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Seitse venda ja veel palju
muud rahvast ka Loo koolis
Maimu Berg
kirjanik

Ilus ilm, kena koolimaja, toredad noored inimesed, hoogne ja õnnestunud päev – jutt on 8. oktoobrist, kui Loo kooli kogunes õpilasi ja õpetajaid
tervest Eestist.
Neid ühendas Soome-huvi.
Juba kümnendat korda saadi kokku Aleksis Kivi päeval,
mis on ühtlasi soome kirjanduse päev. Jah, soomlastel on
vedanud – nende lipud lehvivad oma kultuuri auks õige mitmel päeval aastas, lisaks Kivi päevale veel soome
kirjakeele rajaja Agricola päeval, rahvuseeposele “Kalevala” pühendatud päeval, poeet
Runebergi päeval…
Loo kooli emakeeleõpetaja Ebe Talpsepa poolt 10 aasta
eest algatatud idee pidada Kivi päeva koos kõigi nendega,
kes õpivad ja õpetavad koolis
soome keelt, langes viljakale
pinnasele. Kivi päev on käinud külakorda koolist kooli.
Esimest korda koguneti Lool
ja nüüd siis uuesti; vahepeal

on Eestile vaata et ring peale tehtud. Eelmisel aastal jõuti Loole juba üpris lähedale,
kui Kivi päeva peeti Tallinna
Ühisgümnaasiumis.
Jah, aga kuidas siis üks Kivi
päev kulgeb? Hommikupoolik läheb kogunemisele, tulevad koolilapsed ju igast Eestimaa nurgast. Elva kooli õpilastel tuli tõusta juba enne
kella viit, et keskpäevaks kenasti kohale jõuda. Siis kogunetakse kooli saali – Loo koolil on praegu küll tõesti kaunis saal ja igati toredad ruumid ette näidata, juba see tegi kõigil tuju heaks. Muidugi kõneldakse päevakangelasest, traagilise saatusega suurest kirjamehest, soomekeelse kirjanduse isast Aleksis Kivist (1834–1872), kellele anti elada vaid 38 aastat, ent kes
oma surivoodil lausus prohvetlikud sõnad: “Mina elan,
elan…” Ja tõesti, Aleksis Kivi

Kultuuripreemia 2010
Merike Metstak

Esitasin minagi teiste
seas Elsa Rikandi kultuuripreemia kandidaadiks harrastusnäitleja Tiit Tammessoni – see oli minu meelest
parim valik.
Eestis on 200 harrastusteatrit. Viimastel aastatel sammub
Jõelähtme Lavagrupp Maie
Ramjala raudsel juhtimisel
üleriiklikel festivalidel võidult
võidule. Ikka ja alati märgitakse ära parim meesnäitleja,
kes sageli juhtub olema meie
Tiit Tammesson. Prožektorisäras olemine pole aga enam
pelgalt isiklik asi, auhinnad
ja tiitlid on toonud ja toovad
tuntust Jõelähtme Lavagrupile ja kogu meie vallale.
Küll on hea, et kultuuripreemiat määranud ekspertide komisjon hindas asja laiemalt. Ei

saa ju olla nii, et kultuuripreemiaga pärjatakse vaid kultuurikollektiivide juhte ja dirigente. Komisjon tegi targa valiku, sest rahvakultuurile üldse ja valdkonna andunud harrastajatele tuleb pöörata tähelepanu. Järeldus – meie vallas
leiab andekas inimene omale
väljundi.

Tiit Tammesson ja Maie Ramjalg.

looming, eriti ta “Seitse venda”, on elanud üle aegade.
Loo koolis said kokkutulnud
aga nautida ka soome laule nii
oma õpilaste kui ka Jõelähtme
lauluansambli AnnabRe esituses. Tantsu löödi ka, seda
tegid väga armsalt ja lustiga
algklasside õpilased. Ja muidugi peeti ka kõnesid – kokkutulnuid tervitasid Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, Loo kooli direktor Ants
Rebane, Soome Suursaatkonna nõunik Niina Nordström ja
Järvi Lipasti Soome Instituudist. Toredad kõned olid, parajalt lühikesed ka.
Siis said soome keele õpetajad ja muud külalised koolimajas ringi vaadata – no tõesti
suurepärane maja –, aga õpilastel läks elu põnevaks: kõik
kokkutulnud jagunesid seitsmesse rühma, iga rühm kandis ühe venna nime. Tuletagem vanuse järjekorras meelde: Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri, Eero.
Rühmad said erinevad ülesanded, ja mis kõige toredam –
poiste tööõpetuse klassis ootasid puupakud, millele tuli
vastava venna välimus anda.
Lisaks sai iga rühm muidki
ülesandeid, mille täitmisest

Vabariigi Presidendi reaalainete hariduspreemia võitis Loo Keskkooli õpetaja
Allar-Reinhold Veelmaa.
Aasta Õpetaja 2010 on
Leili Värte.
Jõelähtme vald on võimekuselt Eesti esireas.
Vallavolikogu rakendas
e-hääletuse.
Vallavalitsus alustas 2011.
aasta eelarve koostamist.

Aleksis Kivi päeva juhtisid Loo kooli abituriendid Kerli Puusepp ja Keijo
Repponen.

koguneti hiljem taas saali aru
andma. Kõigega tuldi toime,
isegi omaküpsetatud Karjala
pirukad ei puudunud.
Soomlased ise on oma “Seitset venda” tänaseks igat pidi
kasutanud – kümned erinevad teatrietendused, mitmed
filmid, teleseriaalid, kunstnik
Mauri Kunnase suurepäraste piltidega “Seitse koeravenda”, kus vennastest on saanud kutsud, ajakirjanik Ilkka
Malmbergi humoristlik uurimus, kus ta koos psühholoogidega paneb vendadele diagnoose ja koos ühiskonnateadlastega arutleb, mida vennad
tänapäeva Soomes võiksid

korda saata. Vanem vend Juhani näiteks oleks mootorrattajõugu juht, kõige noorem,
Eero, aga edukas euroametnik Brüsselis.
Kuid see, millise entusiasmiga meie õpilased ja soome
keele õpetajad Kivi päeva Loo
koolis tähistasid, teeks kindlasti rõõmu igale soomlasele,
kes oma kirjandusest ja selle suurimast klassikust lugu
peab. Jääb vaid loota, et tore traditsioon jõuab kord ka
üle lahe Helsingisse, seal äsja
avatud Eesti majja.
Palju tänu Loo koolile, Ebe
Talpsepale, kõigile, kes kinkisid selle rõõmsa päeva.

Tiit Tammesson
Ma ei ole õppinud näitekunsti ega hääleseadet mitte üks minut. Lapsena oli
mul sõber, kes kogeles, vist
seetõttu õppisin varakult
mõistma teist inimest ja ette arvama kaaslase iga järgmist mõtet.
Näitlemine on suhtlemine, siin sündivat sünergiat ei oskagi sõnadega lah-

ti seletada. Mulle annab laval olemine täieliku vabaduse, olen mina ise. Osa või
rolli lahendades proovin kasutada "mina" vormi – mida
teeksin mina, kui oleksin tema.
Proovid ja etendused on
suur vastutus ja pinge, kuid
ükski muu harrastus ei võimalda väljuda igapäevarutiinist sellisel
moel.
Parima
peaosatäitja preemia on toredam,
kuid kõrvalosaga silma jääda on
hoopis
keerulisem, sest osalisi
on kümneid kordi rohkem. Paraku on peaosatäitja vastutus suur,
ta peab suutma
vedada lavastust
algusest lõpuni.

Kui sain esimese üleriigilise näitlejapreemia, siis
mõtlesin, et see on tippsaavutus. Nüüd, saanud valla
Rikandi-nimelise kultuuripreemia, küsin endalt – kuhu veel? Aeg näitab, elu toob
ise kätte imelisi asju ja juhtumisi.

Maie Ramjalg
Tiit Tammessonist
Tiit Tammesson on algusest
saadik olnud Jõelähtme
Lavagrupi tugisammas ja
minu kui lavastaja parem käsi
organisatoorses töös ning lavameister dekoratsioonide osas.
Olen rõõmus, et Elsa Rikandi
nimeline preemia on määratud
sel aastal Tiidule, kellel on suur
osa Jõelähtme teatri edus ja
tänu kellele olen nii mõnegi
keerulise näidendi julgenud
mängukavva võtta. Palju õnne,
Tiit! Maie Ramjalg ja kõik su
lavakaaslased

Õpetajate päeva sündmused valla haridusasutustes, vallavalitsus tänas
õpetajaid.
Kostivere Põhikoolis
alustab 2. novembril
tegevust eelkool.
Keskkonnaprobleemid ja
ümarlaud korduskasutuse
süsteemi käivitamiseks.
Teedeehitusest ja kividest
teede ääres.

Külauudiseid Ruust,
Kostirannast, Rebalast ja
Kaberneemest.
Majanduslike huvide
deklaratsioonid.
TEATED lk 10 – 12,
kultuurikalender lk 11.
Alates 1. detsembrist
vahetavad kõik pangakontorid kroone eurodeks ilma
teenustasudeta.
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Volikogu
veerg

Tiit Tammessoni lavarollid

Art Kuum
volikogu esimees

30.09.2010 toimunud volikogu istung oleks
ehk olnud üks rutiinsemaid istungeid viimase
aasta jooksul, kui seda ei oleks läbi viidud uues
elektroonses süsteemis nimega VOLIS.
Juba enne istungi algust logisid kõik volikogu
liikmed ennast ID-kaardi abil internetis aadressil test.smartlink.ee asuvasse virtuaalsesse keskkonda, kus oli üleval kogu volikogu istungi läbiviimiseks vajalik materjal päevakorrast eelnõudeni. Süsteemi suurimaid plusse on see, et volikogu
istungiga seotud materjalid ei ole kättesaadavad
mitte ainult volikogu liikmetele ja vallaametnikele, vaid ka kõigile teistele huvilistele. Samuti on volikogu istung avalikult jälgitav, seda küll veel mitte helis ja pildis, kuid ülevaate saab otsuse eelnõude menetlusest ja hääletustulemustest. Loodan, et
eriti see viimane paneb volikogu liikmete õlgadele
palju konkreetsema vastutuse kui varem ja sunnib
neid oma tööd edaspidi tegema põhjalikumalt. Et
paremini aru saada, kui suure kvalitatiivse hüppe
on volikogu oma töös teinud, soovitan kõigil, kellel
ligipääs internetile, ülaltoodud aadressilt ise järgi
vaadata, mida VOLIS endast kujutab.
Istungi algus sujus libedalt. Kuigi tähelepanu oli osaliselt kesken- Soovitan kõigil
dunud uuele süsteemi- ise järgi vaadata,
le, oli tänu selle infor- mida VOLIS
matiivsusele arutelu väendast kujutab.
ga konstruktiivne ja tänu elektroonsele hääletusele töö täpne ning korralik. Siis aga jõudis päevakord detailplaneeringute menetlemiseni, mille juures olid loomulikult ka joonised jms abistavad materjalid ning punkt punkti järel muutus uus
süsteem järjest aeglasemaks ja aeglasemaks, kuni ühel hetkel ei jäänud mul volikogu esimehena
enam muud üle, kui kuulutada tehnilistel põhjustel välja vaheaeg. Mis täpselt juhtus, ei osanud isegi istungil viibinud Smartlinki esindaja öelda, kuid
normaalselt meil seda süsteemi enam tööle saada
ei õnnestunud ning volikogu istung jätkus traditsioonilisel käe tõstmise meetodil. Seega ei saa veel
kahjuks öelda, et Jõelähtme vallavolikogu oleks
lõplikult elektroonsele töökorraldusele üle läinud,
kuid arvestada tuleb, et tegemist oli uue süsteemi
esimese katsetusega sellises mahus, kus kõik volikogu liikmed olid üheaegselt süsteemi sisse logitud ning kogu hääletamine ja infomaterjalide kasutamine toimus VOLIS-e kaudu. Loodetavasti annab saadud kogemus IT-meestele vajalikku teavet,
et selliseid probleeme tulevikus vältida ja süsteem
seeläbi töökindlamaks muuta.
Kuigi septembrikuisel istungil oli palju rutiinseid otsuseid, nagu eespool nimetasin, ja need
enamikku vallakodanikest tõenäoliselt ei puuduta, toimus eelmisel istungil ka Jõelähtme valla teise lisaeelarve esimene lugemine. Riigilt saadav pea
800 000 krooni suurune summa toimetulekutoetuste maksmiseks annab meile võimaluse teha positiivne eelarve. Kulude poolel on esimese prioriteedina lisaeelarves Loo lasteaed, mille juurdeehituse lõpuleviimiseks välja kuulutatud riigihange
päädis valla jaoks üle jõu käivalt kallite pakkumistega. Lasteaiaehitus tuleb seetõttu ilmselt uuesti etappideks jagada, kuid pooleli seda tööd ei jäeta. Volikogu suunas lisaeelarve teisele lugemisele ning enne selle arvatavat vastuvõtmist oktoobri
lõpus tuleb sinna kindlasti veel täpsustusi, millest
aga juba järgmises järgmises lehes.
Hea uudisena väärib mainimist veel Liivamäe
külas asuva Erma tee kahe lõigu kandmist “Avalikult kasutatavate teede nimekirja”.
Oktoobris on volikogu esimehe vastuvõtuaeg
traditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval 28.10
kell 15.00 kuni 17.00. Loomulikult on oodatud ka
kõik pöördumised nii kirja kui telefoni teel:
e-post: art@artkuum.ee
telefon: 5017127
Skype: art.kuum

Mart.

Biedermann.
Zivota.

Proovis "Dotsent vastu tahtmist".

2000 – E. Bergmann “Hüpe
abiellu” – hajameelse professori
FELIKSI roll
2000 – R. Saluri “Tulek” – VASJA
2001 – J. Paet “Tootsi rahapada”
– KIIR
2002 – P. Shaffer “Must
komöödia” – BRINDSLEY
(peaosa)
2003 – A. Tamm “Tuulispää” –
TAMAR (peaosa); Harjumaa

Kapten "Ohvrit mängides".

harrastusteatrite festivalilt
parim meespeaosa
2004 – Solovic “Kerjuse
kelmused” – GEIZA GALIBA
(üks peaosalistest); vabariigi
külateatrite festivalilt parim
meespeaosa
2005 – S. Mrozek “Serenaad” –
KUKK
2006 – U. Lennuk “Kadunud
kindapood” – SKIM (peaosa);

Fotod: Urmas Kingsepp

Koos abikaasa Katriniga.

vabariikliku külateatrite
festivali parim meespeaosa
2007 – Presnjakovid “Ohvrit
mängides” Kapten I ja Kapten II
(peaosa); X riigifestivali parim
meespeaosa tiitel
2008 – A. Kallas “Patseba
Saaremaal” – SIIM; Harjumaa
harrastusteatrite festivali
näitleja preemia
2008 – M. Frisch “Härra

Biedermann ja tulesüütajad” –
BIEDERMANN (peaosa)
2009 – E. Vetemaa “Õhtusöök
viiele” – MART; XI riigifestivalilt
näitleja preemia
2010 – B. Nušic “Dotsent vastu
tahtmist” – ZIVOTA (peaosa);
külateatrite festivalilt parim
meesnäitleja

2011. aasta toetustaotluste ja avalduste esitamise tähtajad

Jõelähtme vald esireas

TE LAEKUMISE TÄHTAEG
ON 15. NOVEMBER 2010. Te-gevustoetust taotletakse kalendriaastaks igapäevase te-gevuse toetamiseks. Projektide kaasfinantseerimiseks
võetakse vastu taotlusi ka
muudel tähtaegadel.
2. Toetuse taotlemise aluseks
kss
on vormikohane taotlus, mill-le leiate meie koduleheküljelt.
ltt.

Vald või linn on valitsemise, haldamise
ja teenuste osutamise organisatsioon.
Valla või linna võimekus tuleneb territooriumist ja elanikest ning nende poolt moodustatud kõikvõimalikest organisatsioonidest, ühendustest
ja võrgustikest. Kohaliku omavalitsuse võimekus väljendub iseseisvas esindusdemokraatias, kohaliku elu korraldamise võimes ja avalike teenuste osutamises. Teenuste osutamise võimet
mõõdetakse neljas põhivaldkonnas,
milleks on haridus, sotsiaalne kaitse ja
tervishoid, vaba aeg ning majandus ja
keskkonnakaitse.
Jõelähtme vald on aastatel 2005–2009
olnud jätkuvalt KOV võimekuse indeksi poolest Eestis paremuselt 6.–8. kohal.
Aruanne
http://www.siseministeerium.ee/31295/

LAPSEVANEMATELE
Kuna käes on 2011. aasta eelarve koostamine, siis on asjakohane meelde tuletada mõned olulised nüansid
SPORDITEGEVUSE TOETUSE TAOTLEMISEL.
1. Toetatakse kuni 19-aastaste noorte sporditegevust.
2. Lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.
3. Et laps oleks 2011. aasta
sporditegevuse toetuste saajate nimekirjas, on vajalik
lapsevanema avaldus. AVALDUSE LAEKUMISE VIIMANE
TÄHTAEG ON 1. NOVEMBER.
Toetusi saavad taotleda ainult need, kes on õigeaegselt

esitanud avaldused, sest 2011.
aasta eelarve koostatakse laekunud avalduste põhjal.
4. Toetusi makstakse TAOTLUSE alusel kaks korda aastas. I poolaasta (jaanuar–
juuni) taotlusi võtame vastu kuni 15. juunini ja taotlusi II poolaasta treeningute
eest võib esitada kuni 20. detsembrini. Taotluse juurde tuleb lisada KULUDOKUMENDID.
MITTETULUNDUSÜHINGUTELE JA SIHTASUTUSTELE
Jõelähtme valla eelarvest
mittetulundustegevuseks
toetuse andmise kord võeti
vastu 27. mail 2010. aastal.
1. 2011. AASTA TAOTLUS-

KULTUURI- JA SPORDIPROJEKTIDE TOETUSTE
TAOTLEJATELE
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20.
0..
novembril.
Täpsem info: www.joelahtme.ee.
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Aasta õpetaja Leili Värte

Õnnitleme!
Vabariigi Presidendi
reaalteaduste eripreemia
pälvis Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja Allar-Reinhold Veelmaa.

Merike Metstak

Leili Värte on õpetanud
klaverit mängima ja laulma vähemalt pool tuhat inimest!
Leili Värte hakkas muusikat
õppima kohe, kui Kärdlas lastemuusikakool avati. Sinna ei
pääsenud ta aga sugugi lihtsalt. Leili mäletab end vanematele hea ja sõnakuuleliku
lapsena, aga kui sai teatavaks
Kärdla muusikakooli avamine ja ema oli esialgu sinna
minemise vastu, siis istus väike Leili teemeistrimaja nurka
põrandale ja karjus nutta – nii
väga tahtis ta muusikat õppida. See aeg oli rahaliselt raske, punaseid kopikaid loeti,
ja kolmelapselisel perel oli nii
mõnestki hädavajalikust asjast puudus.
Mitte küll mõistvusest ja armastusest. Sest muusikakooli
Leili ikkagi sai.
Leili räägib tänulikkusega
oma lapsepõlvekodust, kust ta
on saanud sisemise rahu ja tasakaalu, kus elati üksteist toetavalt ja kõike jagades. Lapsepõlves kogetud armastus ja
üksteisest hoolimine toetab
ka
hilisemas elus.
V ä i keses
ja vaikses
Kõrgessaares elati huvitavat elu,
teemeistrist
isa projekteeris sildu
ja bussipeatusi, koos lastega joonistati
hästi palju ja isa mängis kõiki
pille. Koolikirjandites kirjutas Leili oma unistustest: suureks saades tahan olla muusikaõpetaja.
“Saingi Kärdla muusikakooli 1961. aastal klaverit õppima! Sellest ajast peale olen
muusikat õppinud kokku 17
aastat. Peale kaheksandat
klassi tulin Hiiumaalt Tallinnasse Georg Otsa nimelisse
muusikakooli, siis edasi Tallinna Konservatooriumi, kus

1971. aastal avati esmakordselt muusikapedagoogika eriala. Olen heade juhuste tahtel
olnud alati uute asjade alguse juures, natuke nagu katsejänese moodi tegelane,” meenutab Leili Värte.

Hea õpetaja juurde
tullakse tagasi
Tagasihoidliku ja malbe
olemisega Leili kinnitab, et
temas ei ole sisemist edevust
ega soovi ise esineda, pidevalt esil olla. See kõlab usutavalt. Leili julgeb tunnistada,
et kardab siiani pisut teiste
eest olemist, millest pole õpetajal, liiatigi dirigendil, ju kuhugi pääsu.
Leili Värte õpetab Jõelähtme Muusika ja -Kunstikoolis klaverit, juhendab mudilaskoori ja poistekoori ning
on klassijuhataja. Loo kooli 7.
klassi klassijuhatajana kiidab
hakkajaid ja aktiivseid lapsi, talle meeldib see töö väga,
“sest nende laste tõttu on mu
perekond justkui palju suurem”.
Üle Eesti on saanud tuntuks
Leili Värte laululapsed Laululinnud.
“Violeta Osula esines Estonia
laval, osales
ETV “Laulukarusselli” kontserdil Estonias
kont s erd isaalis, kus
ta sai “Laulukarusselli” poolfinaali ja oli üks parimaid lauljaid 11–13-aastaste vanuserühmas Eestis. See oli suur
asi laululapsele ja mullegi. On
hea meel, et olen teda esinema viinud, esitlenud.”
Hea õpetaja juurde tullakse tagasi. Leili Värte käe alt on
sirgunud palju häid lauljaid,
kes pole tahtnud ka suureks
saades armsast õpetajast kaugele jääda. Viimane väljakutse, segakoor Jõelähtme Laulusõbrad, tekkiski seetõttu,
et koolikoorist väljakasvanuil

See aeg oli rahaliselt
raske, punaseid kopikaid loeti ja kolmelapselisel perel oli nii
mõnestki hädavajalikust asjast puudus.

ei olnud kuhugi edasi laulma
minna. “Olen rohkem lastega harjunud, aga töös täiskasvanutega on mulle suureks
toeks abikaasa Aare Värte. Segakoor oli väljakutse, mis vajas tegu. Siin käib meie kunagisi õpilasi Lagedilt – noored
mehed tahavad laulda. Astusime Jõelähtme Laulusõpradega Eesti Segakooride Liidu
liikmeks ja osaleme kõikidel
meile jõukohastel ettevõtmistel, lisaks tuljaku võistulaulmisele ka Eesti Segakooride
Liidu advendikontserdil Kaarli kirikus 4. detsembril, samuti ühel advendimissal oma
kodukirikus Jõelähtmes.
Aga eeskätt tahaksime rohkem laulda oma valla inimestele. Kiidan siiralt kultuurirahva algatuste toetamise
eest Jõelähtme vallavalitsuse eesotsas olnud Taimi Saarmat ja Ardo Lassi ja praegust
vallavanemat Andrus Umboja.
Mulle meeldib alati olla meeskonnas, töötada koos
teistega ja jagada kõike, kuid
jääda siiski ise tagaplaanile.
Meeskond, perekond, koostegemine, jagamine – need on
mulle kõige olulisemad.”
Kollektiivi juhi töö on organiseerimine ja korraldamine,
riided, transport jms, mis on
pingutav ja muusikainimesele ehk võõraski. Segakooris aitab oma tütar organisatsioonilisi asju ajada. Leilil on hea
meel, et koori on märgatud,
pakutakse võimalusi ja kutsutakse esinema. Iga esinemine
arendab, viib edasi.
“Meie õpilased on jäänud
meie lasteks siiani,” ütleb Leili vaikselt.

Rõõm ja õnn
Kuigi hobi ja töö, kool ja kodu on nii tihedasti läbi põimunud, peab vahepeal ikka ka plaati vahetama, ütleb Leili. Kõige paremini viib
teda tasakaalu klassikaline
muusika, selles on kõik reeglid ja loogika paigas. Ta imetleb Neeme Järvi dirigeerimist, kes võib ka nina ja silmadega orkestrit juhatada.

President Toomas Hendrik
Ilves andis Kadriorus üle 2010.
aasta hariduspreemiad, mille
pälvisid Leili Sägi (Pärnu Vene
gümnaasium), Villu Baumann
(Haapsalu Sanatoorne Internaatkool) ja Maija Lilje (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool).
Presidendi hariduspreemiat
antakse välja juba üheksandat korda. Preemiat rahastab
Sampo Pank. Preemiad jagunevad tänavu järgmiselt: Leili
Sägi 75 000 krooni, Villu Baumann 55 000 krooni ja Maija
Lilje 45 000 krooni.
Reaalteaduste eripreemiat,
mida rahastab Skype Eesti,
antakse välja teist korda ning
selleks on 60 000 krooni.

Hiidlane Leili Värte Muhu rahvarõivais.

Julge ja kriitilise väljaütlemisega suurmees väitis, et Eesti
Nokia on muusika ja meie heliloojad. Sellega võib nõustuda. Leilile ei meeldinud sugugi, kui lehed hiljuti kirjutasid
Järvi suurest palgast. Vaimseid väärtusi ei kaaluta ega
mõõdeta rahas.
Laste õpetamine nõuab
kannatlikust, Leilit ei aja see
tegevus närvi. Eks see ole
suur armastus oma töö vastu, muidu ei suudaks keegi nii
kaua aastaid lapsi õpetada.
Kutsumus ja armastus on kõlavad sõnad, aga peavad Leili
Värte puhul kõige otsesemas
mõttes paika.
Leili räägib eesmärgipärasest õpetamise protsessist,
milles iga õpilast tuleb võtta individuaalselt, sest kõik
ei arene samas tempos. Saan
teada, mis teeb muusikaõpetajale kõige rohkem rõõmu:
Leili Värte meelest on õnn,
kui poiss käib teisest klassist
alates kooris laulmas ja ühekorraga viiendas klassis hakkabki ta äkki hästi laulma –
vot siis on juba rõõmu!
Muidugi on toredad konkursid – õpetaja peab käima
oma lastega esinemas, kui on

niisuguseid lapsi nagu ann-sambel Laululinnud, kes eii
lase õpetajal väsida, kes tulee-vad ja nõuavad, kas ikka täna
na
a
tehakse lauluproovi. Sobiv ree-pertuaar – kui veel hääles ka
a
on kelluke sees! – ja kõik õnn-nestub. Muusikas ei saa mõõõ-ta ega kaaluda, siin on emott-sionaalsust ja subjektiivsust
stt
palju. Söed peavad kogu aeg
eg
g
hõõguma.
Omal ajal lõid Aare ja Leili
li
Värte kolleegidega ansambli
li
Aareco. Ise peab ju ka laulma,
a,
see aitab häält vormis hoii-da; viimati käidi ühel juubelil
ill
esinemas. “Aare Värte seaded
d
on suurepärased, aga Aare eii
oska end müüa, teeb kõike taa-suta. Ta on kirjutanud palju
u
laule, sõnad ja viisi mõlemad,
d,,
ning improviseerib hästi. On
n
üldse andekas inimene,” räää-gib Leili.
Leilil on 91-aastane ema,
a,,
kelle juures ta käib igal koolii-vaheajal ja muidu vabal ajal.
al..
Igal vaheajal saab ta olla oma
ma
a
kodus Hiiumaal. “Olen õnnee-lik inimene, kui saan viibida
da
a
oma perega lapsepõlvekodus
uss
koos oma armsa emaga.”
Õnnitleme aasta õpetaja
ja
a
2010 tiitli puhul!

Allar Veelmaa on veidi üle 20
aasta õpetanud põhikoolis ja
gümnaasiumis matemaatikat,
füüsikat ja infotehnoloogiat. Ta
on kirjutanud viis matemaatikaõpikut, ning koostanud hulgaliselt interaktiivseid õppematerjale. Viimase viie aasta
jooksul on tema ja ta õpilased
edukalt esinenud Tiigrihüppe
Sihtasutuse poolt korraldatud
õppematerjalide koostamise
üleriiklikel konkurssidel. Allar
Veelmaa on õpetajate koolitaja Jaan Tõnissoni Instituudis
ning kuulub riikliku õppekava väljatöötamisel matemaatika töögruppi.
2008.a.saiAllarVeelmaaTiigrihüppe Sihtasutuse "Tiigri tegija" auhinna, Eesti Matemaatika Selts autasustas teda Gerhard Rägo medaliga. 2009. a.
valiti Allar Veelmaa aasta õpetajaks Harjumaal.
Loo Keskkooli direktor Ants
Rebane: „Õpetaja Allar Veelmaa on parimas mõttes oma
ala – matemaatika – fanaatik.
Teda hinnatakse tema teadmiste, oskuste ja muheda oleku pärast. Ta on andnud oma
panuse nii kooli, valla, maakonna kui ka terve Eesti arengule mitte ainult kitsalt reaalainete või koolihariduse mõttes, vaid ka laiemalt. Kõikvõimalikud õppematerjalid, õppekavad, artiklid, juhendamised ja koolitamised on temal
tulnud libedalt, justkui iseenesest, mis näitab pühendumist, hoolimist ja asjatundlikkust.
Selle aasta presidendi reaalainete hariduspreemia on läinud väga õigele mehele!“
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Vallaametnikud mängisid kooli
Merike Metstak

Loo koolis on vallaametnikud juba mitu aastat käinud õpilastele tunde andmas, Kostivere kooli tulid
ametnikud esmakordselt.
Õpetajate päev on alati eriline, toob koolimajja pidulikkust ja elevust nii õpilastele
kui õpetajatele. Õpilased said
ka ise õpetajad olla ja klassides tunde anda, mis tõepoolest nii lihtne ei olnudki, kui
esmapilgul tundus. Loo koolis
käisid õpetajatööd proovimas
vallavanem Andrus Umboja,
abivallavanem Priit Põldma,
lastekaitsespetsialist Margit
Liivak, keskkonnaspetsialist
Liis Truubon ja Mart Johanson Rebala Fondist.
Ise käisin õpetajat mängimas Kostivere Põhikooli 8. ja
9. klassis. Muidugi mõista ei
sujunud koolitund teab mis
kõrgel tasemel, aga küsimuste-vastuste sadu oli mõlema-

poolne ja vestlus vägagi hu- sespetsialist Margit Liivak ütvitav. 9. klassis õppijad ei ole les, et töö koolis ja klassi ees ei
küll veel selles eas, et valimis- ole talle kaugeltki mitte võõkasti juures käia, aga muljet- ras. “Uudne positiivne kogemus oli just Kostiveavaldavalt küpsed
re Põhikooliga. Õpikodanikud olid
lased on siin julged,
õpilased kindlasviisakad ning oskati tänu koolile ja
vad ja tahavad vestluõpetajatele. Tunses osaleda. Kasvatus
ti huvi, mis vahe
saab alguse kodust,
on vallavalitsuvõimalus küsida, kaasel ja volikogul ja
sa rääkida ja oma arkui suur on val- Vallavalitsuse lastevamust avaldada on
la aastaeelarve ja kaitse spetsialist
arenemise alus, kuid
kas külaselts saab Margit Liivak.
iga kool oma suuoma tegevusteks
vallalt raha. Ja kust tuleb raha re õpilaste arvu tõttu klassivalla rahakotti ning kui palju des ei saa või ei taha (lihtsam
sellest summast langeb Kosti- on, kui lapsed ei räägi kaasa)
minna raskemat rada. Rõõm
vere aleviku hüvanguks.
Tund möödus kiirelt ning oli tõdeda, et Kostivere Põhi45 minutiga olin saanud ühe koolis on valitud raskem ja täkogemuse võrra rikkamaks. nuväärsem tee. Edu ja jõudu
Ja arusaavamaks, et õpetaja Kostivere kooli õpetajatele!”
amet on tõepoolest kõige-kõi- ütles Margit Liivak.
Vallavalitsusest käisid Kosge vastutusrikkam.
Võimalus küsida, kaasa rää- tivere Põhikoolis tundi andkida ja oma arvamust avalda- mas ka Kristiina Välba, Triin
Lindau, Liis Truubon ja Priit
da on arenemise alus
Vallavalitsuse
lastekait- Põldma.

Õpetajate päeva hetked Loo lasteaias Pääsupesa
Igal aastal 5. oktoobril
tähistatakse õpetajate päeva – mitte ainult koolis, vaid
ka lasteaias.
Sel päeval märgatakse ja
tänatakse hariduse, kultuuriväärtuste kandjaid. Nii ka
meie lasteaias. Väga vahva kogemuse osaliseks said
Loo Keskkooli 10. ja 11. klas-

si noored, kes tulid lasteaeda õpetajateks. Hommikul
võtsime nad sõbralikult oma
perre vastu. Igas rühmas oli
kaks õpilast, mõnes abiks
veel laste emad. Samal ajal
sain asutuse juhina oma kollektiivi tänada. Üllatuskülaliseks naisperele oli Mart
Johanson, kes pajatas meile oma mõtteid Rebala Õpimaast, õpetajaks olemisest,
ligimesearmastusest ja väärtustest, mida endas kanname. Hinge panid helisema

Riinu Raasuke
õpilane

5. oktoobril tähistati üle
Euroopa õpetajate päeva.
Selle puhul anti Loo Keskkoolis õpetajatele vabam
päev ning kooli juhtimise
ja korraldamise võtsid üle
abituriendid, valla töötajad
ning veel mõned abilised. 10.
ja 11. klassi õpilased saadeti
sel aastal Loo lasteaeda mudilasi kantseldama.
Õpetajate tuba oli juba varakult sagimist täis – seekord tuli sinna ära mahu-

tada kordi enam pedagooge kui tavaliselt. Kõigile ajutistele õpetajatele anti kätte kriit ja juhiti nad otseteed
tundmatusse – klassi ette.
Valla töötajad jagasid noortele oma teadmisi ning algklassidele tunde andvad abituriendid pidid toime tulema õpilaste nutu ja naeruga.
Noored õpetajad said panna proovile kõik oma närvilõpmed ning seletamisvõime, ent hakkama said siiski
kõik. Mälestuseks armsast
päevast jäid õpilaste joonistatud kaardid ning rõõmsad
näod. Nii pisikesed õppurid

kui selle päeva pedagoogid
soovisid, et niisuguseid päevi oleks rohkemgi.
Pidulikul aktusel esinesid
õpetajad omaloomingulise
lauluga ning üllatasid sellega kooliperet. Hiljem jagati
muljeid, kringlitükke ja õpetajate toa diivanit sõbralikult mitme põlvkonna vahel. Leiti, et tarkuste jagamine on üks tänuväärne ja keeruline ülesanne ja õpetajad
on ikka ühed harukordsed
olevused.
12. klassi tänab tublisid
õpetajaid ja kogu kooliperet
toreda päeva eest!

Kostiveres on head õpetajad

Kostivere Põhikooli 8. ja 9. klass õpetajate päeval.

Katrin Paldermaa
Loo lasteaia Pääsupesa direktor

Õpetajate päev Loo Keskkoolis

tema imelised laulud kitarri saatel.
Tänan südamest Loo Keskkooli õppealajuhatajat ja klassijuhatajaid väga hea ja meeldiva koostöö eest. Eriline tänu noortele, kelle kaasabil
sai võimalikuks selleaastane
imeline õpetajate päev. Aitäh!
Oma hinges loodan, et kord
tuleb aeg, mil meie ühiskonnas hakatakse alushariduse
õpetaja tööd väärtustama iga
päev, mitte ainult pidupäeval.

Kaili Raamat
Kostivere lasteaia direktor

Sügisel, kui loodus valmistub puhkama, algab
õpetajatel taas vastutusrikas töö.
Oktoobriks on jõudnud
lapsed ja õpetajad uue olukorraga kohaneda ning
üheskoos tähistatakse ka
õpetajate päeva. Juba teist
aastat järjest tähistas tähtsat päeva Kostivere lasteaed
koos Kostivere põhikooliga,
vahetades mõneks ajaks ära
lapsed ja töökohad. Olles lii-

tunud projektiga “Hea õpetaja kuu”, tahtsime meiegi
eelkõige iseendale oma headust tõestada.
6. oktoobri hommikul
sammusime lasteaiast õpetajatega rõõmsalt kooli poole ja kohtasime poolel teel
meie majja minevaid kooliõpetajaid. Kõik olime ärevil
ja teel veidi uudsesse ja tavapärasest erinevasse maailma. Lasteaiaõpetajatel oli
vast veidi lihtsam, läksime
ju meile tuttavate laste juurde. Kooliõpetajatel oli keerulisem kohandada end nii
väikeste lastega. Tulemus
oli aga igati pingutusi väärt.

Tagasiteel kohtusime juba
rõõmsate ja rahulolevatena.
Kõigil läks planeeritud ja läbiviidud tegelus korda. Taas
tõdesime, et on raske, kuid
tore olla õpetaja, seda nii
koolis kui ka lasteaias. Õpetaja ei ole hea ja tähtis ainult
ühel päeval aastas või ühe
kuu jooksul.
Kostivere koolis ja lasteaias töötavad tublid ja toredad õpetajad, kes koostöös
muudavad laste elu mitmekülgsemaks ja huvitavamaks.
Aidakem ühiselt õpetajate
headus esile tuua ja kiitkem
neid rohkem!

Õpetajate tunnustamine
Õpetajate päeva
tänukirjad said
Tiiu Kivirähk – Loo Keskkool
Allar Reinhold Veelmaa – Loo
Keskkool
Helgi Org – Loo Keskkool
Ave Soekov – Loo Keskkool
Piret Parve – Loo Keskkool
Ebe Talpsepp – Loo Keskkool
Neida Tuisk – Kostivere Põhikool
Toomas Känd – Kostivere Põhikool
Allan Kasuk – Kostivere Põhikool

Tiina Kaasik – Kostivere Põhikool
Merike Kahu– Neeme Algkool
Veera Andresson – Loo lasteaed Pääsupesa
Maiki Poks – Loo lasteaed Pääsupesa
Kaire Paavel – Loo lasteaed
Pääsupesa

TÖÖJUUBELID
Vello Varik – 10-aastat tulemuslikku tööd Loo Keskkoolis
Terje Mägi – 15 aastat Loo
Keskkooli sekretärina
Karin Harju – 35 aastat peda-

googilist tegevust Kostivere
Põhikoolis
Velve Lepp – 40 aastat Loo lasteaias Pääsupesa
Riina Teinmann – 10 aastat
Loo lasteaias Pääsupesa
Jüri Paavel – 20 aastat Loo
spordikeskuse juhatajana
Aivi Poobus – eelmisel aastal
täitus 20 aastat tööd Neeme
raamatukogus
Erika Põlendik – 10 aastat naistantsurühma Loolill juhendajana

HARJUMAA AASTA
ÕPETAJA 2010
Leili Värte – Loo Keskkooli
muusikaõpetaja

Tänukirjad
kultuuritöötajatele
Kersti Laanejõe – vabariiklik
kooliteatrite festival 2010 Pärnus, lavastajapreemia
Maie Ramjalg – väljapaistva
lavastajatöö eest Jõelähtme
Lavagrupis
Maria-Marika Kurvet – Harjumaa XVI memme-taadi lus-

tipidu “Aeg kaob, rõõmud jäävad” eduka korraldustöö eest
Kadri Lepik – tulemusliku tegevuse eest Kostivere noortekeskuses

ESIMEST AASTAT MEIE
VALLA HARIDUSASUTUSES
Ants Rebane (direktor) – Loo
Keskkool
Regina Sergejeva – Loo Keskkool
Annika Tammik – Loo Keskkool
Silver Püvi – Loo Keskkool

Vaido Niinesalu (direktor) –
Kostivere Põhikool
Katrin Metsoja – Neeme Algkool
Virve Kerm – Neeme Algkool
Ulvi Moks – Neeme Algkool
Merilyn Saarkoppel – Loo lasteaed Pääsupesa
Ülle Merimaa – Loo lasteaed
Pääsupesa
Jana Aasla – Kostivere lasteaed
Urve Pitk – lasteaed Neeme
Mudila
Katrin Tammesson – lasteaed
Neeme Mudila
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Kostiveres avatakse eelkool
Vaido Niinesalu
Direktor

Kostivere
Põhikoolis
alustab 2010/11. õppeaastal tegevust eelkool.
Ootame eelkooli lapsi, kes
järgmisel sügisel alustavad
kooliteed. Me kõik soovime,
et meie laps oleks kooliks
valmis ja et tal läheks seal
hästi. Tahame, et ta tunneks
kooliskäimisest rõõmu ja et
õppimine oleks talle huvitav.
See eeldab koolivalmidust.
Mis on koolivalmidus? See
on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida
ja omandada uusi teadmisi. Meie eelkooli üldarendav
programm on mõeldud nii
kodustele kui ka lasteaialastele. Kostivere eelkoolis toimub tegevus mänguliselt ja

Silmad vees
Kaire Paavel
proovisukelduja

3.–9. oktoobrini toimus
Loo ujulas Eesti Sukeldujate Klubi ja Loo ujula koostöös veealune fotonäitus
“Silmad vees”.
Eesti ühe tuntuma loodusfotograafi Kaido Haageni näitus keskenduski just veealuse maailma imedele ja seda
mitte kaugetes meredes, vaid
Eesti veekogudes tehtud ülesvõtete näol.
Ujula külastajail oli sel perioodil võimalus kasutada
korraldajate jäetud ujumismaske ja -torusid ning basseini seintele kinnitatud piltide abil lähemalt tutvuda
erinevate veeolendite ja taimedega. Alates vähkidest ja
tillukestest krevettidest, lõpetades suursuguste haugide
ja lustlike hüljestega, samuti veealuse taimestikuga, mis
muudab oma nägu igal aastaajal ja on kordumatu kõigis
erinevates veekogudes.
Infoks neile, kes sel perioo-

loovalt, mis toetab lapse loomulikku arengut ja huvi õppimise vastu.
Kooliteed alustava lapse
elus toimub suur elumuutus.
Mänguaega jääb vähemaks.
Kasvab kohustuste ning vastutuse hulk. Rühmas osalemine aitab last ette valmistada 1. klassi astumiseks
ning edukaks toimetulekuks
iseenda, kaaslaste ja õppetegevusega.
Eelkoolis osalemine annab
suurepärase võimaluse juba
enne kooli tutvuda tulevaste
klassikaaslaste ja õpetajaga.
Arendame siin lapse suhtlemisoskust ja aitame kaasa
tema adekvaatse minapildi
kujunemisele. Tulevane õpilane saab harjutada “koolis käimist”, mis annab lapsele kindlustunde, julguse ja
tõstab tema eneseusku. Laps
õpib eelkoolis tegutsedes ar-

dil ujulas ei käinud või kelleni reklaam ei jõudnud, aga
kel on asja vastu huvi: näitus
on lähiajal üleval veel mitmes teises ujulas nii Harjumaal kui mujal Eestis (info Eesti Sukeldujate Klubist).
Tasub külastada, sest tegemist on väga originaalse ettevõtmisega. Esiteks on sellel kunstiväärtuslik roll, kuna
Kaido Haagen on professionaalne ja hinnatud fotograaf,
kes on tunnustust leidnud ka
mujal maailmas. Teiseks on
näitusel originaalne asukoht,

vestama kaaslasega, kuulama teisi, väljendama oma
soove ja arvamusi. Esikohale
seame lapse loovuse arengu
ja üksteisest hoolimise.
Kostivere kooli eelkooli õpetaja Evelyne Lusti soovib koostöös koduga teha
kõik endast oleneva, aitamaks lapsel sujuvalt ja tõrgeteta kohaneda tulevase koolieluga.
Õppetegevus toimub õhtupoole üks kord nädalas kooli klassiruumis. Tegevus toimub novembrist maikuu lõpuni, v.a koolivaheaegadel ja
riiklikel pühadel.
Eelkool alustab tegevust
teisipäeval, 2. novembril
Kostivere Põhikoolis. Koguneme kooli kell 16.00 ja lõpetame päeva 17.15 – 17.30.
Registreerida saab kooli
koduleheküljel ja oma lapse
rühmas Kostivere lasteaias.

sest näituseruumina kasutatakse basseinide seinu ja töid
on võimalik imetleda ainult
vee alt. Kolmandaks on näitus inimeste keskkonnateadlikkuse kasvatamise seisukohast oluline. Kui inimene on
sattunud sukelduma, tajub ta
ka vastutust selle ainulaadse
keskkonna hoidjana.
Näituse avamise ja sulgemise päeval pakkuski Eesti Sukeldujate Klubi külastajatele võimalust teha basseinis täisvarustuses proovisukeldumisi.

Liikluspäev
Lasteaia liikluspäev toimus
15. septembril, mil tuli külla
lõvi Leo. Eesmärgiks oli anda lastele praktilisi teadmisi ohutust liiklemisest teedel ja tänavatel nii jalgsi kui
jalgrattaga. Eriti pöörasime
tähelepanu kiivri kasutamisele jalgrattasõidul. Liiklusnädala raames olid õpetajad jõudnud rühmades põhjalikult turvalisest liiklemisest rääkida. Lapsed said lõvi Leole oma teadmisi näida-

Mariin Kroon
Kostivere Põhikooli 8. kl õpilane

Eelmise õppeaasta lõpul
tutvusime koolis põhjalikumalt Jõelähtme kiriku ja Rebala kaitseala ajalooga.
Külastasime ajalooõpetaja
ja töösoovijatega kirikut, kus
kohtusime vaimulik Margus
Kirjaga, et saada aimu “Teeliste kirikust” ja ettekujutust
meie edaspidistest ülesannetest ja kohustustest.
Tööpäevad algasid laupäeviti kell 11 ja kestsid neli tundi, nagu seadus alaealistele
seda ette näeb. Töötasin koos
paarilisega, kelleks oli minu
sõbranna Kristi ning tööpäevi tuli meil teistest rohkem –
kokku kuus laupäeva.
Nüüd tagasi vaadates meenutan, et ootasin laupäevi
alati suure huviga, sest soovisin saada uusi kogemusi ja
kohtuda huvitavate inimestega. Kogu töise aja olin vaimustunud sellest, kui hea
on inimestega suhelda. Valdavalt olid kiriku külastajad
väga mõistvad, kuulasid huviga ja olid ka igati positiiv-

selt meelestatud meie, esialgu veel pisut kogenematute
giidide suhtes. Tuli ette päevi, mil külastajaid ei käinud
peaaegu üldse, kuid oli ka
selliseid, mil me kõigile külastajatele ka kõige parema
tahtmise juures ei jõudnud
oma teadmisi edasi anda.
Ja külastajaid oli vägagi erinevaid. Mõned inimesed ei soovinud üldse meiega kontakti võtta, vaid nautisid täielikult kirikus valitsevat rahu. Samuti kohtasime paljusid, kellel jätkus küsimusi rohkem, kui vastata jõudsime. Tänu välismaalastele saime arendada ka
oma inglise keele oskust. Vahel juhtus sedagi, et rääkijateks ei olnud mitte meie, vaid
hoopis külastajad, kes olid
hea ettevalmistuse ja ajalootundmisega.

Viimane tööpäev oli minu jaoks kõige põnevam, kiriklas toimus Jõelähtme passaar – laat, kus müüdi ja osteti kõike, mängiti pilli, lauldi ja tantsiti. Esmalt juhtusin
rääkima ühe Soome kirikutegelasega, kes aitas mind inglise keelega, kui kimpu jäin.
Teda oli väga hariv kuulata,
eriti kui ta võrdles Soome ja
Eesti kirikuid. Mulle sai ka
selgemaks, mida üks või teine asi soome või vene keeles
tähendab.
Muu hulgas tegin ekskursiooni ühele endisele giidile, kes mind lausa kiitis ja
edaspidiseks palju edu soovis. Veel üks huvitav tähelepanek: välismaalased märkasid meie kirikus palju rohkem ilu, rikkust ja vaatamisväärset kui kaasmaalased.
Peaaegu kõigilt külalistelt sain positiivset vastukaja ja innustavat toetust jätkamiseks. Läinudsuvine töö oli
meile igati hariv ja inspiratsiooni pakkuv kogemus. Loodan väga, et saame ka järgmisel aastal kirikus või mõnes sellises kohas tööd teha,
elutarkust koguda ja ennast
giidina taas proovile panna.

Uuenev Kostivere kool
Vaido Niinesalu

Loodusfotograaf Kaido Haagen ja sukeldumisinstruktor Terje Meos
(paremal) näituse avamisel koos kahe proovisukeldujaga.

Septembrikuu Loo lasteaias
Liikumisõpetaja Kaire Paavel
Logopeed Kadri Kivipõld

Minu suvine tööelamus

ta ja küsimustele õigeid vastuseid anda.

Päästeameti koolitus
Näitus “Sügisannid
muinasjuturüüs”
Väljapanek pakkus uudistajatele palju fantaasiaelamusi.
Võis leida erilise kujuga köögivilju, hiigelsuuri mitmeharulisi kaalikaid, hiiri meenutavaid kartuleid jpm. Paljud
lapsed olid koos vanematega
meisterdanud sügisandidest
rõõmupakkuvaid eksponaate. Nii kohtasime seal sibulapoissi, Rapuntslit, sajajalgset,

kolme põrsakest ja mitut kõrvitsatõlda.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes agaralt kaasa lõid!

Südamepäev
Südamepäeval pakkusime liikumisrõõmu kõikidele
rühmadele. Õue oli üles seatud seiklusrada kümne tegevuskohaga. Mudilastel tuli ronida mööda köisredelit,
lennutada lendavaid taldrikuid, visata kotte märklaua
pihta, juhtida palle mööda
torurenni jne. Enim tekitas
lastes elevust tasakaalulabürint.

Kostivere kool liitus sellest õppeaastast Helsingi
linna poolt korraldatava jätkuseminariga “Helsingi ühtse põhikooli pedagoogiline
areng”.
Osalesin 4. oktoobril Torpparinmäe koolis korraldatud
üritusel.
Erinevalt Eestist olid Soomes algkool ja keskaste kaua
aastaid eri asutused. Viimase kümnekonna aasta jooksul
on ette võetud nende liitmine
ühtseks põhikooliks.
Seminaril otsiti lahendusi, kuidas luua tõeliselt ühtne põhikool. Ettekannetes rõhutati vajadust, et kogu põhikooli ainekavad oleksid omavahel lõimunud, mis seoks
õpitu tervikuks üheksa-aastase õppetsükli jooksul. Soome koolid väldivad algklasside paigutamist eraldi koridori

või majatiiba. Kõrvuti asetsevates klassides õpivad eri vanuses õpilased. Tehakse ühisüritusi ja -projekte, kus osalevad kõik vanuseastmed.

vataja rolli, väärtuste kandjat, ainetundmine on sealjuures iseenesestmõistetav. Leiti, et ainekavad ei ole paljudele jõukohased. Räägiti tugiõppe eri võimalustest ja sellest,
kuidas parandada kooli ja kodu vahelist koostööd.
Kogemuste
vahetamine
Soome kolleegidega oli väga huvitav ja tekitas mõtteid,
kuidas Kostivere koolis õppetööd paremini korraldada.
Järgmine
kokkusaamine
Helsingis toimub 22. novembril.

Õnnelik kodanik
Soome põhikooli eesmärk
on kasvatada õnnelik kodanik, kes on valmis elukestvaks õppeks. Sellest tulenevalt püstitati küsimus, millist
õpetajat vajab põhikool.
Tunti muret, et aineõpetajad õpetavad oma ainet ja ei
arvesta, et õpilaste eeldused
ja võimed on erinevad. Kõlama jäi mõte, et põhikooli õpetajalt oodatakse rohkem kas-

Vaido Niinesalu
Töötab sellest sügisest Kostivere Põhikooli direktorina.
On seadnud endale eesmärgiks lähiaastatel kooli
arendada ja ajakohastada.
Peab heaks eeskujuks Soome koolisüsteemi, kust on
alati olnud palju õppida.

Pump-hüdrojaamaga tutvumas
Arvo Olek
Volikogu liige

Käisin OÜ Energiasalve
poolt korraldatud reisil Norras tutvumas pump-hüdrojaamadega.
Reisist võtsid osa elektrimajanduse- ning keskkonnaspetsialistid ja kohaliku omavalitsuste esindajad. Eesmärgiks
oli teada saada, millised on
meie valda plaanitavale elektrijaamale analoogilistel tööpõhimõtetel töötavate pumphüdroelektrijaamade tehnilised ning majanduslikud võimalused ja tingimused.
Teatavasti on Norra üks Euroopa juhtivaid hüdroenergiatootjaid. Seda tegevust soodustavad igati riigi looduslikud eelised: mäed, jõed ja mägijärved. Norralased on kasutanud seda ressurssi kõige paremal kombel oma riigi hüvanguks.
Hiljuti valmis Eesti energiamajanduse arengukava, kus
on kirjas võimalikud stsenaariumid meie riigi energiajulgeoleku kindlustamiseks tulevikus. Üheks võimaluseks on
ka pump-hüdrojaam, mis pakuks võimsuse reguleerimise
ja avariireserviteenust süsteemielemendi
väljakukkumise korral. Alles hiljuti kajastati meedias olukorda, kus meil

tipptarbimise ajal ei jagunud
elektrienergiat ning seda tuli
süsteemihalduril energiabörsilt sisse osta 2000 eurot MWh
eest. Niisuguse olukorra tekkimise tõenäosus kasvab pidevalt, kui ei installeerita uusi
energiatootmisvõimalusi.
Reisil anti asjatundjate poolt
põhjalik ülevaade lähiaastate
energiaturul toimuvast. Praegu on Eestis kasutuses 1888,2
MW tootmisvõimsusi, mis
katab tarbimisvajaduse.
Aastaks 2016
planeeritakse
sulgeda amort iseer unud
Narva EJ VI 948 MW võimsusega tootmisplokk. Sellest tekib optimistliku stsenaariumi
korral 388 MW ja pessimistliku korral 941 MW ulatuses
tootmisvõimsuse puudujääk,
mis tuleb korvata elektribörsilt juurdeostetava võimsusega, kui ei suudeta meie riigis
uusi võimsusi luua.
Nüüd tagasi meie valda planeeritava pump-hüdroelekt-

rijaama rajamise hirmude ja
keskkonna saastamise ohtude
juurde. Reisi vältel külastatud
kahe elektrijaamaga tutvudes
suutsid nende esindajad nii
minule kui profaanile kui ka
asjatundjatele tõestada pumpelektrijaama
majanduslikku mõttekust. Nende jaamade
mägedesse uuristatud kümnete kilomeetrite pikkused
veetunnelid ning kaskaadidele paigaldatud turbiinjaamad
jätsid üüratult võimsa mulje.
Ka nemad kasutavad veevaesel ajal öist energiat vee pumpamisel mägedes asuvatesse
reservuaaridesse, et kallima
energia perioodil toota sellest
elektrit. Nii kasutatakse optimaalsel moel oma loodusressursse ning
vä ljaarendatud infrast r uktuuri.
Norra
asjatundjate väitel on tänapäeva tehnoloogia juures võimalik rajada
keskkonda ohustamata maaaluseid hüdroelektrijaamu ja
teenida sellega tulu nii ühiskonnale kui ka ettevõtjale.
Kokkuvõtteks – minu subjektiivne hinnang Muuga
pump-hüdroelektrijaama rajamise osas on igati positiivne,
kui selle ehitamisel kasutatakse keskkonda säästvat eesrindlikku tehnoloogiat.

Hinnang Muuga
pump-hüdroelektrijaama rajamiseks
on igati positiivne.

5. novembril kell 18.00–20.00 toimub Jõelähtme rahvamajas ümarlaud teemal
“KORDUSKASUTUSE SÜSTEEMI
KÄIVITAMINE JÕELÄHTME VALLAS”.
Enne ümarlauda kell 17.00–17.45 toimub
töötuba “Teeme uue poekoti”.

Kõik teemast huvitatud vallaelanikud on
oodatud osalema ja kaasa mõtlema!
Täpsem info www.joelahtme.ee
Puhtama ümbruse nimel: Elle Himma, Liis
Truubon, Kristiina Välba, Margit Liivak,
Priit Põldma, Siiri Heinmaa, Liivi Vain

Politsei ja vabatahtlikud harjutasid
metsa eksinute otsimist
Helen Ojamaa
Vabatahtlik Reservpäästerühm

2. oktoobril toimus Põhja Prefektuuri ning Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) koostöös otsinguõppus Ihasalu metsades Jõelähtme vallas.
Õppuse legendi järgi oli
metsa eksinud seenele läinud
vanapaar ja nende tütar, kes
kõik leiti ligi neli tundi väldanud harjutuse käigus.
Õppuse korraldaja RPR-st
Õie Soovik ütles, et otsinguharjutuse kavandamisel arvestati, et kujuteldav olukord
oleks võimalikult tõetruu.
“Igal aastal on mitmeid teateid, et marja- ja seenehooajal metsa läinud inimesed ei
leia koduteed,” nentis Soovik.
Ka õppuse käigus oli politsei
saanud “väljakutse” kadunud
inimeste otsinguks, kuhu see-
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kord otsustati kaasata ka vabatahtlikud koos päästekoertega.
Otsingul osales kokku 22
vabatahtlikku, kellest kuus
koerajuhti otsisid metsa kadunuid koos päästekoertega
ning ülejäänud ahelikus liikudes. Õppuse eesmärk oli
eelkõige harjutada eri üksuste koostööd – politsei ning
mõned vabatahtlikud koordineerisid tegevust staabist
ning RPR ja Punase Risti liikmed tegelesid reaalselt otsinguga maastikul.
Õppuse käigus harjutati küll koostööd, kuid selliseid sündmusi on igaühe elu
ja tervise hoidmiseks tark ennetada. Metsa minnes peaks
alati kaasas olema töökorras
ja laetud mobiiltelefon, millega saab vajadusel abi kutsuda. Samuti tuleks selga panna
võimalikult erksat värvi rõivad, et ümbritseva looduse
taustalt paremini silma pais-

ta. See aitab vajadusel eksinut
paremini leida. Muidugi tuleb alati kindlaks teha, kuhu
plaanite minna ning anda ka
lähikondsetele teada oma kavatsustest. Nii säästate ennast
ja teisi muretsemisest.
Vabatahtlik Reservpäästerühm soovib kõigile ohutut
metsasviibimist.
Vabatahtlik Reservpäästerühm (www.rpr.ee) on 2002.
aastal tolleaegse Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juurde moodustatud organisatsioon, mis alates 2005. aastast
tegutseb mittetulundusühinguna. RPR tegevuse eesmärk
on kutseliste päästjate abistamine suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing) ja politsei toetamine kadunud inimeste otsingutel. Kõik meie liikmed on
vabatahtlikud, kes annavad
oma panuse põhitöö kõrvalt
ega saa selle eest tasu.

Mida olete ette võtnud
Tallinna Prügila haisu
leevendamiseks?
Vastab Tallinna Prügila
AS juhatuse liige Allan Pohlak.
Seoses kaebustega ebameeldiva lõhna üle Tallinna
Prügila lähiümbruses viiakse käesoleva aasta jooksul läbi täiendavad uuringud lõhnaainete mõõtmiseks hajuvussuuna meetodil Tallinna
Prügila kompostimisväljaku
lõhna leviku suhtes. Praeguseks oleme kogunud kokku esitatud kaebused ja lähiümbruse elanike poolt koostatud lõhnahäiringute tabelid. Pärast antud andmete
analüüsi ja võrdlemist kaebuse hetkel valitsenud tuulesuuna ja muude ilmastikuoludega, on kavas läbi viia
paiksed lõhnauuringud kestusega käesoleva aasta sügisest kuni kevadeni 2011. Uuringute käigus viibivad sõltumatud eksperdid lõhna
esinemise kohas niisugusel
ajal, mis on sarnane kaebuse ajal esinenud ilmastikutingimustega. Edaspidi võe-

takse tööde planeerimisel
arvesse teatavaks saanud ilmastikumõju lõhna levimisele.
Uuringu läbiviimisel kaasatakse võimalusel kohalikke elanikke ja Jõelähtme Vallavalitsuse esindajaid
ning tulemused esitatakse nii Jõelähtme Vallavalitsusele, Maardu Linnavalitsusele, Keskkonnainspektsioonile kui ka Keskkonnaametile.
Hetkel on käimas ka läbirääkimised Eesti Maaülikooliga, et anda Tallinna
Prügilas kasutatavale kompostimistehnoloogiale eksperdihinnang ja selgitada,
miks kompostimise protsessis tekib ebameeldivat lõhna, vaatamata nõuetekohasele käitlemisele. Uurimuse käigus loodame leida lahendusi lõhna tekke vähendamiseks ja leviku piiramiseks.
Lõhnaleviku vähendamiseks kasutame oma tootmisprotsessis rohkem hakkepui-

tu, et kompenseerida sellega
suurest kilesisaldusest tingitud sisendmaterjali kehva kvaliteeti. Samuti soetasime endale uue ja täpsema
ilmajaama, mille abil saame edaspidi tootmisprotsessi koordineerimisel paremini arvestada ilmastikutingimusi. Enim lõhna levitavaid
käitlustoiminguid teostame
ajal, mis ei lange nädalavahetusele ja õhtusele ajale.
Tulevikus on Tallinna Prügila AS-l koostöös Baltic Biogas OÜ-ga plaanis hakata
biojäätmeid töötlema viisil,
mis võimaldaks neid kasutada biogaasi tootmisjaamades. Selleks rajatakse Tallinna Prügilasse kinnine hoone, kus biojäätmed purustatakse ja neist eraldatakse kile, plastid, metallid ja
suurjäätmed. Saadud mass
transporditakse edasiseks
käitlemiseks biogaasi tootmisjaama. Positiivse investeerimisotsuse korral hakkaks jaam tööle 2012. aasta
alguses.

Riiete, jalatsite, mänguasjade ja
raamatute KOGUMISRING
Meil kõigil tekib riideid ja
jalatseid, mis mingil hetkel
enam selga-jalga ei sobi, on
jäänud väikseks või suureks
või lihtsalt kappi seisma. Samas on inimesi, kellel oleks
just midagi sellist vaja.
Tihtipeale seisavad mittevajalikud riided kuskil kapis
või pööningul, kuni nad põletatakse või visatakse lihtsalt prügikasti. Korduska-

sutusse suunates saaks keegi teine neid veel kasutada
või neist meisterdada midagi vajalikku.
Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest
ning mitte tuua midagi varem või pärast kogumisauto
lahkumist! Riided, jalatsid,
mänguajad ja raamatud soovitatavalt pakkida läbipaistvasse kotti!

Kogumisringi ajal on võimalik ära anda AINULT KASUTUSKÕLBLIKKE,
TERVEID JA PUHTAID riideid,
jalatseid, mänguasju ja raamatuid.
Kogutud riided, jalatsid,
mänguasjad ja raamatud
sorteeritakse ning jagatakse
abivajajatele.

Riiete, jalatsite, mänguasjade ja raamatute kogumisring toimub 31. oktoobril
järgmise peatumisgraafiku alusel:

09.00 – 09.15 Iru küla, külaplats
09.30 – 10.00 Loo alevik, bussipeatuse juures olev plats
10.15 – 10.30 Saha küla, liigiti kogutud jäätmete kogumismahutite juures
10.45 – 11.00 Maardu küla, kasvuhoone juures olev plats
11.15 – 11.45 Kostivere alevik, poe vastas olev parkimisplats
12.00 – 12.15 Parasmäe küla, bussipeatuse juures
12.30 – 12.45 Haljava küla, endise katlamaja juures
13.00 – 13.15 Jägala küla, korrusmaja juures
13.45 – 14.00 Haapse küla, bussipeatuse juures
14.15 – 14.30 Kaberneeme küla, poe ees olev plats
15.00 – 15.15 Ihasalu küla, lipuvarda juures
15.30 – 15.45 Neeme küla, endiste garaažide juures olev plats
16.15 – 16.30 Jõesuu küla, rippsilla juures olev plats
16.45 – 17.00 Koogi küla, poe kõrval olev plats
17.30 – 17.45 Ülgase küla, bussipeatuse plats
18.00 – 18.15 Saviranna, Väike-Saviranna väravate juures
18.30 – 18.45 Uusküla küla, Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures
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Teedeehituse vahekokkuvõte

Ruu küla hagi võeti menetlusse

Merike Metstak

Meeli Meri
külavanem

Neeme tee ehk ametlikult Põhja Regionaalse Maanteeameti hallatav 11 km
pikkune riigimaantee nr
11262 (Ruu–Ihasalu tee) on
oodanud remonti pikki aastaid.
Augustikuu alguses andis
Nordecon Infra AS teada, et remont läheb lahti.
Tänavu remonditi esimese
etapina teelõik Neeme tee Ihasalu tee ristmikust kuni Neeme külani 4 km pikkusel lõigul. Nüüdseks on 4 km pikkune teelõik Neeme külast kuni Ihasalu tee ristmikuni juba
asfalteeritud. Samuti saab uus
400 m pikkune kergliiklusteelõik Neeme küla algusest kuni
külakeskuseni asfalteeritud.
Järgmisel aastal renoveeritakse ülejäänud osa 11 km
pikkusest teest kuni Ruu ristmikuni. Kuna ümbersõite ei
ole võimalik korraldada, tuleb liiklejail varuda aega ja
kannatust, et ehitustöödega

Tallinna Halduskohtu
Pärnu kohtumaja võttis
menetlusse Ruu küla heakorra seltsi hagi Vabariigi
valitsuse korralduse nr 302
"Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks"
õigusvastaseks tunnistamise nõudes.

k o or m a t u d
teel igapäevaselt edasi-tagasi liikuda. 2011.
aasta märtsikuust kuni oktoobrini tuleb teelistel varuda kaks
korda rohkem aega, sest siis
toimuvad peamised teetööd.
Samuti ehitatakse üle Jägala
kanali uus sild.
Neeme tee remont maksab
ligikaudu 20 miljonit krooni.

Samas küsimuses Kuusalu vallavalitsuse esitatud hagi on samuti menetlusse võetud.

Hajaasustuse veeprogramm
Asfaldilaoturi meeskond paneb
Loo külavaheteele freesasfalti.
Freesasfaldiga kaeti ning muudeti
tänu sellele tolmuvabaks sel sügisel 26 700 m2 kruusateid pikkusega 6,1 km. Savirannas katsid elanikud oma kulu ja kirjadega 1,6 km
kruusateed.

Peatselt on talv koos lumega kohal ja jälle muutub
aktuaalseks teede talvine
hooldus.

Meie tublid lepingupartnerid annavad endast parima, et
hoida teed normaalselt sõidetavad, kuid neil on ka suur iga-

aastane mure. Paljud vallakodanikud on sõidutee ja oma
kinnistu piiri vahel paiknevatele haljasaladele paigutanud
kive, et tõkestada autode sõitmist murule.
Talvel on sellised maasse
kinnikülmunud
kivid
teehöövlitele ja sahkadele väga ohtlikud ning võivad mehhanismi päevadeks rivist välja viia.

Lisaks ajakaole on varuosad
kallid ning mehhanismi remont väga kulukas.
Eeltoodust tulenevalt palun vallarahval, kes on kive
teeäärtesse paigutanud, need
sealt kiiresti ära toimetada.
Et talihooldetööd normaalselt laabuksid, kavandab vald
oktoobrikuu lõpus tellida eriti
ohtlike ja lumetõrjetöid segavate kivide äraveo.

MTÜ Kostitajate Klubi algatusel toimus augustikuu
lõpus külas ajalooline jalutuskäik.
Sel jalutuskäigul juhtisid
meid Kostiranna tuntud koduloo- ja suguvõsauurijad Ivi
ja Mati Rätsepp, kes on sündinud ja elanud Kostiranna Oja
ja Mihkli taludes.
Käisime Kostiranna ajaloolistes looduskaunistes kohtades ning taasavastasime endisi elukohti, kus nüüd paremal
juhul järgi vaid vundament
või pisut müüre, viljapuud
või istutatud põlispuud meenutamas kunagist asustust.
Külastasime Kostiranna idaosas Piganeemel asuvat Kabelimäge, kust avaneb maaliline vaade Ihasalu lahele ja
mille kohta on arvatud, et siin
kunagi enne reformatsiooni
on asunud väike puust kabel.

Küla lääneosast Nuudilt
leidsime Kalevipoja jalajäljega rändrahnu, mille
kohta on Liisa
Sepp Lepikusaunalt öelnud:
"Nuudi haavikus
on suur kivi
ja sial on vene saapa jälg
otsas ja piab
olema Kalevipoja
jälg.
Tema on Suamest
tuld,
sie on tema
jala alla trehvand ja ta on
jäle sisse vajutand. Sial on suur kivi ja Kalevipoja jälg on sies."
Jalajälje jätjaid oli kogunenud arvukalt, kokku läbiti umbes 15 km. Üritus lõppes
küla läänepoolses otsas Ruu-

Hajaasustuse veeprogramm on mõeldud talude
puurkaevude, veetrasside
või puhastusseadmete tarvis.

oma korraldusega kinnitada
2010. aasta hajaasustuse veeprogrammi taotluste tulemused. Seitsmest taotlejast kvalifitseerusid toetusele vaid kaks:
Angela Noor (17 333 krooni)
ja Ivo Klamas (37 995 krooni). Angela Noor Manniva külast saab toetust vee puhastusseadme paigaldamiseks,
Ivo Klamas Jõesuu külast vee
puhastusseadme ning kaevuseadmete paigaldamiseks.

Kommunaalnõunik Indrek Mäeküngase sõnul on
kahetsusväärne, et viiel
taotlejal puudusid kas kõik
toetustaotluse
kohustuslikud dokumendid või osa
neist (vee kvaliteedi analüüs, projekti eelarve, omafinantseeringut tõendav dokument). Loodetavasti avatakse hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor ka 2011.
aastal.

Rebalas ja Kostirannas valiti külavanemad
Merike Metstak

Rebala küla üldkoosolekul valiti lahtisel hääletusel
üksmeelselt külavanemaks
tagasi Jaak Nairismägi.
Varasema külavanemaks
olemise perioodi jooksul on
Jaak tõestanud, et suudab
hingega küla esindada ning
selle õiguste ja soovide eest

Esivanemate radadel
Eili Juhkam

Merike Metstak

Summa saadakse kokku
kolmepoolselt: võrdsetes osades riik, vald ja taotleja omaosalus. Vallavalitsus otsustas

Aeg kive koristada
Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Kohtumenetlusse kaasati kolmanda osapoolena OÜ
Väo Paas ja arvamusavalduse esitajana Jõelähtme Vallavalitsus. Osapooled pidid
oma seisukohad kirjalikult
esitama Tallinna Halduskohtule 15. oktoobriks.
16. oktoobril toimus pla-

neeritava kaevanduse alal
orienteerumispäev, kus kõik
huvilised said nautida hilissügisese looduse ilu.
Fotokonkurss “VEEL ON...”
kestab veel, selle tulemustest
anname teada oma koduleheküljel ning ka novembrikuu vallalehes.
Ruu küla heakorraseltsil on
plaanis veel terve rida ettevõtmisi, juhtimaks avalikkuse tähelepanu unikaalse loodusmaastiku säilitamise vajadusele.
Me teeme omalt poolt kindlasti kõik selleks, et päästa
oma koduküla.
www.ruukyla.ee

seista vallavalitsuses, muinsuskaitseametis, erinevate
kodanikualgatuste juures ja
ka mujal. Jaak on 36-aastane,
meditsiiniteaduste doktorikraadiga arst/teadlane, kelle põhitööks on vähkkasvajate uurimine. Vaba aega veedab ta tavaliselt kala püüdes,
matkates või oma põlistalu
renoveerides.
Kostiranna külavanemaks
valiti samuti üksmeelselt
28-aastane Ero Sõmer. Kandidaadi ülesseadmisel ütles
endine külavanem Eili Juhkam, et tunneb Erot usaldusväärse ja sõnapidaja mehena, kes Kostiranna külaseltsi Kostitajate Klubi MTÜ juhatuse esimehena korraldas
muu hulgas ka küla teadete-

tahvli paigaldamise. Ero Sõmer on lõpetanud TTÜ Kolledži kinnisvara halduse erialal. Hetkel täiendab teadmisi TTÜ sotsiaalteaduskonnas
õigusteaduse erialal ja töötab teenindusjuhina kinnisvarahaldusfirmas. Erol on
palju hobisid – alates kohalikust koduloost ja surfamisest ning lõpetades ratsutamise, matkamise ja tervisespordiga.

Külauudis Kaberneemest
Merike Metstak

do Ojapi Ranna talus piknikuga.
Kostitajate Klubi tänab Ivi
ja Mati Rätseppa ning Tõnu ja
Ruudo Ojapit missioonitundest tehtud töö eest.

Kaberneeme külavanema Marina Sonni sõnul on
rahvas ümberkorraldatud
ühistranspordiga vägagi
rahul.
Kui veel saaks ka laupäeva õhtupoolikul ühe bussiliini linna poole, siis oleks lausa ideaalne.
Külakoosolek arutas veel

kord viimasel ajal kirgi kütnud Pritsukuuri detailplaneeringut. Kõik osapooled
esitasid argumente nii detailplaneeringu poolt kui vastu,
mille kokkuvõtteks üksmeelele ei jõutudki. Osa inimesi oli poolt, et depoo tuleks
küla keskele, teised aga mitte. Kaaluti alternatiive ja leiti,
et sobiv oleks tuletõrjedepoo
rajada hoopiski külast välja,
Kaberneeme – Kiiu maantee
äärde Kaberneeme ja Haap-

se küla vahele jäävale RMK
maa-alale. (Kui kaua kulub
päästemeeskonnal häire korral külast autodeni jõudmiseks, on muidugi omaette küsimus.)
Külavanem teatas veel, et
taas on kirjutatud taotlus kohalikku omaalgatuse programmi, sedakorda tulevikku vaatava küla arengukava
koostamiseks pädeva nõustamis- ja koolitusettevõtte
poolt.
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Valla ametiisikute 2009. a majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide
deklaratsioonid on esitatud Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete ning vallavalitsuse
ametiisikute poolt korruptsioonivastase seaduse ja Jõelähtme
Vallavolikogu poolt kinnitatud
07.11.2002.a. määruse nr. 1 “Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamise korrast” lähtudes, ametiisiku majanduslike
huvide deklaratsiooni vormi järgi:
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk. (Avaldatakse koos asutusest
makstavate lisatasudega;
volikogu liikme puhul ei avalikustata).
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni, ka ehitised
ja nende osad).
7. Registrisse kantud autod, vee-ja
õhusõidukid; sõiduki liik, mark,
väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank arve liik ja
nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste
kohta.
10. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. 11. Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue
kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.).
IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk
ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub ametipalk,
näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh. nõukogudest
saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus-ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud
tulud või tuluallikad, näidates ära,
mis liiki tuludega on tegemist)
(Tulu suurust näitamata).
V Andmed maksustatava
tulu ja dividenditulu kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed
1. Ljudmilla Bauer (volikogu
liikme volitused peatatud kuni
01.01.2011*). 3. Inspektor. 4. Põhja
Maksu- ja Tollikeskus, veose teeninduskoht. 6. Elamu Harjumaa
Jõelähtme vald Uusküla nr 538502.
7. Ei ole. 8. OÜ Tammiku Vesi – 1
- 14000.- - 14000 EEK; ERGO Pensionifond 2008.979 – 15.2017 EEK
– 30539.90 EEK; SEB Progressiivne
pensionifond 411.000 - 13.4345
EEK – 5521.58 EEK. 9. Eesti Krediidipank – arveldusarve 1. 10.
Eesti Krediidipank – laenuleping
nr 6096 – 235000.- EEK. 11. Ei ole.
12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Väino Haab. 3. Majandusjuht. 4. Loo Keskkool. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald
Loo Harju (ühisomand); korter
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
Harju (ühisomand); keldri kinnistu 24504:002:0244; kinnistu
24504:003:0402; garaažiboks Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju;
kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald
Harju 24504:003:0333. 7. Audi 100
(1992); Ford-Transit 100 (1995);
traktor T-25A (1993); mootorratas
Honda CBR 926 RR (2002), Kawasaki KL-650 (1992), Yamaha GP
800 R-Jet. 8. Ei ole. 9. Swedbank –
hoiuarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Tulu töövõtulepingust, Jõelähtme
Varahaldus OÜ juhatuse liikme
tasu, volikogu liikme hüvitis.
1. Ljudmilla Kaska. 3. Töötu, volikogu liige. 6. Korter Harjumaa
Jõelähtme vald Loo Harju; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Iru
Harju; kinnistu Pärnumaa Pärnu

vald; kinnistu Pärnumaa Pärnu
vald. 7. Sõiduauto Sead Toledo
(1999). 8. Riverside Grupp OÜ
100% aktsiad. 9. SEB Ühispank –
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Volikogu hüvitis.
1. Toomas Kümmel (volikogu
liikme volitused peatatud kuni
17.12.2010*). 3. Töötu. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald
Loo Harju 24504:002:0314. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve; Sampo Pank – arveldusarve; Nordea Pank – arveldusarve.
10. Eluaseme laenu jääk 145000
kr. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme vallavanema kuupalk kuni 09.11.2009;
töötuskindlustushüvitis.
1. Toomas Laanejõe. 4. Juhatuse
esimees. 4. OÜ ETME 6. ½ elamumaast Harjumaa Jõelähtme
vald Kostivere Harju nr 9378702;
kinnistu Harjumaa Jõelähtme
vald Kostivere nr 8730702, korter; kinnistu Harjumaa Jõelähtme
vald Kostivere nr 8731002, korter.
7. Sõiduauto Audi 80 (1992). 8.
Tallink Grupp aktsiad 1008 tk 1,32 eur - 1330.56 eur; SEB Progressiivne Pensionifond 2495,32
– 14,4012 – 35944,4159 EEK; OÜ
Etme aktsiad 42 osakut väärtusega 40200 EEK; OÜ Paas aktsiad
25 osakut väärtusega 2500 EEK. 9.
Swedbank - arveldusarve, krediidikonto; SEB pank – arvelduskonto, krediidikonto, Progressiivne
Pensionifond. 10. Swedbank – eurolaenujääk 47700,79 eur. 11. Ei
ole. 12. Palk ja lisatasu põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis.
1. Ardo Lass. 3. Töötu. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald
Loo 12256; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald Maardu
24504:003:0088; maatulundusmaa
Lääne-Virumaa Tapa vald Läpi ½
10064; maatulundusmaa Hiiumaa
Pühalepa vald Suuremõisa 58133
– 63902:001:0680. 7. Ei ole. 8. AS
Aatmaa nimeline 9770 – 100.- 977 000.-; OÜ Melanell osa – 1,0
– 40 000.- - 40 000.-. 9. SEB – arveldusarve, USD konto, väärtpaberikonto. 10. AS SEB – 3203665,76
EEK. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsuse juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu; Jõelähtme Vallavalitsuse palk; Eesti Töötukassa
töötuskindlustushüvitis;
Eesti
Haigekassa ajutise töövõimetuse
hüvitis; volikogu liikme hüvitis.
1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4. TÜ
Talismaa.
6.
Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
24505:002:0220. 7. Ei ole. 8. TÜ
Talismaa osakud 185000 EEK. 9.
Sampo pank - arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme
hüvitis.
1. Jüri Paavel. 3. Spordibaaside
juhataja. 4. Jõelähtme Varahaldus
OÜ. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme
vald Loo 68605; Garaaž Harjumaa
Jõelähtme vald Loo. 7. Sõiduauto
Volkswagen Passat (1997). 8. Ei
ole. 9. SEB – arveldusarve 2; SEB
– krediidikonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus –
töötasu; volikogu liikme hüvitis.
1. Maido Pajo (volikogu liikme volitused peatatud kuni
31.12.2010*). 3. Volikogu liige.
4. Jõelähtme vald. 6. Kinnistu nr
12837302 elamumaa mõtteline
osa 330/1980 Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto
Chrysler Sebrin (2003). 8. OÜ Pajo
Õigusnõu osa 89900 kr; AS Kalev
aktsia 144 - 10 kr - 1440 kr.; AS
EGCC aktsia 1 - 10 000 kr. 9. SEB
Pank – arveldusarve ja tähtajaline
hoius; Nordea Pank – arveldusarve ja tähtajaline hoius. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Riigikogu Kantselei
ametipalk; hoiuseintressid; dividenditulu; autoritasud; loengutasud; lepinguliste tööde tasud;
volikogu liikme hüvitis.
1. Tarmo Paldermaa. 3. Juhataja. 4. Protrailer OÜ. 6. Elumaja
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
Harju 86107; kinnistu Harjumaa
Jõelähtme vald Loo Harju 86105;
kinnistu Lääne Nõva, Hindaste 888. 7. Sõiduauto MB 190 E
(1991); sõiduauto M-21 (1962). 8.
Protrailer OÜ 100%; Loo Maja OÜ
100%; Martom Vara OÜ 25%. 9.
Swedbank Eesti – arveldusarve 1,
krediitarveldusarve 1; SEB – arveldusarve 1, krediitarveldusarve 1.
10. SEB – 179.410 kr. 11. Ei ole. 12.
Volikogu hüvitis.

1. Mati Pärnamägi. 3. Administratiivdirektor. 4. Baltic Clean AS. 6.
Elamumaa Harjumaa Jõelähtme
vald Harju. 7. Sõiduauto Peugeot
206 (2004). 8. Express Grupp aktsia 14 – 16,43 kr – 230,02 kr; Nordea Pensionifond A osak – 12
380,921 – 13,086 kr – 162 017,97
kr. 9. Swedbank – arvelduskonto
1, väärtpaberikonto 1, kogumispensioni konto 1; Nordea – arvelduskonto 1, krediidikonto 1,
kogumispensioni konto 1; SEB
Pank AS – arvelduskonto 1. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Palk; Loo Vesi
OÜ nõukogu liikme tasu; volikogu
liikme hüvitis.
1. Marko Raudlam. 3. Töötu.
6. Korter Harjumaa Jõelähtme
vald Harju 497780, kinnistu (elamumaa) Harjumaa Jõelähtme
vald Harju 7144902. 7. Ei ole. 8.
Swedpank – pensionifond K3
1449,013, kohustuslik pensionifond; Sampo Pank – Sampo pension 50 - 2612.90. 9. Swedbank
– arveldusarve 1, krediidikonto 1,
laenukonto 1, pensionikonto 1;
SEB – arveldusarve 1; Sampopank
– arveldusarve 1, limiidikonto 1,
kasvuhoius 1. 10. Swedbank krediidikonto 49635,22 EEK, eluasemelaen 134514,01 EUR; Sampo
limiidikonto 14486,24 EEK, arvelduskrediit 7472.55 EEK. 11. Swedbank hüpoteek 2860000 EEK; elatusraha 2175 EEK. 12. Töötukassa;
volikogu aseesimehe hüvitis; juhatuse nõukogu liikme hüvitis.
1. Kai Rimmel. 3. Tegevjuht. 4.
Estover OÜ. 6. Suvemaja Saaremaa Pihtla vald Laheküla 96434;
elumaja Harjumaa Jõelähtme
vald Loo Harju 2010102; elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Parasmäe küla 1344502; elamumaa
10900602, 10900702, 10901202. 7.
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Danske Bank
A/S Eesti filiaal – arvelduskonto.
10. Danske Bank A/S Eesti filiaal
835181 (sellest 50%). 11. Elamumaa hüpoteek 1 521 000; elamumaa hüpoteek 1 200 000. 12.
Morganinvest OÜ juhatuse liikme
tasu; volikogu liikme hüvitis.
1. Ester Sassi. 2. Juhataja. 3. Loo
Tervisekeskus OÜ. 6. Kinnistu Võrumaa Võru linn 70541. 7. Ei ole.
8. AS Pharmac lihtaktsia 30 – 300.. – 9000 kr; OÜ Loo Tervisekeskus
osakapital 1 – 20100; SEB Optimaalse Pensionifondi osakud. 9.
Swedbank – arveldusarve 1; SEB
– arveldusarve 1, kaardikonto 1,
väärtpaberikonto 2. 10. Ei ole. 11.
SEB Liising sõiduauto kasutusrent kuumaks 8037,32; õppelaenu
käendusleping. 12. Palk põhitöökohal; volikogu liikme hüvitis.
1. Andrus Sepp. 3. Projektimüügijuht. 4. Henkel Balti OÜ. 6.
Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 9192602; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 9192702; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 9192802;
elamumaa ½ kaasomandist Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
Harju 9192902; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 11170202; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 12562402;
elamumaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 12562502;
elamumaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 12562602;
transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12562702; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12562802; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12562902; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563002; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563102; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563202; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563302; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563402; tootmismaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563502; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563602; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563702; transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
Harju 12563802; transpordimaa

Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 12563902; elamumaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 12564002; elamumaa
321/1511 kaasomandist Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
Harju 12564602. 7. Sõiduauto
Opel (2000). 8. Swedbank Pensionifond K2 – 7416,181 – 12,4775 –
92535,40. 9. Swedbank – arveldusarve, laenukonto, krediitkaardi
konto 2. 10. Swedbank 556061.-.
11. Hüpoteek Swedbank’i kasuks
summas 781 000 EEK. 12. Volikogu hüvitised.
1. Tõnu Truumaa. 3. Aednik. 4.
Iluaiandus OÜ. 6. Elamu ½ Harjumaa Jõelähtme vald Harju
8893802; korter ½ Harjumaa Jõelähtme vald Harju 10079102. 7.
Ei ole. 8. OÜ Artvali 400000; OÜ
Kosbi 40000; OÜ Kostivere Haldus 40000; OÜ Iluaiandus 40000;
OÜ Autoalarm 40000; Sampo 50
– 875,920; LHV Maailma aktsiad –
613,552. 9. Swedbank – arvelduskonto; SEB Pank – arvelduskonto; Sampo Pank – arvelduskonto;
Krediidipank - arvelduskonto. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis; Jõelähtme Varahaldus
OÜ nõukogu liikme tasu; Artvali
OÜ palk.
1. Riimas Ukanis. 3. Juhatuse liige.
4. Rimtom OÜ/ Rimtom Ehitus
OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.
Rimtom OÜ osa 50%; Rimtom
Ehitus OÜ – 30%. 9. Swedbank –
arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. OÜ Loo Vesi nõukogu liikme tasu; volikogu liikme hüvitis.
1. Aare Värte. 3. Muusikaõpetaja.
4. Loo Keskkool. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo. 7. Ei ole.
8. Ei ole. 9. SEB pank – 1 arvelduskonto, 1 krediidikonto. 10. Ei ole.
11. Sõiduauto kasutusrent 2010.a.
12. Volikogu liikme hüvitis.

Vallavalitsuse ametnikud
1. Leho Kure. 3. Vallasekretär. 4.
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 40 – 25000 kr. 6. ½ kinnisasi - elamu Põlvamaa Põlva vald
557138; korteriomand Tallinna
linn Tallinn 7351701; ühisomand
korteriomandist Harjumaa Rae
vald 12676102. 7. Kasutusrent –
sõiduauto Citroen C4 (2008). 8.
Kohustuslik pensionifond Sampo
Pension 50 – 5792,616 – 16,47 –
95417,71 EEK. 9. SEB – arveldusarve 1, krediitarve 1; Swedbank
– arveldusarve 1; Danske Bank AS
(Sampo pank) – arveldusarve 1,
krediitarve 1. 10. Sampo (Danske Bank): 1) laenujääk 75 445,93
EUR, 2) laenujääk 36 634,86 EUR.
11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Maire Kivistu. 3. Vallasekretäri
abi. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5.
Palgaaste 17 – 14 000 kr. 6. Elamumaa Harjumaa Kuusalu vald
3015. 7. Ei ole. 8. Kogumispension K2 – 3535,47 – 44251.36 kr. 9.
Swedbank – arvelduskonto 2. 10.
Swedbank 331,866 kr. 11. Hansa
Liising 148 427 kr.; Sampo Pank
11 200 eurot. 12. Pension.
1. Priit Põldma. 3. Abivallavanem.
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 22
500 kr. 6. Korter Tallinn; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo (1/2 osa). 7. Sõiduauto
KIA Sephia (1997); sõiduauto Fiat
Punto (2000). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arvelduskonto 4; SEB pank
– arvelduskonto 1. 10. SEB pank
kodulaen 400000 kr. 11. Ei ole. 12.
Ei ole.
1. Tiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. Aara
talu. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 24504:003:0126;
maatulundusmaa
Harjumaa
Jõelähtme vald Loo küla Harju
24504:008:0159;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
Ruu küla Harju 24504:008:0236;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase küla Harju
24504:004:0162;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
Loo küla Harju 24504:008:0224;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase küla Harju
24504:004:0174; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere küla Harju 24504:004:0192;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere küla Harju
24504:004:0909;
maatulundus-

maa Harjumaa Jõelähtme vald
Rebala küla Harju 24504:008:0177;
maatulundusmaa
Harjumaa
Jõelähtme vald Loo küla Harju
24504:008:0172; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Koogi
küla 24504:008:0483; taluhooned, elamu ja rajatised kinnistul
Harjumaa Jõelähtme vald Vandjala küla Harju 24504:008:0482;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Maardu küla Harju
24504:003:0002; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Maardu
küla Harju 24504:003:0001; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju
44603:003:0097, mõtteline osa
elamumaast ning korter; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju
44603:003:0128, garaažiboks ning
mõtteline osa elamumaast. 7.
Veoauto Peugeot Partner (2002);
Sõiduauto WW Golf II (1988). 8.
Ei ole. 9. Sampo – arveldusarve,
tähtajaline hoius; SEB Ühispank
– arveldusarve; Swedbank – tähtajaline hoius, arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme
ja komisjoni esimehe tasu; vallavalitsuse liikme hüvitis, tulu füüsilisest isikust ettevõtjana ja töövõtulepingutest.
1. Lia Oolberg. 3. Sekretär. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste
28 – 11 400 kr. 6. ½ kinnistust IdaVirumaa Kohtla-Nõmme alev –
elumaja. 7. Sõiduauto Ford Sierra
(1986). 8. Ei ole. 9. SEB - 1. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Elo Pajo. 3. Sekretär asjaajaja. 4.
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 28 – 11 400 kr. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Tulud töövõtulepingutega.
1. Merike Metstak. 3. Avalike suhete peaspetsialist. 4. Jõelähtme
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 36 – 18
500 kr. 6. Elumumaa/korter Tallinn – 3470401; elamumaa/korter
Tallinn – 22601701; elamu/maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere 1566102 (1/2).
7. Ei ole. 8. OÜ Merimetsa Kinnisvara 100%. 9. SEB – arveldusarve.
10. SEB – 130 395 EEK; SEB – eluasemelaen 19 294 EUR. 11. AS SEB
Ühisliising kasutusrent Mazda 3.
12. Üüritulu.
1. Mihkel Toomse. 3. IT spetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5.
Palgaaste 28 – 11 400 kr. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – 1
deebet, 1 krediit; SEB – 1 deebet.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Rae Vallavalitsus; OÜ Hendrikson&Ko.
1. Uno Paas. 3. Väärteomenetleja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5.
Palgaaste 23 – 17 000 kr. 6. Elamumaa (mõtteline osa 259/379)
Harjumaa, Rae vald, Lagedi Harju
nr 8030702. 7. Sõiduauto BMW
M1G (2002). 8. OÜ Atoll osakud –
40 000.-. 9. Sampo deebet ja krediit; Swedbank 2 deebet, 3 krediit;
Nordea krediit. 10. Swedbank –
276 000. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Kai Mets. 3. Pearaamatupidaja.
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 18
500 kr. 6. maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Saha Harju
24504:003:0335; maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Maardu
Harju 24504:003:0337. 7. Ei ole. 8.
Ei ole. 9. Swedbank – arvelduskonto; SEB pank – arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Õppelaenu käendaja. 12. Ei ole.
1. Jaana Haab. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 32 – 14 600 kr.
6. Korter Harjumaa Jõelähtme
vald Kostivere. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. Swedbank – arveldusarve 1. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 18 – 14 600 kr. 6. Eramu Harjumaa Kuusalu vald Kiiu
35201:003:1120; eramu Harjumaa
Kuusalu vald 35201:003:0035. 7.
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Ei ole.
1. Kristiina Välba. 3. Hariduse-,
kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 37 – 20000 kr. 6. Ei
ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Nordea
pank – arveldusarve; SEB – arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Peretoetus.
1. Liivi Vain. 3. Sotsiaaltöö vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Val-

lavalitsus. 5. Palgaaste 29 – 12
500 kr. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto ZAZ
(1990); sõiduauto KIA (1997). 8. Ei
ole. 9. SEB – arveldusarve 1. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Elle Himma. 3. Kultuuri- ja
spordi vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste
29 – 12500 kr. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.
SEB – arveldusarve. 9. Ei ole. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Carmen Viherpuu. 3. Hariduse vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 29
12500 kr. 6. Elamumaa, elamuboks Harjumaa Jõelähtme vald
Loo Harju nr 1969 katastritunnus
- 24504:002:0220. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Swedbank – arveldusarve
1, SEB pank – arveldusarve 1. 10.
Eluasemelaen SEB Pank AS, kaaslaenutaotleja 50%, laenujääk 50
604.34 EUR. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Ülo Laanemets. 3. Maanõunik.
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 18 500 kr. 6. Boks ridamajas Harjumaa Jõelähtme vald
Loo Harju nr. 198502; garaažiboks
Harjumaa Jõelähtme vald Loo
(1/10 m.o.) Harju nr. 10589102. 7.
Ei ole. 8. Pensioniosakud Swedbank 95 552 kr. 9. Swedbank – arvelduskonto, tähtajaline hoius;
Nordea Pank – tähtajaline hoius.
10. Ei ole. 11. Ühishüpoteek SEB
Eesti Ühispangas 1 019 000.-;
Hansaliising (sõiduauto kasutusrent) 10 321 EUR. 12. Ei ole.
1. Alla Tempel. 3. Registripidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5.
Palgaaste 14 – 12 500 kr. 6. Korteriomand Harjumaa Jõelähtme
vald Kostivere Harju 8131902
(525/30410 m.o.). 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. SEB Pank – arveldusarve 1.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. TÜ Kostivere Tera palk.
1. Triin Lindau. 3. Maakorralduse peaspetsialist. 4. Jõelähtme
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 – 14
600 kr. 6. Elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Neeme küla Harju
1926702 (1/2 m.o.). 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Swedbank – arvelduskonto
1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Johann-Aksel Tarbe. 3. Vallaarhitekt. 4. Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 37 - 20000 kr.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. 1 Osaühing
Johann-Aksel, osa, 1 – 40000.- 40000.-. 9. Swedbank – arveldusarve 1; Sampo Pank – arveldusarve
1; Den Danske Bank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon; õppelaenu hüvitis.
1. Helle Kulbas. 3. Planeeringute
peaspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 19 –15000
kr. 6. Elamumaa Pärnumaa Pärnu linn, (kood 625) 1181-8-8. 7. Ei
ole. 8. Made Projekt OÜ osa 1 – 10
000 – 10 000. 9. Swedbank – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Ei ole.
1. Kari Jaago. 3. Ehitusnõunik. 4.
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 - 18500 kr. 6. Elamu Pärnumaa Sindi Pärnu 74101:006:0039;
korter (1/2) Ida-Virumaa Jõhvi
linn Jõhvi 25301:009:0006. 7. Sõiduauto Nissan Almera (1998). 8.
Karidigital OÜ osak - 1 - 40 000.- 40 000.-; Omega Pro OÜ osak – 1
– 20 000.- - 20 000.-; Arabelle OÜ
osak – 1 - 40000.- - 40 000.-. 9. SEB
– arvelduskonto 2. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Ei ole.
1. Indrek Mäeküngas. 3. Kommunaalnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 - 18500 kr. 6.
Harjumaa Jõelähtme vald Ihasalu
24505:001:0097; kinnistu Harjumaa Viimsi vald Viimsi 5747. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Ei ole.
1. Liis Truubon. 3. Keskkonna
vanemspetsialist. 4. Jõelähtme
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 –
14600.- 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
9. Swedbank – arveldusarve 4. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
Volikogu esimees Art Kuum ja vallavanem Andrus Umboja esitasid
oma deklaratsioonid Siseministrile ja need avalikustatakse Riigi
Teataja Lisas.
* „Volikogu liikme volitused peatatud“ märge tehtud seisuga
11.10.2010
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Jõelähtme vallavolikogu rakendas e-hääletuse
Merike Metstak

30. septembril toimunud
Jõelähtme vallavolikogu istungi raames testiti Eestis
esmakordselt VOLIS-ses ehääletust, mis toimus iga
voliniku töökohal oleva arvuti kaudu.
Uus tööviis tekitas suurt
elevust ja positiivsust ning
soovi e-demokraatiaga edasi minna.

Volikogu esimees Art Kuum
ütles, et VOLIS-e kaudu tuleb vallavolikogu kodanikule lähemale, kättesaadavaks
muutuvad kõik volikogus kasutatavad dokumendid, materjalid ja info ning peagi on
igaühel võimalus virtuaalmaailma kaudu viibida volikogu istungil koduarvuti tagant tõusmata. Kuigi esimesed sammud olid veel natuke
ebakindlad, on raske alahinnata seda hüpet, mille Jõe-

lähtme volikogu uue süsteemi ellurakendamisel ära tegi.
Volikogu liikme Tõnu Truumaa sõnul kujutab VOLIS endast e-demokraatia tegelikku
ellurakendamist. Ta ütles, et
nimelise hääletuse tulemused jäävad nüüd igavesti avalikuks, seeläbi saab hinnata
volikogu liikme isiklikku lähenemist ja suhtumist ühte või teise olulisse otsusesse.
Inimesed saavad nüüd reaalajas jälgida volikogu päevakorra edenemist ja hääleta-

mise tulemusi. Iga voliniku
liigutus on otsustusprotsessi
lõppfaasis valija pilgu all.
Vallavanem Andrus Umboja kinnitas, et esimene ülesanne VOLIS-e rakendamisel
on sellega täidetud. “Esimesel istungil oli pisut tõrkeid,
aga süsteem on lihtne ja kasutajasõbralik ning volikogu
istungi käigus tehti mitmeid
ettepanekuid süsteemi veelgi
kasutajasõbralikumaks
muutmiseks.”
Projekti juurutaja Heiki

Hõimoja ettevõttest Smartlink OÜ kiitis Jõelähtme vallavalitsuse ja vallavolikogu
edumeelsust ja konstruktiivset lähenemist uue infosüsteemi rakendamisel.
VOLIS on Siseministeeriumi tellimusel väljatöötatud
internetipõhine infosüsteem
omavalitsustele, mis valmis
Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel.
VOLIS võimaldab tõhusamalt korraldada vallavolikogu ja valitsuse tööd alates pa-

berivaba töökeskkonna kasutuselevõtust ja lõpetades
virtuaalse volikogu istungiga. Lisaks aitab VOLIS kaasata kohalikke elanikke volikogu töösse, andes avalikkusele
võimaluse jälgida volikogu istungeid, otsida ja lugeda volikogu tööga seotud dokumente ja esitada omapoolseid ettepanekuid. Peagi on kõikidel Eesti omavalitsustel võimalik infosüsteemiteenusega liituda.

Vallavolikogu 30.09.2010 istungi ülevaade
Merike Metstak

• Volikogu otsustas nimetada
Jõelähtme Vallavolikogu esindajaks Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikooli hoolekogus volikogu liikme Aare Värte. Jõelähtme Vallavalitsuse esindaja asendajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval nimetati Teet Sibrits.
• Jõelähtme Vallavolikogu
01.02.2010 määruse nr 9 “Jõelähtme valla eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmisega täpsustati sünnitoetuse maksmise korda. Uue korra kohaselt
peab üks lapsevanem olema
jätkuvalt Jõelähtme valla elanik jooksva aasta 1. jaanuari
seisuga ning teine vanem olema rahvastikuregistrijärgne
elanik enne lapse sünni registreerimist (vana korra järgi enne lapse sündi).

Detailplaneeringud, maa
ja teed
Volikogu otsustas kehtestada kaks planeeringut:
Maardu küla Hiie I maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse 3,4 ha suurusel planeeringualal kolme uue elamukrundi moodustamist ühepereelamute püstitamiseks,
tootmismaa krundi moodustamist, puurkaevu ja transpordimaa krundi moodustamist tee rajamiseks;
Kostiranna
küla
Lepiku-Mihkli maaüksuse osalise detailplaneeringu. Detailplaneering määrab maa-ala
krundi jaotusplaani, moodustatavate kruntide ehitusõiguse
ning vastavalt hoonestuskavale planeeritava maa-ala juurdepääsutee, tehnovõrkudega
varustamise ja haljastuse põhimõtted. Planeeritavale alale
kavandatakse rajada 2 üksikelamut.
• Jõelähtme Vallavolikogu otsustas Harju maavanemalt
taotleda külaplatsi rajamiseks munitsipaalomandisse
Jõelähtme vallas Ülgase külas
asuv Ülgase külaplatsi maaüksus sihtotstarbega sotsiaal-

maa, alaliik üldkasutatav maa
(005; Üm).
• Samuti tehti otsus taotleda
Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Liivamäe külas Erma tee
lõik 7 maaüksus ja lõik 9 maaüksus sihtotstarbega transpordimaa (007; L).
• Volikogu otsustas määrata Haljava külas Reet Põldsaare omandisse kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega Lehe kinnistu (reg nr 12106002)
pindalaga 2,09 ha (katastritunnus 24504:009:0215) elamu
teenindamiseks vajaliku 4560
m² suurusega maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa (001; E).
• Jõelähtme Vallavolikogu
30.11.2004 otsusega nr 149
“Avalikult kasutatavate teede
nimekirja kinnitamine” kinnitati Jõelähtme valla territooriumil asuvate avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede
nimekiri, mille teehoidu korraldab vald. Otsustati määrata Liivamäe külas Erma tee
lõigud km 0,180–0,345 (lõigu
pikkus 165 m) ning km 0,835–
1,030 (lõigu pikkus 195 m) avalikuks kasutamiseks kohaliku
teena ja täiendada Jõelähtme
Vallavolikogu 30.11.2004 otsust nr 149 “Avalikult kasutatavate teede nimekirja kinnitamine”, lisades avalike teede
nimekirja Erma tee lõik 7, pikkusega 165 m, ja Erma tee lõik
9, pikkusega 195 m.

EURO TULEB
Seoses euro kasutuselevõtmisega muutis Jõelähtme Vallavolikogu kõiki määrusi nende paragrahvide osas, mis sisaldavad summasid kroonides. Nüüd on need ümber arvestatud eurodeks.

Audiitor ja lisaeelarve
Vallavolikogu otsustas määrata Jõelähtme valla 2010. aasta raamatupidamisaruannet
kontrollima vannutatud audiitori Arvo Lepiku (kutsetunnistus nr 280).
• Vallavanem Andrus Umboja esitas Jõelähtme valla 2010.
aasta teise lisaeelarve esimesele lugemisele: tulud summas

pluss 924 750 krooni, finantseerimistehingud jätta muutmata ja kulud summas pluss
924 750 krooni.
Tulud suurenevad riigilt saadavate toimetulekutoetuste
arvelt (tasandusfondist), vähemal määral reklaamimaksust
jm väiksematest summadest.
Oktoobrikuus on tulumaksu
laekunud 4,26 miljonit krooni,
mis on vähem eelmise kuu laekumisest. Küllalt oluliselt korvas alalaekumise juulis laekunud summa. Tulumaksu laekumise arvel täiendavate kulutuste tegemist ei pea vallavalitsus mõistlikuks.
Kõige prioriteetsem on Loo
lasteaed. Riigihanke pakkumised ületasid meie võimalused, eelarve muutmisega raha
kokku ei saa, jõukohaste pakkumiste saamiseks kuulutab
vallavalitsus välja uue hanke.
Koheselt otsisime soodsaima
pakkumise fassaadi katmise
lõpetamiseks. Lasteaed saab
valmis kindlasti.
Ühehäälselt otsustati suuna-

ta lisaeelarve teisele lugemisele, mis toimub oktoobrikuu lõpus toimuval istungil. Parandusettepanekuid saab esitada
14. oktoobrini.

Vallavanema
informatsioon
• Pikka aega päevakorras olev
probleem, Ülgase ja Kallavere külade aiandusmaade kasutusse andmine, on lahenemas.
Valla omandis oleval maal
(124 ha) toimuva eest vastutav vald ning aiandusühistute esindajad võtsid vastu valla ettepaneku sõlmida munitsipaalmaa rendileping. Ühistute kasutada olevad maad on
välja mõõdetud, mis võimaldab sõlmida konkreetse maakasutuse lepingu. Renditasu
1 kroon ruutmeetri eest aastas tooks vallale 1,24 miljonit krooni renti. Vald ei võta
endale renditavale maa-alale
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise kohustust, küll
aga tulevane detailplanee-

ring, teede, elektrivarustuse jms korrastamine toimuks
sealse ala aiandusühistutelt
saadud rendirahast. Rendileping sõlmitakse viieks aastaks.
• Vallavanem Andrus Umboja andis volikogule teada, et
Neeme lasteaia saali ehitus
on lõpusirgel ja see saab tähtajaks valmis. Samuti teavitas
ta volikogu, et Jõelähtme vald

liitus ausa hinnastamise kokkuleppega ning et Keskkonnaamet on väljastanud Jägala
Energy OÜ-le uue vee erikasutusloa Jägala joalt hüdroenergia tootmiseks.
Käimas on Ruu–Ihasalu
maantee ehituse esimene
etapp.
Vallavalitsus on alustanud
2011. aasta eelarve koostamist.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu avalik väljapanek

1. Ihasalu küla Kajaka maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8. novembrist
kuni 06. detsembrini 2010 Jõelähtme vallamajas
maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 8.00–
17.00, kolmapäeval 8.00–18.00 ning Jõelähtme
valla kodulehel (www.joelahtme.ee). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse
määramine ning juurdepääsuteede ja tehnovarustuse lahendamine. Planeeritava ala suurus on
ca 0,98 ha.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
arutelu

1. Kostiranna küla Hindreku kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 1. novembril 2010 algusega kell
14.00.
2. Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu
toimub Jõelähtme vallamajas 1. novembril 2010
algusega kell 16.30.
3. Liivamäe küla Suurekivi II, Suurekivi VI ja UueSuurekivi III kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas
8. novembril 2010 algusega kell 14.00.
4. Liivamäe küla Rusniku, Uus-Hindreku II ja
Hindreku I maatükk II kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 8. novembril 2010 algusega kell 15.00.
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda maa-,
ehitus- ja kommunaalosakonnas tööajal esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 8.00–17.00,
kolmapäeval 8.00–18.00 ning samaaegselt on detailplaneeringute põhijoonis ja seletuskiri välja
pandud Jõelähtme valla kodulehel (www.joelahtme.ee).

Jõelähtme Vallavalitsus on algatanud
järgmise detailplaneeringu:

1. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 23.09.2010 vastu
korralduse nr 439 “Saha küla Oru katastriüksuse
(24504:003:0118) detailplaneeringu koostamise
algatamine ja lähteülesande kinnitamine” sihtotstarve – maatulundusmaa. Planeeritava ala
suurus on ca 9,98 ha. eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa katastriüksuse sihtotstarbe
muutmise ja jagamise võimaluste väljaselgitamine ning hoonestusõiguse määramine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale
alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse
keskkonnakaitselised abinõud.
2. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 23.09.2010 vastu korralduse nr 438 “Manniva küla Sootalu 5
maaüksuse (24504:004:0226) detailplaneeringu
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” sihtotstarve – elamumaa. Planeeritava ala
suurus on 3918 m2, eesmärgiks on hoonestusele
ettenähtud arhitektuursete nõuete muutmine.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud järgneva detailplaneeringu:

1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 30.09.2010
otsusega nr 108 Maardu küla Hiie I maaüksuse
detailplaneeringu.
2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 16.09.2010
otsusega nr 109 Kostiranna küla Lepiku-Mihkli
maaüksuse detailplaneeringu.

Jõelähtme vald liitus ausa hinnastamise kokkuleppega

Inimeste üheks suurimaks hirmuks on hinnatõus
ning selle seotus euro kasutuselevõtuga.
Kohalike omavalitsuste pädevuses on kehtestada
või mõjutada mitmesuguste teenuste hindu, mis
sageli elanikke kõige otsesemalt puudutavad.
Ettevõtlusorganisatsioonid kutsusid koos Tarbijakaitseameti, Rahandusministeeriumi ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu ausa hinnastamise kokkuleppe, millega liitunu lubab avalikult, et ei kasuta euro kasutuselevõtu protsessi ära hindade tõstmiseks
ning teavitab oma võimaluste piires ka kliente,
koostööpartnereid jt euro kasutuselevõtu aspektidest. Infot kokkuleppe kohta leiab ning liituda
saab veebilehel https://ahk.eesti.ee
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Eurole üleminekust
Kristiina Välba
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Tegelikult ei pea üldse minema panka kroone eurodeks
vahetama.
Kui kroonid on pangas arveldusarvel, siis muudetakse need
automaatselt eurodeks ning 1.
jaanuaril saab igaüks oma eurod
pangaautomaadist kätte. Samuti pole kiiret viimaste rahakotti jäänud kroonide vahetamisega. Neid saab igal pool kasutada
kaks nädalat kestval paralleelkäibe perioodil, mil maksta saab
nii kroonides kui ka eurodes.
Raha vahetamise võimalus on
suunatud ennekõike neile, kel
kodus suurem summa sularaha.

Alates 2010. aasta 1. detsembrist vahetavad kõik sularahateenuseid osutavad pangakontorid kroone eurodeks keskkursiga ja ilma teenustasudeta. Aasta
lõpus võib kontorites pikemaid
järjekordi tekkida, sest aasta viimasel viiel päeval tulevad paralleelkäibe perioodiks eurosid vahetama väikeettevõtjad.
Paralleelkäibe perioodil vahetatakse kroonid lõplikult eurode
vastu.
Üleminekupäevale järgneval
kahel nädalal kehtivad kroonid
ja eurod Eestis võrdsete maksevahenditena. Kauplustes võib
julgelt kroonides maksta ning
üldjuhul antakse vahetusrahaks
tagasi eurosid. Pärast paralleel-

käibe perioodi on Eestis ainus
ametlik maksevahend euro.
Pankade jaoks on müntide kokkukogumine üks tõsisemaid väljakutseid, sest selline kogus metallraha on väga suure kaaluga.
Et kõik kliendid oma mündid ära
vahetada saaksid, on välja töötatud eraldi müntide kogumise
kampaania, mille raames on alates 2010. aasta oktoobrist metallraha vahetamine pangas tasuta.

Vald tagab transpordi
Jõelähtme Vallavalitsus tahab
aidata inimestel leida sobivat viisi raha vahetamiseks, et üleminek eurole 1. jaanuaril 2011 oleks
võimalikult sujuv ning turvaline.
Palume kõigil, kellel on raskusi oma kodust liikuma pääsemi-

Soovitused
Kui Teil on kodus suurem
summa sularaha kroonides, siis
pange see juba varem panka
arvele või hoiusele. 1. jaanuaril
muudetakse see pangas automaatselt, keskkursiga ja ilma
teenustasudeta eurodeks.
Vahetage oma mündid paberrahaks võimalikult vara, sest
detsembris võivad rahavahetuse tõttu olla pankades tavapärasest pikemad järjekorrad.

sega, teavitada sellest hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonda (tel 605 4860 või 605 4880), et
sotsiaaltöötajatel oleks võimalik
korraldada transport panka.

Eurosid saab 2011. aasta alguses vahetada ka Kostivere postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu kahe esimese nädala jooksul saavad kliendid kroone eurodeks
vahetada 179 Eesti Posti postkontoris.
Nende hulka kuulub ka Kostivere postkontor.
1.–15. jaanuarini on Kostivere postkontor avatud iga päev.
Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad võivad erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest. Sellest, missugustel
kellaaegadel vahetus toimuma
hakkab, anname teada Kostivere postkontori infostendil. Ühe
kliendi kohta vahetame päevas
kuni 1000 eurot, rahavahetuse

ajal viibib postkontoris ka turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks
eurole üleminekuks soovitame teha juba
praegu – pakume postipangas SEB klientidele head võimalust kasutada sularaha sissemaksmise teenust. Kuni 9999
krooni suuruse summa sissemaksmine eraisiku arvelduskontole on ilma teenustasuta.
01.01.2011 muutuvad kontol olevad kroonid automaatselt fik-

seeritud kursi 15,6466 alusel eurodeks.
Need, kes veel SEB panga
kliendid ei ole, saavad meie postipangas konto avada ning arveldamiseks vajaliku deebetkaardi

tellida. Pangakaardi saab klient
kätte postkontorist ning see võtab aega orienteeruvalt kaks nädalat.
Uutele klientidele pakub pank
SEB Start paketi näol esimesel
aastal võimalust pangaga tutvuda – paketi kuutasu on 10 krooni ning deebetkaardi hoolduse
ja internetipangas tehtud ülekannete eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta jooksul ei
lisandu. 60-aastased ja vanemad kliendid saavad deebetkaarti kasutada ja internetipangas
ülekandeid sooritada ilma teenustasuta.
Postipank on hea võimalus eurole üleminekuga seotud tehingud kodu lähedal korda ajada.

Helkurita liikumine toob kaasa kopsaka trahvi ja ohustab meie elu
Vello Voog
Rae Liikluskool OÜ
info@rae-autokool.ee

Kuigi me iga päev ei mõtle
helkuri kasutamisele, on teadlikkus selle vajalikkusest jõudnud aina enam inimeste teadvusesse.
Kahjuks peavad paljud täiskasvanud siiani helkureid rohkem laste mänguasjaks ja tüütult rippuvaks vidinaks.
Helkur pole sugugi väga uus
leiutis, vaid patenteeritud juba
1934. aastal inglase Percy Shaw
poolt, kes sai helkuri loomiseks
inspiratsiooni öösel tee ääres
kõndinud kassi silmadest, mis
tema autotulede valgust peegeldasid. Nagu Shaw, võib nii mõnigi teine inimene öelda tänu
oma elu päästmise eest kiisudele.
Korralik helkur on autojuhile kaugtulede valges nähtav juba 300 meetri kauguselt, mis on
vajalik kaugus reageerimiseks,
pidurdamiseks ja võimaliku otsasõidu vältimiseks. Kui inimene aga jalutab teepervel tumedas riietuses ja helkurita, märkab autojuht teda vaid paar se-

kundit enne kohakuti jõudmist
ning tagajärjed võivad olla väga
traagilised.
Maanteeameti andmeil hukkus mullu pimedal ajal 15 jalakäijat ja kolm jalgratturit. Väljaspool asulat hukkunud kümnest jalakäijast üheksal puudus
helkur!

Kinnita helkur õigesti
Helkur tuleb kinnitada riietele
nii, et see oleks nähtav mitmest
suunast. Rippuv helkur kinnitatakse haaknõelaga riiete külge umbes põlve kõrgusele keha
sõiduteepoolsele küljele. Muidugi oleks parem, kui helkureid
oleks mitu (nii paremal kui vasakul küljel). Helkurpaela võib
lihtsalt varruka või püksisääre peale tõmmata või õmmelda
riiete alumiste servade külge.
Samas tasuks vältida pimedal
ajal tumedate riiete kandmist –
heledamate rõivaste kandmine võib päästa elu. Kui helkur
on ikkagi maha ununenud, võtke vähemalt kätte hele kilekott,
sest seegi hakkab pimedas paremini silma.
Laste puhul on parimad rippuvad helkurid, mis liikudes

pendeldavad ja tähelepanu äratavad. Ent kindlasti ei tohi selliseid helkureid väga kapitaalselt
kinnitada, sest kui helkur peaks
mõnel rüblikpoisil või –tüdrukul jääma näiteks bussi ukse vahele ning seejuures mitte katkema, võib omakorda juhtuda kole
õnnetus. Samas muidugi peab
olema helkur kinnitatud nii tugevalt, et see päris niisama keksimisel küljest ei kuku.
Lastele teavitamiseks saab nii
grupile kui ka kooli kutsuda helkurikoolituse, kus muu hulgas
viiakse õppurid piiratud pimedale liiklejateta teelõigule. Seal
näidatakse neile, kuidas paistab
õhtusel ajal autojuhile teel liiklev tumedates ja heledates riietes ning helkuriga ja helkurita jalakäija. Pärast näitlikku ja
õpetlikku tundi hakkavad kõik
lapsed aru saama helkuri tähtsusest.

Uuest aastast helkurvest
sõiduautos kohustuslik
Kuigi iga päevaga läheb pimedamaks ning helkur on juba aastaid olnud Eestis kohustuslik kõigile, kordab uuest aastast kehtima hakkav liiklusseadus selle taas üle. Helkurita liiklemine on liikluseeskirja rikku-

mine ning selle eest võib saada
trahvi.
Kuna helkuri kandmine puudutab kõiki alates lastest ja täiskasvanutest ning lõpetades jalakäijate, autojuhtide ja jalgratturitega, on uues seaduses oma
nõue ka sõiduautojuhtidele. Alates uuest aastast peab igas sõiduautos olema helkurvest ning juhid peavad seda kasutama hämaral ja pimedal ajal autost väljumisel. Helkurvesti olemasolu
kontrollib politsei, aga seejuures
ei tasu unustada, et helkurid ja
helkurvestid on välja mõeldud ja
kohustuslikuks muudetud meie
endi turvalisuse pärast.
Taskulamp on pimedal ajal
enda nähtavaks tegemisel suur
abimees – siis näevad teised
liiklejad teid teel ning samal ajal
saate ka enda ees olevat teed ja
takistusi valgustada. Kindlasti
ei tohi taskulampi suunata sõidutee peale autode poole, vaid
ikka tee äärde end valgustama.
Väljaspool linna ning kõnniteid
pidagem meeles, et kõnnime ikka vasakpoolsel serval, sest nii
näeme ka ise paremini vastutulevaid autosid.
Järgmine kord räägime libedusest ja sellega kaasnevatest
ohtudest.
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Kultuurikalender
01.11.–
30.11.

02.11

Loo kultuurikeskus Fotojaht “TUNNE LOOD”.
Osaleda võivad kõik, kellel on
fotoaparaat. Info: www.lookultuurikeskus.ee
Kostivere noorteHINGEDEPÄEV
keskus

03.11
kell 18.00

Loo kultuurikesku- KINOÕHTU
se A-korpus

05.11
kell 17.00

Jõelähtme rahvamaja

06.11
kell 16.00

Neeme rahvamaja

06.11
kell 20.00

Neeme rahvamaja

09.11

Kostivere noortekeskus

PEOÕHTU Esineb MARGUS
ABEL. Tantsumuusikat teeb KV
BÄND.
MARDIPÄEVA rahvamängud,
karneval, mardi-show

09.11

Neeme rahvamaja

MARTI JOOKSMINE

10.11

Loo spordihoone

korvpallivõistlus ISAD VS.
POJAD

11

Eesti parimaid allveeujujaid
on Aleksander Drozdov

ÜMARLAUD teemal “Korduskasutuse käivitamine Jõelähtme
vallas”
JUMALATEENISTUS

18-aastane
Aleksander
õpib Maardu Ühisgümnaasiumi lõpuklassis, allveeujumisega on ta tegele-

nud lapsest peale. Aleksander on mitmekordne Eesti
meister ja paljude kaalukate tiitlite omanik.
Tänavu suvel aga saavutas Eesti allveeujujate meeskond, kuhu Aleksander kuulub, ajaloo parima tulemuse
– Euroopa meistrivõistlustel võideti pronksmedal teateujumises.
Praegu valmistub Aleksander
maailmameistrivõistlusteks.

Aken veemaailma
Inge Pullat
Loo kooli õpetaja
Järvakandis
toimunud
konkursi eesmärk oli äratada õpilastes huvi klaasi kui
igapäevase ja samas ka väga erilise, kauni ja ajaloolise materjali vastu, samuti tutvustada lähemalt Eesti klaasikunsti väärikat ajalugu. Konkursile saadeti 175

tööd. Meie, Loo Keskkooli
3.b klassi õpilased, valisime
teema “Aken veemaailma”.
Žürii koosnes 12 liikmest,
esimees oli Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor Maie-Ann Raun.
Meie klass võitis ilusa
vaasi.
Suur tänu lastevanematele, kes meile sponsoriks
olid.

10.11
kell 17.00

Loo kultuurikesku- MARDIKARNEVAL
se A-korpus

12.11

Neeme rahvamaja

12.11
kell 17.00

Loo kultuurikesku- ISADEPÄEVA MEISTRIKURSUS
se A-korpus

12.11

Maardu rahvamaja Jõelähtme Lavagrupi etendus
“DOTSENT VASTU TAHTMIST”

13.11
kell 20.00

Loo kultuurikesku- TANTSUÕHTU TÄISKASVANUse A-korpus
TELE

14.11
kell 13.00–
15.00
14.11 kell
15.30–
16.30
16.11

ISAD KOOS LASTEGA JETI JÄÄHALLIS.
Loo ujula

16.11
kell 11.00

15.00 Loo keskkoo- SUUR RAAMATUMÜÜK
li fuajee

17.11
kell 19.00

Loo kultuurikesku- LASTEVANEMATE KLUBI
se A-korpus

18.11

Kostivere
noortekeskus

SPORDI- JA ORIENTEERUMISPÄEV

19.11
kell 19.00

NOORTEPIDU

Ülgase küla üldkoosoleku teade

20.11
kell 12

Loo kultuurikeskuse
A-korpus
Jõelähtme rahvamaja

Ülgase küla koosolek

Laupäeval, 20. novembril algusega kell 12.00
toimub Jõelähtme rahvamajas Ülgase küla
üldkoosolek.

24.11
kell 18.00

Loo kultuurikeskus KINOÕHTU
A-korpus

24.11
kell 16.00

Loo kultuurikeskuse
B-korpus
Neeme rahvamaja

Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR 6. sünnipäevapidu. Meeleolu loob TRIO NATURALE
KADRIPÄEV

24.11

Kostivere
noortekeskus

KADRIPÄEV

25.11
kell 17.00

Loo kultuurikeskuse
A-korpus
Loo kultuurikeskuse
B-korpus
20.00 Loo kultuurikeskuse
B-korpus

KADRIPÄEV

24.11

26.11
kell 11.00
26.11
kell 19.00

28.11

29.11
kell 10

29.11
kell 8.45

Kostivere noortekeskus

Loo kultuurikeskuse
A-korpus
Jõelähtme kirik

Loo keskkooli aula

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

ISADEPÄEVA tähistamine.

Korraldab Loo kultuurikeskus
koostöös Jõelähtme Lastekaitse
Seltsiga.
KÕIK ISAD KOOS LASTEGA
UJUMA. Sissepääs tasuta
MEISTERDAMISE TÖÖTUBA

Loo beebikooli avaüritus: titade
mängupidu “PÄKAPIKUD PIILUVAD”
KODANIKUPÄEV. Loo aleviku
rahvaga vestlevad vallavanem
ANDRUS UMBOJA ja volikogu
esimees
ART KUUM
1. ADVENDIKÜÜNLA SÜÜTAMINE
1. ADVENDI TÄHISTAMINE.
Neeme Mudila, Neeme algkooli,
Kostivere lasteaia väljasõit kirikusse. Kaasa võtta oma küünal.
1. ADVENDIKÜÜNLA
SÜÜTAMINE

Õnnitleme kõiki oktoobri sünnipäevalapsi,

soovime õnne ja tervist!
88

22.10

LJUBOV SIRKAS

Jägala küla

85

15.10

EVALD PÜSS

Kostivere alevik

82

06.10

VAIKE KURM

Haljava küla

82

18.10

MAIMO POHL

Maardu küla

81

02.10

ELVE TOOME

Kostivere alevik

81

17.10

TAISIJA SIVAKOVA

Loo alevik

81

19.10

ELSA TÕNISSOO

Nehatu küla

80

02.10

RUTH-LEA AUNBAUM

Loo alevik

80

09.10

KARIN LAAGRIKÜLL

Jõelähtme küla

75

24.10

HELDUR PAEMURD

Ihasalu küla

75

29.10

TIIT PITKVE

Jõelähtme küla

70

02.10

EVI-MAI MITTAL

Iru küla

70

09.10

HASAN KAMALETDINOV

Jägala küla

70

23.10

LIINA VILL

Loo alevik

70

28.10

KOIDULA PÄRI

Loo alevik

VÕLANÕUSTAJA
MTÜ Restart võlanõustaja töögraafiku leiad www.restart.okas.ee
JÕELÄHTME VALLAS LOO NOORTEKESKUSE majas (Saha tee 13, II korrus) KUU
ESIMESEL JA KOLMANDAL NELJAPÄEVAL. Vastuvõtt 4. ja 18. novembril.
Nõustamisele tulekuks on vajalik eelregistreerimine. Küsi infot ja registreeri vastuvõtule võlanõustaja telefonil 56 96 43 96.
VALI VAJADUSEL ENDA JAOKS SOBIVAIM NÕUSTAMISKOHT (elukoht ei ole
määrav).
VASTUVÕTUAEG KELLA 10–17.
Esimesele kohtumisele võtke kaasa kõik olemasolevad võlanõuded ja võlgnevusega seotud kirjavahetus.

Teade Loo aleviku elanikele
Loo aleviku üldkoosoleku teade
Loo aleviku üldkoosolek toimub 8. novembril
kell 18.00 Loo kultuurikeskuse saalis.

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo alevikus Vibeliku teel ja Spordi teel 10.08–12.11.10, Kaare teel ja Kaare põigus
16.08–12.11.10 võib olla häiritud ligipääs elamutele ja esineda
ajutisi veekatkestusi. Töid teostab Nordecon Infra AS, tel 6152200,
infra@nordecon.com

Päevakorras
1. Alevikuvanema ja eestseisuse ülevaade senitehtust
2. Loo aleviku arengukava koostamisest
3. Muud küsimused
Lisainfo ja kontakt: Andrus Umboja,
alevikuvanem, tel 515 0007

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu …
Vandjala küla mälestab oma küla meest

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

REIN NÕMMIKUT

EDGAR SILLA

1945–2010
ning avaldab kaastunnet emale, tütardele
peredega, abikaasale, õdedele ja vennale
peredega

surma puhul.
Perekonnad Svižinski,
Aun, Mittal, Viidas ja Udu

Avaldame südamlikku kaastunnet
Tatjana Pappel

10.02.1918–07.07.2010

Raivo Jahesalu

14.09.1961–13.07.2010

Kaja Heiste

15.07.1965–15.07.2010

Lembit Peniäinen

05.07.1949–21.07.2010

Valve Toom

11.09.1916–09.08.2010

Peedu Vilbaste

06.04.1945–21.08.2010

Henno Vaab

18.06.1934–04.09.2010

Valentina Luik

23.03.1934–11.09.2010

Hei, sõbrad!

Heino Vassilenko

17.12.1947–19.09.2010

Edgar Silla

19.12.1924–24.09.2010

Maie Ramjalg

Rein Nõmmik

02.08.1945–29.09.2010

Päevakorras külavanema valimised, küla arengukava arutelu, jooksvad küsimused.
Lisainfo: Andres Viirpalu, Tel 514 9650

Tehke, mis tahate, kuid
uus aasta virvendab taas
silme ees.
Sinul, tubli Jõelähtme elanik, on mitmeid võimalusi aastavahetust tähistada.
Kas sõidad kulukale reisile
või ... rüüpad kodus šampust
ja vaatad nõrkemiseni telekat ... või keerad lihtsalt magama ... või tuled rahva sekka Jõelähtme Rahvamajja.
31. detsembril kell 21 avame uksed. Sind ootab suupistete ja šampusega lauakoht. Õhtut veab meeleolu-

kalt näitleja TOIVO ARNOVER, tantsumuusikat pakub MAIT MALTIS koos pojaga. Südaööl ilutulestik ja
uue aasta esimestel minutitel ka üllatuskülaline. Tasemel baar!
Sobib? Helista 6033053 või
53978896 ja pane kohad aegsasti kinni. Parem lunasta
pilet kohe välja, on kindlam.
Kohti on saalis piiratud arv.
Pilet 150 kr. Tellimusi hakkan vastu võtma juba nüüd.
Kohtumisteni! Maie

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

www.joelahtme.ee

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

Päästjad tulevad külla
Seoses kütteperioodi algusega soovitab päästeteenistus üle kontrollida
kodus olevad kütteseadmed ja puhastada korstnad, vältimaks tahma süttimist korstnas ning
suitsulõõris.
Tuleohutusnõudeid
eirates ehitatud, katkine ja hooldamata küttekeha on ülimalt ohtlik ning
võib hävitada kodu.
Alates 1. septembrist saavad Tallinna ja Harjumaa

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

elanikud kutsuda koju päästespetsialisti, kellega üheskoos vaadatakse üle võimalikud ohukohad, nagu küttekolded, elektriseadmed jms.

Ostame
aastaringselt
märga lõhutud
kasekaminapuud
pikkusega 30 cm.
Tasumine
koheselt.
OÜ Estfirewood

Kodukülastuste käigus
ei vormistata ettekirjutusi ja trahve ja see teenus on tasuta. Kui soovite koju kutsuda päästespetsialisti,
helistage päästeala infotelefonil 1524 (sellelt numbrilt saab igaüks ka teavet
pottsepateenuse, korstnapühkimise, lõkketegemise, grillimise ja päästespetsialistide kontaktide kohta) ja teatage oma
elukoha aadress ja telefoninumber. Seejärel helistatakse sooviavaldajale ja lepitakse kokku kodukülastuse
aeg. Kohtumisele tulev päästetöötaja on töövormis.

24h info/transport

58 160 000
Pärnu mnt 40, Tallinn
Kirstumatused
Tuhastusmatused

Kõige soodsamad küttepuud!
Lepp, kuusk, kask.
Toome puud Harjumaal tasuta koju!
Tellimiseks helista 52 000 93 või
täida tellimisleht
internetis: www.puu24.ee

www.kesklinnamatusebyroo.eee
www.kesklinnamatusebyroo.e

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Kostivere päevakeskuse juures
peatub pangabuss üks kord kuus
kolmapäeviti kell 12.00–13.30
(III ja IV kvartalis: 13. oktoober,
10. november, 15. detsember)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

OSTAN TEIE VANA AUTO, VÕIB VAJADA
KA REMONTI.
TEL 58191310,
E-MAIL: KASUTATUD.AUTO@MAIL.EE

Räägime sellest,
• kuidas võib töö kaotus
mõjuda enesehinnangule ja
suhetele perekonnas,
• kuidas saada tagasi oma jõud
ja eneseusk,
• kuidas ennast aidata; kuidas
saavad lähedased aidata.

| 9.11.2010 | kell 9.30 -18.00 | Radisson BLU Hotel | Tallinn |
Räägime ühenduste jaoks aktuaalsetel teemadel:
• Tugivõrgustikud Harjumaa ja Tallinna MTÜdele
• Avalike teenuste delegeerimine
• Ettevõtlus mittetulundusühingus
• Koostöö omavalitsuste ja MTÜde vahel
On ettekandeid, on arutelu, on minitöötubasid, on head võimalust
omavahel kogemusi jagada ja suhteid luua, on kohvipause ja liigutamist.
Oodatud on ühenduste endi väljapanekud ja infomaterjalid, sest saalis
sees toimub samaaegselt väike kodanikeühenduste mess!
Konverentsi veab Tanel Talve.
Kohvipause aitab katta osalustasu, mida küsime vaid 100 krooni.
| www.heak.ee | registreeri hiljemalt 2.11.2010 kaido@heak.ee või tel 656 6641 |

toomas@estfirewood.eu

Müüa kuiva lepa- ja kasekaminapuud 40 l kottides 33 ja 37 kr/kott.
Kuiv kask lahtine 30 cm 950 kr/rm
koos veoga. Tel 505 0522

FEKAALIVEDU. Tel 5065406, OÜ FekalTrans fekaal.vedu@mail.ee

SULLE,
kes Sa otsid tööd
või uusi väljakutseid
TULE INFOTUNDI
28. oktoobril kell
15.00–17.00
Loo Noortekeskusesse (Saha tee
13, II korrus)
või 4. novembril
kell 15.00-17.00
Kostivere mõisa (I korrus)

Tutvustame Jõelähtme vallas
pakutavaid võimalusi tööotsijatele. Tulla võivad ka tööotsija
pereliikmed.
Palun anna tulekust teada tel
646 0770, evty@evty.ee või
valla sotsiaaltöötaja kaudu tel
605 4860 või 605 4880.
MTÜ Eesti Vaimse Tervise
Ühing

55 83 642

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

www.haaber.ee

AIAD-VÄRAVAD SOODSALT! 5249034

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

MUST MULD kuni 6 tonni (ca 8 m3)
koos transpordiga. Must kasvumuld
on suure huumusesisaldusega, turba
ja sõnnikuga kompostitud ning ilma
kivideta. Hind 1500 kr. mullavedu@hot.
ee, tel 52 52 632.

Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori
(buldooseriga). Pakkuda
võib ka teisi venepäritolu
masinaid, seadmeid ja haakeriistu. Tel 5078478
e- mail heino@ruumen.ee

Langetame teile ohtlikud puud,
puhastame territooriume võsast
ja puidujäätmetest. Teostame raietöid.
tel: 52 50 893 või 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük

Husqvarna - paljude meelest parim.

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

Konverentsi toetavad:

Anda üürile
teeninduseks ja
toitlustuseks sobivaid
äripindu Loo aleviku
keskuses (Comarketi
kõrval) asuvas
teenindushoones.
Ruumide üürimisest
huvitatud isikutel
palume võtta
ühendust
e-posti aadressil
info@jvh.ee või
telefonil 50 84 284.
OÜ Jõelähtme
Varahaldus

Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee
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