
Jõelähtme vald käivitas 
aastalõpu kampaania 
„Jätame maksud endale“,  
et elanikud viiksid Rah-
vastikuregistri andmed 
tegelikkusele vastavaks. 
Iga registreerunu saab 
kingituse, peapreemia 
loositakse 3. jaanuaril 
2011, juhised lk. 3.

Kehtiva vallavolikogu 
määruse alusel vabas-
tatakse pensionärid, 
represseeritud ja repres-
seeritutega võrdsustatud 
isikud, kes on rahvasti-
kuregistri järgi Jõelähtme 
valla elanikud ja kes oma-
vad elamumaad, nende 
avalduse alusel maamak-
sust kuni 1,0 hektari ula-
tuses, kuid mitte üle 600 
krooni (38,35 €) ulatuvas 
summas. 

Vald peab avalikud teed 
ja tänavad nagunii lumest 
puhtad hoidma, tööte-
gijatega on lepingud 
sõlmitud, kontaktand-
med on kirjas leheküljel . 
Andmed lk 9.

Uuenev Kostivere kool

Loo aleviku noortekes-
kuse juures avati uus 
skatepark 

Külauudised, ametlikud 
teated ja kultuuri-
kalender

Marko Jets ja Jaana Pikalev – 
eelmise rahvastikuregistri 
kampaania loosiauhinna 
võitjad
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Merike Metstak

Kas teate, et kõik Statoi-
li bensiinijaamades ja Soo-
me lahel seilavatel reisilae-
vadel müüdavad võileivad, 
salatid ja muu suupärane 
valmistatakse meie vallas, 
Loo alevikus tegutsevas 
Lunden Food OÜ-s?

Mina ei teadnud, aga kui 
teada sain, suundusin asja lä-
hemalt uurima. Ainsa firmast 
seni ilmunud leheloo põhjal 
oletasin, et ettevõtte plaane 
peetakse sama steriilses sa-
laduses kui siinseid tootmis-
ruume. Juhataja Ülo Rekkaro-
ga uksel kohtudes sai aga mul-
le hoobilt selgeks, et olen oo-
datud külaline. Tänasin mõt-
tes võimalust siseneda kõige 
puhtamasse, hoitumasse ja 
kaitstumasse Loo aleviku et-
tevõttesse. 

Täitsin hoolikalt külaliste 
küsitluslehe, kus tuli avameel-
selt üles tunnistada põetud 
haigused, nohud, köhad ja kõ-
hulahtisused ning viimase aja 
välismaareisid. Tootmisruu-
mi tohtis siseneda eririietu-
ses: kilesaapad, kindad, müts 
ja kittel selga. 

Alustuseks teatas Ülo Rek-
karo rõõmsalt, et ega neil kü-
lalisi ei käigi, mingeid esitlu-
si ja huvikäike nad kellelegi ei 
korralda. Ja reklaami nad en-
dale ka ei tee, uskudes, et too-
ted kõnelevad ise enda eest.

70 protsenti toodangust lä-
heb eksporti. Lunden ei tee 
masstoodangut, ettevõte ei 
tooda midagi niisama hea õn-
ne peale, vaid just nõnda palju 
ning ainult seda kaupa, mida 
klient soovib. Sortiment on lai 
– 200 toodet. Sellesse kuulu-
vad eelroad, kastmed, magus-
toidud, valmistoidud, paja-
road, võileivad, salatid, muide 
ka räime- ja kapsarullid – kva-
liteettooted, mida tellivad siit 
ka suured restoranid. Iga päev 
viiakse Soome oma transpor-

diga terve autokoorem too-
dangut, mis läheb kaupluse-
kettidele ning Viking Line’i 
ja Silja Line’i laevadele Root-
si laua katmiseks. Lõviosa käi-
best annabki toidumüük liini-
laevadele. Masu saabudes ai-
tas 2007. aastal asutatud ette-
võttel ellu jääda just laevade 
toiduturg. Muidugi oli raske, 
tellimusi kasinalt ning inime-
sed said tööle tulla vaid mõ-
neks tunniks päevas. Aga aeg 
on näidanud, et ollakse õigel 
teel – tehakse vaid neid too-
teid, mida tellija tahab. Soome 
ja Rootsi vahel liikuvatel lae-
vadel (ja üldiselt Euroopas) lä-
hevad kõige paremini juustu-
singivõileivad. 

INVESTEERIB JA LAIENDAB
Tagasihoidlikkus toetub pi-

kaajalisele kogemusele. Ülo 
Rekkaro on kakskümmend 
aastat juhtinud suuri toitlus-
tusettevõtteid, olnud Fazer 
Eesti AS juhatuse esimehe ja 
AS Paulig Baltic Eesti turun-
dus- ja müügidirektori ameti-
tes. Ta teab täpselt, et reklaa-
mi ja turundusse paigutatud 
raha ei maksa väga kiiresti ta-
gasi oodata ja seda investee-
ringut on raske mõõta. 

Loo alevikku soetati mõ-
ni aasta tagasi kinnistu, raja-
ti tootmistsehh. Siis osteti val-
lalt veel pisut maad juurde ja 
järgmisel aastal plaanitakse 
veelgi laieneda. Praegu töö-
tab ettevõttes 65 inimest, poo-
le rohkem kui eelmisel aastal. 
Ülo Rekkaro kurdab, et tööd 
on liiga palju, tootmisruu-
mid hakkavad väikeseks jää-
ma. Õnneks on veerand pin-
da veel kasutamata ja järgmi-
sel aastal ehitatakse maja täie-
likult välja.  

Lundenist ei teata suurt mi-
dagi, ehk vaid pisut tänavu 
septembrikuu Äripäevas il-
munud loo “Statoili leiba või-
tavad jäised näpud” põhjal, 
kus muuseas on kirjutatud: 
“Tallinna lähedal Loo alevi-
kus on reas mitukümmend 
külmade näppudega naist - 

nad töötavad külmkapitem-
peratuuril ruumides ja val-
mistavad võileibu Statoili ben-
siinijaamadele. Härmas akna-
raamide taga määrib üks lei-
vale või. Teine paneb singivii-
lu. Kolmas pistab vahele täp-
selt neli Felixi kurgiviilu. Üht 
sorti võileiva valmistamisel 
seisab rivis kuus-seitse vaprat 
naist. Tootmisruum on külm 
kui hundilaut, et toiduained 
temperatuuri kõikumise tõttu 
ei rikneks.” 

Toiduainete käitlemine 
peabki toimuma jahedas kesk-
konnas, muidu tootele värs-
kust ja säilivust ei saa. Tööta-
jad saavad iga pooleteise tun-
ni tagant puhkepausi. Kaad-
ri voolavus on väike, kollektiiv 
hea, räägib Ülo Rekkaro. 

KVALITEEDIKONTROLL ON 
KÕVA 

Kvaliteedikontroll on kõ-
va, pidevalt kontrollitakse toi-
duohutust ja keskkonnanõu-
deid. 

Ega muidu seisa juhataja ka-
bineti seinal kuldraamidega 
tunnistused, üks neist antud 
Eesti 2010. aasta edukale ette-
võttele, teine on aga toiduohu-
tuse ISO sertifikaat, mida on 
Eestis välja antud vaid küm-
mekond. Tunnistamaks, et ko-
gu tootmine vastab toiduohu-
tuse nõuetele, auditeeritakse 
ise ka hankijaid. 

Ülo Rekkaro kinnitab, et siia 

majja ei satu odavat, kahel-
dava päritolu ja kvaliteediga 
toorainet. Reisijate toitlusta-
mine laevadel nõuab eelkõi-
ge tipptasemel häid ja turvali-
si tooteid, sest vastutus tarbija 
ohutuse eest on suur. Tooraine 
hangitakse peamiselt Eestist, 
hinda ei vaadata, sest odavast 
toorainest head toodet ei saa. 
Kartulid, liha-kala ja kõik muu 
valitakse hoolikalt ja eelkõi-
ge kvaliteedist lähtuvalt. Hea 
Eesti toit on kõrgelt hinnatud. 

Ülo Rekkaro lisab lõpetu-
seks: “Jõelähtme vald on ette-
võtlust toetava hoiakuga, mul 
on olnud vallaga head koos-
töösuhtewd. Ettevõttele on 
hea, kui juht on mõnda aega 
paigas ja ka vallas peaks ole-
ma nii, et mingi aeg oleks val-
lavalitsus paigas – muidu kaob 
järjepidevus.”

Eesti edukas ettevõte 2010

• 2008. a – 200 tonni 
•  2009. a – 400 tonni 
•  2010. a – 800 tonni 

Lunden Food OÜ 
toodangu maht 

Üht sorti võileiva valmistamisel seisab rivis kuus-seitse vaprat naist.

Laevadel lähevad kõige paremini juustu-singivõileivad. 

Ülo Rekkaro on 
lõpetanud TPI 
toiduainetetööstuse 
tehnoloogia eriala. 
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Andrus Umboja
Vallavanem

Oktoobrikuu vallavoli-
kogu istung kinnitas lõp-
peva aasta teise lisaeel-
arve. 

Kuigi paberil oli tege-
mist negatiivse lisaeelar-
vega, siis seda pigem for-
maalsetel põhjustel. Ni-
melt selgus käesoleva aas-
ta suvel, et valla eelarvest 
planeeritud kulud Loo ale-
viku ja Iru küla ühisvee-
värgi ja kanalisatsiooni re-
konstrueerimiseks lükku-
vad edasi 2011. aastasse. 
Põhjuseks oli, et riigihanke 
läbiviimine venis vaidlus-
tamiste tõttu planeeritust 
pikemaks ja sellest tulene-
valt lükkub edasi ka mak-
sumaksja lisaraha kaasa-
mise vajadus. 

Eelarve tulupoolt suu-
rendasid eeskätt Vabariigi 
Valitsuse poolt täiendavalt 
eraldatud riikliku toime-
tulekutoetuse vahendid 
pea 800 000 krooni ulatu-
ses, samuti kaevandusta-
su ülelaekumisest 600 000 
ning maamaksu planee-
ritust paremast laekumi-

sest 150 000 krooni võrra. 
Kulude poolel sai tehtud 
mitmeid sisemisi ümber-
tõsteid ning ka osalisi ku-
lude suurendamisi eelkõi-
ge kommunaalvaldkon-
dades, näiteks suurendati 
teehoolduskulusid rohkem 
kui 500 000 krooni ulatuses 
seetõttu, et käesoleva aas-
ta alguses läks lumelükka-
misele erakordsete lume-
olude tõttu 800 000 krooni 
enam vahendeid kui aas-
ta varem. Eeltoodust tule-
nevalt kujuneb 2010. aasta 
eelarve mahuks 93 863 510 
krooni.

Käesolev, 2010. aasta on 
valla rahalist seisu arves-
tades olnud väga hüplev, 
võiks öelda, et see on olnud 
nagu sõit Ameerika mäge-
del. See sõit sai alguse juba 
2009. aasta detsembris, kui 
järsku vähenes meie põhi-
lise tuluallika – üksikisi-
ku tulumaksu – laekumi-
ne, mis tähendas, et masu 
jõudis ka Jõelähtme valda. 
2010. aasta alguses tundus, 
nagu kihutaksime otsejoo-
nes kuristiku poole. Põh-
ja jõudsime veebruaris, kui 
igakuine tulumaksu lae-
kumine oli miljon kroo-

ni väiksem kui ühes kuus 
keskmiselt 2009. aastal. 
Seejärel võtsime nina taas 
kergelt üles tõusu poole 
ja toimus stabiliseerumi-
ne, mis kestis kuni juuni-
ni. Juulis laekus tulumak-
su taas erakordselt hästi, 
rohkem kui 1,5 korda tava-
pärasest rohkem. Aga eba-
meeldivalt üllatavad olid 
september ja oktoober, mil 
tulumaksu laekumise ta-
se keskmisest taas suu-
rusjärgu võrra langes. Mi-
da sellest kõigest järelda-
da saab, on eelkõige tõde-
mus, et põhilise tulualli-
ka, üksikisiku tulumaksu 
planeerimine eelarvesse 
on hetkel prognoosimatu, 
liialt hüplev on olnud sel-
le laekumine 2010. aastal, 
minimaalselt 3,8 miljonit 
ja maksimaalselt 7 miljo-
nit krooni kuus. 2010. aas-
tal planeerisime eelarves-
se tulumaksu väga konser-

vatiivselt, mis õigustas en-
nast igati. Sellest tulene-
valt ei teki käesoleva aasta 
maksuprognoosi täitmise-
ga probleeme, aga tundu-
valt keerulisem saab olema 
2011. aasta tulumaksu lae-
kumise prognoosimine. 

Nagu varem korduvalt 
kirjutatud, on 2010. aasta 
eelarve prioriteediks las-
teaiad, sest lapsi sünnib 
juurde ja iive on meil tuge-
valt plussis. Suurimaks väl-
jakutseks/ettevõtmiseks 
on Loo lasteaia juurdeehi-
tuse lõpulevimine, mille 

tulemusena oleks võima-
lik siin täiendavalt avada 
neli uut rühma. Selle tar-
beks planeerisime eelar-
vesse 4,3 miljonit krooni. 
Septembris/oktoobris läbi-
viidud riigihanke tulemu-
sel osutus aga parim esita-
tud pakkumine pea kolm 
miljonit krooni kallimaks 

ning olime sunnitud kõik 
pakkumised kui liiga kal-
lid tagasi lükkama. Laste-
aia ehitus aga ei oota ja sel-
lest tulenevalt tellisime ko-
he ära juurdeehituse fas-
saaditööd, mida ei saa tal-
veks pooleli jätta. Lisaks 
tellisime ka juurdeehitu-
se projekti ümberprojek-
teerimise, et leida võima-
lusi ehituse hinna oluli-
seks vähendamiseks, mis-
järel saame ehitushanke 
taas välja kuulutada. Selge 
on see, et planeeritud 2011. 
aasta alguseks juurdeehi-
tus kahjuks ei valmi, täp-
ne aeg selgub loodetavasti 
detsembris. Neeme laste-
aia kolmanda rühma ava-
miseks vajalik saali juurde-
ehitus sai valmis oktoob-
ris, hea, et seda õnnestus 
meil osaliselt rahastada 
Hasartmängumaksu Nõu-
kogule kirjutatud projek-
ti rahaga. Ka Kostivere las-
teaed vajab lisarühmi, sel-
le tarbeks kirjutasime pro-
jektitaotluse samasse fon-
di, kust õnnestus saada ra-
ha Neeme lasteaia tarbeks, 
vastust veel ootame. 

Ilusat talveootust kõigi-
le!

Regina Lilleorg
Harju Elu

Möödunud aastal 
Harjumaa aasta õpe-
tajaks tunnistatud Loo 
kooli matemaatikaõpe-
taja Allar Reinhold Veel-
maa pälvis tänavu väga 
erilise tunnustuse.  

Loo koolis seitsmen-
dat aastat õpetava me-
he tööd tunnustati presi-
dendi reaalteaduste eri-
preemiaga.

“See, et mind esitati, 
oli mulle teada. Tõenäo-
sus, et preemia mulle tu-
leb, oli väike, sest kandi-
daate oli üle neljakümne. 
See on nagu bingoloto,” 
kirjeldab Allar Veelmaa 
ning lisab, et ka möö-
dunud aasta eripreemia 
kuulus matemaatikule. 

“Samas on tunnustu-
se pälvimine kahtlemata 
meeldiv,” naeratab õpe-
taja. “Neljandal oktoobril 
helistati mulle presiden-
di kantseleist ja teatati 
komisjoni otsusest.” 

Kirjutab õpikuid
Lihtsalt niisama pree-

miaid ei anta. “Kui õpe-
taja koolis ainult õpetab 
kellast kellani, siis tavali-
selt seda ei juhtu. Hinna-
takse ikka aastate jook-
sul tehtut,” räägib õpe-
taja Veelmaa. “Mina olen 
näiteks õpikuid kirjuta-
nud, neid on minu õpe-
tajaametis olemise jook-
sul kogunenud viis,” näi-
tab ta 10.–12. klassi pak-
se matemaatikaõpikuid, 
millest viimane ilmus 
möödunud aasta jõulu-
del. 

“Eesti koolides 
polegi ühtegi teist 
matemaatikaõpeta-
jat, kellel enda õpi-
kud koolis oleks,” 
naeratab Veelmaa 
ning ütleb, et eks 
nüüd uute õppeka-
vade tulekul lähe-
vad õpikudki üm-
bertegemisele. Uu-
te õppekavade et-
tevalmistamisel on 
ta üks matemaatika 
töörühma liikme-
test. 

“Mat em a at i k a s 
pole küll väga palju 
muudatusi, ent ku-
na õpetamine läheb 
edaspidi kitsast ja 

laia haru pidi, peab tule-
ma ka kaks õpikut,” rää-
gib ta. 

Matemaatik näitab 
rohkeid õppematerjale ja 
ka Tiigrihüppe konkursi 
võidutööd, mida saavad 
nüüd kasutada kõik Ees-
ti õpetajad ja lapsed. 

Ei peedista
Matemaatika pole jõu-

kohane igaühele ja ma-
temaatik teab, et on lap-
si, kellele hoopis paremi-

ni humanitaar- või loo-
dusained sobivad. “Kui 
on näha, et õpilane kal-
dub humanitaarainete 
poole, ei pea ma oma pü-
haks kohuseks teda ma-
temaatikaga n-ö pee-
distada,” muigab õpeta-
ja. “Matemaatikaõpeta-
ja ülesanne ei ole muuta 
matemaatikat vastikuks, 
tuleb ära näidata kohad, 
kus elus seda ainet vaja 
läheb.” 

Neile, kes aeg-ajalt jän-
ni jäävad, on Veel-
maa arvates parim 
võimalus konsultat-
sioon. “Õpetaja üles-
anne on tabada, kus 
on moment, millest 
laps üle ei saa,” üt-
leb ta ning lisab, et 
lüngad matemaati-
kas tekivad ka kooli 
vahetuse tõttu. “Kui 
laps on paikne, on 
õpetajal aega lapse-
ga harjuda ning tea-
da tema nõrku ja tu-
gevaid külgi. Ja kui 
põhikooli eksam 
mõistlikult teha, on 
see sooritamiseks 
jõukohane kõigile,” 
on Veelmaa veendu-
nud. 
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Hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakond
Tel 60 54 860 ja 60 54 880

Jõulutoetust makstakse 
Jõelähtme valla elanikuks 
registreeritud pensionäri-
dele alates 70. eluaastast.   

Kõige kiirem viis toetu-
se kättesaamiseks on teata-
da sotsiaalosakonda oma ar-
veldusarve number. Kes va-
rasematel aastatel on juba 
jõulutoetuse arveldusarve-
le saanud, need ei pea oma 
numbrit teatama, küll aga 
palub hariduse-, kultuuri- 
ja sotsiaalosakond oma kon-
tonumber teatada eakatel, 
kes alles sel aastal on endale 
konto teinud või vahetanud 
arveldusarve numbrit, ja ka 
neil, kes on käesoleval aastal 
saanud 70-aastaseks. Toetust 
makstakse välja ka Jõeläht-
me Vallavalitsuse kassast. 
Kui eakal ei ole võimalik ra-
hale ise järele tulla, saab mõ-
nele pereliikmele kirjutada 
volituse, mille alusel kassa 
toetuse välja maksab.

Nagu ikka, saavad jõulu-
toetust ka meie elanikere-
gistris olevad puudega las-
tega pered ning paljulapseli-
sed pered.

28. oktoobril 2010 toimunud voliko-
gu istung oli ajaloos esimene, mis õnnes-
tus täies mahus läbi viia VOLIS-e abil elekt-
roonses vormis. 

Esines küll üksikuid tõrkeid ja mitte kõik as-
jad ei sujunud päris nii, nagu see ideaalis oleks 
võinud olla, kuid üldjoontes süsteem töötas. 
Arvestades, et tegemist on ikkagi pilootprojek-
tiga, tuleb tõdeda, et iga süsteem vajab kasu-
tamise algusjärgus jätkuvat täiustamist ja sea-
distamist. Mul on aga väga hea meel, et Jõe-
lähtme vald on volikogu töö digitaliseerimi-
sel teenäitajaks ja ma loodan, et seeläbi saame 
oma töö kvaliteeti tublisti tõsta.

Viimasel volikogu istungil algatati kolm uut 
detailplaneeringut, üks planeering oli jõud-
nud menetluse lõpuni ning läks kehtestami-
sele. 

Otsustati toetada söeterminalile vee erika-
sutusloa andmist, et oleks söe laadimisel või-
malik minimeerida lenduva tolmu hulka ja se-
da ka talvel, pritsides söehunnikuid lumeka-
huritest. Loodame, et see aitab kõigi söetermi-
nali lähedal elavate inimeste elamistingimusi 
olulisel määral parandada.

Kuigi päevakord ei olnud pikk, oli seal ka ük-
sikuid põnevamaid punkte. Päevakorra esi-
meste punktide 
seas tuli arutlusele 
pumphüdroelektri-
jaama (ehk nn gra-
niidikaevanduse) 
detai lplaneering, 
mille volikogu oma 
juulikuisel istun-
gil algatanud oli. Detailplaneeringu algata-
mise vastu oli esitatud eelnõu rohkem kui 300 
allkirjaga, mille andjate arvates ei olnud alga-
tamine põhjendatud. Selle eelnõu kõrvale oli 
vallavalitsus omakorda konkureeriva eelnõu-
na esitanud oma uue nägemuse probleemi la-
hendamisest, nähes ette lahenduse, et detail-
planeeringu menetlus jätkuks kuni keskkon-
namõjude hindamise tulemuste selgumise-
ni ja seejärel toodaks probleem uuesti voliko-
gu ette. Selline lähenemine on mõistlik ja jätab 
vallale taganemistee, kui peaks selguma pro-
jekti keskkonnaohtlikkus. Vallavalitsuse argu-
mentatsioon oli volikogu jaoks veenev ja voli-
kogu enamus toetas seda. Vallakodanike alga-
tatud eelnõu toetust ei leidnud. Olin volikogu 
esimehena antud hääletusel erapooletu, ku-
na arvan, et tegelikult ei oleks pruukinud val-
lakodanike esitatud eelnõu hääletusega kii-
rustada, vaid ootata keskkonnamõjude hinda-
mise tulemuste selgumist ning hääletada siis, 
kui meil on olemas rohkem infot selle projek-
ti kohta. Volikogu enamus oli aga seda meelt, 
et mõlemad eelnõud tuleb läbi hääletada ja nii 
saigi kodanike eelnõu tänase seisuga tagasi lü-
katud. Olen kindel, et diskussioon antud küsi-
muses ei ole sellega kindlasti mitte lõppenud, 
vaid alles algamas. 

Eelmisel korral teisele lugemisele suunatud 
lisaeelarve võeti seekord koos väikeste muu-
datustega vastu. Lisaeelarve sisu seisnes tu-
lude poolelt eelkõige maksude oodatust pare-
mas laekumises ning kulude poolelt Loo laste-
aia juurdeehituse soovitust aeglasema ehitus-
tempo tõttu tekkinud kokkuhoius. Sellest tin-
gituna vähendati 2010. aastal vajalike finant-
seerimistehingute mahtu ca 4,5 miljoni kroo-
ni võrra. 

Novembris on volikogu esimehe vastuvõtu-
aeg traditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval 
25.11 kell 15.00 kuni 17.00. 

Loomulikult on oodatud ka kõik pöördumi-
sed nii kirja kui telefoni teel:

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

Skype: art.kuum

VALD

Eelarvest, rahast ja lasteaia ehitusest

Matemaatika on Allar Veelmaale töö ja hobi Jõulutoetus

Jõelähtme vald 
on volikogu töö 
digitaliseerimisel 
teenäitajaks

Üksikisiku tulu-
maksu planeeri-
mine eelarvesse 
on hetkel prog-
noosimatu

Volikogu 
esimehe 
veerg
Art Kuum 
volikogu esimees

Üksikisiku tulumaksu laekumine 2010 kuude lõikes

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober

4 504 473 3 833 879 4 545 097 4 639 564 4 607 421 4 656 474 7 001 897 4 658 701 4 265 463 4 189 577
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MARTIN BUTENKO Valeriya Kostyushina
Sergei Butenko

Aruaru küla

SONJA ARABELLA LUKA Monika Evartov
Eerik Luka

Haljava küla

HANNA LIPSTOK Jana Rikko
Hannes Lipstok

Haljava küla

ANDREAS KUUM Elo Kuum
Art Kuum

Iru küla

MAGNUS RANNALA Evelin Eikla
Raivo Rannala

Iru küla

ALEKSANDRA JEVDOKIMOVA Aksana Jevdokimova
Jevgenij Jevdokimov

Iru küla

LISETTE KLAMAS Kerli Taska
Alar Klamas

Jõesuu küla

JOHANNA JOHANSON Margit Hunt
Jan Johanson

Jõesuu küla

OSKAR ERIK PÕDER Gerli Jõesalu
Janek Põder

Jägala küla 

MIA MARII SONN Marina Sonn
Rain Sonn

Kaberneeme küla

AIRIKE VIMB Anneli Vimb
Erkki Vimb

Kallavere küla

MARTEN MALVA Leila Malva
Margus Malva

Koogi küla

MIA PETERSON Kristi Härm
Sten Peterson

Kostiranna küla

Kaks korda aastas, emadepäeval ja isadepäeval, toimub pisikeste vallaelanike pidulik vastuvõtt – lusikapidu. Kaunis üritus algatati 16 aastat tagasi ja seda võib õigusega pidada meie oma kodaniku päevaks. 

KALVIN TRISTAN TERASMA Urve Terasma Kostivere alevik

MERILI PÕLISTE Mari-Liis Maas
Engis Põliste

Kostivere alevik

GRETE TUISK Katrin Tuisk
Tõnu Tuisk

Kostivere alevik

TREVIS REIMAN Kairi Reiman
Arik Piirisild

Liivamäe küla

GERMAN TSÕGANOV Ljudmila Tsõganova
Oleg Tsõganov

Liivamäe küla

HENRI HARTÕKAINEN Elo Matsi
Tarmo Hartõkainen

Liivamäe küla 

DENIS RAUDKIVI Nadežda Raudkivi
Bogdan Jan Kaminski

Loo alevik

MARII-HELEEN MÄEVEER  Kaili Soomuste
Margus Mäeveer

Loo alevik

CHIARA KIVISAAR Katre Hall
Kendy Kivisaar

Loo alevik

SIIM LEHTMA Katrin Lehtma
Andres Lehtma

Loo alevik

MATTIAS LEPVALTS Siiri Vilimaa
Toomas Lepvalts

Loo alevik

KRIS VILBA Dea Altmets
Janno Vilba

Loo alevik

RAIGAR ROOS Karin Jaškov
Alar Roos

Loo alevik

CHRIS-AKSEL MÄÄR Leiki Lehemets
Mauno Määr

Loo alevik

TRISTJAN OLAF PÄRN Kristi Pärn
Ülar Pärn

Loo alevik

MERIBEL SEPP Merle Raudam
Marko Sepp

Loo alevik

KERDAN KADAJA Avelii Tiimann
Elvis Kadaja

Loo alevik

ANDREE MAKKI Anneli Kolgo-Makki
Aivar Makki

Loo alevik

MARLEEN MIKSON Anneli Mikson Loo alevik

MERILIIS OTTIS Maarja Ottis
Mehis Ottis

Maardu küla

LISETE RATNIK Liina Riitsaar
Taavi Ratnik

Neeme küla

KRISTJAN LOIGO Kristel Loigo
Jan Loigo

Neeme küla

LEON UNO RATNIK Enel Vaik
Tanel Ratnik

Neeme küla

MATHIAS LUžKOV Kristi Selmet
Magnus Lužkov

Neeme küla

ALEKS INGVAR PIIRIMÄE Elina Piirimäe
Jaanus Piirimäe

Rebala küla 

EMMA PAKATS Irina Kolk
Heigo Pakats

Sambu küla

Jõelähtme vallas 1. aprill – 1. oktoober 2010 sündinud lapsed

Merike Metstak

“Kui ma olen vallaela-
nik, siis ma tagan vähese-
gagi selle, et vallal on va-
hendeid minu elukvalitee-
ti kindlustada”

Jõelähtme Vallavalitsus 
loosib  ajavahemikul 22. no-
vembrist 31. detsembrini end 
Jõelähtme valla elanikuks re-
gistreerunute vahel välja go-
lfikursuse kahele maksu-
musega 3000 krooni. Kursu-

se saab valida endale sobival 
ajal alates mai algusest. Kur-
sus kestab kas kaks pikemat 
päeva või kolm päeva (12 tun-
di). Kursused toimuvad nii 
nädalalõppudel kui ka töö-
päevade õhtutel. 

Aga iga nüüd valla elani-
kuks registreerunu saab va-
lida kolme kingituse vahel, 
milleks on valla logoga T-
särk, vihmavari või kümne 
korra pääse Loo spordihoone 
ujulasse. 

Eelmisel aastal loosiga ta-
suta golfikursuse võitnud Jaa-

na Pikalev ja Marko Jets kin-
nitavad, et on vallale tänu-
likud selle eest, et vald mak-
sab perele lapsehoiutoetust, 
sest ametlikult lapsel laste-
aiakohta valla lasteaias ei ole. 
Jaana Pikalev ütleb, et on val-
last saanud iga pöördumise ja 
abipalve peale kiiresti tagasi-
sidet ja juhendeid, kuidas toi-
mida. “Kui ametlikult mõel-
da, siis laekub minu kui val-
lakodaniku üksikisiku tulu-
maks valla eelarvesse, nen-
de laekumiste järgi planee-
rib vald oma eelarve. Ehk siis 

see on see raha, mille eest 
vald teeb minu ja minu pere 
elu selles vallas rõõmsaks ja 
elamisväärseks. Näiteks lük-
kab talvel tee lumest puhtaks, 
ehitab kergliiklusteid, orga-
niseerib haridus- ja kultuu-
rielu, maksab toetusi ja teeb 
palju muud kasulikku. See on 
vallakodanik olles see vähim, 
mida ma ise enda terve elu-
keskkonna tagamiseks ära te-
ha saan. Ühesõnaga: kui ma 
olen vallaelanik, siis ma ta-
gan vähesegagi selle, et vallal 
on vahendeid minu elukvali-

teeti kindlustada. Saan ala-
ti olla kindel, et vald arvestab 
siis ka kodanikult tulevate et-
tepanekute ning abipalvete-
ga, ütleb Jaana Pikalev.

Jätame maksud endale

• inimesele omavalitsuse teenus-
te osutamisel ja valimisõiguse 
teostamisel, 

• üksikisiku tulumaksu jagamisel 
riigi (88,6%) ja omavalitsuse 
(11,4%) vahel. 

Miks on elukoha 
registreerimine 
vajalik? 

• elektrooniliselt riigiportaali 
eesti.ee kaudu; 

• digitaalallkirjaga Jõelähtme 
Vallavalitsuse e-posti aadressil 
kantselei@joelahtme.ee ; 

• posti teel aadressil Harjumaa, 
Jõelähtme küla, postiindeks 
74202; 

• isiklikult Jõelähtme Vallavalit-
suse kantseleis esmaspäeval, 
teisipäeval ja neljapäeval 
8.00–17.00, kolmapäeval 8.00–
18.00 ja reedel 8.00–14.00. 

Elukohateadet 
saab esitada:

Urmas Kingsepp

Rahvastikuregistri andmed tegelikkusele vastavaks – 
iga elukohateate esitanu saab kingituse!
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Inga Korts-Laur
projekti koordinaator

Comeniuse projekti web-
Ecam 2009–2011 teine te-
gevusaasta algas etteval-
mistustega teiseks projek-
tikohtumiseks Leedus. Eu-
roopa keelte nädalal kogu-
sime teadmisi partnermaa-
de kohta: koostasime mõt-
tekaartide abil Prantsus-
maa- ja Leedu-teemalised 
plakatid, õppisime laulu-
mänge ning valmistasime 
ja maitsesime traditsiooni-
lisi maiustusi.

Vastuvõtt Leedus Plunge 
Põhikoolis 21. oktoobri hom-
mikul oli eriliselt südamlik. 
Juba fuajees tervitati küla-
lisi Eestist ja Prantsusmaalt 
rahvatantsu ja traditsioonili-
se soola-leivaga. Kooli muu-
seumis demonstreerisid õpi-
lased endisaegseid koolivor-
me ja õppevahendeid. Uu-
distasime rikkalikult illust-
reeritud kroonikaraamatuid 
ja koolipäevikuid. Ametlikul 
tseremoonial said külalisde-
legatsioonide esindajad või-
maluse tutvustada oma maad 

ja kooli. Kontserdil kõlas kõi-
gi kolme maa muusika ning 
tantsuringi haarati ka külali-
si. Kooliõue istutati üheskoos 
kasepuu ning lasti lendu rah-
vusvärvides õhupallid, kuhu 
kõik külalisõpetajad olid eel-
nevalt kirjutanud oma rahu-
soovi maailmale. Pidulauas 
rahvusroogade tutvustami-
sel pakkusime omaküpseta-
tud musta leiba sibula ja ki-
luga. Kõik söödi ära ning tuli 
puudugi. 

Inglise keele tund pakkus 
äratundmisrõõmu, sest kasu-
tusel oli sama õppekomplekt, 
mille järgi ka meie kooli õpila-
sed õpivad. Samuti olid tutta-
vad nähtud õppemäng ja laul. 
Kunstiõpetaja Virve Kerm viis 
läbi praktilise kunstitunni, 
kus lapsed tegid tutvust imp-
ressionismiga, mis on meie 
projekti esimene käsitletav 
teema sel õppeaastal. Pärast 
linnapea vastuvõttu üllatati 
meid rahvusliku tantsueten-
duse ja oma regiooni vanaaeg-
se traditsioonilise õhtusöögi-
ga. Põnevust tekitas puulusi-
ka kasutamine nii kartulikoo-
rimisel kui söömisel ja eest-
lastelegi tuttav silgusoolvesi 
supina pidulaual. Pidu lõppes 
kaerajaaniga.

Leedu vaatamisväärsustest 
on vast kõige muljet avalda-

vam Šiauliai lähedal asuv Ris-
timägi, kuhu sadade aasta-
te jooksul kokkutoodud küm-
netele tuhandetele ristidele li-
sanduvad iga päev turistide 
poolt heade soovide ja lootus-
tega asetatud ususümbolid. 
Tugevatel usutraditsioonidel 
põhinevast rahvuslikust uh-
kusest ja meelekindlusest an-
dis tunnistust ka kaunis Vil-
niuse vanalinn oma hoolega 
säilitatud kultuuripärandi-
ga. Kaunases nautisime maa-
ilmakuulsa kunstniku, muu-
siku ja helilooja M. K. Ciurlio-
nise kunsti. Folkloori väljapa-
nekul imetlesime rahvuslik-
ke tekstiile ning eelkõige ka 
mujal Leedus silma hakanud 
täiuslikku puugravüüri. 

Oli meeldiv põhjalikumalt 
tundma õppida riiki ja rah-
vast, kellega meid ühendab 
asukoht Läänemere ääres 
ning sarnane lähiajalugu. 

Ootusärevusega valmistu-
me projekti pidulikuks lõpe-
tamiseks Neemes juba eelole-
val suvel, kui Tallinn on Eu-
roopa kultuuripealinn ning 
toimub koolinoorte laulu- ja 
tantsupidu.

Mare Lilleorg, 
Loo KK õppealajuhataja
Maiu Pintman, 
algklasside õpetaja

Loo Keskkoolil on hea 
meel järjekordsete uute 
õpilaste üle, kes alustavad 
oma kooliteed 2011/2012.
õppeaastal just Loo koolis.

Et tulevased õpilased saak-
sid tutvuda õpetajate ja kooli-
majaga, kutsume kokku kooli-
eelse rühma. 

2011/2012. õppeaastal on 
toredateks klassiõpetajateks 
Rita Jõemets (klassiruum 31) 
ja Maiu Pintman (klassiruum 
32).

Miks tulla eelkoolirühma 
Loo Keskkooli? Eks ikka sel-
leks, et väikesele inimese-
le oleks kool kohaks, kuhu ta 
julgeb ja tahab tulla. Et tal-
le oleks selge, kuidas seal ol-
la ning tunda end oma uues, 
koolilapse rollis hästi ja tur-
valiselt.

Niisuguses koolis on igal 
lapsel kindlam tunne õppida. 
Sellest, et laps kooli tulles tun-
neb tähti või isegi oskab luge-
da ning lahendada peast liht-
samaid arvutamisülesandeid, 
jääb koolitee edukaks alus-
tamiseks väheks. Eelkoolis 
püüame anda lapsele esimesi 
kogemusi koolis töötamiseks. 
Siin saab ta tuttavaks nende-

ga, kellega alustab õppimist 
1. klassis – kaasõpilaste ning 
õpetajaga. Väga tähtis on os-
kus suhelda kaaslaste ja täis-
kasvanutega. Eelkoolis toi-
mub mänguline tegevus, läbi 
mängu arendame laste vaat-
lusoskust, kuulamisoskust 
ning õpetame keskendumist 
oma töösse – kõike, mis vaja-
lik edukaks koolitööks. Sellel 
ajal, kui lapsed koos õpetaja-
ga klassiruumis õpivad, kuu-
lavad vanemad loenguid.

Esimene kokkusaamine on 
12.02.2011 kl 10.00–10.45.

Lastel palume kaasa võt-
ta harilik pliiats, värvilised 
pliiatsid, kustutuskumm – 
need õppevahendid peavad 
iga kord kaasas olema.

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õpeta-
jad Rita Jõemets ja Maiu Pint-
man.

Lastevanematele info jaga-
mine koolis toimuvast õppe-
tööst ja üldisest korraldusli-
kust poolest, tugispetsialisti-
de tutvustamine – õppealaju-
hataja Mare Lilleorg. 

NB! Saame kokku kooli fua-
jees.

Teine kokkusaamine on 
12.03.2011 kell 10.00–10.45. 

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õpeta-
jad Rita Jõemets ja Maiu Pint-
man.

Logopeed kell 10.00–10.15.
Lastevanematele kell 10.15–

10.45 vestlus-loeng “Lapse 
emotsionaalsest toetamisest 
enne kooliminekut ja kohane-
mise hõlbustamisest esimesel 
kooliastmel” – kooli psühho-
loog Maret Härm-Tilk.

Kolmas kokkusaamine on 
16.04.2011 kell 10.00–10.45.

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õpeta-
jad Rita Jõemets ja Maiu Pint-
man.

Lastevanematele loeng 
“Suhtlemine ja käitumine 
koolis. Probleemolukorda-
de lahendamise viisid ja vilu-
mused Loo Keskkoolis” – sot-
siaalpedagoog Regina Serge-
jeva.

Neljas kokkusaamine on 
14.05.2011 kell 10.00–10.45.

Lastele koolimaja tutvusta-
mine ning mängulised tege-
vused – õpetajad Rita Jõemets 
ja Maiu Pintman.

Lastevanematele avatud 
vestlusring:
1. direktor Ants Rebane vastab 
lastevanemate küsimustele;
2. õppealajuhataja Mare Lil-
leorg – avalduste vormista-
mine Loo Keskkooli astumi-
seks;
3. õppetööks vajaminevate 
asjade nimekiri klassiõpeta-
jatelt – Rita Jõemets ja Maiu 
Pintman.

Evelyne Lusti, 
õpetaja

Kasvataja tõi 14 lasteaia-
last ise kohale. Pärast, poo-
le kuue paiku tulid vane-
mad lastele järele.

Esmalt tutvusime oma tuleva-
se klassiga, rääkisime sellest, 
milline ettekujutus kellelgi 
koolist on: mida seal tehakse, 
kes koolis õpivad ja töötavad. 

Seejärel toimus ekskursioon 
koolimajas. Rääkisime täh-
tedest ja lapsed moodustasid 
kohapeal tähti iseendast – nii 
“kirjutasime” ja lugesime ka 
sõnu (lapsed tulid vastavaid 
tähti klassi ette tegema). See-
järel kirjutas iga laps oma ni-
me tahvlile.
Edasi rääkisime aastaaega-
dest (mitu on? millised kuud 
sobivad millisesse aastaae-
ga?). Laulsime aastaaegade ja 
sünnipäevade laulu, mängisi-

me pantomiimimängu (laps 
luges või sai pildi järgi aru, 
millist pantomiimi esitada, nt 
suvine muruniitmine, kevadi-
ne ja sügisene künd traktori-
ga, lumekühveldamine talvel 
jne). Viimaks mängisime ke-
vadise kartulipaneku ja sügi-
sese kartulivõtu mängu (kar-
tuliteks olid kastanimunad).
Lõpetasime taas ühise vest-
lusega – mis jäi meelde, mis 
meeldis, mida järgmisel kor-
ral kaasa võtta.

Rain Peerandi 
õpetaja

Sügisese koolivaheaja 
esimestel päevadel toimus 
Jõhvis Eesti Koolispordi Lii-
du korraldatav üle-eestiline 
õpetajate korvpallivõistlus. 
Mänge peeti eelmisel aastal 
valminud värskes Jõhvi spor-
dihoones. Õpetajaid ja kooli-
de võistkondi oli mõõtu võt-
ma tulnud igast Eesti nurgast. 
Võistlusi peeti kolmes liigas: 
I liigas osales 9 võistkonda, II 
liigas 8 võistkonda ja III liigas 
6 võistkonda.  
Loo kool osales kõrgeimas ehk 

I liigas, kus oli loositud 3 ala-
gruppi. Turniirisüsteem nä-
gi ette, et alagruppide võit-
jad mängivad kohtadele 1.–3., 
alagruppide teised kohtadele 
4.–6. ning gruppide kolman-
dad kohtadele 7.–9. 
Turniiri esimeses mängus 
kohtus Loo kooli võistkond 
Tartu Descartes’i Lütseumi 
võistkonnaga. Mäng oli vä-
ga tasavägine ning pingeli-
ne. Mänguaja lõppedes pidid 
tartlased tunnistama lookate 
paremust 30 : 22. Alagrupi tei-
ses mängus kohtus Loo kool 
Raudna Põhikooliga Viljandi-
maalt. Raudna PK vastu sujus 
koostöö hästi ning resultatiiv-
selt. Jällegi võit Loo KK võist-

konnale 37 : 33. Kahe võiduga 
tagati alagrupis esikoht ning 
koht kolme parema kooli hul-
gas. 
Finaalgrupi esimeses kohtu-
mises mindi vastamisi Ko-
hila Gümnaasiumiga. Korvi-
devaeses ja närvilises män-
gus suutsid Loo kooli mängi-
jad olla paremad tulemusega 
21 : 20. Turniiri viimases män-
gus kohtus Loo kool Rakve-
re Reaalgümnaasiumiga ning 
kindlustas mängu võiduga 
32 : 27 võistluse esikoha. Loo 
kooli võistkond mängis järg-
mises koosseisus: Mari Piir, 
Annika Tammik, Kersti Le-
pik, Risto Jamnes, Jüri Paavel 
ja Rain Peerandi. 

Rain Peerandi 

Harjumaa koolidevahe-
listel meistrivõistlustel jalg-
pallis saavutas Loo kooli 8.–
9. klasside poiste meeskond 
II koha.
Finaalturniirile eelnes alagru-
piturniir, mis peeti Loo staa-
dionil. Alagrupiturniiri esi-
meses mängus alistati Kuu-
salu kooli poisid tulemusega 
7 : 0, teises kohtumises oli vas-
taseks tugev Maardu Güm-
naasium. Selle mängu lõppe-
des oli tablool seis viigiline 
2 : 2. Et alagrupist pääses edasi 
ainult üks meeskond, siis tu-
li viimases mängus Loo koo-
li võistkonnal võita Kostivere 
PK poisse võimalikult suure 
väravate vahega, kuna Maar-
du oli samuti esimese mängu 
võitnud 7 : 0. Loo kooli mees-
kond võitis Kostiveret tulemu-

sega 15 : 1 ning tagas sellega 
edasipääsu finaalturniirile.
Harjumaa jalgpalli MV fi-
naalturniir peeti viie mees-
konna osavõtul Keilas. Finaa-
li olid lisaks Loo koolile pää-
senud veel Viimsi, Kiili, Laag-
ri ja Keila koolid. Esimeses 
kohtumises läksid vastamisi 
Loo ja Keila koolid. Mäng kul-
ges väga tasavägiselt ja pin-
geliselt. Mängu lõppedes pi-
di Loo meeskond tunnista-
ma vastaste paremust 1 : 0. 
Kuid poisid ei heitnud meelt. 
Päeva teises mängus oli vas-
taseks Viimsi kool. Mäng kul-
ges Loo võistkonna dikteeri-
misel ning mängu lõppedes 
oli tablool seis 5 : 2 Loo koo-
li kasuks. Järgmises mängus 
mängiti Kiili kooli vastu. Loo 
kooli poisid said jällegi või-
durõõmu maitsta tulemusega 
2 : 0 ning selle võiduga tagasid 
nad endale teise koha, olene-
mata viimase mängu tulemu-

sest. Viimases mängus mindi 
vastamisi Laagri kooli võist-
konnaga. Et teine koht oli ta-
gatud, alustasid mängu Loo 
kooli poolelt enamjaolt vahe-
tusmängijad, et kõik saaksid 
piisavalt mängurõõmu tunda. 
Mängu võitis lõpuks Loo koo-
li meeskond seisuga 3 : 2. See-
ga saadi finaalturniirilt kolm 
võitu ja üks kaotus ning auta-
suks teine koht.
Loo kooli meeskonnas män-
gisid järgmised õpilased: Alex 
Sander Sepp, Martin Palmik, 
Vladislav Ogorodnik, Rain 
Kaaret, Tauri Dreger, William 
Vaask, Karl-Hendriko Kobi, 
Martin Altmets, Allar Valge, 
Geido Rekkaro, õpetaja Rain 
Peerandi.
Paremusjärjestus: 1. Keila 
kool, 2. Loo kool, 3. Kiili kool, 
4. Viimsi kool, 5. Laagri kool.
Ülejäänud mängude tulemu-
si ning pilte vt www.harjus-
port.ee.

Neeme Algkooli comeniuslaste 
juhendajad Leedus

Loo Keskkoolis alustab tööd eelkool

Kostivere eelkool alustas edukalt

Loo kooli õpetajad võitsid

Loo kooli poisid Harjumaa teised
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Isad läksid kooli

Lugemisaasta jätkus ettelugemispäevaga

Merike Metstak

Isadepäeval mõtleme 
oma isadele rohkem kui ta-
valiselt.

Kunagi varem ei ole Kosti-
vere koolis isadele nii palju tä-
helepanu pööratud, neid täht-
sustatud. Terve nädala jooksul 
ja eri õppeainete kaudu. Isad 
istusid tunnis ja andsid ise 
tunde. Käidi isade töö juures, 
neist joonistati pilte ja lauldi 
laule. Hea, et aeg, mil isade-
ga suheldi vaid lastevanema-
te koosolekul, on ammuilma 
möödanik. 

Teine klass oli päev läbi rah-
vast pungil, kõik lisapingid 
hõivatud. Isad tegid kaasa ter-
ve koolipäeva, kõik tunnid – 
emakeel, laulmine, matemaa-
tika. Koos lastega käidi kooli 
sööklas söömas. 

Klassijuhataja Tiina Kaasik: 
“Minul on see komme tavaks 
muutunud – ühel aastal emad, 
siis vanaemad ja siis jälle isad. 
Isad isadepäeval ja emad ema-
depäeval kindlasti. Alustasin 
sellega juba aastaid tagasi, tä-
na oli mul klassis 13 isa, 7 neist 
jäi kuni koolipäeva lõpuni. 
Lastele meeldib tänane päev 
väga. Sander näiteks ütles, et 
tema ilma isata tundi ei tulegi, 
isa jõudis 5-minutilise hiline-

misega, tööpäev ju. Vaatama-
ta tavalisele tööpäevale olid 
paljud isad kohal, klassi ees oli 
pisut kõhegi seista, täitsa uus 
olukord. Nuttu oli ka, siis kui 
üks isa pidi varem ära mine-
ma. Tänane päev andis mul-
le väga positiivse emotsiooni. 
Selliste hetkede nimel tasub 
tööd teha.”

Andrus Martmaa, Getry-
ni isa ütles, et võttis hommi-
kupooliku töölt vabaks. “Tore 
üritus, laps elab koolipäevale 
väga kaasa. Meeldiv oli näha ja 
kogeda, kuidas Kostivere Põ-
hikoolis koolipäev välja näeb. 
Muidu kuulen vaid lapse mul-
jeid, tänane kogemus on küll 
tohutult positiivne. Juhenda-
mise metoodika on vaba, ei 
mingit pinget, õpetaja aitab ja 
suunab. Hinnates hetke või-
malusi ja ressurssi, on vald ja 
kool tublilt toimetanud. Kos-
tiveres on lapse jaoks olemas 
kõik huviringid, muusikakool 
ja sõbralik keskkond. Kool on 
saavutanud maksimumi, me-
toodika on hea, kõike õpeta-
takse nägema läbi loogikapris-
ma. Jääb üle vaid tänada koo-
li personali. Eesti haridussüs-
teem on igas kohas ühesugune 
ja põhikoolid kõik samaväär-
sed, eliitkooli pürgimisel on 
ehk mingi muu motivatsioon. 
Olen täna nähtu ja kogetuga 

äärmiselt rahul. Vähem kom-
mertslikkust, rohkem siirust 
ja loomulikkust – koduläheda-
ne kool on lapsele alati parim. 
Liiatagi ei pea ma olema oma 
lapsele taksojuht.”

Mehis Visker, Romi isa: “Oli 
äge, sellist asja pole enne kuul-
nudki. Võtsin ekstra vaba päe-
va. Muusikatund oli parim, 
laulsin kõvasti kaasa. Mate-
maatika oli kõige raskem, ei 
saanudki kõikide ülesannete-
ga kiiresti valmis.”

Marko Raudlam, Markos-
Joosepi isa: “Meile algas päev 
suure sigina-saginaga, mind 
valdas ärev tunne, mida pol-
nud kogenud juba 30 aastat – 
kooli, tundi! Kui esimeseks, 
muusikatunniks kohale jõud-
sime, oli tund just alanud. Si-
senedes laulvate isade ja laste-
ga klassi süvenes ärevus veel-
gi – mis siis eesti keele ja mate-
maatikatunnis toimuma hak-
kab?! Matemaatikatunnis an-
dis õpetaja ülesande ka isade-
le: kuidas jagada kahe isa ja ka-
he poja vahel ära neli õuna, nii 
et üks jääks järele? Matemaa-
tika oli tõesti päris raske, aga 
ülesanne see-eest eluline ja 
loogilist mõtlemist vajav. Isa-
dele lõppes koolipäev kosuta-
va kõhutäiega kooli sööklas – 
maitsev supp ja magustoit. Ta-
han tänada kooliperet ja ees-

kätt klassijuhataja Tiina Kaa-
sikut meeldivalt korraldatud 
koolipäeva eest.”

Klassijuhataja Neida Tuisu 
sõnul oli isegi 1. klassis üks isa 
tundi andmas. Rääkis muinas-
juttu, pärast joonistati kuuldu 
ainetel, improviseeritud koo-
litunniga jäid mõlemad poo-
led rahule. IT alal töötav isa 
tuli õpetajana suurepäraselt 
toime. Lugesime klassiga isa-
le luuletuse ja soovisime talle 
kõik kooris head isadepäeva.

Klassijuhataja Evelyne Lusti 
ütles, et meeldivaid ning koos-
tööalteid isasid on Kostive-
re kooli lastel palju: kiirel töö-
ajal tulid oma lapse klassides-
se üllatustunde andma 4. klas-
si õpilaste Ronaldi ja Susanna-
Reti isad. Emma isa töö juur-
de Tallinna prügilasse sõitsi-
me koos kõigi algklasside õpi-
lastega – toimus ülimalt põ-
nev ning keskkonnateadlik-
kust tõstev ekskursioon. Sa-
muti andsid sel nädalal koolis 
tunde Carmeni ja Marijelli isa 
(6. ja 8. klassis) ning Mihkli isa 
9. klassis. Tänan kõiki isasid, 
kes olid läbiviidud tunnid ja 
meeldejääva ekskursiooni vä-
ga huvitavalt, tänapäevaselt ja 
mitmekülgselt ette valmista-
nud. Kooli ja isade ühisprojekt 
läks 100-protsendiliselt korda, 
sest õnnelikud olid nii välja-

kutse vastuvõtnud isad, õpeta-
jad kui meie kõige tähtsamad – 
lapsed. 

Kostivere kooli teine veerand 
edeneb toidukultuuri tähe all, 

proovitakse sööklas lauakom-
beid lihvida. Peagi lõpetatak-
se kooliveerand ühise jõulu-
lõunaga. 

Karin Harju
Kostivere kooli emakeeleõpetaja 

Lugemisharjumused ku-
junevad teatavasti välja ju-
ba lapseeas.

Sellises peres, kus väär-
tustatakse haridust, peetak-
se lugu ka raamatutest. Olgu-
gi et tänapäeva noori köida-
vad rohkem atraktiivsed arvu-
timängud ja Interneti suhtlus-
portaalid, jääb nii kodu kui ka 
kooli üheks pühaks eesmär-
giks meie emakeele säilitami-
ne ning mis oleks selleks veel 
parem võimalus kui eestikeel-
se ilukirjanduse popularisee-
rimine.

Meeldiva lugemiselamu-

se võib saada ka ettelugemi-
se kaudu. Meie koolis on juba 
mitu aastat I veerandi viima-
sel päeval korraldatud ettelu-
gemisvõistlust, kus tutvusta-
takse mingi kindla autori või 

teemaga seotud kirjanduslik-
ku loomingut. Samas toimib 
efektiivselt ettelugeja-publiku 
suhe: mõni tekst jääb kuula-
jatele erilise esituse tõttu häs-
ti meelde ja tekitab soovi raa-

matust või kirjanikust edaspi-
di rohkem teada saada.

Sel aastal pühendasime et-
telugemispäeva nüüdisaja ühe 
silmapaistvama eesti kirjani-
ku Andrus Kiviräha loomingu 
tutvustamisele. Kivirähalt on 
ilmunud üle paarikümne raa-
matu, mille hulgas on lugusid 
nii suurtele kui väikestele.

5.–9. klassi õpilaste etteloe-
tud tekstid olid võetud raa-
matutest “Kaka ja kevad”, “Sir-
li, Siim ja saladused”, “Rehe-
papp” ja “Mees, kes teadis us-
sisõnu”. Kõigis etteloetud lugu-
des tuli esile Kivirähale omane 
huumor – kohati lõbus ja nal-
jakalt lahe, kohati liialdatult 
irooniline-satiiriline. Tegelas-
te ja sündmuste osas võib tõm-

mata paralleele mineviku ja 
tänapäeva vahel ( “Rehepapp” 
ja “Mees, kes teadis ussisõnu”). 
Tähelepanuväärne on kirjani-
ku oskus tuua osa meie folk-
loorist tänasesse päeva näi-
teks allegooriliste ehk mõis-
tukõneliste krattide, puukide, 
libahuntide kujul. Loodan, et 
publik tajus autori muret eest-
laste pärast, kelle peamine 
eesmärk on vaid varalise ka-
su saamine, kusjuures unus-
tatakse ära meie esivanemate 
kombed ja tavad ning võetakse 
liiga kergelt omaks võõrad sõ-
nad, kombed, uskumused. Kas 
meie keelgi on seetõttu hääbu-
misele määratud?

Etteloetud katkendid panid 
küll kuulajaid tihti naerma, 

kuid enamik tunnetas lugude 
tõsist allteksti.

Seda päeva ja lugejaid et-
te valmistades tajusin õpilas-
te positiivset suhtumist ja osa-
võtlikkust, samuti nende eel-
teadmisi autori ja tema loo-
mingu kohta. Publikki ei pida-
nud pettuma, sest ettelugejate 
tase oli muljet avaldav. Niisiis 
– igaüks sai midagi: kes osa-
lemisrõõmu või -ärevust, kes 
uusi teadmisi.

Ettelugemisvõistluse peaau-
hinna sai teist aastat järjest 8. 
kl õpilane Marijell Niinepuu. 
Kõigile jäi eredalt meelde tema 
“Rehepapi” katkendi ilmekas 
esitus, milles oli juttu Imbi ja 
Ärni luhtunud mardipäevast.

Tiina Kaasik viib lapsed sööma.

Isad matemaatikatunnis.

Klass sööb lõunat.

 Ettelugeja Ardo loeb Kivirähki.
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Meetmed söetolmu 
vähendamiseks

Coal Terminal Operator AS 
esitas 8. septembril 2010 Jõe-
lähtme Vallavalitsusele vee 
erikasutusloa taotluse, et saa-
da kohalikult omavalitsuselt 
nõusolek heitvee ja vett saas-
tavate ainete viimiseks suub-
lasse või pinnasesse. Vett va-
jatakse söekuhjade niisutami-
seks (seda eriti suvel) söetol-
mu vähendamiseks õhus. Tal-
vel pihustatakse söevaalude-
le külmunud vett, milleks ka-
sutatakse lumekahurit (tem-
peratuuril alla –5 kraadi). Val-
lavolikogu andis keskkonna-
ametile nõusoleku vee erika-
sutusloa väljastamiseks Coal 
Terminal Operator AS-ile taot-
letud mahus. 

Maardu VI lubjakivikarjääri 
mäeeraldise maavara 
kaevandamise luba

OÜ Starhill pöördus 8. ok-
toobril 2010 Keskkonnaame-
ti ja Jõelähtme Vallavalitsuse 
poole palvega lubada kaevan-
dustöid läbi viia 24 tundi öö-
päevas ja 7 päeva nädalas. Sel-
lisel juhul toimuks Maardu VI 
mäeeraldisel kaevandamine 
kuni suvekuudeni 2011. Ku-
na teemaa tuleb seoses Tallin-
na–Narva maantee ehituse-
ga üle anda tähtajaliselt, tegi 
volikogu möönduse. Nõustu-
ti kaevandamistööde aegade 
muutustega juhul, kui ei üle-
tata seadusega sätestatud mü-
ra piirnorme ning piikvasa-
rad töötavad kella 08.00–22.00. 
Materjali äravedu võib toimu-
da ööpäevaringselt. 

Jõelähtme Vallavolikogu 
01.07.2010 otsuse nr 82 
“Jõelähtme valla Uusküla kü-
las pump-hüdroakumulat-
sioonelektrijaama detailpla-
neeringu koostamise algata-
mine, lähteülesande kinni-
tamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise alga-
tamine” kehtetuks tunnista-
misest MTÜ Saviranna esitas 
16.08.2010 Jõelähtme Vallavo-
likogule taotluse vallavoliko-
gu 01.07.2010 otsuse nr 82 “Jõe-
lähtme valla Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioo-
nelektrijaama detailplanee-
ringu koostamise algatami-
ne, lähteülesande kinnitami-
ne ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatami-
ne” kehtetuks tunnistamiseks. 
23.08.2010 esitati vallavoli-
kogu liikme Ljudmilla Kas-
ka poolt Jõelähtme Vallavalit-
susele kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse (edaspi-
di lühendatult KOKS) § 32 alu-
sel õigusakti andmise algatu-
se sama otsuse kehtetuks tun-
nistamise nõudes koos 356 isi-
ku allkirjaga. 09.09.2010 andis 
MTÜ Saviranna juhatuse liik-
me Jaak Tamtiku isikus nõus-
oleku oma 16.08.2010 esitatud 
taotluse liitmiseks KOKS § 32 
lg 1 kohaselt esitatud algatuse-
ga läbivaatamiseks ühtses me-
netluses. Taotlustes on esita-
tud nõue tunnistada Jõeläht-

me valla Uusküla külas pump-
hüdroakumulatsioonelektri-
jaama detailplaneeringu koos-
tamise algatamise, lähteüles-
ande kinnitamise ning kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamise otsus keh-
tetuks peamiselt põhjustel, et 
nimetatud detailplaneeringu-
ga soovitakse kavandada te-
gevust, mida kehtiv Jõelähtme 
valla üldplaneering (kehtesta-
tud Jõelähtme Vallavolikogu 
29.04.2003 otsusega nr 40) ette 
ei näe ning kavandada soovi-
tud tegevus on vastuolus keh-
tivate õigusaktidega. 

Kehtiv Jõelähtme valla ehi-
tusmäärus jagab detailpla-
neeringute algatamise päde-
vuse vallavolikogu ja vallava-
litsuse vahel vastavalt asjaolu-
le, kas detailplaneeringu alga-
tamise taotlusest nähtub taot-
leja soov läbi detailplaneeri-
mise menetluse teha ettepa-
nek kehtiva üldplaneeringu 
muutmiseks või mitte. Vasta-
valt ehitusmääruse § 3 lõike-
le 5 kuulub detailplaneerin-
gute algatamine, kui algatatav 
detailplaneering võib minna 
vastuollu kehtestatud üldpla-
neeringuga, vallavolikogu pä-
devusse, teistel juhtudel kuu-
lub detailplaneeringu algata-
mine vallavalitsuse pädevus-
se. Kuna antud juhul oli detail-
planeeringu taotlusest nähtav 
taotleja soov kavandada pla-
neeringuga pump-hüdroaku-
mulatsioonelektrijaama (sh 
Muuga lahte veehaare), mille 
püstitamist Maardu sadama 
territooriumile ei käsitletud 
kehtivas valla üldplaneerin-
gus, siis algatatigi kõnealuse 
detailplaneeringu koostamine 
vallavolikogu otsusega.

Vallavolikogu on seisuko-
hal, et taotlust haldusmenet-
luse läbiviimiseks üldjuhul ra-
huldamata jätta ei saa, kui just 
ei ole menetluse alguses tea-
da menetlust välistavaid as-
jaolusid. Planeerimisseaduse 
(edaspidi lühendatult PlanS) 
§ 10 lõike 5 kohaselt detailpla-
neeringu koostamise algatab 
ja koostamist korraldab koha-
lik omavalitsus. Sama seaduse 
§ 9 lõike 7 kohaselt võib detail-
planeering põhjendatud vaja-
duse korral sisaldada kehtes-
tatud üldplaneeringu põhila-
henduste muutmise ettepa-
nekut. Kehtiva Jõelähtme val-
la ehitusmääruse § 3 p 5 ko-
haselt kuulub detailplaneerin-
gute algatamine, kui algatatav 
detailplaneering võib minna 
vastuollu kehtestatud üldpla-
neeringuga, vallavolikogu pä-
devusse.

Vallavolikogu leiab, et te-
ma 01.07.2010 otsus nr 82 “Jõe-
lähtme valla Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioone-
lektrijaama detailplaneeringu 
koostamise algatamine, läh-
teülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine” vas-
tab kehtivatele õigusnormide-
le ning selle andmisel pole ri-
kutud menetlusnorme. Kavan-
dada soovitava pump-hüdroa-

kumulatsioonelektr ijaama 
püstitamise võimalikkus, keh-
tiva üldplaneeringu muutmise 
faktilisus ja selle põhjendatus 
tuleb välja selgitada planeeri-
misseaduse kohase detailpla-
neerimise menetluse ja alga-
tatud keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise käigus. Eel-
nimetatud menetluste käigus 
kogutud informatsiooni põh-
jal on vallavolikogul võimalik 
langetada otsustus nii kavan-
dada soovitava pump-hüd-
roakumulatsioonelektrijaama 
püstitamise võimalikkuse kui 
ka 16.08.2010 ja 23.08.2010 esi-
tatud vallavolikogu 01.07.2010 
otsuse nr 82 kehtetuks tunnis-
tamise nõuete osas.

KOKS § 32 lõike 1 kohaselt 
on vähemalt ühel protsendil 
hääleõiguslikel valla- või lin-
naelanikel, kuid mitte vähem 
kui viiel hääleõiguslikul valla- 
või linnaelanikul õigus teha 
kohaliku elu küsimustes val-
la- või linnavolikogu või -va-
litsuse õigusaktide vastuvõt-
miseks, muutmiseks või keh-
tetuks tunnistamiseks alga-
tusi, mis võetakse arutusele 
hiljemalt kolme kuu jooksul. 
Vallavolikogu, olles läbi vaa-
danud MTÜ Saviranna poolt 
16.08.2010 esitatud taotluse 
ning 23.08.2010 KOKS § 32 alu-
sel esitatud õigusakti andmi-
se algatuse, leiab, et käesole-
val ajahetkel puudub vallavo-
likogul piisav informatsioon, 
et selles küsimuses lõplikke 
otsuseid langetada ning nime-
tatud algatuse ja sellega liide-
tud taotluse juurde tuleb taga-
si tulla pärast seda, kui kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise ja detailplaneeringu 
koostamise käigus on kogutud 
täiendavaid andmeid sellise 
otsustuse tegemiseks.

Juhindudes eeltoodust ning 
võttes aluseks haldusmenet-
luse seaduse § 41, otsustas 
Jõelähtme Vallavolikogu: tul-
la MTÜ Saviranna taotluse ja 
KOKS § 32 kohase algatuse ot-
sustamise juurde tagasi pärast 
Jõelähtme valla Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioon-
elektrijaama detailplaneerin-
gule koostatava keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
aruande heakskiitmist ja en-
ne detailplaneeringu vastu-
võtmist.

DETAILPLANEERINGUD JA 
MAA

• Jõelähtme Vallavolikogu 
otsustas kehtestada Jõelähtme 
valla üldplaneeringut muut-
va Neeme küla Holmi 1 maa-
üksuse detailplaneeringu. De-
tailplaneeringuga kavanda-
takse kahe uue elamukrundi 
moodustamist üksikelamute 
püstitamiseks ning ühe krun-
di moodustamist olemaoleva 
majavalduse juurde. Planee-
ringuala suurus on 5867 m2. 
Kehtiva üldplaneeringu muut-
mine on põhjendatud, kuna 
uued krundid suurusega 1851 
m2, 1757 m2 ja 1523 m2 on pla-
neeritud üldplaneeringuko-
hasele elamumaa juhtotstar-

bega alale tiheasustuses väl-
jakujunenud hoonestusstruk-
tuuri järgides, tagatud on üld-
planeeringuga nõutav elamu-
tevaheline kaugus 25 m.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
otsustas algatada Maardu kü-
la Kiltrisauna kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu ja kin-
nitada Maardu küla Kiltrisau-
na kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu lähteülesande 
vastavalt lisale. Otsustati jät-
ta algatamata keskkonnamõ-
ju strateegiline hindamine. 
Andres Peekman esitas taot-
luse detailplaneeringu koos-
tamise algatamiseks Maardu 
küla Kiltrisauna kinnistul (ka-
tastritunnus 24504:003:0562, 
suurus 5,14 ha, maakasutu-
se sihtotstarve – maatulun-
dusmaa). Jõelähtme valla üld-
planeeringu kohaselt paikneb 
planeeritav maa-ala hajaasus-
tuses, üldplaneeringujärg-
ne maakasutuse juhtotstarve 
on üldmaa, osaliselt karjääri-
de maa-ala. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärgiks on 
alale kruntide kavandamine 
keskkonda mittehäiriva toot-
mis- ja äritegevuse tarvis. Pla-
neeringualale juurdepääsu la-
hendamiseks kaasatakse alas-
se külgnev reformimata riigi-
maa, millest tulenevalt on pla-
neeringuala suuruseks ca 7 ha. 
Detailplaneeringuga taotle-
takse Jõelähtme valla üldpla-
neeringu muutmist. 

• Jõelähtme Vallavolikogu 
otsustas algatada Neeme küla 
Korstna IV kinnistu detailpla-
neeringu koostamise ja kin-
nitas Neeme küla Korstna IV 
kinnistu detailplaneeringu 
lähteülesande vastavalt lisa-
le. Otsustati jätta algatamata 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. Mark Systems OÜ 
esitas Jõelähtme Vallavalitsu-
sele taotluse algatada detail-
planeeringu koostamine Nee-
me küla Korstna IV kinnistul. 
Planeeringu eesmärk on maa-
kasutuse sihtotstarbe muut-
mine maatulundusmaast ela-
mumaaks, ranna ehituskeelu-
vööndi vähendamine metsa-
alal vajadusega viia seaduse-
ga vastavusse ehitusloa alusel 
püstitatava üksikelamu paik-
nemine kinnistul, määrata 
ehitusõigus ja hoonestustin-
gimused ning lahendada juur-
depääsuteed ja kinnistu teh-
novarustus. Korstna IV kinnis-
tu suurus on 7311 m2. 

• Jõelähtme Vallavoliko-
gu otsustas algatada Saha kü-
la Uus-Tamme kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise ja 
kinnitas Saha küla Uus-Tam-
me kinnistu detailplaneerin-
gu lähteülesande vastavalt li-
sale. Otsustati jätta algatama-
ta keskkonnamõju strateegili-
ne hindamine Saha küla Uus-
Tamme kinnistu detailplanee-
ringule. Kärt Potter on esitas 
Vallavalitsusele taotluse alga-
tada detailplaneeringu koos-
tamine Saha küla Uus-Tam-
me kinnistul. Planeeringu 

eesmärk on olemasoleva maa-
tulundusmaa sihtotstarbe-
ga kinnistu jagamine kaheks 
üksikelamukrundiks, millest 
üks moodustatakse olemas-
oleva üksikelamu juurde ning 
teine uue üksikelamu püstita-
miseks. Planeeringuga mää-
ratakse ehitusõigus ja hoones-
tustingimused kruntidel ning 
juurdepääsuteede ja tehnova-
rustuse lahendus alal. Planee-
ritava ala suurus on ca 0,48 ha. 
Saha küla Uus-Tamme detail-
planeeringu koostamise alga-
tamise taotlus sisaldab ette-
panekut kehtiva üldplaneerin-
gu muutmiseks. 

Jõelähtme Vallavolikogu 
17.06.2008 otsuse nr 
368 “Maa taotlemine 
munitsipaalomandisse” 
muutmine

Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sustas muuta Jõelähtme Valla-
volikogu 17.06.2008 otsuse nr 
368 “Maa taotlemine munit-
sipaalomandisse” preambu-
lit ja sõnastada see alljärgne-
valt: “Aluseks võttes maarefor-
mi seaduse § 28 lg 1 punktid 1 
ja 4, haldusmenetluse seaduse 
§ 64 lg-d 1 ja 2 ning Vabariigi 
Valitsuse 02.06.2006 määruse-
ga nr 133 kinnitatud “Maa mu-
nitsipaalomandisse andmise 
korra”, Jõelähtme Vallavoliko-
gu otsustas: 

“Muuta Jõelähtme Vallavoli-
kogu 17.06.2008 otsuse nr 368 
“Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse” punkti 2 ja sõnas-
tada see alljärgnevalt: “2. Maa-
üksus taotleda munitsipaal-
omandisse sihtotstarbega sot-
siaalmaa, alaliik ühiskondlike 
ehitiste maa (016; Üh) 100%”.

Isiklik kasutusõigus 
Maardu tee maaüksusel

Vastavalt Eesti Energia Jao-
tusvõrk OÜ taotlusele otsus-
tas Jõelähtme Vallavoliko-
gu sõlmida Uusküla külas 
Jõelähtme valla maaüksusel 
Maardu tee (katastritunnus 
24504:004:1115, pindala 29 344 
m2, koormatav pindala 711 
m2) isikliku kasutusõiguse le-
pingu Eesti Energia Jaotusvõrk 
OÜ kasuks Maardu tee maa-
üksuse elektriliini trassi raja-
miseks, remontimiseks, hool-
damiseks või muul viisil eks-
pluateerimiseks, mis on vaja-
lik elektritrassi talituse taga-
miseks. Isiklik kasutusõigus 
seatakse tähtajatult ja tasuli-
selt. Eesti Energia Jaotusvõrk 
OÜ kohustub lubama ilma ta-
su võtmata kõiki Jõelähtme 
valla poolt avalikeks huvideks 
planeeritud töid isikliku kasu-
tusõigusega koormatud alas 
(tee remont ja -katendi ehitus, 
vee-, kanalisatsiooni- ja teiste 
trasside ehitus).  

ARENGUKAVA JA 
LISAEELARVE

Jõelähtme Vallavolikogu 
määrus “Jõelähtme valla aren-
gukava läbivaatamine”

Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadus kohustab vo-
likogu igal aastal läbi vaata-

ma valla arengukava ja võt-
ma vajadusel vastu otsuse sel-
le muutmise kohta. Jõelähtme 
Vallavalitsus teeb ettepaneku 
arengukava mitte muuta, kuid 
vastavalt euro kasutusele võt-
mise seadusele viia arenguka-
va tegevuskavas sisse finant-
seerimissummade ümberar-
vestused Eesti kroonidest eu-
rodesse. Ümberarvestused on 
tehtud vahetuskursiga 1euro 
= 15,6466 krooni ja ümarda-
misega täiseurodesse arves-
tades, et kui pärast koma olev 
arv on 5 või suurem, on sum-
ma ümardatud ülespoole ja 
kui alla 5, siis allapoole.

Jõelähtme valla 2010. aasta 
teine lisaeelarve 

Tulenevalt vallavalitsuse et-
tepanekust, kinnitas vallavoli-
kogu oma määrusega Jõeläht-
me valla 2010. aasta teise lisa-
eelarve, tulud summas pluss 
1 664 750 krooni, finantseeri-
mistehingud summas miinus 
4 503 560 krooni ja kulud sum-
mas miinus 2 838 810 krooni.

VALLAVANEMA 
INFORMATSIOON

Lähtuvalt vallavolikogu liik-
me Ljudmilla Kaska küsimus-
test, andis vallavanem And-
rus Umboja põhjaliku üle-
vaate vallavalitsuse prioritee-
tidest Uusküla küla arenda-
misel, kus on kolm kõige ak-
tuaalsemat valdkonda: ÜVK, 
kergliiklusteede ehitami-
ne ja detailplaneering. Maar-
du linnaga koostöös läbiviida-
va ühisveevärgi- ja kanalisat-
siooniprojekti raames luuak-
se ühendused Jõelähtme val-
la elanike tarbeks, ehitustööd 
algavad peagi ja kevadeks saa-
dakse töödega valmis. OÜ Loo 
Vesi saab kõik liitumised tasu-
ta, Maardu tee ääres asuvad 
elanikud saavad ühisveevär-
gi ja kanalisatsiooni, ülejää-
nud piirkonna osas on läbirää-
kimised pooleli AS-ga Tallin-
na Vesi. Tulevikus saab olema 
meil Maardu linnaga ühine 
ÜVK operaator. Võimalik on 
kaaluda ühisprojekti taotlust 
Ühtekuuluvusfondist raha-
liste vahendite taotlemiseks. 
Kergliiklusteede osas prob-
leeme pole, maatoimingud on 
tehtud. Koos Maardu linnaga 
teeme ühise riigihanke, kuna 
tegemist on pika trassiga. Ka-
nalisatsiooni ehitustööd lõpe-
tatakse, ja alles seejärel alusta-
takse kergliiklustee rajamise-
ga. Neeme lasteaia saal on val-
mis, Loo lasteaia juurdeehi-
tus sujub plaanipäraselt, fas-
saad on kaetud. FIR-2 prog-
rammist on võimalik taotleda 
investeeringuid Neeme kerg-
liiklustee ehitamiseks. Toetu-
si saab taotleda ka Rebala kait-
sealal asuvate objektide hool-
damiseks. Menetluses on Loo 
kaevandusala looduskaitse al-
la võtmine. Loo tee otsas asu-
va munaskulptuuri postament 
tõsteti juba oma uuele kohale. 
Peagi paigaldatakse renovee-
ritud muna oma kohale. 

Ülevaate koostas 
Merike Metstak

VALLA ELU

Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 14. istungi ülevaade
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Regina Sergejeva
Noorsootöötaja 

Idee eestvedajateks olid 
nii kohalikud noored kui ka 
Jõelähtme vallavanem And-
rus Umboja. 

Väli-skatepark rajati Loo ale-
viku noortekeskuse ja staadio-
ni vahelisele alale, et noortel 
oleksid kõik võimalused va-
ba aja veetmiseks käepärast. 
Projekti kirjutas ja seda juhtis 
Jõelähtme valla endine laste-
kaitse- ja noorsootöötaja Regi-
na Sergejeva. Taotlejaks oli ko-
halik MTÜ Rahvaspordiklu-
bi Loo, peamiseks rahastajaks 
sai PRIA meede 3.2. Projekt 
esitati PRIA-le “Külade uuen-
damise ja arendamise inves-
teeringutoetuse 2009–2010” 
raames. 

Loo skatepark läks maksma 

928 152 krooni. PRIA projekti-
konkursilt saime 541 422 kroo-
ni, ülejäänu finantseeris MTÜ 
Rahvaspordiklubi Loo koos 
kohaliku omavalitsusega.

Skatepark´ide ehitusega te-
gelevaid firmasid on Eestis 
hetkel vähe. Loo rula- ja ela-
muspargi ehitas ja projektee-
ris OÜ Tiptiptap noorte en-
da soovide järgi 34x15 meetri 
suurusele alale.

Loo skatepark on avalikus 
kasutuses, seal rulade ja triki-
ratastega sõitmise eest raha ei 
küsita. Sõita saab selles pargis 
nii ratta, rula kui ka rulluis-
kudega. Suuremaid võistlu-
si toimunud veel ei ole, prae-
gu toimuvad rohkem noor-
te omavahelised jõukatsumi-
sed, peamiselt sõidetaksegi 
ruladega. Elamuspargi ava-
mise järel on noorte huvi sel-
le vastu kasvamas, hea ilma-

ga on külastajaid 30-40. Jõe-
lähtme vallavalitsus tegi ava-
mise puhul noortele hea kin-
gituse – Loo noortekeskus sai 

viis uut rula koos kaitsmetega. 
Loo alevikku rajatud väli-ska-
tepark on Harjumaa omadest 
kõige suurem ja uuem.

Vaido Niinesalu

Kostivere koolis möö-
dus vaheaeg töiselt.

Nagu uuenevale koolile 
kohane, olime planeerinud 
tundidest vabadele päeva-
dele õpetajatele huvitavaid 
koolitusi. Kolmapäev oli 
tuntud psühholoogi ja õp-
pejõu Anu Virovere päralt. 
Tema koolituse teema oli 
“Muutunud vaade haridu-
sele”. Esineja rõhutas, et üle-
maailmne majanduskriis on 
muutnud paljusid inimes-
te väärtushinnanguid. Kaua 
domineerinud edukultus on 
asendumas püsviväärtuste-
ga. Üha enam väärtustatak-
se teadmus-
maja ndust, 
e n e s e t e o s -
tust, töörõõ-
mu ja vaim-
sust.

Tä napäe-
va kiires-
ti muutvas 
m a a i l m a s 
kasvavad oluliselt teistsu-
gused lapsed kui veel mõni-
kümmend aastat tagasi. See 
tähendab seda, et ka kool ja 
õpetajad peavad muutuma. 
Tarvis on liikuda õpetamis-
kesksest koolist õppimis-
keskse koolini, õpilaskeskse 
koolini. Pedagoogide täht-
saim ülesanne ja oskus on 
õpetada lapsi iseseisvalt õp-
pima. See tähendab, et õpi-
lased peavad suutma ise ot-
sida, uurida, seoseid luua, 
üldistada ja – mis kõige 
tähtsam – süsteemselt mõ-
telda. Pedagoogilises prot-
sessis on üha enam tähtsus-
tunud tagasiside andmine 

ja õpilase enesehinnangu 
kujunemine. See kõik ei ole 
iseenesest midagi uut, aga 
kahjuks ei ole paljud Ees-
ti koolid sõnadelt tegudeni 
jõudnud.

Neljapäeval vahetasid pe-
dagoogid omavahel koge-
musi. Diskuteeriti erineva-
tel pedagoogilistel teema-
del. Päeva lõpetas naaber-
kooli Loo direktor Ants Re-
bane, kes tutvustas “Kooli-
targa” programmi, mille au-
tor ta ise on. See programm 
aitab paremini süstemati-
seerida koolisisest infova-
hetust ja aruandlust.

Reedese koolituse viis lä-
bi kogenud pedagoog ja koo-

litaja Ma-
rika Ivan-
di. Teema oli 
“Õpetaja roll 
m u u t u v a s 
maa i l ma s”. 
Ka tema sõ-
num oli üs-
na sarnane 
A. Virovere 

poolt räägitule. Viimane aeg 
on nii vanematel, õpetajatel 
kui haridusametnikel aru 
saada, et praegu veel domi-
neeriv traditsiooniline rep-
roduktiivsete õppemeetodi-
tega kool ei ole jätkusuutlik. 
Kool ei pea olema nii fak-
ti- ja õpetajakeskne. Klassi-
ruumis ei tohi kõlada ainult 
õpetaja hääl. Tema roll on 
õpilase õppimise toetami-
ne, jälgimine, suunamine ja 
abistamine. 

21. sajandi kool on muu-
tuste teel ja meil tuleb selle-
ga kaasa minna. Loodan, et 
leiame Kostiveres oma koo-
lile sobiva arengusuuna.

Liisi Vaab

Rühma juht, Loo kooli abiturient

Lagedil Vabadusvõitluse 
Muuseumis võeti Loo kooli 
neljanda-viienda klassi õpi-
lased pidulikult vastu ko-
dutütardeks ja noorkotkas-
teks. 

Kõik nad andsid vande ja 
said vastava tunnistuse ning 
on nüüdsest ametlikult täie-
õiguslikud kodutütred ja 
noorkotkad. Meie rühm on 
tegutsenud juba pea aasta, 

Loo rühmas on 19 tüdrukut 
ja 3 poissi, kellest suurem osa 
on juba pidulikult kodutütar-
deks ja noorkotkasteks vastu 
võetud. 

Kodutütred ja noorkotkad 
on vabatahtlik isamaaline 

skautlik Kaitseliidu eriorga-
nisatsioon, kus saame tegelda 
väga erinevate asjadega – käi-
me matkamas, õpime metsas 
ellujäämist, meil on kokan-
duspäevad, laagrid ning va-
hel laseme püssi ka.

Praegu on minu eesmär-
giks, et Loo rühm kasvaks ja 
tugevneks ja et liikmeid tu-
leks juurde. Minu meelest 
on skaudiks olemisel eelis – 
see parim – sisuka vaba aja 
veetmise võimalus. Isamaa-
line skautlik noorteorgani-
satsioon kannab õilsaid ees-
märke, siin tegutsedes saab 
leida uusi sõpru ning õppida 
palju uut ja huvitavat eluks 
vajalikku. Järgmine üritus 
– kokanduspäev – toimub 5. 
detsembril Saue Gümnaa-
siumi kokanduse- ja käsi-
tööklassis.

Loo alevikus avati uus väli-skatepark Uuenev Kostivere kool

Kodutütred ja noorkotkad tegutsevad

Pedagoogide täht-
saim ülesanne ja 
oskus on õpetada 
lapsi iseseisvalt 
õppima

Loo Kultuurikeskuses oli 
kaks kuud avatud vanavara 
näitus, kus sai kuulda käo-
kella kukkumist ning tindi 
ja sulepeaga külalisraama-
tusse oma nimed sisse kir-
jutada.

Tõeliselt vahva näituse or-

ganiseeris kultuurikeskuse 
töötaja Hilda Männik. Tasus 
minna ja vaadata nii mitme-
kesist ja rikkalikku väljapa-
nekut majapidamis-, käsi-
töö- ja kodusisustuseseme-
test, mida tänapäeva kodu-
des vaevalt enam leiab.

Jaak Nairismägi

Rebala küla läbivatele tee-
dele paigaldati asfaltkünni-
sed ehk maakeeli “lamavad 
politseinikud”. Praegu on ja-
lakäijaid ja koduloomi ohus-
tavate kihutajate ohjeldami-
seks mõeldud künniseid vaid 
kolm, kuid olenevalt küla lä-
biva liiklusvoo käitumisest 
võidakse taotleda künnis-

te lisamist ning kiiruse pii-
ramist nendega ka pikemal 
teelõigul. Hetkel on külaela-
nikud rahul, seda eriti küla 
lõunapoolsemas osas. Kihu-
tajaid on varasemast märga-
tavalt vähem – liikluskorda 
valvavad “lamavad politsei-
nikud” teevad oma tööd häs-
ti ning Rebala elanike kodu-
ümbrus on turvalisem.

Kohaliku vanavara väljanäitus

Politseinikud Rebalas

Loo jahimehed otsisid salakütte 

Kadri Prants, 
Naiste Rannavalve Seltsi liige

30. novembril täitub 
Neeme Naiste Rannaval-
ve Seltsil juba neli tegevus-
aastat.

Seltsi loomise mõte tek-
kis meesteseltsi (Neeme Me-
rekultuuri Selts) jõulupeol. 
Toona laitsid mehed meie 
mõtte maha, arvates, et ega 
me üle paari korra niikuinii 
koos käidud ei saa. Selline ar-
vamus ärgitas naisi loomu-
likult just nimme asja nimel 
tegutsema ja ei läinud aastat-
ki, kui meie selts loodud oli. 
Arvame, et oleme oma seni-
se tegevusega oma eksistent-
si nii meestele kui ka paljude-
le teistele tõestanud ja õigus-
tanud.

Meie suurimaks tegemi-
seks on kahe küla (Neeme ja 
Ihasalu) oma ajalehe Oma 
Poolsaar väljaandmine. Ega 
see väike tegemine pole, sest 
kõik peame seda tegema oma 
põhitöö ja pere kõrvalt. Li-
saks töömahukale ajalehele 

oleme aga oma mureks võt-
nud ka suuremaid-väikse-
maid külaüritusi. Küllap on 
nii mõnigi osalenud meie iga-
kevadisel kuulsal kokkami-
se üritusel, emadepäeva pe-
repeol või muinastulede ööl 
augusti lõpus. Oma õla oleme 
alla pannud ka mitmete teis-
te ürituste korraldamisele, 
näiteks jaanipäev, külakoris-
tustalgud jpm. Mitmeid kordi 
tõime ka Kinobussi meile ko-
hale, aga lõpuks vaibus rah-
va huvi selle vastu ja kino-
rahvas tõstis teenuse hinna 
meie jaoks liiga kõrgeks. Kah-
ju, sest sumedas suveöös kü-
laväljakul filmivaatamine oli 
omamoodi vahva elamus. 

Meil on olemas ka kodule-
hekülg www.nnrs.ee. Seal ka-
jastame oma tegevust, samu-
ti leiab sealt vanemad Oma 
Poolsaare numbrid. Jõudu-
mööda reklaamime teisigi 
külaüritusi, seega tasub aeg-
ajalt sinna kiigata. Meile võib 
kirjutada aadressil info@nn-
rs.ee või omapoolsaar@hot.
ee. Palju õnne meile!

Postimees 

Loo jahiselts korraldas 
nädalavahetusel salakütti-
de tabamiseks operatsiooni, 
mille käigus peatati mitmed 
kahtlased autod, kuid keda-
gi päris teolt ei tabatud.

Jahimehed tegid koostööd 
nii politsei kui ka keskkonna-
inspektoritega, kes vajadusel 
oleksid appi tulnud. Viima-
sel ajal on Loo kandi elanikud 
kurtnud, et salakütid on roh-
kem liikuma hakanud, kuid 
elanikud midagi ette võtta ei 
julge, kuna kardetakse kätte-
maksu. Sellel nädalavahetu-
sel ei olnud salakütid siiski vä-
ga aktiivsed ning kedagi teolt 
ei tabatud, kuid kahtlasi auto-
sid liikus küll, vahendas "Ak-
tuaalne kaamera". 

Salakütid on Loo piirkonnas 
viimasel kuul küll väga aktiiv-
seks muutunud, kuid nii jul-
ged nad siiski veel ei ole, et 
loomade söötmisplatsile tu-
leksid. Kurjategijate tavapä-
rane tegutsemisviis on see, et 
pimedal ja vaiksel ajal valgus-
tatakse kõigepealt taskulam-

bi või autotuledega põldu ning 
seejärel hakatakse laskma. 

Salaküttide tabamiseks kor-
raldatud reidide ajal hoitakse 
aga kogu alal silm peal ja seda 
ööpäevaringselt. Loo Jahiselt-
si esimees Margo Hanni ütles, 
et seekord oli väljas neli varit-
suspunkti. "Põhimõtteliselt on 
meil kogu jahiala silma all. Si-
det peame raadiosaatjate, au-
tojaamade ja käsijaamadega. 
Kui keegi kuskil liigub, on info 
kohe teada," selgitas ta.

Hanni sõnul saavad ka tei-
sed inimesed anda salaküttide 
vastasesse võitlusse oma pa-
nuse. Kui maaomanikud näe-
vad, et keegi luusib põllul, tu-
leks kohe helistada kohalikele 
jahimeestele ja küsida, kas te-
gemist on oma piirkonna küt-
tidega või kellegi teisega.

Taolisi varitsusi ei korral-
da mitte ainult Loo jahiselts, 
vaid ka teised, ning kui juba 
metsas vahti peetakse, ei pää-
se sel viisil jahimeeste kulli-
pilgust ka muud seaduserik-
kujad. Nii näiteks saadi eelmi-
sel aastal kätte mees, kes pani 
sealses metsas põlema hunni-
ku rehve.

Neeme Naiste Rannavalve 
Seltsil on sünnipäev
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Pärtli murd, käsitsi pae murdmine.

ELU KESKKOND

Paepoliitikast Jõelähtme mail

Talv, teed ja tänavad

Rein Einasto
paeprofessor

Paekivi ei ole meile ai-
nult looduskaunite paika-
de suurejooneline ilu – klin-
diastang, mühisevad joad – 
ega ehituskivi müüris, kil-
lustik teetammis või betoo-
nisegus.

Paekivi RAHVUSKIVINA 
põlistab meie igavikulisi pü-
siväärtusi; suitsupääsukese 
kui kodu ja rukkilille kui lei-
va sümboli kõrval rahvusliku 
püsimise igavikulisust, meile 
kui rahvale ainuomast, eripä-
rast, aegumatut. Paekivis on 
meie jaoks midagi püha. See ei 
ole mitte niivõrd aineline, kui-
võrd vaimne rikkus – nii loo-
duses kui ehitistes ja vaimses 
kultuurikeskkonnas.

Klindi looduskiviseinte ja 
varasema paemurdmise käi-
gus kujunenud paljandite 
hooldusel ja kaitsel on palju eri 
tahke. Põhiline tee tulemus-
te saavutamiseks on inimeste 
väärtushinnangute ja käitu-
mise suunamine läbi loodus-
hariduse. Otsustavad ju ikka-
gi inimesed ise selle üle, mil-
line paik väärib kaitsmist ja 
seega ka säilitamist järeltule-
vatele põlvedele. Loodus- ja 
muinsuskaitsjad ning geoloo-
gid saavad koostöös peatada 
paljude kultuuriloo ja loodus-
hariduse seisukohast tähtsate 
paljandite hääbumise.

Jõelähtme vald ja Harku 
vald on kaks Tallinna naabru-
ses paeplatool asuvat piirkon-
da, mis ulatuslikult hõlma-
vad loodusharulduste maail-
mapärandisse esitatud Põh-
ja-Eesti pankranniku olulisi 
omanäolisi kaitsealuseid lõike 

koos pangapealse loomaastiku 
ja klindimetsavööndiga. Mõis-
tetavalt on just need Viru-Har-
ju paeplatoo kaks kõige suure-
ma paekaevandamise survega 
ala, kus paiknevad kaks suu-
rimat paekarjääri kogu Põh-
ja-Eesti klindivööndis – Harku 
ja Väo, mille kinnitatud varud 
hakkavad lõppema. Praegu on 
otse uskumatu, et asendus-
maardlat pakuti Geoloogiava-
litsuse uuringute alusel juba 
80-ndate keskel Nabalasse, kui 
samal ajal tõsteti Maardu fos-
foriidikarjäärides puistangus-
se kogu pealmine hinnaline 
üle 6 m paksune ehituspaekivi 
lasund. Küllap seetõttu, et kil-
lustiku tootmine allus Moskva 
Üleliidulisele Ehitusmaterjali-
tööstuse Ministeeriumile, fos-
foriit aga Üleliidulisele Väeti-
setööstuse Ministeeriumile ja 
nende kahe kolossi koordinee-
rimine perifeerias osutus Ees-
ti Kommunistliku Partei juht-
konnale üle jõu käivaks. Õn-
neks olid keskkonnaproblee-
mid neil aastail ka NSV Liidus 
uutmise – “teenekate  partei-
töötajate mõnitamise ajutise 
kampaania” (J. Rebane) – ajal 
juba avaliku arutluse teema ja 
võimaldas ENSV TA Geoloogia 
Instituudi teaduril R. Einas-
tol esitada 1986. a selge vas-
tulause. Olukord pole tänase-
ni põhimõtteliselt muutunud. 
Mõlemal pool Peterburi maa-
nteed laiuvad loopealsed Pi-
ritast Jägalani ja edasi pisut 
paksema pinnakatte alla mat-
tununa. Seal peaks tee olema 
Laagna laadis süvisesse las-
tud, mis annaks aastaid palju 
kvaliteetsemat tooret kui Na-
balast saadav.

Jõelähtme vallas tuleb geo-
loogi, turisti, loodus- ja muin-
suskaitsja pilgu all esile tõs-
ta rida unikaalseid paeobjek-

te, mida kaitsta, kujundada ja 
säästlikult kasutada.

1. Pankrannik on valda-
valt maetud, aga golfialal väga 
maitsekalt kujundades paljan-
datud. Seal peaks kihid geo-
loogiliselt markeerima, stra-
toonide piirid tähistama ja 
kõige alumised kihid ca 1 m 
ulatuses sügavamalt paljan-
dama, et avada klindi kõige 
vanemad paekihid – rohekas-
hall glaukoniitlubjakivi koos 
alumise piiriga vastu tumero-
helist glaukoniitliivakivi. 

2. Ülgase klindilõik vanade 
fosforiidi kaevanduskäikude-
ga tuleks turismiobjektiks ku-
jundada.

3. Jägala juga koos kanjon-
oruga ja selle veergudel pal-
janduvate aluspõhja kihtide-
ga vajaksid valitud lõikudes 
survepesuriga puhastamist ja 
geoloogiliselt markeerimist.

4. Rebala maastikukaitseala 
koos muinaspõldude, kalme-
te, Kostivere karstiala ja Jõe-
lähtme salajõega, selle neelu- 
ja tõusuallikatega, paljude 
paehoonetega, millest välja-
paistvaim on Jõelähtme kirik, 
paetuulikud, paesillad.

5. Maardu veega täitunud 
karjääriosad koos mitmete 
paeseintega saaks kujundada 
puhkemaastikuks.

6. Ruu paelava väga häs-
ti säilinud kahe generatsiooni 
kiviaedadega ja ainulaadsete 
paetaludega tuleks maastiku- 
ja kultuurikaitseliseks piirkon-
naks kujundada. Väikekarjää-
ri rajamine sinna võib kõne al-
la tulla vaid eelneva maasti-
kukujundusprojekti kinnita-
misega külarahva poolt.

7. Pärtli murd mandrijää 
kulutuslohuga ja kujundatud 
seintega oleks näidiskarjää-
riks.

Merike Metstak

Talv tuleb, aga keegi ei 
tea täpselt, missugune see 
juhtub olema.

Vald peab avalikud teed ja 
tänavad nagunii lumest puh-
tad hoidma, erateedel tehku 
seda maaomanik, nii nagu 
läinud talvelgi. Üksiku talu-
ni viiva tee peab valdaja omal 
kulul lahti lükkama, samu-
ti peavad ühistud ise teenuse 
tellima, sest siseteed on ühis-
tu omad. 

Töötegijate kontaktand-
med on teada. Kel abi ja nõu 
vaja, saab pöörduda val-
la kommunaalnõuniku poo-
le. Selle aasta eelarvet kär-
biti, aasta vältel ei ole olu-
list kosumist toimunud. Kui 
lund vähem tuleb, jääb ka ra-
ha rohkem järele. 2009. aasta 
esimese kolme kuuga kulu-
tati teede hooldamiseks 800 
000 krooni, 2010. aastal oli 
see summa kaks korda suu-
rem. Tänavusel teede alaeel-
arve real on 3,2 miljonit kroo-
ni.

Paljud valla- ja erateed teh-
ti tänavu korda, mitmed hul-
lusti tolmanud kruusateed 

on nüüd saanud musta katte. 
Riigiteede remontimine käib 
samuti seninägematu hoo-
ga, Tallinna–Narva maantee 
ümberehitamist jätkub veel 
aastajagu. Liikluskorraldusel 
pole vigagi, Narva maantee 
ringristmike ja tipptunni re-
guleerijate abiga sujub liiklus 
suuremate ummikuteta. Vii-
maks ometi saavad uue tee ka 
neemelased, kannatada tuleb 
vaid veel järgmise sügiseni.

Riigi, valla ja elanike 
panus

Freesasfaldiga kaeti mit-
med olulised teelõigud. Vald 
sai freesasfalti siia ajutiselt 
paigutatud asfalditehase ta-
lumise eest, musta materja-
liga kaeti Vana-Kostivere tee, 
Vana-Narva maantee, Vainu 
tee, Aara ja Kaurile teed ning 
Jägala-Joa parkla. Vald ostis 
Tallinna Teedelt freesasfaldi, 
töö oli Tallinna Teede poolt. 
Nordecon ehitas sellel su-
vel Neeme tee 4-kilomeetri-
se lõigu, mille tarvis püstita-
ti asfalditehas Maardu Lõu-
nakarjääri. Selle tehase väl-
jakannatamise eest said lähi-
alade elanikud teedele mus-
ta katte. Vald esitas Maan-

teeametile soovid, nimekir-
ja teedest, mis veel oleks vaja 
mustkatte alla panna. Vallale 
jäävad transpordi- ja katmis-
kulud, mis on päris suured.

Manniva külavanem Priit 
Parktal rõõmustas, et külas  
kaeti mustkattega 500 meet-
rit, esmakordselt ajaloos. Tei-
se teeosa tegid elanikud omal 
kulul. Mitmes teiseski külas 
panid elanikud rahad kok-
ku, et auklikud ja tolmused 
teelõigud freesasfaldi peale 
saaks. 

2011. aastal ehitatakse tõe-
näoliselt välja Maardu–Raa-
siku tee 4-kilomeetrine lõik, 
maanteeamet on asunud ra-
hastama ka kergliiklustee-
de rajamist. Neemes tehti tä-
navu 400 m kergliiklusteed. 
2011 peaks valmima 7-kilo-
meetrine Neeme tee lõik re-
gionaalse maanteeameti tel-
limisel.

Tallinna–Narva maantee-
lõiku ei ehitatud süvendis-
se. 2008. aastal algatas vald 
säästva arengu põhimõte-
test lähtuvalt maanteeameti-
ga läbirääkimised. Mis mõtet 
on uusi karjääre avada, kui 
maantee alla jäävast kasu-
tust pinnast saab hulga pae-
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Loo energiamajanduse roheline tulevik
Triinu Tamm,
Baltic Biogas OÜ/Biogaas OÜ

Loo aleviku tänane soo-
jamajandus baseerub maa-
gaasi kasutamisel.  

Kuna maagaas on Eestis-
se imporditav kütus, puu-
dub riigi institutsioonidel 
võim otsustada gaasi hinna 
ning tarnekoguste üle. Oo-
tamatud muutused maagaa-
si hinnas mõjuvad valusalt 
tarbija rahakotile. Loo ener-
giamajanduses oleks aga või-
malik ära kasutada ümbrus-
konnas olemasolevat põllu-
majanduslikku potentsiaali 
ning viia ellu juba aastaid kõ-
neaineks olnud biogaasil põ-
hineva koostootmisjaama ra-
jamine, mis aitaks kaasa asu-
la soojusenergia hinna odav-
nemisele. 

Mis on biogaas ja kuidas se-
da toodetakse?

Biogaasiks nimetatakse 
biolaguneva tooraine anae-
roobse (st hapnikuvabas 
keskkonnas) kääritamise tu-
lemusena tekkivat gaasi, mil-
le peamiseks koostisaineks 
on metaan, süsihappegaas 
ning väiksemal määral ka 
hapnik, vesinik ja väävelvesi-
nik. Biogaas on energiarikas, 
kuna selles sisaldub keskmi-
selt 50–65% metaani. Metaan 
on maagaasi peamine koos-
tisaine ning lihtsustatult võib 
öelda, et biogaas on energee-
tilises mõttes “lahja” maa-
gaas. Biogaasi teke on täiesti 
looduslik protsess, mis leiab 
aset vastava bakterikoosluse 
olemasolul ning toimub üks-
nes anaeroobses keskkonnas, 
nt soodes või ka lehma maos.  

Tootmisest
Biogaasi tootmisel biogaa-

sijaamas luuakse bakterite-
le võimalikult soodne kesk-
kond selleks, et toimuks 
anaeroobne käärimine ning 
biogaasi teke. Selleks rajatak-
se vajaliku suurusega mahu-

tid, kus biolagunev tooraine 
soojendatakse üldjuhul 38–
40 kraadini ning biomassi 
segatakse vastavate mikseri-
te abil, mis tagavad bakteri-
te ühtlase ligipääsu “söögi-
lauale”. Protsessi käigus eral-
dub biogaas, mis kogutak-
se kokku, puhastatakse ning 
suunatakse koostootmis-
jaama, mis toodab biogaa-
sist elektri- ja soojusenergiat. 
Kogu protsess toimub sule-
tud süsteemis, st gaasi- (ja 
ka haisulekkeid) olla ei saa. 
Biogaasi tootmisprotsessist 
väljuv käärimisjääk ehk di-
gestaat on väärtuslik põllu-
väetis, mis on taimedele pa-
remini omastatav kui vedel- 
või tahesõnnik ning kuna 
anaeroobsel kääritamisel la-
guneb ka enamik sõnnikule 
iseloomulikku “lõhna” and-
vatest lenduvatest rasvhape-
test, siis kaasneb käärimis-
jäägi põldudele laotamisega 
oluliselt väiksem haisuemis-
sioon kui tavapärasel sõnni-
kulaotusel. Näiteks Saksa-
maal on biogaasijaamadest 
saanud tänaseks põlluma-
janduse ja maaelu täiesti ta-
vapärane osa ning selles suu-
nas on liikumas kogu Euroo-
pa. Üldtunnustatud on bio-
gaasijaamadega kaasnev po-
sitiivne mõju põllumajandu-
sele (sh lägakäitlusele), kesk-
konnakaitsele ja energeeti-
kale ning seetõttu soodusta-
takse enamikus Euroopa rii-
kides biogaasijaamade raja-
mist mitmesuguste riiklike 
toetustega.

Loo biogaasijaam
Loo biogaasijaama pro-

jekt on praegu arendusjär-
gus ning toimub tooraine-
ressursside kaardistami-
ne, keskkonnamõjude eel-
nev hindamine ja eelprojek-
ti koostamine. Potentsiaal-
se biogaasijaama rajami-
se paigana on kaalutud kah-
te asukohta: üks neist asula 
külje all, teine ca 7 km kau-
gusel asuv AS Talleggi läga-

püttide juures. Kuigi mõle-
mal asupaigal on omad eeli-
sed ja puudused, siis peami-
seks argumendiks biogaasi-
jaama rajamiseks AS Talleggi 
lägapüttide juurde on koha-
like elanike soovidega arves-
tamine mitte rajada biolagu-
nevast toorainest soojus- ja 
elektrienergiat tootev koos-
tootmisjaam Loo aleviku pii-
rile. Esialgsetel hinnangutel 
on jaama võimsus ca 1,2–1,6 
MWe ning jaama peamiseks 
toorainega varustajateks on 
ümberkaudsed põllumajan-
dusettevõtted, suurimaks 
neist AS Tallegg. Projektile 
on taotletud toetust SA Kesk-
konnainvesteeringute Kes-
kuse meetmest “Taastuv-
energiaallikate laialdasem 
kasutamine energia tootmi-
seks ning kaugküttevõrkude 
parandamine” ning kui taot-
lus osutub edukaks ja saadud 
on kõik vajalikud kooskõlas-
tused, siis alustatakse jaama 
ehitust 2011. aastal ja rohe-
line energia hakkab loolas-
te kodudesse jõudma 2012. 
aastal. Biogaasijaama raja-
mine on üheks võimaluseks 
piirkonna soojahinna alan-
damiseks ning lisaks selle-
le väheneb ka ümbruskonna 
põllumajandusettevõtete lä-
gakäitlusega kaasnev haisu-
emissioon, paraneb põldude 
väetamine ning vähenevad 
kasvuhoonegaaside emis-
sioonid põllumajanduses ja 
energeetikas. Loo alevik ja 
Jõelähtme vald astuvad sam-
mukese rohelise eluviisi poo-
le ning sellest saavad kasu nii 
kohalikud elanikud kui loo-
duskeskkond tervikuna.

Loo biogaasijaama projek-
ti arendusmeeskond on hea 
meelega valmis tutvustama 
käesolevat projekti täpsemalt 
Maardu küla kogukonnale 
ning kõigile teistele huviliste-
le. Soovi korral palume kon-
takteeruda e-maili aadressil 
info@balticbiogas.ee või tele-
fonil +372 5393 5693.

kivi välja kaevata? Maantee-
ameti tellimusel tehti põhja-
lik eeluuring, mis viis maan-
teeametile sobiva tulemuse-
ni. Tee-ehituse projekti ei ha-
katud enam ringi tegema. Või-
malik, et hea idee tuli liiga hil-
ja, et kannapööret teha. Loo-
tust, et Tallinna–Narva maan-
tee prügila ristmikust Kuusalu 
poole suunduvat teelõiku ha-
katakse ümber ehitama, ei ole. 
Piirdutakse taastusremondi-
ga, pindamise, naastrehvidest 
tekkinud vagude silendamise-
ga. Liiklejaile oleks aga meele-
pärane, kui Kostivere tee otsa 
rajataks kaasaegne ristmik. 

Vana-Narva maantee Koe-
ralooga silda ületab suvisel 
ajal 1000 autot päevas, teadagi 
on Koogi poolt sillale väljasõit 
üliohtlik. Valla kommunaal-
nõuniku Indrek Mäekünga-
se sõnul läheb Koeralooga sild 

peagi remonti, vald saab pro-
jekti kooskõlastamise käigus 
teha ettepanekuid, sealhulgas 
kiirust piiravate liiklusmärki-
de paigaldamiseks. 

Lühidalt valgustusest ja 
ühistranspordist ka

Pikk ja pime aastaaeg ei ole 
veel isegi poole peal. Tänava-
valgustuse elektrikulu saab 
vähendada säästurežiimi ra-
kendamisega. Ühefaasilistes 
tänavavalgustusvõrkudes lü-
litati iga teine valgusti välja. 
Välisvalgustuse uusi liinilõi-
ke pole võimalik juurde ehi-
tada. Häid näiteid on aga igal 
ajal. Parasmäe külas likvidee-
riti igavene kottpimedus siis-
ki, külavanem Jüri Paltsu pea-
lehakkamisel sai valgusti pos-
ti otsa. Mujal vallas paigaldas 
Loo Elekter õhuliine ja pos-
te, kuid uusi valgusteid juur-

de ei pandud, lihtsalt asenda-
ti vanad valgustid säästliku-
matega. 

Teedele, tänavatele ning vä-
lisvalgustusele lisaks on val-
la mureks ka ühistransport. 
Neeme ja Kaberneeme suun-
dadel loodud uutel bussiliini-
del J1 ja J2 sõidab vähe reisi-
jaid. Liinid loodi külavanema-
te ja elanike soovidele vastu 
tulles, esialgse statistika põh-
jal maksab vald igale reisija-
le sõidukorra eest omalt poolt 
ligikaudu 250 krooni juurde. 
Asjatundjate sõnul kulub ini-
mestel uue bussiliini omaks-
võtmiseks vähemalt aasta ae-
ga. Selle asemel, et autoga lin-
na tööle ja tagasi kihutada, 
võiks ju vabalt mugavat bus-
sisõitu nautida. Vald maksab 
bussisõidu valdavas osas na-
gunii kinni.

Lume- ja libedustõrje tegijad Jõelähtme vallas 2010/2011 aasta talveperioodil 
Hooldusala Tegija Kontaktisik Telefon Kontaktaadress

Aruaru, Sambu, Jägala, Ruu, Koogi FIE Heigo Pakats Heigo Pakats 50 55 094 heigo.pakats@gmail.com

Uusküla OÜ Arterega Aivo Koolmeister 51 02 174 aivo.koolmeister@arterega.ee

Kaberneeme, Haapse, Kullamäe OÜ Kapu Kalle Lille 50 49 880 kapu@starline.ee

Haljava OÜ Haljava Aavo Mooste 50 42 331 haljava@online.ee

Jägala-Joa, Jõesuu, Ihasalu, Neeme Baltnec Group OÜ Tarmo Kalju 50 55 737 baltnec@gmail.com

Manniva, Kostiranna, Kallavere, Koila,
Saviranna, Rebala, Jõelähtme, Võerdla, Ülgase

Agrovaru AS Toivo Veller 50 34 860 info@agrovaru.ee

Loo, Kostivere, Iru, Saha, Maardu, Parasmäe
Vandjala, Liivamäe, Loo küla, Nehatu

Loo Hooldus OÜ Marje Laimets 6 080 619
56 481 589

marje@loohooldus.ee

Libedustõrje FIE Helmut Vain Helmut Vain 56 505 367 6 033 130

Vallavalitsuse kontaktisik on kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas, indrek@joelahtme.ee, 605 4868; 50 52 086.

Merike Metstak
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Art Kuum 
Iru küla elanik

Maamaks on riiklik maks, 
mis laekub 100% ulatuses 
maa asukohajärgse kohali-
ku omavalitsuse eelarvesse. 

Seega võiks öelda, et osalt 
on tegemist ka kohaliku 
maksuga, mille suuruse on 
riik jätnud teatud piires ko-
haliku omavalitsuse otsusta-
da. Kui ühelt poolt on maa-
maksu eesmärk täita kohali-
ku omavalitsuse eelarvet, siis 
teiselt poolt on sellel maksul 
ka hea eesmärk: hoida maa 
ringluses ja vältida olukor-
da, kus kellegi kätte koondub 
suur hulk väärtuslikku maad, 
mida ühel või teisel põhjusel 
ei kasutata, vaid lastakse sel-
lel lihtsalt seista. Maa on riik-
liku tähtsusega ressurss, mis 
võib teenida tulu ja peab se-
da tegema (mõningate eran-
ditega muidugi). Seepärast 
on maa maksustamine täies-
ti arusaadav ja põhjendatud 
tegevus, mis on levinud kõik-
jal maailmas. Kuid maa ei ole 
mitte ainult  tootmisvahend, 
vaid enamiku inimeste jaoks 
tähendab see tema kodukoh-

ta. Seepärast on maamaks 
teema, mis puudutab suu-
remal või väiksemal määral 
meid kõiki. Kuigi maamak-
suseaduse § 4 ütleb, et maa-
maksu ei maksta maalt, mil-
lel on majandustegevus kee-
latud, on elamumaa üldju-
hul ikka maksustatud, vaa-
tamata sellele, et majandus-
tegevust seal ei toimu – nii ka 
meie vallas. 

Maa maksustamine Eestis 
toimub selle väärtuse alusel. 
Maamaksu määra kehtestab 
kohalik omavalitsus teata-
va protsendina maa väärtu-
sest. Maa maksustamishin-
na kehtestab riik. Kuna maa 
hind võib piirkonniti olla vä-
ga erinev, on kogu Eesti ter-
ritoorium jagatud erineva-
teks hinnatsoonideks. Nende 
kaudu on riik püüdnud muu-
ta maa maksustamist võima-
likult õiglaseks – piirkonda-
des, kus maa on reaalselt kal-
lim, on ka tema maksusta-
mishind kõrgem ning sum-
maarne maks ühe ruutmeet-
ri kohta suurem kui mõnes 
odavamas piirkonnas. Ideaa-
lis peaks miljonikroonise 
elamumaa maamaks olema 
võrdne kõikjal üle Eesti, sõl-

tumata kinnistu asukohast ja 
suurusest. 

Olles aastaid kuulunud Jõe-
lähtme valla volikokku, on 
minu silma juba pikemat ae-
ga riivanud meie vallas keh-
tivad maamaksu määrad, 
mida volikogu aastast aas-
tasse ikka uuesti praktiliselt 
muutmatul kujul on kinnita-
nud. Nüüd on aastalõpp kät-
te jõudnud ning aeg on need 
jälle üle vaadata. Praegusel 
ajal on Jõelähtme vallas maa-
maksu koefitsiendid (mak-
sumäärad, mis määratak-
se protsendina maa hinnast) 
kehtestatud selliselt, et eri-
nevates hinnatsoonides kõi-
gub koefitsient ligi neljakord-
selt. Madalaimaks koefit-
siendiks on 0,7 ja kõrgeimaks 
maksimaalne lubatud määr 
ehk 2,5%. Teemasse süvene-
mata võiks uskuda, et kül-
lap on sellel kõigel mõni hea 
põhjendus, miks need käärid 
nii suured on. Kui aga haka-
ta asja lähemalt uurima, sel-
gub, et kõige madalam mak-
sumäär on kehtestatud meie 
valla kõige hinnalisematele 
mereäärsetele kinnistutele ja 
üks kõrgemaid määrasid on 
näiteks Kostivere alevikus, 

kus maamaks muinsuskait-
sealast tulenevate piirangu-
te tõttu võiks tegelikult hoo-
piski madalam olla kui mujal. 
Suhteliselt kõrge on maksu-
koefitsient ka Loo ja Iru piir-
konnas. 

Kõige kõrgemat määra ra-
kendatakse küll vaid tsoo-
nis, kuhu jääb Muuga sadam 
(maksumäär 2,5%) ja kus tõe-
poolest kasutatakse maad 
väga intensiivselt ning sel-
lest tulenevalt on koormus 
keskkonnale kindlasti suu-
rem ja küllap ka kõrgem maa-
maks igati põhjendatud. Kuid 
see, miks Kostiveres asuva 
kinnistu  maamaksumäär 
on Kaberneemes või Haap-
ses asuva kinnistu maamak-
sust üle kolme korra kõrgem, 
jääb küll täiesti arusaama-
tuks. Kehtivat süsteemi uuri-
des jääb mulje, et meie vallas 
on püütud viia maamaks ühe 
ruutmeetri kohta, sõltuma-
ta maa hinnast ja asukohast, 
kõikjal võimalikult võrdseks. 
Maamaksu suurus on püü-
tud seada sõltuvusse eelkõi-
ge kinnistu suurusest, mit-
te niivõrd selle maksumusest 
ja hinnast, andmata aru, et 
see läheb sisuliselt vastuollu 

maa ma k suseadu-
se §-ga 1, mis ütleb, 
et maamaks on maa 
hinnast lähtuv maks.

Võrreldes maamaksu-
määrasid naaberomavalit-
suste territooriumidel, torkab 
silma, et valdavalt on kehtes-
tatud üle omavalitsuse üks ja 
ühtlane maamaksumäär kõi-
kide hindamistsoonide lõi-
kes: Tallinnas on see 1,5% 
maa maksumusest, Raasiku 
vallas 2,0%, Saku vallas 1,9%, 
Rae vallas 1,0%. On ka oma-
valitsusi, kus eri tsoonides 
kehtivad erinevad määrad 
(näiteks Kuusalus vahemikus 
1,2 kuni 2,5%), kuid mitte ku-
sagil ei ole need erinevused 
nii suured kui meie vallas. 
Äkki oleks meie vallaski põh-
just maamaks ühtlustada, üt-
leme näiteks 1,5%-le üle ter-
ve valla, jättes muidugi välja 
Muuga sadama tsooni? 

Kui aga näiteks ühtlustada  
maamaksumäär sellele tase-
mele, mida Kostivere alevikus 
elavad inimesed täna maksa-
vad, s.o 2,2%, siis suureneks 
maamaksu laekumine valla 
eelarvesse ca 3 miljoni kroo-
ni võrra. Kohatu oleks majan-
duskriisi tingimustes makse 

tõsta, pigem tu-
leks käituda vas-

tupidi. Kuidas aga 
teha nii, et maamak-

sumäärad saaksid üht-
lustatud ning samas kasvaks 
sotsiaalne õiglus? Ühe va-
riandina võiks kaaluda Har-
ku vallaga sarnase soodus-
tussüsteemi rakendamist, st 
vabastada koduomanikud 
maamaksust kas täielikult 
või osaliselt.  Keskmiselt või-
maldaks 3 miljoni krooni üle-
laekumine vallal teha maa-
maksusoodustust ca 1500 
krooni iga meie vallas kodu-
maja omava inimese kohta. 
Nii langeks maamaks enami-
ku meie valla koduomanike 
jaoks, vallaeelarvesse laekuv 
summa jääks seejuures aga 
praktiliselt muutumatuks. 

Kardan, et koduomanike-
le mõeldud soodustuse ra-
kendamiseks 2011. aastal ole-
me juba hiljaks jäänud, kuid 
maamaksu ühtlustamine või 
vähemalt tsoonidevahelis-
te erinevuste vähendamine 
oleks minu arvates igati põh-
jendatud.

Mida arvad sina, hea luge-
ja? Kirjuta palun: artkuum@
hotmail.com. 

Milline maamaks on õiglane?   Lugeja kirjutab  
-

a 
s.

maksu-

t
le

tup
teha n

sumäära

KÜLAKÄRAJA

Andrus Umboja
Alevikuvanem

Jõelähtme valla suurima 
asustusüksuse Loo aleviku 
üldkoosolekul andis alevi-
kuvanem Andrus Umboja 
ülevaate 2009/2010. a te-
gevustest ning tutvustas 
aleviku arengukava eel-
projekti. 

Jõelähtme valla suurima 
asustusüksuse Loo aleviku 
üldkoosolekul andis alevi-
kuvanem Andrus Umboja 
ülevaate 2009/2010. a tege-
vustest ning tutvustas ale-
viku arengukava eelprojek-
ti. Kõigil on võimalik tutvu-
da selle dokumendiga val-
la kodulehe vahendusel ja 

teha omapoolseid täienda-
vaid ettepanekuid. Aren-
gukava paremaks mõist-
miseks ja lihtsustamiseks 
on arengueesmärgid ja te-
gevused jagatud nelja vald-
konda: elukeskkond, kul-
tuur, kogukond, keskkond. 
Arengukava koostamiseks 
tehti fookusgrupi interv-
juud ning arengukava ellu-
viimise eest vastutab Loo 
aleviku eestseisus, kes teos-
tab ka seiret. Arengukava 
on kättesaadav valla kodu-
leheküljel http://www.joe-
lahtme.ee/index.php?page
=&action=article&article_
id=671.

Lisainfo ja ettepanekud: 
A ndrus.Umboja@joela ht-
me.ee

Tiia Välk
külavanem

Vandjala ja Loo külasid 
läbivad avalikud teed said 
uued nimed.

Vana Vandjala külla sisenev 
tee nimetati ümber Vandjala 
teeks ja Vana-Vandjala teeks, 
Loo külla suunduv tee nime-
tati ümber Looküla teeks. 
Vandjala ja Loo külade teed 
said sügisel tolmuvaba free-
sasfaltkatte kompensatsioo-
niks Maardu Lõunakarjääri 
tegevuse talumise eest. Siin-
kohal on mul palve kõigile 
nende teede kasutajatele, kes 
ei ole vaid Vandjala ja Loo kü-
lade inimesed: palun ärge ki-

hutage sellel uuel teel! Teel on 
30 km/h kiiruspiirang. Vale 
kasutamise tagajärjel on juba 
tekkinud teele augud. 

Kevadel kirjutati KOP-i pro-
jektitaotlus Vandjala küla-
platsi geoaluse- ja eskiisla-
hendusprojekti koostami-
seks. Projekti teostajaks valiti 
Tartu firma Artes Terrae OÜ, 
kes tegi soodsaima pakkumi-
se.  Külaplatsi eskiisi arutelu 
toimus VI Vandjala külapäe-
val. Projekt on valmis ning 
on asutud taotlema Vandja-
la külaplatsile ehituslubasid 
projektis ettenähtud tegevus-
te teostamiseks, rahastusal-
lika otsimist ja tööde tegijate 
väljaselgitamist. Kogemuse 

põhjal oskan soovitada, et on 
mõistlik kergemad asjad KOP-
i kaudu taotleda, sest see ra-
hastus otsustatakse kahe kuu 
jooksul ja makstakse raha ka 
ette. PRIA ja Leader-projekti-
de heakskiitmine võtab aega 
päris kaua. Näiteks alles no-
vembris saime teate Vandjala 
külale seltsimaja projektee-
rimise rahastamisest PRIA 
poolt Leader-projekti raames. 
Lõpliku otsuse tegemine võt-
tis aega pea seitse kuud.

Augustikuus sai esitada 
PRIA-le kiviaiatoetuste taot-
lusi. Harjumaalt laekus 17 
taotlust, Jõelähtme vallast 
aga vaid üks taotlus “Vandja-
la külailme parandamiseks”. 

Positiivse otsuse korral peaks 
saama korrastatud ligi 900 m 
külateega piirnevat vana ki-
viaeda vanas Vandjala küla-
osas.

Meie külas on külapäe-
vad üritus, kus külainime-
sed kokku tulevad, küla tege-
misi arutavad, sõltumata sel-
lest, kas nad on siia sisse kir-
jutatud või ei. Igaüks saab 
oma mõtteid avaldada. See-
kord valis Vandjala küla oma 
VI külapäeval kolmandaks 
ametiajaks külavanemat. Tä-
nan kogu küla mulle antud 
usalduse eest täita külavane-
ma ülesandeid ka järgnevad 
kolm aastat ehk minu jaoks 
siis 6.–9. aasta.

Loo aleviku arengukava 
arutelu jätkub

Vandjala küla tegemistest

Loo aleviku perepäev oli rahvarohke.

Vandjala külarahvas 2010 aasta külapäeval.
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Meeli Meri
külavanem

Laupäeval, 16. oktoobril 
toimus meil tore orienteeru-
misvõistlus. 

Vaatamata esimesele kül-
male ja härmatisele tuli metsa 
orienteeruma nii algajaid kui 
ka kogenenud tegijaid. Star-
diks kogunesime Ruu küla Sil-
koja metsa – sinna, kus vägi-
si tahetakse rahva vastusei-
sule vaatamata kopad maasse 
lüüa. Plakatid tekstidega “Ko-
pad eemale Ruu külast” ning 
“Ruu külla ei tule kaevandust” 
kõnelesid enda eest ise. 

Protestijooksust võttis osa 
mitukümmend inimest ala-
tes pooleteiseaastasest lapsest 
ja lõpetades 82-aastase vana-
prouaga, kes andis kõigile sil-
mad ette. Kes jooksis elu eest, 
kes jalutas või eksles ning kee-
rutas ringi ühes ja samas ko-
has, kontrollpunkti märkama-
ta. Kes koolis maateadust pol-
nud õppinud, see ka jänni jäi. 
Meie küla vaprate kodupere-

naiste Ülle ja Marika hea huu-
mori saatel jõudis nii mõni-
gi kergemini finišisse. Vahvad 
noored, nii meie kui ka naa-
berküla omad, “tuiskasid” lä-
bi metsa, aga tähtis polnud-
ki võit, vaid osavõtt. Kodasool 
ootas ka kõige viimast jooksjat 
soe supp ja lahke pererahvas. 
Mis sest, et porised ja märjad, 
aga rahulolevad olid kõik, kes 
viitsisid vaid tulla. Tänada ta-
haksin omalt poolt korralda-
jat Külle Loiku ja tema abili-
si, orienteerujaid, külalisi ning 
Kodasoo inimesi, kes meile 
lahkelt abi andsid.

Riik ei hooli oma rahvast
Kõike seda ilu vaadates – 

kõrged liivamäed, mastimän-
nid ning hilissügisene linnu-
laul lumesajus – hakkas sü-
dames väga valus. Miks ta-
hetakse hävitada seda kõike 
raha nimel? Miks ei saa ela-
da inimesed rahus oma kü-
las ja kasvatada lapsi, miks 
me peame jätma oma kodu-
küla ja miks ei hooli riik oma 

rahvast? Kas see, kes andis 
välja kaeveloa, on siin kuna-
gi ise käinud ja oma silmaga 
näinud seda, mida tahetakse 
hävitada? Ei ole siin tegemist 
mingite riiklike teedeehituse 
huvidega, vaid Saksa päritolu 
ettevõttele kasumi tootmise-
ga. Tulge ja vaadake ometi, nii 
riigiisad kui ka advokaadid, 
mida te teete. Me ei ela tüher-
maal ega igaval paeväljal, me 
tahame elada edasi kauni loo-
duse rüpes, ärge palun hävi-
tage meid!

Jutt muutub nukraks, kui-
gi orienteerumispäev oli vä-
ga vahva ja lõbus ning metsas 
kuuldud arutelude kokkuvõt-

teks süvenes veendumus, et 
Ruu küla rahvas nii lihtsalt al-
la ei anna.

Muidugi tegid meeleolu 
mõruks metsas avastatud us-
kumatud üllatused – leidsime 
planeeritava kaevandusala 
tuumikus juba puudest puh-
taks raiutud lagendikke! 

Ootame praegu käiva koh-
tumenetluse tulemusi. 

Ruu küla heakorraselts hak-
kas välja andma oma küla aja-
lehte. Esimeses numbris “Ruu 
küla uudised”, kirjutatakse 
muu hulgas huntidest. Toime-
tus hoiatab elanikke – hoidke 
oma koertel ja teistel koduloo-
madel silma peal.

KÜLAKÄRAJA

Merike Metstak

Külavanema statuut aja 
jalus.

Pikemat aega on liiku-
nud mõtted külavanemate 
statuudi ajakohastamisest, 
sest dokument pärineb aas-
tast 2004. Statuudi muutmi-
se algatas nüüd  regulaar-
selt kooskäiv, kõiki Jõeläht-
me valla aleviku- ja külava-
nemaid ühendav külavane-
mate ümarlaud. Loomuli-
kult saavad külavanemat va-
lida ja külavanemaks kandi-
deerida üksnes rahvastiku-
registri andmeil antud asus-
tusüksuse elanikud ehk val-
lakodanikud.

Kuna praegusajal veel keh-
tivas statuudis ei ole sõnas-
tatud külavanema isikule 
esitatavaid nõudmisi, siis et-
tepanek esitada külavanema 
isikule samad nõudmised, 
mis kohaliku omavalitsuse 
ametnikele ja kohaliku oma-
valitsuse volikogusse kandi-
deerivatele isikutele, on kül-
lalt põhjendatud. Külavane-
maks võib valida vähemalt 
18-aastase teovõimelise Ees-
ti kodaniku, kes valdab ees-
ti keelt. 

Jätkuvalt kirglik küsimus, 
kas külavanem peab palka 
saama või teeb ta seda tööd 

heategevuse korras, peaks 
lõppude lõpuks vastuse saa-
ma. Vastukäivaid arvamu-
si tekitanud põhimõttes lei-
ti konsensus – eelnõu pro-
jekti sai kirja, et külavanema 
amet olgu auamet ja külava-
nema kohustuste täitmisest 
tulenevaid kulutusi kohali-
ku omavalitsuse poolt ei hü-
vitata. Külavanema statuudi 
uue redaktsiooni vastuvõt-
mine muudaks külavanema 
valimisprotseduuri senisest 
läbipaistvamaks. Ja elanike 
kaasatus paraneks.

Nagu iga muu õigusak-
ti, nii ka selle puhul arutab 
pärast vallavalitsuse vasta-
vasisulist otsust kõiki ette-
panekuid seadusmuudatus-
teks volikogu vastav komis-
jon, kuhu kuuluvad samu-
ti rahva poolt valitud inime-
sed. Viimase aja kolmanda 
sektori areng on meil küllalt 
hoogne, oma paikkonna hu-
vides tegutsevatest kodani-
kuühendustest võib ridami-
si häid näiteid tuua. 

Jõelähtme vallas on 36 
asustusüksust, 34 küla ja 2 
alevikku ning 26 asustusük-
susel on seaduslikult valitud 
aleviku- või külavanemad. 
Tänavuse kodanikupäeva 
moto on eriti tabav: “Tegus 
kodanik on riigi rikkus”.

Terje Lindau-Kuum
Ajalehe Oma Poolsaar peatoimetaja

Vaatamata külmale ilma-
le ja hommikul maha sada-
nud lörtsile tuli ajalehe Oma 
Poolsaar ja Neeme Ratta-
klubi korraldatud üritusele 
21 võistlejat Neemest, Ihas-
alust, Kaberneemest ja isegi 
Kolgast. 

Täiskasvanute võistlusra-
jaks oli umbes 8 km ring lä-
bi Ihasalu küla ja mööda uut 
asfalti, lastevõistlus toimus 

Neeme küla vahel. Reegel oli, 
et mehed pidid kaaluma koos 
rattaga vähemalt 100 kg ja rat-
tal ei tohtinud olla üle seitsme 
käigu ning naised pidid koos 
rattaga kaaluma vähemalt 80 
kg ja rattal ei tohtinud olla üle 
viie käigu, et ikka kõigil võrd-
sed võimalused oleksid.

Ihasalu ringi läbis kõige kii-
remini Urmas Hallika Kolga 
Pasunakoorist ajaga 18,10, II 
kohale tuli Vahur Torin Nee-
me Rattaklubist ajaga 19,14 ja 
kolmandana finišeeris Katrin 
Metsoja Neeme Naiste Ran-
navalve Seltsist ajaga 20,07, 

kes oli seega kiireim nais-
võistleja.

Pärast võistlust kogunesi-
me kõik Wana Kala kõrtsi soo-
ja hernesuppi ja kaneelisaiu 
sööma ning parimatele au-
hindu jagama.

Auhinnad olid Ihasalu kü-
la poolt ning kolm parimat 
meest ja naist said mälestu-
seks kaunid meened, mille 
autoriks oli Villu Vares.

Selle üritusega tegime al-
gust iga-aastase traditsiooni-
ga. Järgnevatel aastatel oota-
me võistlema rattasõiduhuvi-
lisi üle kogu Eesti.

Margit Pärtel    

Augusti lõpus PRIA-st posi-
tiivse otsuse saanud Kostive-
re mõisa teise korruse saali 
ja kõrvalruumide renoveeri-
mistööde ettevalmistamise 
käigus on tehtud muinsus-
kaitselisi uuringuid põran-
da- ja laekonstruktsioonide 

täpsema seisukorra hinda-
miseks, samuti on teostatud 
mõisa saalis värvisontaaži-
de uuring sisekujunduse tar-
beks. Praegu käib projektee-
rimine ja eelprojekti koos-
kõlastamine Muinsuskait-
seametiga. Ehitustööde al-
gus on kavandatud novemb-
ri lõppu. 

Külavanemate ümarlaud

Rattavõistlus “Ihasalu ring” 2010

Mis toimub Kostivere mõisas?

Protestijooks Ruu metsas

 Mehed:
1. Urmas Hallika 18,10
2. Vahur Torin 19,14
3. Robert Weber 20,47
4. Ragner Paevere 21,41
5. Heiki Lilienthal 24,44
6. Raul Raudsepp 25,04
7. Raimo Kägu 27,04
8. Eiko Tänav 27,05
9. Tõnu Piibur 28,09
 Naised:
1. Katrin Metsoja 20,07
2. Evelin Sarapuu 21,34
3. Triin Lindau 26,44
4. Julia Weber 36,29

Tulemused
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Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Järgmise aasta 1. jaanua-
ri saabudes vahetub Eestis 
käibelolev raha – 1992. aas-
ta juunist kasutuselevõetud 
krooni asemele tuleb euro 
ehk Euroopa ühisraha.

Kuna raharingluse toimi-
misel on pankadel kanda täh-
tis roll, siis on kindlasti hea 
teada, mida tähendab eurole 
üleminek pangaklientidele. 

Kõigepealt tuleb öelda, et 
pangaklientidele on ülemi-
nek tehtud lihtsaks. Aktiiv-
sed pangakliendid, kes hoia-
vad raha kontol, ei varu suu-
ri summasid sularaha ko-
ju ning maksavad igapäeva-
selt pangakaardiga, ei pea te-
gema euro tulekuks erilisi et-
tevalmistusi. Juhul kui teil 
on kodus suurem kogus Ees-
ti sente, siis soovitame need 
novembri lõpuks kampaa-
nia “Too mündid panka!” käi-
gus panka tuua. Kampaania 
käigus on müntide töötlus ja 
oma kontole kandmine või 
vahetus paberraha vastu ta-
suta. Juhul kui hoiate kodus 
suuremat summat sularaha, 
saate sama pangaskäiguga 
selle kontole panna. Kontol 
olevad kroonid vahetab pank 
1. jaanuaril juba ise teenusta-
suta ja ametliku kursiga eu-
rodeks. 

Need, kes eelistavad sulara-
ha, saavad alates 1. detsemb-
rist pankades kroone tee-
nustasuta ja ametliku kursi-
ga eurodeks vahetada. Kroo-
nimüntide ja -kupüüride va-
hetuse võimalus säilib ka hil-
jem: kommertspangad teevad 
seda 2011. aasta suveni kõigis 
sularahateenust pakkuvates 
kontorites ja pärast seda pii-
ratud kontorivõrguga, Eesti 
Pangas saab aga kroone va-
hetada tähtajatult.

Kliendid ei pea minema 
panka, et muuta oma laenu-, 
pangakaardi- või teisi lepin-
guid. Euro kasutuselevõtt ei 
mõjuta lepingute ja muude 
juriidiliste dokumentide jär-
jepidevust ja nende tingimusi 
ega vabasta võetud kohustus-
te täitmisest, samuti ei an-
na õigust kehtivat dokumenti 
ühepoolselt muuta või lõpeta-
da. See puudutab ka intresse: 
näiteks kui teil on sõlmitud 
kroonihoius, mille aastaint-
ress on neli protsenti, siis ar-
vutatakse hoiusesumma küll 
eurodesse, kuid intress jääb 
kuni lepingu lõppemiseni en-
diseks. Kroonilaenude taga-
simaksmine hakkab toimu-
ma eurodes – laenusummad 
arvutatakse pankade poolt 
ümber samamoodi ametliku 
kursi järgi ning tasuta.

Alates 1. jaanuarist ei või-

malda arveldussüsteem 
enam kroonimaksete töötle-
mist. Hoiustel olev raha arvu-
tatakse ametliku kursiga ning 
tasuta eurodesse ja kõik pan-
gaülekanded hakkavad toi-
muma eurodes. 31. detsemb-
ril 2010 on pankades tavaline 
arvelduspäev (viimane klii-
ring on kell 18.00), mis tähen-
dab, et ka pärastlõunal saa-
te veel pankadevahelisi mak-
seid teha. 

Kroonilt eurole ümberlüli-
tumisel on pangasüsteemid 
(internetipank, makseauto-
maadid, teleteenused, telefo-
nipank, mobiilipank jne) osa-
liselt suletud. Teenused hak-
kavad samm-sammult taas-
tuma 1. jaanuaril – esimeste 
seas on näiteks internetipan-
gas võimalik vaadata konto-
jääki eurodes ning algatada 
pangasisesed maksed. Et väl-
tida pangasüsteemide üle-
koormust, ei ole soovitatav 
kohe aasta esimestel tundi-
del uudishimust oma inter-
netipanka siseneda, vaid te-
ha seda siis, kui on tõesti va-
jadus tehinguid teha. Niipal-
ju raha, kui teil oli pangakon-
tol kroonides, saab ametli-
ku kursi järgi olema ka euro-
des. Näiteks 12 000-krooni-
ne hoius muutub 766,94-eu-
roseks.

Kõik Eesti ligi 25 000 kaa-
rditerminali ja kassasüstee-
mi vajavad euro tulekul üm-
berseadistamist, kuid tõrked 
kaardimaksetes peaksid ole-
ma minimaalsed. On võima-
lik, et kõik kaarditermina-
lid ei ole kohe pärast keskööd 
valmis eurotehinguid tege-
ma. Enne kaarditšeki allkir-
jastamist või PIN-koodi sises-
tamist soovitame veenduda, 
et näidatud summa on õiges 
vääringus – summa eurodes 
on 15,6466 korda väiksem. 
Igaks juhuks ja oma meelera-
hu säilitamiseks hoidke alles 
kaardimaksekviitung.

Alates €-päevast 
väljastavad 
sularahaautomaadid 
ainult eurosid. 

Kuna sularahaautomaati-
de kaudu lastakse ringlusse 
hinnanguliselt 80 protsenti 
eurokupüüridest, siis on te-
gemist väga suure logistilise 
väljakutsega nii pankade kui 
Sularahakeskuse jaoks. Selle-
gipoolest on võetud eesmär-
giks täita eurodega kõik ligi 
1000 sularahaautomaati (AT-
Mi) hiljemalt 48 tunni jook-
sul. Juhul kui automaati ei 
ole jõutud euro rahatähti veel 
viia, automaat sularaha ajuti-
selt ei väljasta. Olenevalt AT-
Mi tüübist saab automaadist 
uue aasta esimestel nädala-
tel 5-, 10- ja 20-euroseid ku-
püüre, 10–20% automaatidest 
väljastavad ka 50-euroseid. 
Lisaks ATMidele tuleb euro 

sularaha käibele pangakon-
torite ja jaekaubanduse kau-
du ning 2011. aasta 1.–15. jaa-
nuarini saab kroone eurodeks 
vahetada maksimaalselt 1000 
euro väärtuses päevas ka 179 
Eesti Posti postkontoris.

Piisab ühest pangakontori 
külastusest, et panna kontole 
kodus olevad mündid ja sula-
raha – soovitatav on seda te-
ha enne detsembrit. Üheski 
järjekorras pole vaja seista – 
krooni saab euroks vahetada 
tähtajatult.

TÄHTIS TEADA
• €-päev – 1. jaanuar 2011.
• 1 euro = 15,6466 krooni.
• Krooni saab kasutada 

maksevahendina kuni 15. 
jaanuarini, pangakaart on 
alati õiges vääringus. 

• Krooni münte saab eraisik 
teenustasuta kontole panna 
alates 1. oktoobrist.

• Krooni sularaha saab euro 
sularahaks vahetada teenus-
tasuta alates 1. detsembrist.

• Pangas olev raha vaheta-
takse automaatselt euroks 1. 
jaanuaril.

• Ühtegi lepingut muutma 
ei pea – pank arvestab teenus-
tasuta kõigi lepingute väärtu-
sed automaatselt eurodesse.

• Kui teil on küsimusi seo-
ses pangateenustega, siis on 
kõige parem pöörduda oma 
kodupanka. 

AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 – pangad 

alustavad eraisikutelt teenus-
tasuta krooni müntide vastu-
võttu.

• 1. detsember 2010 – pan-
gad alustavad eraisikute su-
laraha kroonide eurodeks va-
hetamist.

• 1. jaanuar 2011 – Eesti võ-
tab kasutusele euro.

• 1.–14. jaanuar 2011 – kroo-
ni ja euro sularaha paralleel-
käive.

• 1. juuli 2011 – krooni su-
laraha vahetus läbi piira-
tud kontorivõrgustiku kuni 
31.12.2011 ning seejärel täht-
ajatult Eesti Panga poolt.

Eesti Haigekassa

Niiskete ja külmade il-
madega võib ootamatult 
haigestuda mõnda viiru-
sesse või külmetushaigu-
sesse. Enesetunde halve-
nedes on alati soovitatav 
pöörduda perearsti poole, 
kes vajadusel väljastab töö-
võimetuslehe.

Ühes aastas väljastavad 
Eesti arstid ligi pool miljo-
nit töövõimetuslehte. Hai-
gekassa statistika näitab, et 
enim töövõimetuslehti väl-
jastatakse just seoses kül-
metushaigustega oktoobris-
novembris ja märtsis-april-
lis. 

Töövõimetuslehe saab 
arst väljastada inimesele, 
kes käib tööl ja omab töö-
andja kaudu haigekassas ra-
vikindlustust. Töövõimetus-
lehe alusel saadava hüvitise 
eesmärk on kompenseerida 
töötajale haigestumise ajal 
saamata jäänud töötasu tea-
tud ulatuses. 

Alates 2009. aasta juuli-
kuust maksavad töötaja en-
da haigestumisel töövõi-
metushüvitist nii tööand-
ja kui ka haigekassa. Sel pu-
hul on oluline teada, et üld-
juhul kolme esimese haigus-
päeva eest hüvitist ei maks-
ta. Alates 4. päevast maksab 
hüvitist tööandja 70% töö-
taja viimase kuue kuu kesk-
misest töötasust. Haigekas-

sa hakkab hüvitist maksma 
alates 9. päevast. Haigekas-
sa makstava haigushüviti-
se määr on samuti 70%, kuid 
hüvitise arvutamise aluseks 
on inimese eelmise kalend-
riaasta sotsiaalmaksuga 
maksustatud tulu. 

Raseduse ajal haigestumi-
se korral ning tööõnnetuste 
ja kutsehaigestumiste tõttu 
väljastatud töövõimetusleh-
tede puhul tööandja hüvitist 
maksma ei pea. Sellistel juh-
tudel maksab haigushüvitist 
haigekassa alates 2. päevast. 

Haigushüvitist on inime-
sel õigus saada 120 päeva jär-
jest, arstliku ekspertiisi vas-
tava otsuse korral kuni 182 
päeva järjest. Maksimaalselt 
hüvitatakse 250 haiguspäe-
va aastas. Töövõimetuspen-
sionärile, kes on töövõime-
tuslehel haiguse tõttu, mille 
alusel määrati talle töövõi-
metuspension, ja vähemalt 
65-aastesele töötajale maks-
takse hüvitist ühe haiguse 
korral kuni 60 päeva järjest 
ja kokku 90 päeva aastas. 

Teise isiku hooldamisel 
maksab haigekassa hoolda-
jale töövõimetuslehe alusel 
hooldushüvitist. Hooldus-
hüvitist maksab haigekas-
sa alates esimesest päevast. 
Hooldushüvitise suuruseks 
on 80% eelmise aasta sot-
siaalmaksuga maksustatud 
tulust.

Alla 12-aastase lapse põe-
tamise korral on hoolda-
jal õigus saada hoolduslehe 

alusel hüvitist kuni 14 järjes-
tikuse päeva eest. Haige pe-
rekonnaliikme kodus põeta-
mise korral on hooldajal õi-
gus saada hoolduslehe alu-
sel hüvitist kuni 7 järjesti-
kuse päeva eest. Alla 3-aas-
tase lapse või alla 16-aasta-
se puudega lapse hooldami-
se korral, kui lapse hooldaja 
ise on haige või talle osuta-
takse sünnitusabi, on hool-
dajal õigus saada hooldus-
lehe alusel hüvitist kuni 10 
järjestikuse päeva eest.

Töövõimetuslehe võib arst 
vajadusel väljastada ka pi-
kemaks ajaks kui hüvitise 
maksmise periood. Piirang 
on ainult hüvitise maksmise 
perioodil, mitte hoolduslehe 
kestusel.

Tööle naastes tuleb töö-
võimetusleht esitada oma 
tööandjale, kes peab sel-
le haigekassale edastama 7 
päeva jooksul. Haigekassa 
maksab töövõimetushüvi-
tise välja hiljemalt 30 päeva 
jooksul alates lehe jõudmi-
sest haigekassasse. Tööand-
ja maksab omapoolse hüvi-
tise välja palgapäeval või vä-
hemalt 30 päeva jooksul ala-
tes lehe saamisest.

Täiendavat infot töövõi-
metushüvitiste maksmise 
kohta saab haigekassa ko-
dulehelt: www.haigekassa.
ee, edastades küsimuse mei-
liaadressile: info@haigekas-
sa.ee või helistades haige-
kassa infotelefonile 16363.

Kristiina Välba
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal-
osakonna juhataja

Tegelikult ei pea üldse 
minema panka kroone eu-
rodeks vahetama.

Kui kroonid on pangas ar-
veldusarvel, siis muudetak-
se need automaatselt euro-
deks ning 1. jaanuaril saab 
igaüks oma eurod pangaau-
tomaadist kätte. Samuti po-
le kiiret viimaste rahakot-
ti jäänud kroonide vaheta-
misega. Neid saab igal pool 
kasutada kaks nädalat kest-
val paralleelkäibe perioodil, 
mil maksta saab nii krooni-
des kui ka eurodes. 

Raha vahetamise võimalus 
on suunatud ennekõike nei-
le, kel kodus suurem summa 
sularaha. Alates 2010. aas-
ta 1. detsembrist vahetavad 
kõik sularahateenuseid osu-
tavad pangakontorid kroo-
ne eurodeks keskkursiga ja 
ilma teenustasudeta. Aasta 
lõpus võib kontorites pike-
maid järjekordi tekkida, sest 
aasta viimasel viiel päeval 
tulevad paralleelkäibe pe-

rioodiks eurosid vahetama 
väikeettevõtjad.

Paralleelkäibe perioodil 
vahetatakse kroonid lõpli-
kult eurode vastu

Üleminekupäevale järg-
neval kahel nädalal kehti-
vad kroonid ja eurod Ees-
tis võrdsete maksevahen-
ditena. Kauplustes võib jul-
gelt kroonides maksta ning 
üldjuhul antakse vahetusra-
haks tagasi eurosid. Pärast 
paralleelkäibe perioodi on 
Eestis ainus ametlik makse-
vahend euro.

Pankade jaoks on müntide 
kokkukogumine üks tõsise-
maid väljakutseid, sest selli-
ne kogus metallraha on väga 
suure kaaluga. Et kõik klien-
did oma mündid ära vahe-
tada saaksid, on välja tööta-
tud eraldi müntide kogumi-
se kampaania, mille raames 
on alates 2010. aasta oktoob-
rist metallraha vahetamine 
pangas tasuta. 

Vald tagab transpordi
Jõelähtme Vallavalitsus 

tahab aidata inimestel leida 
sobivat viisi raha vahetami-

seks, et üleminek eurole 1. 
jaanuaril 2011 oleks võima-
likult sujuv ning turvaline. 

Palume kõigil, kellel on 
raskusi oma kodust liiku-
ma pääsemisega, teavita-
da sellest hariduse-, kultuu-
ri- ja sotsiaalosakonda (tel 
605 4860 või 605 4880), et 
sotsiaaltöötajatel oleks või-
malik korraldada transport 
panka.

Pangaklientidele tuleb 
euro rahulikult

Töövõimetushüvitist maksavad 
tööandja ja haigekassa

Eurole üleminekust

 
 Kui Teil on kodus suurem 

summa sularaha krooni-
des, siis pange see juba 
varem panka arvele või 
hoiusele. 

 1. jaanuaril muudetakse see 
pangas automaatselt, kesk-
kursiga ja ilma teenustasudeta 
eurodeks.

Soovitus

 
 Vahetage oma mündid 

paberrahaks võimalikult 
vara, sest detsembris võivad 
rahavahetuse tõttu olla pan-
kades tavapärasest pikemad 
järjekorrad.

Soovitus
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Vello Voog
Rae Liikluskool OÜ

Kuigi sageli tunduvad nii 
oktoobris kui ka novembris 
ilmad olevat veel päris ke-
nad, soojad ja päikeselised, 
ootavad seoses õhtu hakul 
saabuvate külmadega meid 
salapärased muudatused 
sõiduteedel.

Märkamatult on jõudnud 
kätte ohtlik aeg – öökülmad, 
must jää ning kahtlaselt libe 
sõidutee.

Üks ohtudest, mis sügise-
si sõidukijuhte varitseb, on 
muidugi õhtuhämaruses jää-
tunud tee. Aga vähem ohtli-
kud pole ka teedele langenud 
puulehed, põllutöödel maan-
teele sattuv libe pori, muda ja 
muld ning hommikused kül-
mutavad hallad. Vähimagi li-
bedustunde korral tuleks vä-
hendada kiirust ning olla val-
vas. Kui otseteel tunduvadki 
teeolud olevat enam-vähem 
normaalsed, siis käänakutel 
ja kurvides on risk palju suu-
rem, eriti kui lisaks libedale 
teele on rehvid viletsad ja tee-
le satuvad äkitselt metsloo-
mad või inimesed. Kui hom-
mikul rooli asudes märkame, 
et autoklaas on jääs, hallad on 
maas ning rohi krõbiseb, on 
kindlasti ka teed libedad. Är-
ge hoidke kokku rehvidelt!

Ootamatu olukorra ja oota-
matute teeolude korral on kõi-
ge ohtlikum autojuhi oskama-
tu käitumine, kui juht ei suuda 
säilitada külma närvi, ei kont-
rolli oma tegevust ja pidurdab 
pidurid lihtsalt blokki. Paraku 

aga sel ajal, kui me võitleme 
iseendaga ja otsustame, mida 
edasi teha, liigub ka auto eda-
si. Meie ei tohi oma võimeid 
üle hinnata ega tuttavaid tee-
olusid võtta kui üht rutiin-
set osa päevast. Kõige uinuta-
vam on muidugi igapäevase 
tee sõitmine, kus meil on tee-
lõik otsast lõpuni teada ja me 
arvame, et seal enam ohtusid 
pole. Tegelikkuses aga võib 
meid iga päev tabada erisugu-
ne juhtum: teine auto sõidab 
liiga lähedalt mööda või sõit-
sime ise ohtlikult mööda, kii-
rust ületades. Või oli jalakäija 
liiga lähedal sõiduteel.

Kui termomeeter näitab 
nulli, peame arvestama, et 
temperatuur teedel võib olla 
paari kraadi võrra madalam, 
mis muudab teed äärmusli-
kult libedaks. Visuaalsel vaat-
lusel me sellest aru ei saa ja 
see teebki olukorra äärmiselt 
ohtlikuks.

Kuidas saada teada, kas tee 
on libe? Selleks võib sirgel teel 
väikesel kiirusel õrnalt pidu-
rile vajutada – kui tööle hak-
kab ABS-seade või auto libiseb 
edasi, on see tunnistuseks, et 
teeolud on ohtlikud ja libe-
dad. Kui juba tunnete, et auto 
on külglibisemises, siis tähen-
dab see, et olete midagi olulist 
maha maganud ning pidurda-
miseks on juba hilja. Sellistel 
juhtudel tuleb lihtsate võtete-
ga keerulisest olukorrast väl-
ja tulla – näiteks esisillaveo-
ga autol vajutada sidurile, et 
taastada stabiilsust. Kahjuks 
suruvad paljud kogenematud 
juhid siiski alateadlikult pidu-
rile ning panevad sellega auto 
veel rohkem pöörlema.

Libedasõitu saab spetsialis-
ti käe all harjutada igaüks.

Kõike seda saab avastada ja 
tunnetada omal käel ning kui 
kõik hästi läheb, on see väga 
tore. Aga tegelikkuses on au-
tokoolides olemas spetsialis-
tid, kes õpetavad jääraja- ja li-
bedasõitu nii autokoolis käi-
jatele, juba kogenud sõitjate-
le kui ka nii-öelda taasalus-
tajatele. Kõigil juhtidel on õi-
gus ja lausa kohustus selgeks 
saada, mida teeb auto libedal 
teel, kuidas käitub masin ja 
kuidas käitume meie ootama-
tutes olukordades. Taolisi kat-
setusi ei tohi mingil juhul läbi 
viia liikluses!

Kui jäärajasõit muutus ko-
hustuslikuks osaks sõidukiju-
hi juhilubade koolituses, kos-
tis selle kohta palju vastuväi-
teid. Hiljem on aga kuulda ol-
nud, kui vajalik on jääraja-
sõidu harjutamine ning et on 
juhte, kes teevad selle kooli-
tuse igal aastal uuesti läbi, et 
talveks valmis olla. Mina ar-
van ka, et libedasõidu toomi-
ne algastme sõidukijuhi kate-
gooria saamiseks on positiiv-
ne, kuid paraku on seda sel-
gelt liiga vähe – juhid saavad 
jääteed proovida ning sellest 
ettekujutuse, aga oskuste saa-
miseks peab seda siiski roh-
kem õppima.

Olgem ettevaatlikumad ja 
ettenägelikumad ning hoid-
kem liikluses iseennast ja tei-
si!

Kui teil tekkis küsimusi sel-
le teema kohta või on mureks 
muu liiklusesse puutuv, esita-
ge oma küsimus julgelt: info@
rae-autokool.ee

Merike Metstak

Kohviku stiilis ruum, 
maitsekalt kaetud lauakes-
tel küünlad põlemas, ahju-
soojad saiad-pirukad Viini 
kohviga – nii pidas Kostive-
re päevakeskuse pere hin-
gedepäeva.

Hingedeaega pidades mä-
lestati kõiki igavikku lahku-
nuid, meenutati soojade sõ-
nadega siin toimetanud sõp-
ru ja kaaslasi. Nagu tellitult 
kirgastas päevakohast mee-
leolu aknast kumav päike-
seloojang, imeilus lühike sü-
gispäev lõppes just loojuva 
päikese laskumisega metsa-
viiru taha. 

Juhataja Anne Kanne mee-
nutas nimeliselt päevakesku-
se pere liikmeid, ühised kau-

nid mälestuskillud liigutasid 
iga kohalviibija hinge. Muu-
sika ja luule vaheldus, kitar-
riviise mängis Kiili gümnaa-
siumi õpilane Hans-Erik Põl-
doja. Maie Jakobi luges luu-
let ja mõtteteri ning meenu-
tas oma isa õpetussõnu: “Kui 
lähedane inimene lahkub ja 
te olete leinas, siis vaadake 
tähistaevasse ja kujutlege, et 
teie lähedane on taevalaotu-
ses üks paljudest tähtedest.” 
Luule- ja muusikapõimik lõi 
harda ja mõtliku meeleolu, 
hingedeaeg oli alanud huba-
se ja südamliku õhtupooli-
kuga sõprade, luule ja muu-
sika seltsis. 

Kostivere päevakesku-
ses toimuvad lauluproovid 
ja tantsutunnid, tegutseb 
võimlemisring (uuest aastast 
neljapäeviti), kokandus- ja 
kunstiring. Ringe juhenda-

vad Kai Sõitja, Taimi Možaje-
va ja Anne Kanne.

Siin saab saunas käia ja au-
tomaatpesumasinaga pesu 
pesta. 

Koos tehakse käsitööd ja 
süüakse lõunat, käepärast on 
ajalehed.

Kostivere päevakeskuse 
laulu- ja tantsuansambel oo-
tab lahkesti uusi liikmeid.

Neile, kes ei soovi laulda 
ega tantsida, leidub muid hu-
vitavaid tegemisi. 

Päevakeskus on hubane 
kokkusaamise koht, 

Lisainfo: 
Kostivere Päevakeskus
Aruküla tee 1 
Kostivere alevik,
Harjumaa, 742020
Tel 608 1539
Juhataja Anne Kanne

Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus

Pärast suitsuanduri ko-
hustuslikuks muutumist 1. 
juulil 2009 võib kogu Eestist 
tuua mitmeid näiteid, mil 
selle lihtsa seadme läbilõi-
kav heli on tulekahjust õi-
geaegselt märku andnud ja 
nii inimelusid päästnud.

Samas ei ole harvad juhud, 
kui põlengut kustutama kii-
rustanud päästjad leiavad 
eest üürgava suitsuanduri, 
mis rakendus tööle, kuna oli 
valesti paigaldatud või hool-
damata. See on siiski veel hea 
näide: kuigi päästeressurssi 
(loe: riigi raha) on kulunud, 
on kodu ja vara alles, kõik on 
elus ja terved.

Kõige mustema stsenaariu-
mi kohaselt jõuavad päästjad 
kohale alles siis, kui maja on 
suitsu täis ja leegid löövad ak-
nast välja. Tules hukkub ini-
mene ja hävib kodu. Pärast 
kustutustööde lõppu leiavad 
päästjad ruumidest kas pai-

galdamata, vales kohas asu-
va, tühja patareiga või muul 
põhjusel mittetöökorras ole-
va suitsuanduri…

On igaühe enda kohus, 
et must stsenaarium ei 
käivituks 

Kuigi seadus kohustab ko-
ju muretsema vaid ühe suit-
suanduri, mis asetseks maga-
mistoa ukse ees laes, on soo-
vitatav tulekahjust varakult 
märku andev seade paigalda-
da lisaks igasse magamistup-
pa, aga ka muudesse eluruu-
midesse. Kui tegu on mitme-
korruselise elamuga, olgu igal 
korrusel kindlasti üks andur.

Suitsuanduri õige koht on 
laes võimalikult toa keskel, 
umbes 50 cm kaugusel sei-
nast, lambist ja ventilatsioo-
niavast. Paigaldada tuleb see 
nii, nagu ütleb tootjafirma 
juhend. See on mõistlik alles 
hoida, et sealt vajadusel edas-
pidi infot hankida või tõesta-
da, et andur on vastavalt ju-
hendile paigaldatud. Oluline 
on ka ostutšekk, mis kehtib 
kui garantiitalong.

Kuigi anduri kahepool-
se teibiga lakke kinnitami-
ne võib näida geniaalselt liht-
sa ja käepärase lahenduse-
na, ükski endast ja lähedas-
test hooliv inimene seda ei 
tee. Teip väsib ajapikku ja elu-
tähtsal momendil on abimees 
kasutult põrandal vedelemas, 
mitte laes varakult tulekahju 
avastamas. Sestap olgu suit-
suanduri alus lakke kruvide-
ga kinnitatud.

Et suitsuandur endale ja 
naabritele tülikaks kaasla-
seks ei muutuks, pole abime-
he koht köögis ega vannitoas, 
kus veeaur alarmi käivitab, 
või küttekoldele liiga lähedal. 
Avatud köögiga eluruumis on 
lahendus, kui andur paigal-
dada toapoolsesse laeossa. 

Millist hooldust 
suitsuandur vajab?

Et olla kindel, kas suitsuan-
dur on töökorras, võiks seda 
korra nädalas või pärast pi-
kemat kodust eemalviibimist 
kontrollida, vajutades ja hoi-
des all testnuppu.

Kui patarei hakkab tühjaks 

saama, annab andur sellest 
märku hoiatushelidega, n-ö 
piiksub. Pärast seda suun-
dub endast ja teistest hooliv 
inimene poodi, hangib toot-
ja poolt ettenähtud patarei ja 
vahetab vana uue vastu.

Nagu kõik seadmed, vajab 
ka suitsuandur mõned kor-
rad aastas tolmust puhasta-
mist. Et ei peaks niiske tol-
mulapi või -harjaga ilmtingi-
mata lae alla ronima, kõlbab 
selleks väga hästi kasutada ka 
tolmuimeja pikka toru ja peh-
met harja.

Kui kodus on valvesüsteem 
ja suitsuandurid on süstee-
mi integreeritud, on mõistlik 
kord aastas lasta seda spetsia-
listil hooldada, et olla kindel 
seadmete korrasolekus.

Kindlasti peaks aitama aga 
ka lähedasi, kes ei pruugi ise-
seisvalt suitsuanduri kontrol-
limise ja hooldamisega hak-
kama saada.

Nõu ja abi suitsuanduri-
te paigaldamise ja hoolduse 
kohta leiab veebilehelt www.
suitsuandurid.ee ning jagab 
pääste infotelefon 1524.

Külmadest tingitud salapärased ohud

Mälestusõhtu Kostivere päevakeskuses

Elu päästab vaid töökorras suitsuandur
Margit Pärtel 
Põhja-Harju Koostöökogu 
projektijuht ja hindamiskomisjoni 
esinaine

Leader-meetme raames 
jagati Põhja-Harju tegevus-
piirkonna projektidele taas 
raha

Septembri lõpus avane-
nud teise taotlusvooru esita-
tud projektitaotluste kohalik 
hindamine on selleks korraks 
lõppenud ja kokkuvõtted teh-
tud. 

Kolme valla peale kokku 
esitati seekord ainult 20 taot-
lust (Jõelähtmest 8, Viimsist 
6, Raest 6), mis omakorda ja-
gunesid nelja meetme vahel: 

I meede “Külakogukonda-
de ühendamine ja arendami-
ne” – 9 projekti, II meede “Et-
tevõtlus ja puhkemajandus” 
– 8 projekti, III meede “Põhja-
Harju Koostöökogu tegevus-
piirkonna noored” – 2 pro-
jekti, IV meede “Ranna-alade 
ja väikesaarte 
areng” – 1 pro-
jekt.

Vähene taot-

luste hulk võis olla tingitud 
kas asjaolust, et jagatavad 
toetussummad ei olnud tea-
daolevalt kuigi suured ja ar-
vati, et niikuinii ei jätku raha 
kõigile või ei jõutud pärast su-
vepuhkusi kohe projektikir-
jutamisega tegeleda. Nii mõ-
nedki taotlejad, kes konsul-
tatsioonil käisid ja oma ideid 
tutvustasid, ei jõudnud ikka-
gi pabereid korda ja takistu-
seks sai enamasti projekti li-
sade ehk eeltööde viimasele 
minutile jätmine. 

Teisest taotlusvoorust 
PRIA-le rahastamiseks suu-
natud projektid avalikusta-
takse pärast juhatuse otsu-
se kinnitamist meie kodule-
hel www.leaderph.eu . Uus 
taotlusvoor avaneb veebrua-
ri lõpul või märtsi algul. Täp-
ne aeg avalikustatakse kaks 
kuud varem kohalikus ajale-
hes ja ka meie kodulehel.

Jääme ootama uusi ja huvi-
tavaid projekte!

Raha tuleb

Anne Kanne, Vaike Kose ja Maie Jakobi.
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Jõelähtme rahvamajas toimub avalik arutelu Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioonelektrijaama rajamisest.
Jõelähtme valla Uusküla küla pump-hüdroakumulatsioo-
nelektrijaama detailplaneeringu avalik arutelu toimub 
Jõelähtme rahvamajas 9. detsembril kell 18.00.

Jõelähtme Vallavolikogu 01.07.2010 otsuse nr 82 “Jõelähtme valla Uus-
küla külas pump- hüdroakumulatsioonelektrijaama detailplaneeringu 
koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamisest. 
MTÜ Saviranna esitas 16.08.2010 Jõelähtme Vallavolikogule taotluse 
vallavolikogu 01.07.2010 otsuse nr 82 “Jõelähtme valla Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioonelektrijaama detailplaneeringu koostamise 
algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamiseks. 
23.08.2010 esitati vallavolikogu liikme Ljudmilla Kaska poolt Jõelähtme 
Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi 
KOKS) § 32 alusel õigusakti andmise algatus sama otsuse kehtetuks tun-
nistamise nõudes koos 356 isiku allkirjaga.
Taotlustes on esitatud nõue tunnistada Jõelähtme valla Uusküla külas 
pump-hüdroakumulatsioonelektrijaama detailplaneeringu koostamise 
algatamise, lähteülesande kinnitamise ning keskkonnamõju strateegili-
se hindamise algatamise otsus kehtetuks peamiselt põhjustel, et nime-
tatud detailplaneeringuga soovitakse kavandada tegevust, mida kehtiv 
Jõelähtme valla üldplaneering ette ei näe ning kavandada soovitud te-
gevus on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.10.2010 istungil vastu otsuse MTÜ Sa-
viranna ja KOKS § 32 kohase algatuse otsustamise juurde tulla tagasi 
pärast Jõelähtme valla Uusküla külas pump-hüdroakumulatsioonelekt-
rijaama detailplaneeringule koostatava keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande heakskiitmist ja enne detailplaneeringu vastuvõt-
mist.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiisla-
henduste avalik arutelu:
1. Ihasalu küla Sauna, Peedu, Eigisauna 2 maaüksuste ja juurdepääsu-
tee detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustami-
ne ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 7. detsembril 2010 
algusega kell 14.00.
2. Maardu küla Kiltrisauna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toi-
mub Jõelähtme vallamajas 14. detsembril 2010 algusega kell 14.00.
3. Maardu küla Maardu lõunakarjääri ja lähiala detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toi-
mub Jõelähtme vallamajas 14. detsembril 2010 algusega kell 15.00.

Jõelähtme Vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt algatatud 
detailplaneeringud:
1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.10.2010 vastu otsuse nr 119 “Maar-
du küla Kiltrisauna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmine” sihtotstarve – üldmaa, osaliselt 
karjääride maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 7 ha. Detailplaneerin-
gu eesmärgiks on alale kruntide kavandamise ja keskkonda mittehäiriva 
toomis- ja äritegevuse rajamise väljaselgitamine ja määramine. Planee-
ringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude 
varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.
2. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.10.2010 vastu otsuse nr 120 “Nee-
me küla Korstna IV kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine” sihtotstarve – maatulundusmaa. Planeeritava 
ala suurus on 7311 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse 
sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ranna ehitus-
keeluvööndi vähendamine metsaalal vajadusega viia seadusega vasta-
vusse ehitusloa alusel püstitatava üksikelamu paiknemine kinnistul, 
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga lahenda-
takse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning 
määratakse keskkonnakaitselised abinõud.
3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.10.2010 vastu otsuse nr 121 “Saha 
küla Uus-Tamme kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindami-
se algatamata jätmine” sihtotstarve – maatulundusmaa. Planeeritava 
ala suurus on 0,48 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jaga-
mine kaheks üksikelamukrundiks, millest üks moodustatakse olemas-
oleva üksikelamu juurde ning teine uue üksikelamu püstitamiseks. Pla-
neeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kruntidel, 
lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varus-
tus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.
4. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 03.11.2010 vastu korralduse nr 528 “Saha 
küla Tamme detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine” sihtotstarve – maatulundusmaa. Planeeritava ala suurus 
on 8,54 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestatud Tamme kin-
nistu jagamine kaheks kinnistuks, kummagi kinnistu koosseisu jääb osa 
olemasolevast hoonestusest. Planeeringuga määratakse maakasutuse 
sihtotstarbed, ehitusõigus ja hoonestustingimused kinnistutel ning la-
hendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus 
ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud järgneva detail-
planeeringu:
1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 28.10.2010 otsusega nr 118 Neeme 
küla Holmi 1 maaüksuse detailplaneeringu.
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Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

29.11–
22.12

Neeme algkool MUINASJUTUHOMMI-
KUD. Lapsed loevad enda 
valitud jõululugu kogu 
koolile

01.12 
kl 11

Neeme 
rahvamaja

Lasteteatri Mäng etendus 
“MERIKAJAKA SEIKLU-
SED”

01.12 Kostivere noor-
tekeskus

JÕULUKAUNISTUSTE 
MEISTERDAMINE

02.12 
kl 12 

Loo kultuuri-
keskus, B

Loo seenioride klubi 
ÜMARLAUD. Vestlusringis 
on Kristel-Liis Kaunismaa 
teemal “Käitumine ohu-
olukorras”. Näituse “TAL-
VINE TUNNE” avamine

03.12 
kl 18 

Loo keskkool LOO KOOLI XXIV MEM-
ME-TAADI PIDU

03.12 kl 19 Loo kultuuri-
keskus, A

NOORTE TANTSUÕHTU

03.12 kl 19 Kuusalu 
rahvamaja

Jõelähtme Lavagrupi välja-
sõiduetendus “DOTSENT 
VASTU TAHTMIST”

04.12 kl 16 Neeme rahva-
maja

JUMALATEENISTUS

04.12 Puuetega 
Inimeste Koda

Ansambli Pihlakobar 
KONTSERT

04.12 kl 17 Kaarli kirik, 
Tallinn

KOORIDE ÜHISKONT-
SERT. Kaasa teeb segakoor 
JÕELÄHTME LAULUSÕB-
RAD

05.12 kl 17 Loo keskkooli 
aula

Käsikellade ansambel 
ARSIS. Dirigent Aivar Mäe. 
Kõlab advendiaja muusika 
Pilet eelmüügist 50.-, koha-
peal 75.-

06.12 Kostivere 
noortekeskus

2. ADVENT. Jõulukaartide 
meisterdamine

7.–22.12 Rebala keskus-
muuseum

TOOMAPÄEV REBALAS 
5–11aastastele lastele. 
Tutvutakse toomapäeva 
kommetega, meisterdatak-
se jõulukaunistusi, mängi-
takse jõu- ja osavusmänge, 
maitstakse pühadetoitu, 
lauldakse lõkketule paistel. 
Osalustasu grupi (min 15 
last) liikmetele 35 krooni. 
Vajalik eelregistreerimine: 
info@rebala.ee

08.12 Kostivere 
noortekeskus

PÄKAPIKUTEATER

08.12 Loo kultuuri-
keskus, A

KINOÕHTU

09.12 Loo keskkooli 
fuajee

HEATEGEVUSLIK JÕU-
LULAAT. Jõululaat avatud 
suurtel vahetundidel kl 
10.35, 11.40, 12.45

11.12 kl 11 Jõelähtme kirik 3. ADVENT. Kaasa teenib 
IRLi segakoor

13.12 Kostivere noor-
tekeskus

3. ADVENT. Viltimise 
töötuba

13.12 kl 17 Loo keskkooli 
aula

Jõelähtme Lastekaitseseltsi 
kutsetega JÕULUPUU. 4.b 
klassi näiteringi etendus 
“Kaotatud pildiraamat”. 
Näiteringi juhendaja – 
Maiu Pintman. Jõuluvana

14.12 kl 15 Neeme 
rahvamaja

Seenioride JÕULUPIDU

14.12 kl 19 Loo keskkooli 
aula

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli klahvpilliosa-
konna JÕULUKONTSERT

16.–23.12 Loo noorte-
keskus ja Loo 
kultuurikeskus 

JÕULUMAA. Tubade ja 
territooriumi kaunistami-
ne; toimuvad meistritoad, 
õpitakse rahvakombeid, 
jõulugrill jne.

16.12 kl 18 Neeme Mudila JÕULUPIDU

16.12 Kostivere 
noortekeskus

Noortekeskuse SÜNNI-
PÄEVAPIDU 

16.12 kl 18 Loo keskkooli 
aula

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli keel- ja puhk-
pilliosakondade JÕULU-
KONTSERT

17.12 kl 11 Loo kultuuri-
keskus, B

Loo Beebikooli JÕULU-
PIDU

18.12 kl 16 Loo kultuuri-
keskus, A

Maardu-Loo segakoori 
JÕULUKONTSERT. Diri-
gendid Virve Lääne ja Ahto 
Nurk

19.12 kl 11 Jõelähtme kirik 4. ADVENT. Kaasa tee-
nib segakoor Jõelähtme 
Laulusõbrad. Dirigent Aare 
Värte

19.12 kl 12 Jaani kirik, 
Tallinn

Ansambel AMABILE 
KONTSERT. Juhendaja 
Meeli Lass

19. 12 Kaberneeme 
vana koolimaja 
saal

JÕULUÕHTU Esineb Loo 
kultuurikeskuse mudilaste 
lauluring. Juhendaja Silja 
Trisberg. Loo seenioride 
ansambel Pihlakobar Kai 
Müürsepa juhendamisel.

19.12 kl 15 Jõelähtme rah-
vamaja

Seenioride JÕULUPIDU. 
Esineb operetitrupp Wun-
derbar

20.12 kl 10 Neeme Mudila PÄKAPIKKUDE LOODUS-
RADA

20.12 Kostivere noor-
tekeskus

4. ADVENT. Jõulutradit-
sioonid, piparkookide 
kaunistamine, jõululaat

21.12 Loo kultuuri-
keskus, B

Loo kultuurikeskuse laste 
JÕULUPUU

22.12 
kl 15

kl 18

Neeme algkool
PÄKAPIKU TÖÖTOAD. 
Kärdi töötuba – kirjutame 
jõulusoove. Marika töötu-
ba – küpsetame piparkoo-
ke. Katrini töötuba – teeme 
jõulukaarte.
jõulukontsert-etendus. 
J. Saar “TÜHJADE SUSSI-
DE SALADUS”. Esitab kooli 
näitering

22.12 Kostivere noor-
tekeskus

Talve algus. LUMESÕDA

22.12 kl 14 Loo kultuuri-
keskus, B

Loo seenioride JÕULU-
PIDU. Külas ansambel 
Amabile

23.12 kl 9 Loo keskkooli 
aula

KOOLIPERE JÕULUHOM-
MIK. Jõulutule süütab 
Jõelähtme kirikuõpetaja 
Margus Kirja

23.12 Kostivere noor-
tekeskus

JÕULUPIDU

23.12 Neeme algkool  

kl 9 Metsloomadele jõulupuu 
kaunistamine 

kl 10 JÕULUSOOVIDE JA TUN-
NISTUSTE JAGAMINE

24.12 kl 15 Pühavaimu 
kirik, Tallinn

JÕULUÕHTU. Kaasa tee-
nib ansambel Amabile 

24.12 kl 17 Jõelähtme kirik JÕULUÕHTU

24.12 kl 21 Jõelähtme kirik JÕULUÖÖ

25.12 kl 11 Jõelähtme kirik I JÕULUPÜHA

26.12 Jõelähtme kirik II JÕULUPÜHA. Esinevad 
Sofia Joons (laul, viiul, Hiiu 
kannel) ja Toivo Sõmer 
(lauto, kannel). Kõlavad 
rannarootsi rahvalikud 
koraalid. Kellaaeg täpsus-
tub hiljem.

26.12 kl 20 Neeme rahva-
maja

AASTALÕPUPIDU. 
Külalisesinejad 

29.12 Kostivere noor-
tekeskus

FILMIÕHTU

30.12 Kostivere noor-
tekeskus

VANA-AASTA ÄRASAAT-
MINE

30.12 Loo noortekes-
kus

VANA-AASTA ÄRASAAT-
MINE

31.12 kl 17 Jõelähtme kirik VANA-AASTAÕHTU

31.12 kl 21 Jõelähtme rah-
vamaja

AASTALÕPUPIDU. Üllatu-
sesineja, ilutulestik, baar. 
Tantsitab Mait Maltise 
ansambel. Õhtut juhib Toi-
vo Arnover. Suupistetega 
lauakoht – 150.-

31.12 kl 23 Loo kultuuri-
keskus, A

TANTSUGA UUDE AAS-
TASSE
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Õnnitleme kõiki oktoobri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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

Avaldame kaastunnet 
vennale ja õele

VALDO SUKAMÄGI
05.07.1940–16.10.2010

surma puhul
Ülgase külarahvas

Avaldame kaastunnet 
Härmile ja Markole

armsa abikaasa ja ema 

MAARIKA SEPA
06.01.1955–26.10.2010

surma puhul
Ülgase külarahvas

Igavikku on lahkunud endine 
vallavolikogu liige 

MAARIKA SEPP 
06.01.1955–26.10.2010
Avaldame kaastunnet 

perekonnale
Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Sügav kaastunnet 
Marko ja Härm Sepale

ema ja abikaasa

MAARIKA SEPA
kaotuse puhul.

Kostivere Jahiselts

93 17.11 GUSTAV JASK Kaberneeme küla

92 08.11 HELMI SAKSUS Loo alevik

91 09.11 ELLE TEMPER Loo alevik

89 02.11 ANASTASIA DAVYDOVA Kostiranna küla

88 21.11 HELLA SEPP Kostiranna küla

86 06.11 KSENIA VAHER Ihasalu küla

86 26.11 LAINE NERO Iru küla

85 11.11 ERIK VILI Vandjala küla

85 08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA Loo alevik

85 25.11 KATARINA HERTMANN Jõelähtme küla

84 02.11 ELLEN RATASEPP Loo alevik

84 17.11 IRENE RANDJÕE Jägala-Joa küla

83 10.11 HILMA JUNUS Sambu küla

82 30.11 LEMBIT SAALISTE Loo alevik

80 06.11 PEETER PROMET Rebala küla

80 16.11 VAIKE VAHER Uusküla

70 01.11 RAIVO LAANOJA Kaberneeme küla

70 10.11 JUTA METS Parasmäe küla

70 12.11 AITA BERG Loo alevik

70 13.11 JOHANNES KULL Iru küla

70 15.11 HELMA TAMM Loo alevik

70 17.11 HELGI ORG Loo alevik

M A A R I K A  S E P P

Maamaksuvabastus

06.01.1955–26.10.2010 
Raske haiguse järel 

lahkus meie hulgast jää-
davalt IRL Jõelähtme 
osakonna liige Maarika 
Sepp. Mälestus temast 
ja tema tegemistest elab 
meis edasi.

Paljud meist kaota-
sid hea sõbra, perekon-
nasõbra, mõttekaasla-
se, abivalmis külakogu-
konnaliikme. Maarika oli 
oma olemuselt sihikin-
del, põhjalik ja suure sü-
damega inimene, kes ei 
pidanud paljuks aidata 
nõu ja jõuga vanemaid ja 
väetimaid nende igapäe-
vaelus.

Paraku mõistame me 
lähedase inimese väär-
tust tihtipeale alles siis, 
kui teda enam meie kõr-
val ei ole. Oleme harju-
nud mõttega, et inime-
ne meie kõrval on iseene-
sestmõistetav ning nii 
see peakski olema. Ole-
me napisõnalised oma 
lähedaste ja sõprade tun-
nustamisel ja kiitmisel, 
harva patsutame neile 
sõbralikult õlale.

Maarika ei lasknud eba-
õiglusel ja ülekohtul oma 
perele liiga teha, vaid sei-
sis õigluse eest lõpuni. 
Usk õiglusesse ja inimes-

te headusse oli see, mis 
talle elujõudu andis.

Maarika sündis Tallin-
nas, kuid suurema osa 
oma elust elas ta Kosti-
ranna külas, olles Mihk-
li talu perenaiseks. Tema 
hinges elas tõeline ar-
mastus oma kodu, pere 
vastu ning suur armas-
tus ja huvi Jõelähtme ki-
helkonna ajaloo ja vana-
de traditsioonidee vas-
tu. Maarika suuremateks 
huvideks olid lilleseade ja 
kodukaunistamine. Kui 
palju häid mõtteid, tege-
misi ja tegusid jäi temast 
maha järglastele-jätkaja-
tele kodutallu ning kodu-
külla.

Langetame koos het-
keks pea leinas, mälesta-
des Maarika Seppa.

IRL Jõelähtme osakond 
avaldab sügavat kaastun-
net lahkunu emale, 

abikaasale, pojale pe-
rega, õele perega.

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Vladimir Koršunov 03.04.1949–11.10.2010

Leonid Truu  29.12.1950–20.10.2010

Aliide Pihu  04.11.1927–21.10.2010

Maarika Sepp  06.01.1955–26.10.2010

Volli Vatsk  18.06.1939–31.10.2010

Elnord Eiland  30.05.1928–04.11.2010 

Teadaanded

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem Jõulukellad helisevad

Jahimeeste kontaktandmed 

Jõelähtme Lavagrupp osales 23.–
24. oktoobril Arukülas Harjumaa 
harrastusteatrite festivalil etendu-
sega “Dotsent vastu tahtmist”. Läks kenasti. Žürii koossei-
sus Anne Paluver, Margus Tabor ja Keiu Kess otsustas anda 
festivali grand prix Jõelähtme Lavagrupile, lavastajapreemia 
Maie Ramjalale, parima meespeaosalise preemia Tiit Tam-
messonile.

Etendust “Dotsent vastu tahtmist” mängime Kuusalu Rahva-
majas 3. dets kell 19.00.

Tähelepanu, meie auväärsed eakad vallaelanikud!
Jõelähtme Rahvamaja ootab teid jõulupeole 19. dets kell 
15.00.
Peaesineja on operetitrupp Wundebar, etteasteid on teisigi.

Tuletan meelde, et aasta viimasele peole käib juba vilgas 
lauakohtade broneerimine ja väljaostmine.
31. dets kell 21.00 tantsuks Mait Maltis pojaga, õhtujuht Toi-
vo Arnover, üllatusesineja pärast südaööd, ilutulestik, tase-
mel baar jne. Suupistetega lauakoht saalis 150 kr. Sissepääs 
baari 50 kr. 
Kuni 20. dets võtab tellimusi vastu Maie Ramjalg, pärast 20. 
(kui üldse veel kohti baarigi on) tegeleb vana-aastapeo küsi-
mustega Merike Kahu, tel 5210975. Kiirustage, sest aeg kaob, 
aeg kaob...
Maie, 53978896

Triin Lindau
Maakorralduse peaspetsialist

Praegu kehtiva vallavo-
likogu määruse alusel va-
bastatakse pensionärid, 
represseeritud ja repres-
seeritutega võrdsustatud 
isikud, kes on rahvastiku-
registri järgi Jõelähtme val-
la elanikud ja kes omavad 
elamumaad, nende avaldu-
se alusel maamaksust kuni 
1,0 hektari ulatuses, kuid 
mitte üle 600 krooni (38,35 
€) ulatuvas summas.

Maamaksuvabastuse saa-
miseks tuleb esitada avaldus 
hiljemalt maksustamisaasta 
esimeseks jaanuariks. Aval-
duses peab taotleja esitama 
järgnevad andmed:

1. ees- ja perekonnanimi, 
sünniaasta, pensioni- või 
represseeritu tunnistuse 
number;

2. alalise elukoha aadress;
3. maksustatava krundi 
aadress ja pindala;
4. maakasutusõiguse ula-
tus;
5. kinnitus, et maakasutus-
õiguse alusel ei saa taotleja 
rendi- ega üüritulu;
6. kuupäev ja allkiri.

Isikul on õigus taotleda vaid 
ühte liiki maamaksuvabas-
tust – kas riikliku pensioni-
kindlustuse seaduse alusel 
pensioni saajana, repressee-
rituna või represseerituga 
võrdsustatud isikuna.
Isikud, kes on maamaksuva-
bastuse taotluse esitanud ja 
kes omavad õigust maamak-
suvabastusele ka järgneva-
tel aastatel, pole kohustatud 
igal aastal uut taotlust esita-
ma. Kui maamaksuvabastu-
se taotlejal on maamaksuva-
bastuse alus ära langenud, 
siis tuleb sellest teatada Jõe-
lähtme Vallavalitsusele ühe 
kuu jooksul.

Arsise kellade ansam-
bel Loo keskkooli aulas 5. 
detsembril kell 17.00. 
Pilet 50 krooni. Eelmüük ja 
broneerimine Loo kultuu-
rikeskuses .
Käsikellamuusika on Eesti-
maal kõlanud juba 17 aastat, 
sest täpselt nii palju aastaid 
tagasi loodi siinmail esime-
ne kellade ansambel – Arsise 
kellade ansambel. 
Käsikellad on huvitava aja-
looga muusikainstrumen-
did. Nende juured ulatuvad 
15. sajandi Inglismaale, mil 
valmistati esimesed kiriku-
kellade väikesed koopiad. 
Kellad, mis olid eelkõige 
mõeldud harjutamiseks tor-
nikellamuusika mängijatele, 
omandasid peagi iseseisva 
muusikažanri esindaja staa-
tuse ning said nimeks hand-
bells ehk käsikellad. Käsikel-
lade hiilgeaeg Inglismaal oli 
18. sajand, mil iga enesest lu-
gupidav ja vähegi kultuurne 
inimene tegeles käsikella-
mänguga. 
Arsis on oma seitsmeteist-
kümne tegevusaasta jook-
sul korraldanud sadu ja sadu 
kontserte, esinenud mitmel 
pool laias maailmas, and-
nud välja kuus CD-plaati, ra-
janud kellade koolid Tallin-
nasse ja Tartusse ning pöö-
ranud noori ja vanu kella-
mänguusku. Kauaks meelde 

jäävaid esinemisi on olnud 
palju. Nende seas on etteas-
ted kroonitud peadele, sü-
dantsoojendavad vastuvõ-
tud väikestes kultuurimaja-
des, esinemised ekstreem-
situatsioonides, kui mängi-
da tuli 20-kraadises paka-
ses või 40-kraadises kuumu-
ses. Ansambel on kontserte 
andnud pea kõikides Euroo-
pa maades, viiel korral viibi-
nud kontsertturneel Amee-
rika Ühendriikides, osale-
nud mitmetel muusikafes-
tivalidel, sealhulgas profes-
sionaalsete kellamängijate 
festivalil Ameerika Ühend-
riikides. 
Loo kooli aulas toimuval 
kontserdil kuuleb adven-
diajale kohast muusikat. Ar-
sis esitab lugusid oma äsja il-
munud CD-plaadilt “Terra 
Mariana“, kus on esindatud 
nii jõulumuusika kui klassi-
kalise muusika tähtteosed, 
nagu Griegi “Hommikumee-
leolu” või Albinoni “Adagio”. 
Pisut vürtsi lisavad tempe-
ramentsemad lood Bizet’ ja 
Debussy sulest. 
Arsise kontserdid on üles-
ehituselt omamoodi loeng-
kontserdid, kus muusikapa-
lad vahelduvad humoorika-
te tekstide ja juttudega kel-
ladest, kellamuusikast ning 
Arsise juhtumistest. Kont-
serti juhib ansambli sarmi-
kas juht Aivar Mäe. 

Kaberneeme Jahiselts
Esimees Sulev Maripuu
Tel. + 372 50 88 041
E-post: sulev@julianus.ee 

Kostivere Jahiselts
Esimees Marko Olop
Tel. + 372 50 21 145
E-post: info@kostiverejahiselts.eu 
www.kostiverejahiselts.eu

Loo Jahiselts
Esimees Margo Hanni
Tel. + 372 501 96 96
E-post: margo@jahiselts.ee
www.jahiselts.ee
 

Maardu Jahiselts 
Esimees Andrei Pärtelpoeg
Tel. + 372 518 40 17
Harju Jahindusklubi 
www.harjuselts.ee

PEREARSTI NÕUANNE 1220 
• on üleriigiline ööpäevane meditsiinilise nõustamise telefon.
• annab teile nõu eesti ja vene keeles, ka siis, kui teie perearst ei ole kättesaadav. 
• telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks 
abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.
• helistamisel ei tuvastata helistaja isikut ja see teenus on kättesaadav ka ravi-
kindlustuseta inimestele.
• Välismaal olles saate PEREARSTI NÕUANDETELEFONILE helistada kui valite 
+372 630 4107
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Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa 
taotlemiseks. 
Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 5165035  www.prosystem.ee

Probleemsete ja ohtlike puude langetamine.
Langetan raskesti ligipääsetavas ja keerukas asukohas olevad 
puud. Teostan samuti väiksemamahulisi raietöid. Annan nõu 
metsa harvenduse, uuenduse ning muude metsaga seotud 
probleemide osas. 56482680

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

Langetame teile ohtlikud puud, puhas-
tame territooriume võsast 
ja puidujäätmetest. Teostame raietöid. 
tel: 52 50 893 või 56 260 344  e-mail: 
info@vahergrupp.eeAIAD-VÄRAVAD SOODSALT! 5249034

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

www.kesklinnamatusebyroo.ewww.kesklinnamatusebyroo.eee  

24h info/transport

Pärnu mnt 40, Tallinn 
58 160 00058 160 000
Kirstumatused
Tuhastusmatused

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

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.

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 12.00–13.30
(III ja IV kvartalis: 13. oktoober,
10. november, 15. detsember)

Ostame aasta-
ringselt märga 
lõhutud kase-
kaminapuud 
pikkusega 30 cm.
Tasumine 
koheselt.
OÜ Estfi rewood
toomas@estfi rewood.eu

55 83 642

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

Seoses vee- ja  kanalisatsioonitorustike ehi-
tusega Loo alevikus Vibeliku teel ja Spordi 
teel 10.08–10.12.10, Kaare teel ja Kaare 
põigus 16.08–10.12.10, Loo teel 08.11.10–
21.01.11, Pirita teel 08.11.10–15.04.11, Too-
me teel 08.11.10–04.03.11 ja Vibeliku tee 
ettevõtete piirkonnas 16.11.10–08.04.11 
võib olla häiritud ligipääs kinnistutele ja 
esineda ajutisi veekatkestusi. Töid teostab 
Nordecon Infra AS, tel 6152200, infra@
nordecon.com.

 

VANAMETALLI OST 

E-R 7.30-16.00 

PETERBURI TEE 105 

IRU KORSTNA KÕRVAL 

TEL.  609 6117  MOB . 530 6 9000  

Vana-Narva mnt. 

Peterburi tee 
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METALLIEKSPORT 

Iru korsten 

www.metallieksport.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pühapäeval, 05.detsembril, kl 17.00 
Loo Keskkooli aulas 

Kõlab advendiaja muusika käsikellade esituses 
Piletid eelmüügist 50 kr Loo kultuurikeskuses, 

tund enne kontserdi algust kohapeal 75 kr  

FEKAALIVEDU. Tel 5065406, OÜ 
Fekal-Trans, info@fekaal24.ee 
www.fekaal24.ee

Otsime koduabilist Jõelähtme külas asuvasse eramajja. 
Info 50 30 209.

Treeningud Jõelähtme vallas seisuga 1. november 2010
Asutus esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laup/pühap
Loo jõusaal 16.00–21.30 16.00–21.30 16.00–21.30 16.00–21.30 16.00–21.30 12.00–15.00
Loo ujula
E–R 17–22, 
L 09–18, 
P 09–22

19.00 vesiaeroobika 17.30–19.30 
ujumistreeningud 

19.00 vesiaeroobika 17.30–19.30 
ujumistreeningud

Loo spordisaal 18.00 jalgpall
19.00 korvpall

18.00 võrkpall

Loo kultuuri- 
keskus

9.15 võimlemine, seenior
18.30 fatburn

14.00 male
19.00 fatburn

10.00 
beebikool

10.00 Pilates

Loo kool 15.00 tants, õpil 14.00 kergejõustik, õpil 15.00 1.–4.kl tants 14.00 kergejõustik, õpil
20.00 seltskonnatants

Loo lasteaed 16.45 laste tants 19.00 Gundalini jooga
Kostivere kool 18.00 lauatennis

19.00 korvpall (M)
17.00 ju-jutsu 16.30 jalgpall

18.00 lauatennis
19.00 võrkpall (M)

17.00 ju-jutsu 
19.00 korvpall (M)

Kostivere 
lasteaed

19.30 jooga 11.00 beebikool

Kostivere 
jõusaal

18.30–21.00 18.30–21.00 18.30–21.00

Jõelähtme 
rahvamaja

18.30 kõhutants

Neeme 
rahvamaja

19.15 shaping 19.00 jooga

Neeme lasteaed 16.00 beebikool
Kaberneeme 20.00 kõhutants

 

     
 
 

Otsime Aruküla piirkonda 
AUTOJUHT-LEHEKANDJAT 

kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30 – 6.45) 
kanne. Töötasu on 50.- kr tund + reklaamikande tasud.
 
Oma soovist palume teada anda: tel. 617 7717 või täita CV 
aadressil  www.expresspost.ee/395 
 
 

 


