suri Suu-
re nälja ajal 20% rahvastikust 
ehk iga viies inimene. Paar 
aastat hiljem algas Põhjasõda. 
Sõjategevus toimus ka Eestis, 
mehi värvati Rootsi sõjaväkke 
ja inimesi hukkus nii lahin-
gutegevuses kui rüüstamiste 
tagajärjel. 1708–1709 oli taas 

ikaldus ja 1710. aastal puhkes 
katk. Tallinnas polnud mõne 
aja pärast enam saada kirste 
ega leida surnumatjaid. Ma-
tusekellade löömine keelati 
ära, kuna need oleksid muidu 
pidevalt helisenud. Lihtrah-
va matmisest loobuti peatselt 
üldse ja laibad jäeti vallide et-
te lagunema. Kogu Harjumaal 
oli 1712. aastaks katku surnud 
80,3% elanikest, Maardu mõi-

sas loendati vaid 88 inimest, 
katku surnuid oli 437. Katku-
aja matmiskohti on arvata-
vasti kõigi Põhja-Eesti suu-
remate külade juures. Lähi-
ümbruses asub üks neist Sa-
ha kabeli idaseina taga, väga 
suur katkuhaud on Jõelähtme 
kirikaia kabeli kõrval. 

Rootsi-Kallavere küla kao-
tused paistavad olevat olnud 
Harju keskmisest veelgi suu-
remad: selle küla talud puu-
duvad üldse 1716. ja 1726. 
aasta hingeloendites. Kolm 
Rootsi-Kallavere talu ilmu-
vad loenditesse 1739. aastal 
ja kirjas on samad isikud, kes 
seisid enne Kureküla nime-
kirjas. Rootsi-Kallavere külas 
on ikka teatud katkuhauda, 
mis paikneb Kella talu mäe-
nõlval. Nüüd, kolmsada aas-
tat hiljem, tähistab matuse-
paika suur paekivist rist, mil-
le püstitamise eest tuleb tä-
nada Raul Kurge, Hillar Müü-
ri ja ettevõtmist toetanud 
mõttekaaslasi. Risti avamine 
toimus 16. mail 2010. Jõeläht-
me koguduse õpetaja Margus 
Kirja rääkis Suure nälja ja kat-
ku ajast meie kodupaigas, ko-
hal olid muinsuskaitse esin-
dajad ja suur hulk rahvast nii 
oma külast kui kaugemalt. 

Marko Raudlam
Volikogu aseesimees

Oleks tore, kui lippu hei-
sates leiaksime viivu aega ja 
mõtiskleksime selle üle, mi-
da oleme jõudnud teha ja 
mille poole püüdleme

4. juuni on läbi ajaloo olnud 
keeruline päev, mis on meie 
rahvale toonud nii rõõmu kui 
kurvastust...

4. juunil aastal 1206 toimus 
suur lahing Holmi linnuse all, 
milles sakslaste vägi purustas 
randlaste e liivlaste väe. Sel-
les õnnetus lahingus hukkus 
liivlaste austatud vanem Ako. 
Koerakoonlased lõid püsti tel-
gid ja täristasid trumme ning 
arbalette. 

Oli 1704. aasta 4. juuni. Tar-
batu alla jõudsid väed Vene 
kindralfeldmarssali Boriss Še-
remetjevi juhtimisel. Tartu 
saatus oli otsustatud. 

4. juunil 1884. aastal õnnis-
tati Otepääl EÜS lipuna plagu, 
millest peagi sai üks olulise-
maid Eesti rahva ja iseseisvu-
se sümboleid. 4. juuni, Eesti li-
pu päev on Eesti Vabariigi riik-
lik tähtpäev. See päev märgib 
Eesti lipu emalipu õnnista-
mist Otepääl Eesti Üliõpilaste 
Seltsi lipuna.

Isamaaliidu fraktsiooni ja 
Riigikogu liikme Tiit Matsu-
levitši poolt 19. jaanuaril 2004 

algatatud pühade ja tähtpäe-
vade seaduse muutmise sea-
dusega kehtestati Eesti lipu 
päev. Seda päeva tähistati esi-
mest korda 2004. aastal, sini-
mustvalge lipu pühitsemise 
120. aastapäeval.

Alates 1. jaanuarist 2006. a 
reguleerib Eesti lipu kasuta-
mist “Eesti lipu seadus”, mis 
võeti vastu 23. märtsil 2005. a, 
ning ajalooliselt väljakujune-
nud hea tava. Seaduses on an-
tud Eesti lipu kirjeldus. Sea-
dusega sätestati esmakordselt 
mõiste “Eesti lipp” riigilipu ja 
rahvuslipu tähenduses. 

See tähendas muu hul-
gas, et igaühel on õigus heisa-
ta Eesti lipp ka mõne isikliku 
sündmuse, näiteks sünnipäe-
va, pulmade või suvepäevade 
ajal. Niipaljukest ajaloost, mi-
da loodetavasti teab iga eesti-
maalane. Meie elame olevikus 
ja vaatame tulevikku. 

Paljuski on siiski meil kõigil 
arenguruumi, kasvatamaks 
isamaalist tunnetust ning 
head tava pühitseda tähtpäevi 
ning heisata Eesti lipp ka nen-
del päevadel, mil seadus meid 
selleks ei kohusta. Tundub, et 
eestlane on seadusekuulekas 
ja täidab seadust sõna-sõnalt. 
Meenutan siinkohal käesole-
va aasta vabariigi aastapäeval 
Jõelähtme kiriku vastas oleva 
Jõelähtme kihelkonnast pärit 
Esimeses maailmasõjas ja Va-

badussõjas langenute mäles-
tussamba (tähelepanuväärne 
on mainitud samba nurgaki-
vi paneku ja Eesti lipu päeva 
kuupäevaline kokkulangevus 
– 4. juuni) juures toimunud pi-
dulikku üritust, kuhu oli ko-
gunenud märkimisväärne osa 
vallaelanikke, kuid vaid neli 
volikogu liiget. 

Lipu kaudu väljendame oma 
suhtumist riiki, sündmustes-
se, ajalukku. On loomulik, et 
olümpiavõitjaid võetakse vas-
tu, sinimustvalged lipud leh-
vimas.

Lipu heiskamisega võib tä-
histada suurte eesmärkide täi-
tumist. Neid eesmärke tuleb 
aga seada ja täita. Oleks tore, 
kui lippu heisates leiaksime 

viivu aega ja mõtiskleksime 
selle üle, mida oleme jõudnud 
teha ja mille poole püüdleme. 
Suured asjad algavad väikes-
test tegudest. 

Viimasel ajal olen külasta-
nud vallavolikogu erikomis-
jonide koosolekuid, mille ees-
märgiks on seatud veel kord 
kriitilise pilguga üle vaada-
ta koostatud Rebala muinsus-
kaitseala teemaplaneeringust 
tulenevad erimeelsused ja esi-
tatud protestid. Kui komisjoni 
esimesed koosolekud olid põ-
hiliselt seisukohtade väljaüt-
lemiseks, siis viimased on kul-
genud ülimalt konstruktiiv-
selt. Kujundatud ühine seisu-
koht esitatakse valla volikogu-
le. Muutunud on suhtumine.

Kui algselt oli palju kõhkle-
jaid komisjoni töö mõtteku-
ses, siis täna on asjad niikau-
gel, et paika on pandud ko-
misjoni laiendatud istungi aeg 
ning oma osalemisest istun-
gil on teavitanud ka Riigikogu 
liikmed ja Kultuuriministee-
riumi esindajad. 

Kroonid vahetuvad euro-
deks, praeguste valitsejate ase-
mele asuvad uued, meie lap-
sed ja lapselapsed kasvavad 
täisväärtuslikeks meesteks ja 
naisteks. Eesti lipp meie riigi 
ja rahva sümbolina jääb kest-
ma igavesti, kui meie oma jä-
reltulijatele teed rajame, piisa-
va järjekindlusega seda tead-
vustame ning südames kan-
name ja austame. 

AJA LUGU

Juubel, mis võtab tõsiseks

Eesti lipu päev Hiinlased 
Jägala joal

-
-
-
-
g

Eestit külastanud Hiina 
Rahvavabariigi esinduslik 
delegatsioon külastas meie 
atraktiivsemat vaatamis-
väärsust, Jägala juga. Kohal 
olid ülehiinalise Rahva-
esindajate Kogu Alalise Ko-
mitee aseesimees T. E. hr 
Jianmin Hua ja teda saatev 
19-liikmeline delegatsioon 
ning muidugi Hiina Rah-
vavabariigi suursaadik T. 
E. hr Huang Zhongpo koos 
Hiina saatkonna töötaja-
tega. Kõrget delegatsiooni 
saatsid Riigikogu kantse-
lei töötajad. Meie kodupai-
ka ja Jägala juga tutvustas 
Rebala muuseumi töötaja 
Triin Äärismaa. 
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Tore õppeaasta jäi selja tahaKostivere Põhikooli direktori kevadine käskkiri

Tiina Kaasik
Kostivere Põhikooli direktori 
kohusetäitja

On olnud rõõmu, on olnud 
muresid, on olnud naeru, on 
olnud nuttu. 

2009/10. õppeaastal töötas 
Kostivere koolis 19 õpetajat, 
kellest kolm on vanempeda-
googid. Hea meel on selle üle, 
et meie lapsevanemad eesot-
sas hoolekoguga on juba kolm 
aastat järjest pidanud väärili-
seks esitada meie kooli õpetaja 
Harjumaa aasta õpetaja kon-
kursile. 

1. septembril alustas kooli-
tööd 105 õpilast. Kooli jätku-
suutlikkust näitab see, et 1. 
klassi astujaid oli 19 ja see on 
praegu kooli suurim klass. Ku-
na meil puudub valikuvõima-
lus klasside komplekteerimi-
sel, peame oma töö tulemus-
likkuse nimel kõvasti pinguta-
ma. Esimese klassi õpetajana 
tahtsin õppeaasta lõpul lastelt 
teada saada, kuidas läks esi-
mene aasta Kostivere koolis. 
Sain veel kord kinnitust selle-
le, et õpetaja roll on lastele olu-
line ja tähtis nii esimeses kui 
üheksandas klassis. 

Meie õpetajad on väga tub-
lid. Head tulemused on meil 
matemaatikas. Õpetaja Kalli 
Hein on saavutanud häid tu-
lemusi olümpiaadidel ja iga-
aastasel ülevabariigilisel Kän-
guru võistlusel. Benjaminide 
klassis osales 3858 õpilast ja 5. 
klassi õpilane Eileen Lusti saa-
vutas 67. koha, kadettide  klas-
sis osales 2925 õpilast ning Lii-
si Valtin saavutas 50. koha, 
juuniorides osales 2209 õpi-
last ning meie kooli parimad 
olid Andre Purve ja Eili Lusti.

Eesti keele õpetaja Karin 
Harju on oma õpilastega osa 
võtnud väga paljudest kon-
kurssidest, olümpiaadidest ja 
toimetab ka kooli ajalehte Ta-
gapink. Vabariiklikul essee-
konkursil “Eesti Vabariik 92” 
saavutas 9. klassi õpilane Pil-
le-Riin Pipar 1. koha ning tun-
nustati Eili Lustit. Kooli 
traditsioonilisel Kuldsuu  
kõnevõistlusel saavutas 

esikoha Pille-Riin Pipar. Ap-
rillikuus osaleti koos Loo koo-
liga ühisprojektis Türil “Tee-
me koos kuuldemängu”, mil-
le raames külastati Türi ring-
häälingumuuseumi ning la-
vastati tore kuuldemäng. Vah-
va oli see, et kuuldemängu 
osatäitjatele anti muuseumist 
kaasa CD nii salvestatud mus-
ta materjali kui valmis kuul-
demänguga.

Ajalooõpetaja Irja Kingsepp 
on õpilasi juhendanud uuri-
mistööde kirjutamisel. Ma-
rijell Niinepuu osales Ees-
ti Ajalooõpetajate Seltsi õpi-
laste ajalooalaste uurimistöö-
de võistlusel “Meie ühine ko-
du – Eesti” Eesti Vabariigi pre-
sidendi auhindadele tööga 
“Jägala mõis ja sõjaväeosa” ja 
kandis selle ette Jüri Gümnaa-
siumis. 

Õpetajad Svetlana Siltšenko 
ja Allan Kasuk on juhendanud 
muusikaklassi õpilasi, kes on 
esinenud mitmetel festivalidel 
ja konkurssidel. Nii lapsed kui 
õpetajad on harjunud õpeta-
ja Allani kõlavale lauluhääle-
le ja hoogsale kitarrimängule 
kaasa laulma. Klaveri- ja rah-
vatantsulastele on toonud edu 
järjepidev aastatepikkune töö.

Kooli noorsportlased õpe-
taja Toomas Kännu juhenda-
misel on edukalt võistelnud 
maakondlikel võistlustel. Tub-
limad ja aktiivsemad võtsid 
osa Harjumaa meistrivõist-
lustest, Maardu GP sarja, Hai-
ba seeria- ja Kostivere karika-
sarja võistlustest lauatennises. 
Harjumaa meistrivõistlustelt 
sai Kevin Mustonen II koha, 
Egert Prööm IV koha, Maardu 
GP kuue võistluse kokkuvõttes 
olid parimad olid Markus Kää-
rik, Egert Prööm, Kevin Musto-
nen, Aimur Allik ja Ronald Ra-
huküla. Traditsioonilisi jalg-
palli sõpruskohtumisi on pee-
tud juba üle kümne aasta.

Oma tööd teevad hästi kee-
leõpetajad Mai Trisberg ja Tiiu 
Trisberg, loodusainete õpeta-
jad Terje Urgard, Ave Soekov, 
füüsika- ja tööõpetuse õpeta-

ja Toomas Kuuse, kunstiõpe-
taja ja kooliraamatukogu ju-
hataja Kersti Vaht, kelle kunst-
nikuabi oleme saanud kasuta-
da paljude ürituste läbiviimi-
se juures. Kooli- ja klassivä-
list tööd juhib nooruslik huvi-
juht ja suur laste sõber Reemet 
Ruuben. 

Algklasside õpetajad Dia-
na Roosilill, Evelyne Lusti ja 
Neida Tuisk on oma õpilaste-
ga osalenud Harjumaa alg-
klasside õpilastele korralda-
tud konkurssidel, olümpiaadi-
del, võistlustel. Traditsioonili-
ne valla emakeelepäev toimus 
sel õppeaastal Loo koolis, kus 
õpetaja Evelyne Lusti õpilane 
Susanna-Reti Räim saavutas 
olümpiaadil II koha ja Neida 
Tuisu õpilane Karolin Käärik 
III koha. Neida Tuisu juhen-
damisel kanti ette hoogne näi-
dend “Rääkimine hõbe, vaiki-
mine kuld”. 3. klassi töid-tege-
misi kajastab juba teist aastat 
klassi blogi motoga “Kes tööd 
teeb, see rõõmu näeb”. Blogi-
pidamine on saanud lasteva-
nematelt positiivset tagasisi-
det.

Õpilasi, kes koolis edasi ei 
jõua, lülitame kooli tugisüs-
teemi koostöös juhtkonna, 
õpetajate, lapsevanemate ja 
erispetsialistide, psühholoogi 
Kersti Siboldi, logopeedi Siiri 
Kerma ning sotsiaalpedagoogi 
Marina Kristel Lauriga. 

Õpetajate tulemuslikku tööd 
näitab kindlasti meie koolis 
see, et põhikooli lõpetajad on 
konkurentsivõimelised kandi-
deerimisel heatasemelistesse 
Tallinna gümnaasiumidesse. 

Eesti on Euroopas tuntud 
e-riigina. Ka Kostivere kool 
võttis sel õppeaastal kasutu-
sele e-kooli ja lülitus kevadel 
vabariigi seitsmenda kooli-
na tarkvaraprogrammi Kooli-
tark. 

Tänan südamest koostöö 
eest kõiki lapsevanemaid ja 
kolleege. Suur tänu teile, abi-
vallavanem Priit Põldma, ha-
riduse vanemspetsialist Car-

men Viherpuu, vallavalitsu-
se raamatupidajad Ellen 

Kahu, Jana Haab ja en-
dine pearaamatupi-
daja Kai Mets.

Kostivere Põhikooli direktori kevadine käskkiri
I Avaldan kiitust õpilastele, kes 
lõpetasid 2009/10. õppeaasta 
kiituskirjaga ja osalesid edukalt 
olümpiaadidel, konkurssidel, 
võistlustel:
1. klass
Seth Anderson – kiituskiri
Getryn Martmaa – kiituskiri
Ottomar Oga – kiituskiri
Andra Pahkma – kiituskiri, 
edukas esinemine Jägala Joa I 
suusamängudel ja lauatennise-
võistlustel
Berta Pajo – kiituskiri
Aksel Talvoja – kiituskiri, edukas 
esinemine lauatennisevõistlustel
Romi Viskar – kiituskiri, osalemi-
ne Harjumaa algklasside etlus-
konkursil Viimsi Keskkoolis
3. klass
Markus Michelson – kiituskiri, 
osalemine Loksa Keskkoolis au-
tode joonistamise võistlusel Har-
jumaa algklassidele, Harjumaa 
3. klassi õpioskuste olümpiaadil 
Saue Gümnaasiumis
Ronald Rahuküla – kiituskiri, 
edukas esinemine lauatennise-
võistlustel, osalemine Jõelähtme 
valla algklasside emakeelepäe-
val
Susanna-Reti Räim – kiituskiri, 
edukas esinemine Jägala-Joa 
I suusamängudel, osalemine 
Harjumaa 3. klassi õpioskuste 
olümpiaadil Saue Gümnaasiu-
mis, nüüdisaegsete rahvariiete 
joonistamise võistlusel Kuusalu 
Keskkoolis, osalemine Jõeläht-
me valla algklasside emakee-
lepäeval, saavutas emakeele 
olümpiaadil II koha, konkursi 
“Harjumaa laululaps” fi naali II 
koht
Kuldar Saaremäe – kiituskiri, 
osalemine Harjumaa 3. klassi 
õpioskuste olümpiaadil, Jõeläht-
me valla algklasside emakeele-
päeval
4. klass
Karolin Käärik – kiituskiri, Harju-
maa koolide kirjandusviktoriinis 
III koht, osalemine Jõelähtme 
valla algklasside emakeele-
päeval, saavutas emakeeleo-
lümpiaadil III koha, osalemine 
nüüdisaegsete rahvariiete 
joonistamise võistlusel Kuusalu 
Keskkoolis.
Andre Vinkel – kiituskiri, osale-
mine Jõelähtme valla emakeele-
olümpiaadil ja Harjumaa 4. klas-
side matemaatikaolümpiaadil
5. klass
Eileen Lusti – kiituskiri, edukas 
osalemine Tohisoo klaverian-
samblite festivalil, Jägala-Joa I 
suusamängudel, Harjumaa ma-
temaatikaolümpiaadi VII koht, 
5.–6. klasside Nuputa võistkon-
na V koht, Känguru võistluse 
oma kooli parim benjaminide 
klassis, osalemine Harjumaa 5. 
klassi õpioskuste olümpiaadil 
Kallavere Keskkoolis
Carmen Niinepuu – kiituskiri, 
edukas osalemine Tohisoo 
klaveriansamblite festivalil, 
Jägala-Joa I suusamängudel, 
edukas osavõtt Harjumaa 
matemaatikaolümpiaadist, 5.–6. 
klasside Nuputa võistkonna 
V koht, tubli osavõtt Känguru 
võistlusest, osalemine Harjumaa 
5. klassi õpioskuste olümpiaadil 
Kallavere Keskkoolis
Kreet Treiberg – kiituskiri, 
edukas osalemine konkursil 
“Jõelähtme laululaps”, osalemine 
Harjumaa 5. klassi õpioskuste 
olümpiaadil Kallavere Keskkoolis

7. klass 
Marijell Niinepuu – kiituskiri, 
edukas osalemine Tohisoo klave-
riansamblite festivalil, osalemine 
Harjumaa kodu-uurimiskon-
verentsil uurimistööga “Jägala 
mõis ja sõjaväeosa”, konkursil 
“Harjumaa laululaps” poolfi na-
list, osalemine Harjumaa maa-
kondlikul emakeeleolümpiaadil, 
saavutas matemaatikaolümpiaa-
dil V koha, Harjumaa Nuputa 
võistluse 7. klassi võistkonna 
VI koht, osalemine Känguru 
võistlusel

II Avaldan kiitust õpilastele, kes 
lõpetasid klassi hinnetega 4 ja 
5 ja osalesid edukalt olümpiaa-
didel, konkurssidel, võistlustel:
1. klass
Markko Belõi – hea õppeedukus 
ja hea käitumine
Laura-Sandra Buga – hea õppee-
dukus ja eeskujulik käitumine
Emil Hokkonen – hea õppeedu-
kus ja eeskujulik käitumine
Jaanika Kaup – hea õppeedukus 
ja eeskujulik käitumine
Lorena Metsalo – hea õppeedu-
kus ja eeskujulik käitumine
Markos-Joosep Raudlam – hea 
õppeedukus ja hea käitumine
Sander Sepp – hea õppeedukus, 
edukas esinemine Jägala-Joa I 
suusamängudel, osalemine kon-
kursil “Jõelähtme laululaps”
2. klass
Markus Govorun – hea õppee-
dukus ja eeskujulik käitumine
Hendrik Kahu – hea õppeedu-
kus ja eeskujulik käitumine, 
osalemine Harjumaa algklasside 
etluskonkursil Viimsi Keskkoolis
Melissa Prošutinskaja – hea õpp-
eedukus ja eeskujulik käitumine, 
osalemine nüüdisaegsete rah-
variiete joonistamise võistlusel 
Kuusalu Keskkoolis, osalemine 
Jõelähtme valla algklasside 
emakeelepäeval
Karoliina Rämmeld – hea õpp-
eedukus, osalemine Harjumaa 
algklasside mõistatuste päeval 
Kiili Gümnaasiumis
Jarek Gerder Terasma – hea õpp-
eedukus ja hea käitumine
3. klass
Mareike Averson – hea õppee-
dukus ja hea käitumine
Kirsika Kaup – hea õppeedukus 
ja eeskujulik käitumine, edukas 
esinemine Jägala-Joa I suusa-
mängudel
Hanna Loos – hea õppeedukus 
ja hea käitumine, osalemine Har-
jumaa algklasside etluskonkursil 
Viimsi Keskkoolis
Liis Pajuste – hea õppeedukus ja 
eeskujulik käitumine
Emma Treiberg – hea õppee-
dukus ja eeskujulik käitumine, 
edukas esinemine Jägala-Joa I 
suusamängudel, edukas osale-
mine Jõelähtme rattamaratonil, 
oma vanuseklassi II koht
Armin Uutar – hea õppeedukus 
ja hea käitumine
4. klass
Markus Käärik – hea õppeedu-
kus ja hea käitumine, edukas 
esinemine lauatennisevõistlus-
tel, osalemine Jõelähtme valla 
emakeelepäeval
5. klass
Joel Saaremäe – hea õppee-
dukus ja eeskujulik käitumine, 
edukas esinemine Jägala-Joa 
I suusamängudel, osalemine 
Harjumaa 5. klassi õpioskuste 
olümpiaadil Kallavere Keskkoolis

6. klass
Anna-Liis Merimaa – hea õppee-
dukus ja hea käitumine
Sten Michelson – hea õppee-
dukus ja hea käitumine, edukas 
esinemine lauatennisevõistlustel
7. klass
Ken-Anders Pahkma – hea 
õppeedukus ja hea käitumine, 
edukas esinemine lauatennise-
võistlustel, sõjaväelise seiklus-
päeva läbiviimine
Mariin Kroon – hea õppeedukus 
ja hea käitumine, Harjumaa Nu-
puta võistluse 7. klassi võistkon-
na VI koht
Kristi Tuisk – hea õppeedukus ja 
eeskujulik käitumine, Harjumaa 
Nuputa võistluse 7. klassi võist-
konna VI koht
Feliks Sirkas – hea õppeedukus 
ja eeskujulik käitumine
8. klass
Rain Tammesson – hea õppee-
dukus ja eeskujulik käitumine, 
edukas osalemine Känguru 
võistlusel

III Avaldan kiitust osavõtmise 
eest klassi- ja koolivälistel 
üritustel:
2. klass
Kristo Kovaljov – osalemine 
Loksa Keskkoolis autode joo-
nistamise võistlusel Harjumaa 
algklassidele 
Nadežda Sergejeva – osalemine 
Jõelähtme valla emakeele-
päeval, Harjumaa algklasside 
mõistatuste päeval Kiili Güm-
naasiumis
3. klass
Carina Maria Paulson – osalemi-
ne Jõelähtme valla algklasside 
emakeelepäeval
5. klass
Annika Allik – osalemine Harju-
maa 5. klassi õpioskuste olüm-
piaadil Kallavere Keskkoolis
Merily Belõi – 5.–6. klasside 
Nuputa võistkonna V koht, osa-
lemine Känguru võistlusel
Erkki Birkholtz – ju-jutsu vööek-
sami edukas sooritaja
6. klass
Kevin Mustonen – edukas 
esinemine lauatennisevõistlus-
tel, ju-jutsu vööeksami edukas 
sooritaja
Egert Prööm – edukas esinemi-
ne lauatennisevõistlustel
Rene Unnuk – 5.–6. klasside 
Nuputa võistkonna V koht, osa-
lemine Känguru võistlusel
7. klass
Freddy Laurimann – sõjaväelise 
seikluspäeva läbiviimine
Hillimar-Reiljo Maripuu – sõja-
väelise seikluspäeva läbiviimine
Janno Roots – ju-jutsu vööek-
sami edukas sooritaja, edukas 
esinemine Jägala-Joa I suusa-
mängudel, sõjaväelise seiklus-
päeva läbiviimine
8. klass
Aimur Allik – edukas esinemine 
lauatennisevõistlustel, sõjaväeli-
se seikluspäeva läbiviimine
Allan Kersten – sõjaväelise seik-
luspäeva läbiviimine
Liisi Valtin – edukas esinemine 
Harjumaa matemaatikaolüm-
piaadidel, Känguru võistluse 
oma kooli parim kadettide 
klassis, üle-eestiline 50. koht

Tiina Kaasik
Kostivere Põhikooli direktori 
kohusetäitja Brit Ainsaar, Airi Aston, Eili Lusti, Jana Mitrofanova, Steven Murekas, Pille-Riin Pipar, Andre Purve, Tom Suhov ja 

klassijuhataja Toomas Känd.
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Elurõõm

LOO KESKKOOLI PARIMATE ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 2009/2010 

Kai Müürsepp
Loo seenioride klubi asutaja
seenioride ansambli Pihlakobar 
juhendaja

See sündis 2004. aasta sü-
gisel, kui Loo vastvalminud 
kultuurikeskusse kogunes 
salkkond eakamaid proua-
sid kindla plaaniga elavdada 
kohalikku seltsielu ning luua 
selle tarvis seenioride klubi.

Aasta jooksul kasvas klu-
bi liikmeskond 30–40ni (neist 
mehi lausa 10%!), loodi lau-
lu- ja tantsuansambel, alus-
tas tööd võimlemisrühm, avas 
ukse meistrituba ning tagati-
puks leiti endale ilus ja tervis-
lik nimi – Pihlakobar.

Nüüdseks on Loo seeniori-
de klubi Pihlakobar lõpeta-
mas kuuendat tegevusaastat. 
Kokku saadakse kaks korda 
kuus kultuurikeskuse B-osas. 

Esimesel neljapäeval istutak-
se koos n-ö ümarlauas, rüü-
batakse pihlakruusist (valla-
valitsuse kingitus) tervislikku 
taimeteed, peetakse plaane ja 
pannakse suure maailma asju 
paika. Olen märganud, kui vä-
ga seda on vaja. Inimesed ta-
havad arutleda, ka vaielda ja 
oma arvamust avaldada. Kus 
siis veel kui mitte siin – oma 
klubis! Igal ümarlaual avame 
ka uue koridorigalerii näitu-
se, sedakorda juba neljaküm-
ne viienda. Selle võimaluse üle 
olen eriti uhke. Mäletan, kui-
das aastate eest suhtuti nen-
desse näitustesse üsna üks-
kõikselt, nüüd on aga inime-
sed harjunud pilte vaatama, 
autori loomingust osa saama 
ja uurivad juba ette, millal ja 
kelle näitus tulemas on.

Seenioride klubi teine kok-
kusaamine on seevastu hoo-
pis glamuursemas õhkkon-
nas. Prouad otsivad kapist pi-
dupluusid ja härradel on lip-

sud ees. Üritus on pühenda-
tud mõnele külalisele või kä-
sitleb mingit teemat. Peoõhtu 
menüü, milles on alati ka väi-
ke üllatusmoment, kavanda-
me koos perenaistega. Kuna 
pidusid tuleb aastas 9–10, saa-
vad pea kõik klubilised paa-
rikaupa oma perenaiseosku-
si praktiseerida. Neil peoõh-
tutel õnnitleme ka kuu sünni-
päevalapsi, austame juubilare, 
teritame mälu välkviktoriinis, 
avame laululaeka ja keeruta-
me tantsujalga, kuis jaksame.

Pikaajalise Loo elanikuna 
tunnen oma klubi rahvast ja 
tean, et mitmele neist on Pih-
lakobar ainus arvestatav pe-
re. Siin on tema lähedased ja 
head tuttavad, kellega juttu 
ajada, muusikat kuulata, teat-
ris käia või ekskursioonile sõi-
ta. Oleme külastanud sõpru 
Kärdlas ja Kanepis, Haapsalus 
ja Vihasool, Jõhvis ja Räpinas, 
Kostiveres ja Kaberneemes. 
Meie ansambel on kohtunud 

s e e -
n i o r -
t a n t s i -
j a t e g a 
Poskast 
ja Pelgu-
l i n na st , 
Haabers-
tist ja 
Viimsist. 
Osaletud 
on see-
niortantsupäevadel Jõgeval 
ja Sakus. Ees ootab Saaremaa 
ekskursioon ja kohtumine Ku-
ressaare päevakeskuse rahva-
ga. Traditsiooniks on kujune-
mas ka Pihlakobara esinemi-
sed Harjumaa eakate päeval, 
Jõelähtme laulupäeval ning 
Loo laadapäeval. 

Sel aastal on eriti põnev ol-
nud meie meistritoa tegevus. 
Kui siiani oleme kudunud ja 
heegeldanud, lõiganud ja lii-
minud, maalinud siidi, klaa-
si ja keraamikat, siis sel hoo-
ajal pühendusime millelegi 

eriti nai-
selikule – 
e h e t e l e . 
E s i a l g u 
v a l m i s-
t a s i m e 
e h t e i d 
vilditud 
m a t e r-
j a l i s t , 
h i l j e m 

aga voolimissavist, 
kivikestest ja pärlitest. See 
on väga põnev ja loov tegevus 
ning tulemus vaimustab iga 
tegijat. Teiseks huvitavaks et-
tevõtmiseks kujunes nn nõe-
lapadja-projekt. Neid tehti nii 
innukalt, et jagub nii müügiks 
kui meeneks. 

Et maailmas on nõnda pal-
ju erinimelist ja ilmas juh-
tub ühtepuhku uut ja imelist, 
käib aastas 2–3 korda koos nn 
uudishimulike klubi. Seenio-
rid on jutustanud oma sõitu-
dest, jaganud muljeid kohtu-
mistest, näidanud pilte rei-

sialbumist. Oleme uurinud 
üheskoos teejoomise kom-
beid ja ajalugu läbi aastasa-
dade, tutvunud juudi kultuu-
ri ja muhameedlusega, käi-
nud kristluse radadel ja rääki-
nud hinduismi põhitõdedest, 
rännanud mööda Ameerika ja 
Aafrika mandreid ja tutvusta-
nud Portugali läbi sealse rah-
vatantsu ning fado-muusi-
ka. Tõepoolest – ilmas juh-
tub ühtepuhku uut ja imelist 
ning uudishimulikud plaani-
vad kohtuda juba uue hooaja 
hakul.

Väga oluliseks pean ühte-
kuuluvustunnet, mis nende 
aastatega klubiliste vahel on 
tekkinud. Näen, kuidas üks-
teist abistatakse, koduteel 
toetatakse, käiakse poes või 
haiguse korral külas. See, et 
tuntakse end pihlamarjana 
ühes suures pihlakobaras, on 
nii südantsoojendav. 

Mis saakski olla veel parem 
või ilusam!

LLOOOO KKESKKOOOOLLII PPAARIMAATTEE ÕÕPPIILLASTE TTUUNNNNUUSSTTAAMMIINNEE 22000099//2001100
1.a klass
1. Kaili Kirt 
2. Doloores Orav 
3. Hendri Põldis 
4. Ireen Randoja 
5. Rasmus Rannala 
6. Rebecca Mirabelle 
     Rannamaa 
7. Raido Tigane 
8. Karmo Viherpuu 
9. Elise Õispuu 

1.b klass
1. Liselle Evert 
2. Hanna Marleen 
      Liivoja 
3. Aiko Liisa Olek 
4. Triini Olman 
5. Ralf Johannes 
      Paldermaa 
6. Annabel Tiiksaar 
7. Aure Vainu 

2.a klass
1. Anete Liis Adul 
2. Jaana Karu 
3. Lisa Marie Klandorf 
4. Sandra Laul
5. Martin Leidsaar 
6. Jana Ogorodnik 
7. Birgit Tolli 
8. Kirke Tuul 
9. Mairit Vatman 
10. Kamilla Viks 

2.b kass
1. Egery Keithi Kaar
2. Hardy Kaska
3. Liis Laasberg
4. Dan Pähkel
5. Hanna Rahel 
     Slungin
6. Reili Põder
7. Killu Britta Ingel 
       Sarnet

3.a klass
1. Helina Ohtla 
2. Henry Markus 
Gregory 
3. Tatjana Drozdova 

3.b klass
1. Markus Allast  
2. Sandra Klettenberg 
3. Gregor Margus      
4. Paula Moerbeek 
Karp 
5. Steff en Vaask     

4.a klass
1. Johanna Madleen 
Rodima 
2. Eliise Evarov  
3. Violeta Osula 

4.b klass 
1. Kevin Berg                 
2. Gerda Klandorf
3. Maria Palgunov

4. Pillemari Lilleorg  
5. Avely Põder
6. Kristin Reichard
7. Darja Vassenkina

5.a klass
1. Eneli Elias
2. Grete Eranurm
3. Karola Hundimägi
4. Kaspar Kaasan
5. Oliver Kalur
6. Kristo Kippa
7. Kristin Liisma
8. Georg Margus
9. Karen Viherpuu

5.b klass
1. Laura Olek
2. Mattias Jürgen 
     Veller
3. Ander Ott Valge
4. Kätlin Kummel
5. Oliver Kütt
6. Sander Leks

7. Michael Lilander
8. Kaili Tali
9. Alice Risti

6. klass
1. Karina Heinmets
2. Karolin Kriiska
3. Kaur Küngas
4. Rene Lahk
5. Ingrit Lang
6. Kaisa Pilnik
7. Ragne Soolind

7.b klass
1. Mariett Mardim
2. Anna Kaisa Martin
3. Ott Männik
4. Siim Raud
5. Kristel Soorand
6. Grete-Sylvia Soots
7. Raul-Richard Stein
8. Karmen Timberg
9. William Vaask
10. Kristjan Venno

8. klass 
1. Hanna Heiste  
2. Madis Hiiet 
3. Kristin Kaste 
4. Rait Kurg 
5. Vladislav Ogorod-
nik 
6. Martin Palmik 
7. Claudia Randmeri 
8. Allan Riener 

9.a klass
1. Karoli Helia Kolk 
2. Getter Sonberg 

9.b klass
1. Jelena Drozdova
2. Johannes Kukebal  
3. Käti Pajula  
4. Marilin Tukia 
5. Siim Raasuke
6. Mario Teinlum

10. klass  
1. Gretel Heinmets 

11. klass
1. Teele Hallmägi
2. Kadri Kaasik
3. Eliise Muddi
4. Lii Raasuke
5. Riinu Raasuke
6. Liisi Vaab
7. Kristtina Toll

12. klass
1. Mirjam Harak 
2. Krislin Tukia
3. Jaanika Sepp

PARIMAD
SPORTLASED 
Kristin Liisma
Karola Hundimägi
Eneli Elias
Sander Leks
Micheal Lilander

Ander Ott Valge
Mattias Jürgen Veller
Jeremy Vaask
Laura Olek
Kätlin Kummel
Ingrit Lang
Bret Rii Priidel
Raimo Sulg
Kaisa Pilnik
Carola Künnapas
Janeli Lillepõld
Sten Aronija
Helen Koks
Karl-Hendriko Kobi
Anna-Kaisa Martin
Raul-Richard Stein
Allar Valge
Kertu Järve
Claudia Randmeri
Kristin Kaste
Alex Sander Sepp
Rain Kaaret
Hanna Heiste
Tauri Treger

Richard Grunthal
Triinu Piht
Getter Sondberg
Kristo Rekkaro
Juhan Lilleorg
Jelena Drozdova
Raimo Mägi
Johannes Kukebal
Marilin Tukia
Indrek Pajula
Rihard Küttis
Timo Vaher
Jaak Paavel
Sigrit Milk
Merilin Pentus
Kristtina Toll
Margit Traublum
Ken Tali
Jörgen Martin
Krislin Tukia

Leida Kolju 
ja Kai Müürsepp.
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Keskkonnaministeerium 
teatab Väo lubjakivimaardlas 
kavandatava Loo lubjakivikar-
jääri rajamise keskkonnamõju 
hindamise aruande avalikusta-
misest. 

AS Lemminkäinen Ees-
ti (kuni 01.01.2010 AS Talter) 
taotleb maavara kaevandami-
se luba eesmärgiga kaevanda-
da ehituslubjakivi. Kaevanda-
mise kogumaht on 2698 tuh 
m3, mäeeraldise teenindus-
maa pindala on 44,59 ha, sh 
mäeeraldise pindala on 41,50 
ha. Kaevandamisluba taot-
letakse 5 aastaks, keskmine 
aastamäär 535 tuh m3.

Kavandatava tegevuse kesk-
konnamõju hindab AS Maves 
moodustatud töörühm Too-
mas Ideoǹ i juhtimisel.

Keskkonnamõju hindamise 
osapooled:

1)Arendaja on Lemmin-
käinen Eesti AS (Betooni 28, 
11415 Tallinn; kontaktisik on 
Heini Viilup, tel 514 4822, e-
post: Heini.Viilup@lemmin-
kainen.ee);

2)Keskkonnamõju hindami-
se ekspert on AS Maves (Marja 
4d, 10617 Tallinn; kontaktisik 
on Toomas Ideon, tel 656 5428, 
e-post: toomas@maves.ee);

3)Tegevusloa menetleja ja 
keskkonnamõju hindamise 
järelevalvaja on Keskkonna-
ministeerium.

Keskkonnamõju hindami-
se aruandega on võimalik tut-
vuda:

1)Keskkonnaministeeriumi 
maapõue osakonnas (Narva 
mnt 7a, tuba 738, kontaktisik 
on maapõue osakonna spet-
sialist Marko Kaunis, tel 626 
0735 e-post: marko.kaunis@
envir.ee);

2)Keskkonnaministeeriumi 
kodulehel: http://www.envir.
ee/1127252;

3)Jõelähtme Vallavalitsuses 
(Jõelähtme küla, Jõelähtme 
vald 74202 Harjumaa);

4)Loo Raamatukogus (Saha 
tee 7B, Loo alevik 74201 Har-
jumaa). Raamatukogu on ava-
tud T, K, N 10:00-18:00; R 9:00-
15:00; L 9:00-14:00.

Ettepanekuid ja vastuväi-
teid keskkonnamõju hinda-
mise aruande kohta ning kü-
simusi saab Keskkonnaminis-
teeriumile kirjalikult e-posti 
teel esitada kuni 13.07.2010.

Keskkonnamõju hindami-
se aruande avalik arutelu toi-
mub 13.07.2010 kl 18.00 Loo 
Keskkooli aulas (aadress: Sa-
ha tee 7, Loo alevik 74201 Har-
jumaa).

Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse

Aluseks võttes maareformi 
seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Va-
litsuse 24.01.1995 määruse-
ga nr 36 kinnitatud “Katast-
riüksuse sihtotstarvete liigid 
ja nende määramise alused”, 
Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 
määrusega nr 144 kinnitatud 
“Ehitise teenindamiseks va-
jaliku maa määramise kord” 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavane-
malt munitsipaalomanidsse 
Jõelähtme vallas Uusküla kü-
las Maardu tee maaüksus.

2. Maaüksus taotleda mu-
nitsipaalomandisse sihtots-
tarbega – transpordimaa (007; 
L).

3. Otsus jõustub teatavaks-
tegemisel.

Art Kuum
Volikogu esimees

Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse

Aluseks võttes maareformi 
seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandis-
se andmise korra”, Vabariigi 
Valitsuse 24.01.1995 määru-
sega nr 36 kinnitatud “Katast-
riüksuse sihtotstarvete liigid 
ja nende määramise alused”, 
Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 
määrusega nr 144 kinnitatud 
“Ehitise teenindamiseks va-
jaliku maa määramise kord” 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Taotleda Harju maavane-

malt munitsipaalomanidsse 
Jõelähtme vallas Uusküla kü-
las Oja tee maaüksus.

2. Maaüksus taotleda mu-
nitsipaalomandisse sihtots-
tarbega –transpordimaa (007; 
L).

3. Otsus jõustub teatavaks-
tegemisel.

Art Kuum
Volikogu esimees

 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB 
Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik välja-
panek
1.Haapse küla Tooma 7, Mardi-
hansu 4, Metsanõmme, Vana-
Nõmme, Tooma 3, Uuesauna 
2, Uus-Endli, Endli kinnistute 
detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 28. juunist 
kuni 12. juulini 2010. Planee-
ritava ala suurus on 16,64 ha, 
vastavalt Jõelähtme valla üld-
planeeringule paikneb ala ti-
heasustusalal. Detailplanee-
ring on valla üldplaneeringu 
kohane. Planeeringuga tehak-
se ettepanek maa sihtotstarbe 
– maatulundusmaa – osaliseks 
muutmiseks eesmärgiga moo-
dustada krundid kaheksale 
üksikelamule, olemasolevale 
elamule ning planeeritud juur-
depääsuteedele. Suuremal osal 
planeeringualast säilib olemas-
olev maakasutuse sihtotstarve. 
Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu eskiislahen-
duste avalik arutelu
1.Liivamäe küla Kärsa ja Peetri 
kinnistute koos juurdepääsu-
teega detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 28. juunil 2010 alguse-
ga kell 12.00.
2.Koogi küla Jõenurme maa-
üksuse detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 28. juunil 2010 alguse-
ga kell 13.00.
3.Uusküla küla Madisesauna, 
Uuetoa talu ja Tamme-Hansu 
maaüksuste detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiisla-

henduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõeläht-
me vallamajas 28. juunil 2010 
algusega kell 15.00.
4.Uusküla küla Jüri II kinnistu 
detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tut-
vustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 
28. juunil 2010 algusega kell 
16.00.
5.Kaberneeme küla Metsatagu-
se tee 2 maaüksuse detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse tutvustamine 
ning avalik arutelu toimub Jõe-
lähtme vallamajas 29. juunil 
2010 algusega kell 14.00.
6.Maardu küla Keskvälja maa-
üksuse detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 29. juunil 2010 alguse-
ga kell 15.00.
Detailplaneeringutega on või-
malik tutvuda maa-, ehitus- ja 
kommunaalosakonnas  esmas-
päeval, teisipäeval ja neljapäe-
val kell 8.00–17.00, kolmapäe-
val 8.00–18.00. samal ajal on 
detailplaneeringute põhijoonis 
ja seletuskiri välja pandud Jõe-
lähtme valla kodulehel (www.
joelahtme.ee).
Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik aru-
telu
1.Jõelähtme Vallavalitsuses 
maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas toimub 28. juu-
nil 2010 kell 14.00 Kostiranna 
küla Knuudi kinnistu detailpla-
neeringu avalik arutelu. 
Kostiranna küla Knuudi kin-
nistu detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimus 03.05.10–
31.05.10 Jõelähtme vallamajas. 
Avaliku väljapaneku ajal esitati 
kirjalikult ettepanekuid ja vas-
tuväiteid. Seoses sellega kor-
raldab Jõelähtme Vallavalitsus 
avaliku arutelu.
Detailplaneeringu avaliku aru-
telu tulemus
1.Ruu küla Madikse maaük-
suse detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimus 3. maist 
kuni 17. maini 2010 ning avalik 
arutelu 2. juunil 2010. Avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu 
tulemusel muudeti planeerin-
gulahendust huvitatud isiku 
ettepanekul planeeringuala-
sisese tee osas. Tehtud paran-
dus ei muuda detailplaneerin-
gu põhilahendust. 
Jõelähtme Vallavolikogu on 
algatanud järgmise detailpla-
neeringu
1.Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 27.05.2010 vastu otsuse 
nr 71 “Haapse küla Strandho-
fi ja Männikäbi maaüksuste 
detailplaneeringu koostami-
se algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine” (katast-
ritunnused 24505:001:0939; 
24505:001:0941), sihtotstarve 
– maatulundusmaa, planee-
ritava ala suurus on ca 3,3 ha, 
eesmärgiks on Strandhofi ja 
Männikäbi maaüksuste jaga-
mine ning maa sihtotstarbe 
osaline muutmine elamu-
maaks sooviga moodustada 
krundid kahele olemasolevale 
ning ühele uuele üksikelamu-
le. Planeeringuga lahendatak-
se juurdepääsud kinnistutele 
ning kruntide tehnovarustus. 
Planeeringuga kavandatakse 
ranna ehituskeeluvööndi vä-
hendamist.

2.Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 27.05.2010 vastu ot-
suse nr 75 “Kostiranna küla 
Hindreku maaüksuse detail-
planeeringu koostamise alga-
tamine, lähteülesande kinni-
tamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algata-
mata jätmine” (katastritunnus 
24504:004:0215, Planeeritava 
ala suurus on ca 16,8 ha. Koos-
tatava detailplaneeringu ees-
märgiks on olemasoleva maa-
tulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistu sihtotstarbe muutmi-
se ja jagamise võimaluste väl-
jaselgitamine ning elamumaa 
kruntide moodustamine. Pla-
neeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavale alale, 
tehnovõrkude varustus ning 
määratakse keskkonnakaitse-
lised abinõud. Kavandatava 
planeeringulahendusega taot-
letakse Jõelähtme Vallavoliko-
gu 29. aprilli 2003. a otsusega 
nr 40 kehtestatud “Jõelähtme 
valla üldplaneeringu” muut-
mist maakasutuse juhtotstar-
be osas, muutes maakasutuse 
looduslik ala metsade alast 
osaliselt elamumaa alaks.
3.Jõelähtme Vallavalitsus võt-
tis 24.05.2010 vastu korralduse 
nr 248 “Koogi küla Jõenurme 
maaüksuse detailplaneeringu 
koostamise algatamine, läh-
teülesande kinnitamine” (ka-
tastritunnus 24504:008:0436), 
sihtotstarve – maatulundus-
maa, planeeritava ala suurus 
on 1,03 ha, eesmärgiks on ole-
masoleva kinnistu sihtotstarbe 
muutmine, jagamine, ehitus-
õiguse ulatuse ja hoonestus-
tingimuste väljaselgitamine 
ning määramine. Planeeringu-
ga lahendatakse juurdepääsud 
planeeritavale alale, varustatus 
tehnovõrkudega ning mää-
ratakse keskkonnakaitselised 
abinõud.
4.Jõelähtme Vallavalitsus võttis 
vastu 03.06.2010 korralduse nr 
226 „Loo alevik Antsu 1 maaük-
suse detailplaneeringu koosta-
mise algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine” (katastri-
tunnus 24504:002:0364), De-
tailplaneeringu eesmärk on 
kehtiva planeeringuga maa-
üksusele ettenähtud ehitusala 
piiride nihutamine (antud alal 
on 15.06.2006 otsusega nr 82 
kehtestatud Loo aleviku Antsu 
maaüksuse detailplaneering). 
Detailplaneering on üldpla-
neeringu kohane ning vasta-
valt planeerimisseaduse § 22 lg 
2 on võimalik menetleda liht-
sustatud korras. Planeeritava 
ala suurus on ca 1,56 ha.

Jõelähtme Vallavolikogu on 
kehtestanud järgnevad detail-
planeeringud 
1.Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 27.05.2010 otsusega nr 
72 Ülgase küla Karineeme kin-
nistu koos juurdepääsuteega 
detailplaneeringu.
2.Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 27.05.2010 otsusega 
nr 74 Uusküla küla Metsaääre 
maaüksuse detailplaneeringu.
3.Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 27.05.2010 otsusega nr 
76 Liivamäe küla Vanasauna 
tee kinnistute 11, 13, 15, 23 ja 
25 detailplaneeringu.
4.Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 27.05.2010 otsusega nr 
77 Manniva küla Rohtla maa-
üksuse detailplaneeringu.

5.Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 27.05.2010 otsusega nr 
73 Neeme küla Uue- Pangari 
maaüksuse detailplaneeringu.

Sotsiaalvalveteenus 
kindlustab hädalisele 
kiire abi
Eakate inimeste ning nende noo-
remate sugulaste igipõline mure 
ja probleem seisneb küsimuses, 
kas nende eakas sugulane tuleb 
üksi kodus olles turvaliselt toime. 
Samas teame ka seda, et ega ini-
mesed hea meelega oma kodust 
lahkuda ei soovi ning veedaksid 
oma vanaduspäevi ikka oma 
armsaks saanud kodus. Pidevalt 
käeulatuses olev häirenupp või-
maldab vajadusel kohe abi kut-
suda. Sotsiaalvalveteenus aitab 
eelkõige eakaid, aga ka puuete-
ga inimesi, kes ühtpidi soovivad 
iseseisvat elu, teisalt aga vajavad 
kindlustunnet, et kui inimene 
peaks näiteks kukkuma, aga ise 
püsti ei saa, siis on abi ühe nupu-
vajutuse kaugusel. Ka väga eakad 
teenusetarbijad kinnitavad, et 
teenus annab juurde kindlustun-
net, valveseade on väga lihtne 
ja selle kasutamist ei peaks küll 
keegi pelgama. Süsteem koos-
neb tavatelefoni või GSMi võrku 
ühendatud hoolekandetelefo-
nist ja randmel kantavast paani-
kanupust. Paanikanupule vajuta-
des võtab sotsiaalvalvesüsteem 
kohe ühendust teenusepakkuja 
ööpäevaringselt töötava häire-
keskusega. Süsteem võimaldab 
kahepoolset suhtlemist abivajaja 
ning häirekeskuse operaatoriga 
ning peaks võimaldama abista-
jatele teate edastada oma korteri 
või maja igast nurgast. Abivajaja 
kuuleb hoolekandetelefoni kõ-
lari kaudu vestlevat operaatorit 
ning vastupidi. Vastavalt häire 
sisule informeerib operaator 
kliendi kontaktisikuid (kelleks 
võib olla omavalitsuse hooldus-
töötaja, lähedased, naaber jt) 
või kriitilise olukorra puhul kiir-
abi, päästeametit, politseid. Kui 
aga operaator abivajajat ei kuu-
le, siis edastatakse häireteade 
kontaktisikule, kes läheb kohale 
asja kontrollima. Seega ei pea 
inimene muretsema ka juhul, kui 
ta asub hoolekandetelefoni kuul-
deulatusest kaugemal (näiteks 
koduhoovis). Süsteemiga saab 
siduda lisaks veel ka eri andureid, 
millest kõige olulisemaks on vast 
suitsuandur, mis lisaks kohapeal-
sele häirele informeerib kohe ka 
häirekeskust, mistõttu on võima-
lik kiiresti abi teele saata. Seega 
aitab uudne sotsiaalvalveteenus 
inimesi nii tervisehädade kui ka 
näiteks tuleõnnetuste või tur-
vaprobleemide korral. Sotsiaal-
valveseadme komplekti kuulub 
hoolekandetelefon ning rand-
mel või kaelas kantav häirenupp. 
Hoolekandetelefon ühendatakse 
tavatelefoni või mobiilivõrku. 
Häirenupp töötab valvesead-
mest kuni 200 m raadiuses. Häi-
renupule vajutades võtab valve-
süsteem ühendust ööpäev läbi 
töötava häirekeskusega. Kõne-
keskus võtab häireteate vastu, 
püüab kliendiga suhelda ja välja 
selgitada häire põhjuse/problee-
mi tõsiduse ning seejärel: a) la-
hendab probleemi telefoni teel; 
b) teavitab kliendi kontaktisikuid 
(omavalitsuse hooldustöötaja, 
sugulane vm.); c) äärmuslikes 
olukordades kutsub välja kiirabi, 
päästeameti, politsei vm. Täistee-
nuse korral, mis sisaldab sead-
mete renti, paigaldust, hooldust, 
ööpäevaringset kõnekeskuse 
teenust ning tehnilist tuge, mak-
sab 490 krooni kuus. 
Jõelähtme Vallavalitsus toetab 
vähekindlustatud riskirühma 
eakaid ja puudega inimesi sead-

me rentimisel kuni 50% seadme 
hinnast. Kui leiate, et vajate an-
tud teenust kas iseenesele või 
oma lähedasele, palume sellest 
teavitada Jõelähtme Vallavalit-
suse hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakonda. 

Lisainformatsioon:
Paavo Ala

Meditech Estonia OÜ
Tel: +372 56 569 998

E-mail: paavo.ala@medi.ee 

Lõppes Põhja-Harju piir-
konna Leader-program-
mi esimene taotlusvoor
26. mail tegi MTÜ Põhja-Harju 
Koostöökoja hindamiskomis-
jon kokkuvõtte esimesse vooru 
laekunud projektide hindamise 
tulemustest ning kinnitas punk-
tisummade tulemuste põhjal 
PRIAle rahastamiseks esitatavate 
projektide nimekirja. 
Esimene taotlusvoor oli nii pro-
jekti kirjutajatele kui ka hin-
dajatele uus kogemus – iga 
toetusprogramm on teatud ise-
ärasustega ja kogenud projek-
tikirjutajagi pidi tunnistama, et 
PRIA süsteemi kuuluva Leader-
programmi nõudmised ja taot-
lusvormid pole lihtsate killast. 
Kuid hakkama saadi ja esimesse 
vooru laekus kokku 36 projekti. 
Kõige aktiivsemad olid Jõeläht-
me inimesed, kes esitasid 17 pro-
jekti, Raest laekus 11 ja Viimsist 8 
projekti. Peale tehnilist hindamist 
jäi sõelale siiski 31 projekti. 
Esimeses taotlusvoorus olid 
avatud kõik neli meedet ning 
oodatult osutus kõige populaar-
semaks I meede – Kogukondade 
isikupära, sidusus ja areng –, kus 
hindamisse jõudis 20 projekti 
ning positiivse vastuse sai neist 
11. Teistes meetmetes sisemine 
konkurents puudus, mis ei tähen-
danud siiski seda, et kõik laekud 
projektid oleksid heakskiidu päl-
vinud. Allesjäänud rahasumma-
de jagamine otsustatakse teises 
voorus, mis tõenäoliselt avaneb 
septembri lõpus. Kuna esimesse 
taotlusvooru esitatud projektid 
olid väga küla- või vallakesksed, 
siis edaspidi on oodatud just sel-
lised projektid, mis põhinevad 
kas mitme organisatsiooni või 
ettevõtte koostööle, veel parem 
kui koostöö toimuks valdade va-
hel, sest just see on üks Leader-
programmi ja meie piirkonna 
– Jõelähtme, Viimsi, Rae – stra-
teegia eesmärke. Eriti oodatud 
on noorteprojektid. 
Ehkki suvi on puhkuste aeg, 
loodame siiski, et need, kes ei 
jõudnud kevadvooruks oma 
ideid projektiks vormistada, ning 
need, kes alles hakkavad tege-
vusi kavandama ja Leader-meet-
mega tutvuma, jõuavad kindlasti 
septembriks projektid valmis. 
Augustis on plaanis korraldada 
ka infotunde uue taotlusvooru 
tutvustamiseks ning õppepäev 
taotluse kirjutamiseks ja vormis-
tamiseks. 
Info esimeses taotlusvoorus 
rahastuse heakskiidu saanud 
projektide kohta on üleval meie 
kodulehel www.leaderph.eu, 
samuti saab sealt edaspidi tea-
da, millal toimuvad infopäevad. 
Ideede ja tegevuste kokkupane-
misel võib juba varakult pöördu-
da nõu saamiseks koostöökogu 
projektijuhi poole, sest esmane 
kogemus näitas, et taotlusvooru 
viimastel päeval enam nõustami-
sega tegeleda ei jõua.   
Jääme ootama uusi ja huvitavaid 
projekte ning soovime edu esi-
mestele!

Margit Pärtel 
Põhja-Harju Koostöökogu 

projektijuht ja hindamiskomisjoni esinaine

TEATED



7NR. 156
JUUNI 2010 ELU

Ühistranspordiuudised
Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Vald sõlmis halduslepin-
gu MTÜ-ga Harjumaa Ühis-
transpordikeskus vallasise-
se ühistranspordi korral-
damiseks ning vallale ühis-
transpordiseadusest tule-
nevate kohustuste täitmi-
seks.

Esimese ettevõtmisena 
hakkab keskus koos vallaga 
sõlmitava tegevuskava alu-
sel korraldama hanget avali-
ke liinide teenindaja leidmi-
seks valla kahel uuel siselii-
nil: Jõelähtme–Neeme–Jõe-
lähtme ning Jõelähtme–Ka-
berneeme–Jõelähtme. 

Eesmärgiks on võetud käi-
vitada uued liinid alates 1. 
septembrist 2010. 

Koostöös Neeme ja Kaber-
neeme külavanematega on 
leitud optimaalsed sõiduae-
gade variandid ning see an-
nab alust loota, et uutel lii-
nidel hakkab olema palju ra-
hulolevaid sõitjaid.

Kavandatud on, et Nee-
mest tööpäevade hommiku-
ti Tallinna suunas ca kell 6.50 
väljuv buss sõidab Tallinna 
kesklinna ning õhtuti ca kell 
17.50 väljub buss Tallinnast 
ning sõidab Neeme.

Muul ajal hakkavad bus-
sid sõitma Neemest ja kõik 
bussid Kaberneemest ku-
ni Jõelähtmeni, kus on ku-
ni viieminutilise ooteajaga 
võimalik ümber istuda nii-

nimetatud pika liini bussi-
dele.

Muudatuse tulemusena 
jäävad käigust ära AS-i Atko 
Grupp (Harjumaa Liinide) 
liini nr 134 reisid Neeme ning 
tõenäoliselt FIE Pesor Liinid 
kommertsliin nr 236B Neeme 
ja Kaberneeme.

Järgmise aasta teema on 
õpilasliinide kujundamine 
vallasisesteks avalikeks liini-
deks ning asjakohase hanke 
korraldamine.

Mitmete teiste Tallinna 
ümbruse valdade kogemus-
tele tuginedes võib väita, et 
koostöö keskusega annab tu-
lemuseks asjatundliku trans-
pordikorralduse, teenindus-
taseme tõusu ning lisaks sel-
lele ka valla eelarvevahendite 
optimaalsema kasutamise.

27. juunil kell 19.00 esieten-
dub Jõelähtme rahvamajas 
B. Nušici näidendi “Doktor” 
ainetel komöödia 
“DOTSENT VASTU TAHTMIST” 
Jõelähtme Lavagrupilt.
Etendus 1 vaheajaga kestab 
2 tundi.
Lavale seadis Maie Ramjalg, 
kunstnik Katrin Tammesson, 
heli ja valgus Urmas King-
sepp.
Mängib trupp täies koos-
seisus, lisaks ka uusi 
näitlejaid.
Pileti hind 35 krooni.

P.S. Juulikuus on ka kordus-
etendus, jälgige reklaami.

JÕELÄHTME VALLAS LOO 
ALEVIKUS (Saha tee 13, Loo 
Noortekeskuse uksest 2. 
korrusele) KUU ESIMESEL JA 
KOLMANDAL NELJAPÄEVAL. 
Esimene vastuvõtupäev 3. 
juuni.
Eelregistreerimine alates 28. 
maist REEDETI kell 10–14 võla-
nõustaja telefonil 56 964 396. 
Esimesele kohtumisele võtke 
kaasa kõik olemasolevad 
võlanõuded ja võlgnevusega 
seotud kirjavahetus.
MTÜ Restart nõustamise tunni 
hind on 250 krooni. Kliendid, 
kes vajavad teenust, kuid kel-
lel puudub võimalus tasuliseks 
teenuseks, saavad pöörduda 
toetuse taotlusega kohaliku 
omavalitsuse sotsiaalosakon-
na poole.
ÄRGE LASKE PROBLEEMIDEL 
KASVADA ÜLE PEA, HAKKAME 
TEGUTSEMA!
Teenuse arendamist toetab 
Jõelähtme vald ja KÜSK

Palju tänu headele inimestele, 
kes osalesid talgutel Rebalas 
Jaagu talus ja aitasid põlengu 
tagajärgi koristada. Kahel tal-
gupäeval tehtud töö oli meile 
väga suureks abiks. Aitäh 
tublidele tegijatele ja tänu 
vallavalitsusele abi eest!
Jaagu talu rahvas

Varakevadel põles tulekahjus 
maha perekond Maisa Kännu 
talu Koogi külas. 
Perekond on otsustanud elu-
maja kõrval oleva abihoone 
ehitada ümber elumajaks ja 
on tänulik kõikidele headele 
inimestele, kellel on võima-
lik annetada selleks tarbeks 
ehitusmaterjale (soojustus-
materjal, kütte- ja veetorustik, 
kipsplaadid, segud, kips jms).
Lisainfo ja kontakt 
Inge Maisa tel 5813 6104, 
e-post: inge.maisa@mail.ee 

Ajakava:
11.30 Neeme külapäeva 

avamine
12.00 Käsitööpäeva ava-

mine 
Folkloorifestivali Bal-

tica Harjumaa kollektiivide 
kontsert

15.00 Memme-taadi lusti-
peo kontsert. Peo juht Küla 
Karla

18.00 Neeme kalurite 
päev

1994. aastal alguse saa-
nud Harjumaa memme-taa-
di lustipidu on käinud möö-
da Harjumaa valdu. Iga pidu 
on olnud oodatud sündmus 
ja toonud esinejatele aina li-
sa. Seekord on lustipeole re-

gistreerunud juba 224 laul-
jat ja 321 tantsijat. Lustipeo 
lahutamatuks kaaslaseks 
on Harjumaa käsitööpäev, 
kuhu juba viiendat korda 
oodatakse oma näputöid 
näitama ja müüma käsitöö-
meistreid üle kogu Harju-
maa. Ainsateks osalemis-
tingimusteks ongi, et müüja 
peab olema harjumaalane 
ja et käsitöö on tõesti käsitsi 
tehtud töö, st turukaup pa-
lutakse koju jätta. Müügiks 
võib pakkuda ilutaimi, käsi-
töötooteid ja ka omavalmis-
tatud toite. Käsitööpäevale 
võib tulla ka niisama uudis-
tama, sest avatud on töö- 
ja meistritoad, kus jagatak-

se õpetusi ja käsitöönippe. 
Harjumaa muuseum korral-
dab väljapaneku “Eesti oma 
puu”. Käsitööpäeva lõplik 
osalejate arv selgub alles 
1. juulil, seega on veel aega 
registreeruda (kui on soov 
osaleda, siis kontakteeruge 
käsitööpäeva korraldaja Er-
ge Looritsaga: erge@kose.
ee). Kell 12 astuvad vaataja-
te-kuulajate ette ka folkloo-
rifestivali Baltica Harjumaa 
kollektiivid, sh Kose Pillipii-
gad ja Kuusalu folgirühm. 

Pidu tuleb kaunis, oleks 
ainult päikest! Kuid ei ole 
olemas halba ilma, on vale 
riietus. Kohtumiseni Nee-
mes!

Õnnitleme kõiki juuni sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Nikolai Kallo  20.03.1967–20.05.2010

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Vallavalitsus
toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

Loo Keskkool vajab kiiresti 
sotsiaalpedagoogi (alates 
01.07.2010).
Avaldusi ootame kuni 
25.06.2010 meiliaadressil 
sirje.laansoo@lookool.ee 
või postiaadressil Loo 
Keskkool, Saha tee 7, Loo 
alevik, Jõelähtme vald 
74201, Harjumaa.

KULDLEER
Kuldleeripüha ja kihelkonnapäev 
15.08 kell 11. Oodatud on kõik, 
kel leerist möödas 50 või enam 
aastat, et olla koos kirikus ja 
hiljem ühise laua taga.
1961. aasta jooksul Jõelähtme 
kirikus kinnitatud inimesed:
Liidia Malmsaar
Anne Lahesalu
Rein Jõerand
Tiiu Vassiljeva
Raivo Kuuskmäe
Vilve Kalju
Mall Rämmeld
Anne Palts
Ferdinand Lainjärv
Luule-Helena Lainjärv
Palun kõigil soovijail anda endast 
eelnevalt teada, samuti saab
lisateavet: Margus Kirja, tel 
6033087, 56647686. 

Surnuaiapühad
Kirikaia surnuaiapüha kirikus 
23.06 kell 11, kaetud püha 
armulaud 
Jõelähtme surnuaiapüha 23.06 
kell 12.30 
Rammu surnuaiapüha 03.07 
Saha surnuaiapüha 04.07 kell 
14.30

Parasmäe küla 
koosolek
toimub laupäeval, 
17. juulil kell 12.00 
Urgehansu talu õues. 
Päevakorras külavanema 
aruanne ja valimised.

Lisainfo: külavanem 
Raivo Kuuskmäe, 

tel 60 81 469

HALJAVA 
KÜLAKOOSOLEK 
TOIMUB PÜHAPÄEVAL, 
27. JUUNIL KELL 18.00 
KÜLAPLATSIL.
Teemad
Tagasivaade aastale. 
Külaseltsi tegemised. Kü-
simused ja ettepanekud.

Lugupidamisega
Külavanem
Alari Eskor

5020886

Koila küla üldkoos-
olek 
toimub laupäeval, 3. 
juulil kell 13 kuni 15 
Küti talus. Päevakorras 
külavanema valimised. 
Kaasa võtta hea tuju ja 
piknikukorv omale mee-
lepärasega.

Külavanem 
Kaidy Kütt

kaidy.kytt@gmail.com
Tel 5249208

Tähelepanu, 
esietendus!

Võlanõustaja 
vastuvõtt

Tänuavaldus

Abipalve

Harjumaa XVI memme-taadi lustipidu "Aeg kaob, rõõmud 
jäävad" ja V käsitööpäev toimuvad laupäeval, 10 juulil 2010 
Jõelähtme vallas, Neeme külas.

98 01.06 ELFRIEDE LOOPERE Jägala küla

87 24.06 ASTA NAHKUR Loo alevik

85 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla

85 17.06 JUTTA SAU Haljava küla

84 02.06 ILSE KNUUT Kostiranna küla

84 20.06 HELGA LÄÄNE Loo alevik

83 17.06 AINO SEPP Võerdla küla

81 05.06 ASTA VÄLI Neeme küla

81 16.06 ASTA SEPP Loo alevik

81 19.06 ANNA AARDEMÄE Iru küla

80 28.06 HEIMAR PEREMEES Ülgase küla

80 21.06 LINDA RAHULA Loo alevik

75 23.06 LJUDA SIKKA Kostivere alevik

75 27.06 LIIDIA LINK Kostivere alevik

70 18.06 JEVGENI ILJASSOV Kostivere alevik

70 22.06 ELVE-MAI ELB Iru küla

Võidupüha tähistamine Kostiveres
Alvar Jaamu
Leitnant

Maakaitsepäevad näita-
vad, et selline ettevõtmine 
on oluliseks panuseks kait-
setahte kasvatamisel ja 
kaitsestruktuuride lähen-
damisel rahvale, kui see on 
korraldatud tõelise rahva-
peo ja kogupereüritusena.

Seoses võidupüha ja maa-
kaitsepäevaga korraldatakse 
Kostiveres 23. juunil alguse-
ga kell 10.00 ja lõpuga orien-
teeruvalt 16.00 Kaitseliidu ja 
kaitseväe tutvustamine. Kõi-
kide osavõtt on teretulnud. 
Nii vanemad kui nooremad 
on oodatud võistlema, kutsu-
ge ka sõbrad kaasa!

Kavas on:
teatevõistlus 3–4-liikmelis-

tele võistkondadele (orientee-
rumine, luureala plaani joo-
nistamine, õhupüssist lask-
mine, relva kokkupanek, kä-

sivõitluse tehnika, telgi püsti-
tamine, sideülesanne, takis-
tusriba ületamine, jne);

tehnika tutvustamine (au-
tod, soomukid, relvad);

demoesitlus – rünnak ko-
lonnile + linnalahing;

pakutakse ka sõdurisuppi.

Kes me oleme
Peamiselt on tegemist Män-

niku üksikkompanii (mis 
peatselt saab Männiku ma-
levkonnaks) luurerühma liik-
metega. Kostiverest ja Loolt 
on meid kokku üle 30 inimese 
ja ühtekokku on luurerühmas 
60 liiget. Rühmaülem on leit-
nant Alvar Jaamu ja aktiivse-
mad eestvedajad siitkandist 
on veel Kaspar Haavel, Kai-
do-Peeter Pahkma, Rainer 
Jaamu, Kristjan Pihus, Raimo 
Pall ja Tauri Pahkma. Meie 
missiooniks on Eesti kait-
sevõimekuse tugevdamine 
ja Kaitseliidule ning kaitse-
väele poolehoiu ning toetuse 
saavutamine. Oma tegevuse-
ga propageerime terveid elu-

viise ja huvitavat vaba aja si-
sustamist niinimetatud suur-
te poiste mängudega. Paku-
me võimalust tegeleda kõi-
gega, mis tõstab adrenaliini-
taset. Eelmisel aastal näiteks 
sai lisaks õppustele ja sõjalis-
tele võistlustele (nagu ERNA 
retk) käidud langevarjudega 
hüppamas, kõikvõimalikes 
koobastes seiklemas, jalgsi-
rännakutel kaldalähedastele 
saartele jne. Kedagi ei sunnita 
osa võtma, kuid usun, et iga-
üks, kes tahab, saab  oma ad-
renaliinikoguse kätte küll.
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Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-
männipalki ja paberipuud. Abistame paberite 
vormistamisel ja raietöödel. 
Oma transport.
56636076, 56638551

Kõige soodsamad küttepuud
Lepp alates 330 krooni ruum, kask alates 450 krooni ruum; konteineris 
alates 1200 krooni tükk. Toome puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks helista 5200093 või täida tellimisleht
Internetis: www.puu24.ee

Ostame Teie seisma jäänud või mittetöötava 
fi rma. Info tel. 58009939

Müüa heitveemahutid ja -septikud 2-25(m3). Hinnad soodsad, tähtajad 
lühikesed. Transpordivõimalus! Klaasfi ibrist lipumastid 6-12m. 56207378

KAEVE- JA PLANEERIMISTÖÖD, 
lammutus- ja laadimistööd, trasside 
ehitus, teede ehitus, haljastus,  talvel 
lumetõrjetööd. 
Volvotrans OÜ, Neeme küla, infotelefon 
5111495. Volvotrans@hot.ee

HEI, HEA JÕELÄHTME 
RAHVAS!
Saame kokku 23. juunil 
Jõelähtme rahvamaja 
juures
 

J A A N I T U L E L 
 
kell 18.00  tule 
jagamine küladele
kell 19.00 õhtu soojendus 
mängude ja etteastetega
kell 20.00 alustab 
tantsuansambel  SVIPS
 Kui meid on palju, siis on ka 
õhtu hulga lõbusam!

Kohtumiseni! Maie

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid eri pikkusega, 
laotud 2-ruumistesse konteineritesse või 
autokasti. Transport hinna sees.
Tel 56688084

Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli 
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 
koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 5165035  www.prosystem.ee

OTSIME LAPSEHOIDJAT KAHELE LAPSELE
JA KODUABILIST TEGUTSEMIKOHAGA
KABERNEEME KÜLAS.
INFO: 5012757 VÕI 56466105

PLEKK-KATUS pakub katuseplekki ja sileplekki, vajadusel 
ka paigaldus. Väga hea hind. Tel 50 65 65 9; 65 65 782
Kadaka tee 4, Tallinn. www.plekiladu.ee

Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja 
remont, konsultatsioon. 51 50 555

Müüa soodsalt freesasfalti, fraktsioon 040. Transpordivõi-
malus. Tel: 55970242

Müüa LOOMASÕNNIKUT, MULDA, KILLUSTIKKU, KRUUSA 
ja LIIVA. Tel 55630861, 6701290, e-mail: taluaed@hot.ee

Tule võta tasuta 
digiboks Elionist!

Kui täna näed vaid 3 telekanalit,  
siis Sinu mure lahendab Elioni digiTV!

Helista 165 või uuri 
www.tv.elion.ee

a näed vaid 3 telleekkanalit, 
u mure lahendab Elionnii ddiiggiTVV!!

sta 165 või uuri sta 1
w.tv.elion.ee

www.kesklinnamatusebyroo.ewww.kesklinnamatusebyroo.eee  

24h info/transport

Pärnu mnt 40, Tallinn 
58 160 00058 160 000

Kultuurikalender juuli 2010

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

2.07 Kostivere noortekeskus Pidžaamapidu ja põnev 
filmiöö

10.07 
kl 11.30

Neeme Rahvamaja Neeme küla päeva avamine 
Folkloorifestivali Baltica 2010 
Harjumaa kollektiivide kont-
sert. Harjumaa V Käsitööpäev

10.07 kl 15 Neeme rahvamaja õu Harjumaa Memme -Taadi XVI 
Lustipidu

10.07 kl 18 Neeme rahvamaja Kalurite päev

19.-23.07 Neeme Neeme filmilaager

24.07 Kaberneeme Kaberneeme küla päev

25.07 kl 18 Jõelähtme rahvamaja E. Vetemaa “Kõik armastavad 
Roosit” EMU harrastusteatri 
külalisetendus (Rannu)

31.07 kl 19 Jõelähtme rahvamaja Kunda Huviteatri külaliseten-
dus "Nii õhuke, et väriseb"


