
Jõelähtme Muusika- ja Kuns-
tikool võtab vastu uusi õpilasi 
2011/2012 õppeaastaks.
Vastuvõtukatsed:
Kostivere koolis 06.06 kell 16.00. 
Erialad: klaver, kitarr ja plokkfl ööt 
Loo koolis 07.06 kell 17.00. 
Erialad: klaver, viiul, akordion, 
süntesaator, plokkfl ööt ja kitarr.
Neeme koolis 14.06. kell 17.00. 
Erialad: klaver ja kitarr.
Katseteks vajalik ette valmistada 
üks laul. Pilliõppe juurde kuuluvad 
ka solfedžo ja alates 4. klassist ka 
muusikaajaloo tunnid.
Muusikaosakonna eelkooli kutsu-
me 5-7 aastaseid lapsi. Vastuvõtt 
ilma katseteta.
Sügisel plaanime avada Lool  
kunstiosakonna.
Lisainfo: Tiina Muddi, tiina.mud-
di@gmail.com

Kaks korda aastas toimub 
väikeste vallakodanike 
pidulik vastuvõtt – 
lusikapidu.  

Muusikakooli orkester 
Loopill tähistab 11.sünni-
päeva.

Harju maakonna väi-
kekoolide teatrifestival 
Neemes.

Jõelähtme Rattamaraton 
on toimunud juba 
5 korda.

Saha külas ja Loo alevi-
kus toimusid 
kevadlaadad.

Lugejate kirjad Loo alevi-
kust, Uusküla, Neeme ja 
Maardu külast.

 
Volikogu jätkab Lahe-
ranna arenduslepingute 
arutelu. 
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Merike Metstak 
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Valla leht kajastab meie 
ühiseid ettevõtmisi ja tut-
vustab inimesi, kes tööta-
vad teiste heaks või huvi-
des, räägib nendega, kel 
on teistele midagi öelda. 

Tänavu on Euroopa vaba-
tahtlike aasta. Vabatahtlikke 
meie seas piisab, neid tegut-
seb mitmetel elualadel. Näi-
teks läheb vallaametnik Mar-
git Liivak kord nädalas pärast 
tööpäeva lõppu Toidupanga 
abipakkidega kodukülastuste 
ringile. Vabatahtliku tegevuse 
korras seati sisse taaskasutus-
punkt, kust on hädalised saa-
nud riideabi ja käsitööhuvili-
sed vajalikku materjali. Elle 
Himma ja Piret Pintman-Hel-
laste tänavad kõiki häid ini-
mesi, kes ei viska ära asju, mi-
da ise enam ei vaja, vaid an-
navad need edasi taaskasutu-

seks. Või näiteks Liis Truubon, 
kes viis aastat kuulub Vaba-
tahtlikku Reservpäästerüh-
ma (RPR), mille liikmed abis-
tavad kutselisi päästjaid suur-
õnnetustel, metsapõlengutel 
ja reostuste likvideerimisel 
või toetavad politseid kadu-
nud inimeste otsingutel. 

Õigustatult on kõige enam 
räägitud priitahtlikest tuletõr-
jujatest. Vabatahtlikud tule-
tõrjujad on koondunud Pääs-
teliitu, mille üks käivitajaist, 
Rait Killandi, räägib tänases 
lehes vabatahtlikult tegutse-
mise ajenditest. 

Kevadtalgud
Kevad on kohal, praht ja 

prügi taganesid talguliste töö-
kate käte all. Läbi aegade on 
kevaditi talvist rämpsu koris-
tatud, suuremaid koristustöid 
tehakse alati kambakesi. 

Minuvanused mäletavad 
sunniviisilisi laupäevakuid. 
Selle asemel, et koduaias toi-
metada, pidi käsu korras mi-

nema ühiskondlikku saas-
ta rookima. Eesmärk oli mui-
dugi õilis. Oldi leidlikud ning 
päev sai lõbusalt ja kasulikult 
sisustatud. Nüüd tullakse tal-
gutele vabatahtlikult.

Kolm aastat tagasi sai eesti 
rahva mõõt lõplikult täis. Prü-
gihunnikud metsades, tee-
äärtes ja karjäärides ületasid 
inimeste taluvuspiiri. Nõu-
kaajast kaasalohisenud kom-
me autokoormate kaupa sodi 
metsa alla vedada pidi ome-
ti lõppema. Arusaam, et prügi 
äraandmise eest tuleb maks-
ta, ei jõudnud kohe kõikideni. 

Kolm aastat tagasi alanud 
„Teeme ära“ oli geniaalne al-
gatus. Esimesel aastal oli to-
hutu vaimustus, teisel aastal 
olid mõttetalgud, aga kui mõ-
tetele järge ei tule ja elluviijat 
pole, siis raugeb parimgi idee. 
Talgutele peab alati keegi kut-
suma ja loomult laisal inime-
sel peab olema ka põhjust liik-
vele minna, eriti puhtama 
elukeskkonna nimel. Talgutel 

peab juht olema. Õnneks lei-
dub alati inimesi, kes on nõus 
eest vedama, teisi innustama, 
ära tegema. 

„Teeme ära 2011“
Tänavu tehti peamiselt iga-

kevadisi koristustöid, kuid 
võeti ette ka üht-teist uut. Au-
gustis toimuvaks üleriigili-
seks külateatrite festivaliks 
saab Jõelähtme rahvama-
ja ümbrus korda talgute kor-
ras. Neemes koristati ja tä-
histati endine piirivalvekoer-
te surnuaed Männimäe teel ja 
Loole, jõeäärsele viiva tee äär-
de pandi paika vastavate ki-
lekottidega laetud koerte väl-
jaheidete konteiner, esimene 
meie vallas. Talgulisi oli väl-
jas igas külas, iseäranis arvu-
kalt Kostivere alevikus. Talgu-
tööd tehti Saha kabeliaias, Sa-
ha mäe laadaplatsil, Haljava ja 
Kostivere mõisaparkides, Jõe-
lähtme kirikuaias, Ruu, Ka-
berneeme, Nehatu ja Iru küla-
des. Teede ääri koristati Uus-

Rebalas, Ülgases, Mannivas, 
Neemes, Kostiveres, Kostiran-
nas, Võerdlas, Uus-Rebalas, 
Parasmäel, Savirannas. Kül-
lap mujalgi, sest ega kõik oma 
talguid ametlikult registreeri-
nud. 

Meie vallas osales „Teeme 
ära“ talgutel vähemalt 500 ini-
mest. Saime kordki aastas va-
batahtlikust ühistööst hea tu-
ju ja suurepärase enesetunde. 

Tegelikult on vabatahtliku 
tegevuse mõiste laiem: oma 
aja, energia või oskuste pak-
kumine vabast tahtest ja ta-
su saamata. Vabatahtlikud 
aitavad teisi või tegutsevad 
peamiselt avalikes huvides ja 
ühiskonna heaks. 

Üks kord aastas talgutel käi-
mine ei ole võrreldav järjepi-
deva vabatahtliku tegevuse-
ga. 

Kas teadsite, et vabatahtli-
kule tegevusele pühendab pi-
devalt osa oma ajast neljandik 
ehk veerand Eesti elanikkon-
nast? 

Raivo Kaare 

Jõelähtme valla külade ela-
nikud, kellelt turumajandus 
on võtnud traditsioonilise 
külapoe, rändkauplus Teenus 
Külla pakub teile laia toidu- ja 
esmatarbekaupade veotee-
nust.

Nüüdseks on kaubaring 
Teenus Külla käima läinud 
ja huviliste hulk, kes soovib 

kauplusauto teenust kasuta-
da, on jõudsalt suurenemas. 

Lisan praeguse toimiva 
kaubaringi ajad ja kohad. Kui 
on selle teenuse kasutami-
se huvi, palun teatage sellest, 
et oleks võimalik ka teie küla 
kaubaringi lisada. (tel 5034247 
Raivo).

Peatused kaubaringil Nee-
me kauplus – Ihasalu – Halja-
va tee:

pühapäev: Neeme – 12.00, 

Ihasalu – 13.15, Haljava tee – 
14.15;

kolmapäev: Neeme – 18.00, 
Ihasalu – 19.15, Haljava 
tee – 20.15.

Et klient saaks nauti-
da kaubavalikut ning ol-
la kindel, et soovitud kaup 
temani jõuab, tuleks kind-
lasti esitada tellimus.

Kauba tellimiseks on 
järgmised võimalused:

• tellimislehega kauplusau-
tost;
• telefoni teel 56662499;

• e-kirja teel raivokaare@hot-
mail.com;

Koostamisel on kataloog, 
mille alusel tulevikus 
saab kodulehelt too-
teid tellida.

NB! Kauba ettetelli-
mine peab olema lae-
kunud kaks päeva en-
ne kaubapäeva graa-
fikujärgset sõiduringi 
või tuleb esitada  telli-
mus kauplusautos.

Vabatahtlikult 
ja tasuta

Rändkauplus Teenus Külla
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Esimese ülestõusmis-
püha keskpäeval kõlas üle 
Loo aleviku reibas puhkpil-
limuusika.  

Kes veel ei teadnud, mis toi-
mub, sai tulla välja oma silma-
ga vaatama. Värvikirev rong-
käik hakkas puhkpilliorkest-
ri sabas marsitaktis Narva 
maantee poole liikuma, haa-
rates endaga kaasa tee äärde 

tulnud uudistajaid. Kahju oli 
sammujatest maha jääda. Tee-
konnal poeesiselt platsilt mu-
naskulptuurini oli rongkäigu-
liste hulk vähemalt kahekor-
distunud. 

Lehvisid valla ja Kikase li-
pud ning mõistagi marssisid 
kaasa ka Kukk ja Kana (kos-
tüümidesse olid pu-
genud Mati ja Väi-
go). Kolonnile pani 
punkti Jätsiabi auto 
jäätisekoormaga. 

Paikkonna süm-
boli, muna viit-

skulptuuri taasavamist kajas-
tasid kõik Eesti meediavälja-
anded. Loo aleviku kuulsus 
kasvas. Kiideti vallavalitsust, 
kes päästis munaskulptuuri 
kindlast surmast. Kes ütles, et 
hea uudis ei levi? 

Aga sündmuskohal ülla-
tas esimesena ansambel Pih-

lakobar, kes lõi lahti omaloo-
mingulise regilaulu munast 
(sõnad Kai Müürsepp). Seejä-
rel pani vallavanem Andrus 
Umboja kiivri pähe, astus tõs-
tukikorvi ning tõusis skulp-
tuurilt valla värvides katet ee-
maldama. 

Seejärel jätkus päevakoha-
ne meelelahutus. Range žü-
rii hindas kodust kaasavõe-
tud pühademunade ilu ja va-
lis välja kõige kaunimad. Ko-
haletulnutel oli võimalik osa-
leda munade koksimise võist-
lustel. Kadri Lepik ja Janno 

Kübar noortekeskusest korral-
dasid põnevaid seltskondlik-
ke mänge. Munapühaga kaas-
neb hulk muistseid kombeid, 
muna on elu ja õnne allikas. 
Rahvapärimuse kohaselt ole-
vat munapühad murranguli-
ne aeg, mil tehtust või tegema-
ta jäetust sõltub inimese, te-
ma lähedaste ja majapidamise 
hea käekäik. 

Endise linnuvabriku kuulsa 
muna päästmisaktsioon algas 
kahe aasta eest. 

33 aastat tagasi ehte- ja me-
tallikunstnik Leida Ilo loodud 

viitskulptuur oli pooleks pra-
gunenud. Taiest kandev be-
toonpost jäi jalgu uue Tallin-
na–Narva maantee ehitustöö-
dele. Jõelähtme Vallavalitsus 
korraldas skulptuuri restau-
reerimise ning pikkade läbi-
rääkimiste tulemusena Maan-
teeametiga teisaldati taies 
värskelt rajatud uue Loo ring-
tee keskmesse.

„Jõelähtme inimesed on 
sümpaatsed ja rõõmsameel-
sed. Aitäh teile!“ ütles muna-
sulptuuri autor kunstnik Lei-
da Ilo päeva kokku võttes. 

Merike Metstak 
toimetaja

Harjumaal teist korda toi-
munud maakondlikul toidu-
valmistamise suurvõistlusel 
osales 11 võistkonda, kellest 
neli olid meie omad.   

Pühapäeval, 8. mail toimus Loo 
laada raames  „Harjumaa Grill-
fest“.

Võisteldi kolmes võistlusvoo-
rus: Rakvere searibi-, Talleggi ka-
naliha- ja fantaasiavoorus. Sea-
ribivoorus grilliti Rakvere Liha-
kombinaadis toodetud maitses-
tamata searibi ja kanalihavoorus 
Talleggi toodetud maitsestamata 
kana rinnafileed (nahata ja kon-
dita). Fantaasiavoor oli vabal va-
likul. 

Võistlusel osales üksteist võist-
konda: 
1. Trikimehed (Saue vald)
2. Amps BBQ Team
3. Käbala Kämping & Catering
4. Tapa Vorstifestival
5. Türi Grillitrio
6. Jõelähtme Vallavalitsus
7. Neeme Naiste Rannavalve Selts

8. Loo Kultuurikeskus
9. Anija Vallavalitsus
10. Fahle Singlid
11. Munaküla poisid

Meie vallast osales ne-
li võistkonda: Jõelähtme Vallava-
litsus (Marko Raudlam, Andrus 
Umboja, Priit Põldma, Triin Lin-
dau, Aare Purk) , Neeme Nais-
te Rannavalve Selts (Terje Lin-
dau-Kuum, Mariliis Ilover, Terje 
Eichelman), Loo Kultuurikeskus 
(Sander Klettenberg, Vilve Klet-
tenberg, Egon Järve, Janno Kübar) 
ja Jõelähtme golfiklubis tegutsev 
Fahle Singlid (Argo Allikmets, Al-
lan Jürgens, Martin Niglas, Tarvo 
Kümnik – kapten ja Eigo Vasemä-
gi). 

Hoidsime omadele pöialt ega 
pidanud pettuma. 

Fahle Singli fantaasiavooru või-
dutöö nimi oli „Mustasõstramo-
piga mopitud lambatalle kints“, 
mida serveeriti paekiviplaadil. 
Fantaasiavooru eripreemia päl-
visid Neeme naised grillitud ana-
nassi esitluse eest. Jõelähtme Val-
lavalitsuse võistkond oleks peaae-
gu üldvõidu pälvinud, aga ka tei-
ne koht on igati kiiduväärt. Loo 
kultuurikeskuse tiim saavutas il-

ma igasuguse eritreeninguta ka-
heksanda koha.

Nii võistlejad kui pealtvaata-
jad said grillimisest uusi teadmi-
si ning suveks häid ideid. Meelela-
hutust pakkusid rahvatantsuan-
samblid Loolill ja Rae valla nais-
rühm ning loomulikult ansambel 
Pihlakobar.

11. juunil 2011 Türi rannas ja 
lauluväljakul toimuvale suure-
le lõppvõistlusele, Eesti meistri-
võistlustele grillimises – Grillfes-
tile – pääsevad tasuta osalema 
maakondlikel võistlustel lisaks 
maakonna parimale grillijale ka 
Rakvere searibi-, Talleggi kanali-
ha- ja ka fantaasiavoorus esikoha 
pälvinud võistkonnad. 

Nii searibi kui ka kanafi-
lee grillimise võitja Amps BBQ 
Team (kapten Martin Paas) tun-
nistati "Harjumaa Grillfesti" üld-
võitjaks. Lisainfo http://harju-
maa.grillfest.ee, http://grillfest.
grillfest.ee).

Tuntuim Eesti viitskulptuur „Muna” taasavati

e-

Hoidsime omadele pöialt ega pidanud pettuma
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Fotod: Merike Metstak

Fotod: Merike Metstak

Neeme Naiste Rannavalve Selts.

Golfi klubi Fahle Singlid.

Loo kultuurikeskus.

Vallavalitsuse võistkond.
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Merike Metstak 

Rait Killandi tegutseb 
valla vabatahtlike päästeko-
mando pealiku ja 600 vaba-
tahtlikku päästjat ühendava 
üleriigilise Eesti Priitahtliku 
Päästeliidu juhina.  

Igaühe aeg ja energia on pii-
ratud. Mis abikaasa ütleb, kui 
kulutad end rohkem ühiskon-
nale ja vähem perele?

Meie naised toetavad meid 
väga. Vabatahtlik tegevus või-
maldab end välja elada, ehk 
jääb siis halbade harjumuste 
jaoks vähem aega. Endal ei tea 
halbu harjumusi olevat. Enne-
kõike oleme olemas oma küla 
inimeste jaoks.

Kuidas ja miks sai sinust vaba-
tahtlik päästja?

Tõukejõuks on ürgne kutse – 
mees peab kaitsma oma kodu. 
Mehed paneb tegutsema mu-
re oma küla, kodu ja pere pä-
rast. Kutselised päästjad jõua-
vad linnast meile Kaberneeme 
poole tunni jooksul. Vabataht-
liku päästekomando ligiolek 
hoiab õnnetuse puhul ära kõi-
ge hullemad tagajärjed. 

Teiseks vajavad mehed adre-
naliini. Mänguautodest oleme 
ammu välja kasvanud, metsas 
sõda mängimas saab käia, tõsi 
küll, vaid Kaitseliidu mundris. 

Päästetöödel vajatakse vahen-
deid ja tehnikat, ega vabataht-
likudki tegutse ainult nii-öelda 
kahe palja käega?

MTÜ Kaberneeme klubi on 
kümneaastane, kolmandal te-
gevusaastal saime auto. Riik-
likus väljakutsete süsteemis 
oleme viis aastat. Selle ajaga 
on Neeme küla mehed ka n-ö 
reele aidatud – koolituste, teh-
nika jm osas. Neemes ja Ka-
berneemes ei ole kohta talvel 
tehnikat hoida, see võimalus 
tuleb luua. Suvine valmisolek 
õnnetusele sõita on meil tase-
mel. Kuus aastat oleme aruta-
nud tuletõrjedepoo rajamist 
Kaberneeme, eelmise eesti-
aegse puidust pritsukuuri ko-
hale. Kuus aastat ja viis valla-
valitsust – praeguse vallava-
litsusega oleme jõudnud kõige 
kaugemale. Ka külarahvaga on 
tuletõrjedepoo asja mitut pidi 
läbi arutatud. 

Oleme olemas kõikide Ka-
berneeme inimeste jaoks. 
Uuesti on koolituse saanud 
15 inimest, järelatesteeritud 
mehed on valves mitte enda, 
vaid terve küla jaoks. Kui de-
poo ehitataks, ehk saaksime 
siis paar meest riigi palgale. 
Riigil on suund, et igas vaba-
tahtlikus komandos oleks pal-
gal üks päästja, kelle ümber 
koonduvate väikest tasu saa-
vate inimeste ülesandeks saab 
anda ka naabrivalve. Külas-
se sisenevate teede äärde saab 
panna valvekaamerad. Küla 
arengukava tarvis tehtud 
arvamusküsitluses tõu-

sis tuletõrjedepoo vajadus kol-
mandale kohale, st statistili-
selt tuli välja hea tulemus. Aga 
alati on olemas viis protsen-
ti inimesi, kes on kõige ja kõi-
gi vastu.

Milline näeb välja Jõelähtme 
valla päästekomando auto-
park?

Kostiveres on GAZ 53 ja GAZ 
66, Neemes GAZ 66 ja ZIL 130, 
Kaberneemes GAZ 66, mees-
konna kustutusauto Scania ja 
10 000 liitri vee mahutavusega 
paakauto VOLVO G89.

Tänavu veebruari lõpus 
pöördus AS Tallinna Lennu-
jaam Kaberneeme vabatahtli-
ke poole austava ettepaneku-
ga neile appi tulla. Tartu Len-
nujaama päästetehnika vajas 
korralist hooldust, kuid samal 
ajal vajasid ka lennukid tee-
nindamist. Kuivõrd Kabernee-
me praegune paakauto on alg-
selt just lennuvälja päästetee-
nistuse sõiduk, siis oli see ma-
sin lähim saadaolev. Kindlasti 
mängis rolli ka asjaolu, et pä-
rast Rootsist siiatoomist tee-
nis auto nii Tallinna kui Kärd-
la lennujaamas, seega tuttav ja 
ennast tõestanud tehnika.

Milleks meile vabatahtlikud 
päästjad, ütlevad mõned. Kas 
siis riigil ei jätku vahendeid 
oma  inimeste elu, tervise, vara 
ja keskkonda puudutavate õn-
netuste korral päästetöödega 
toime tulla?

Selliselt ei saa küsimust üld-
segi mitte püstitada. Eestis on 
100 kutselist ja 100 vabataht-
likku päästekomandot. Vaba-
tahtlikud ei saa töötada lin-
nades, see on kutseliste pä-
rusmaa. Maale, hajaasustus-
se, pole mõtet rajada kutseli-
si komandosid mõne väljasõi-
du pärast aastas. Kutseliste ja 
vabatahtlike päästjate vastan-
damist ei ole olemas, otse vas-
tupidi – nad täiendavad teine-
teist ja toimivad suurepärases 
sümbioosis. Kindlasti ei ta-
ha me palgalisi ametikohti, 
küll aga vajame tuge 
tehnilise varustu-
se osas. Kutselis-
te ja vabataht-
like koostoi-
mes seisnevad 
plussid: ra-
ha ei lähe liiga 
palju ja pääs-
tevalmiduse-
ga koman-
dod tegutse-
vad nii linnas 
kui maal. Riik 
tegeleb vaba-
tahtlike tehnili-
se poole järele-
aitamisega va-
batahtlikele pa-
remat varus-
tust muret-
sedes. 

Riigi poolt peavad olema loo-
dud tingimused ja võimalused 
tegutsemiseks. Vabatahtlik 
nõustub tegutsema, kui kae-
takse kulutused ning antakse 
sotsiaalsed tagatised. Me ei ta-
haks ise peale maksta.

Päästeliidu käivitamisel te-
gin nädalas 2–3 päeva vaba-
tahtlikku tööd: liikmete han-
kimine, päästeametiga koh-
tumised jms, kütuse ja telefo-
nikõnede kompensatsioonist 
rääkimata.

Tänaseks oleme saanud rii-
gieelarvesse oma rea, meil on 
olemas palgaline tegevjuht ja 
teoksil kümne aasta arengu-
kava. See on hea näide, kuidas 
on vaba tahtega võimalik ühe 
aastaga organisatsioon käima 
lükata.

Kes võib saada vabatahtlikuks 
päästjaks? 

Kõik, kellel pole vaimset 
puuet, füüsiline puue ei sega. 
Praktilise päästmistööga puu-
dega inimesed küll toime ei tu-
le, kuid nad saavad aidata en-
netustöö, IT ja logistika osas. 
Kui tervisenäitajad on kor-
ras, tuleb käia koolitusel. Tei-
se koolitusastme läbinud või-
vad kõike teha iseseisvalt. Nei-
le, kel tervis on korras ja kooli-
tusel käidud, antakse välja va-
batahtliku päästja nimetus – 
kui päästekeskuse jaoks on ko-
mando olemas. 

Mehed, kes otsivad põne-
vaid väljakutseid, on teretul-
nud. Äärealadele jõuab häda-
abi aeglaselt, mistõttu on va-
batahtlik tegevus siin väga va-
jalik ja uued liikmed oodatud. 
Meeskonna tekkimine po-
le geograafiliselt piiratud, kui 
vähegi soov ja mõte tuleb, võib 
hakata tegutsema. Kui kusa-
gil tekib 2–3 vaba meest, aitab 

päästeliit suhete loomisega, 
päästjatega, keskustega. Tee-
me päästeliidu poolt kõik, et 
MTÜ tekiks. Elu on näidanud, 
et nelja kuuga võib komplek-
teeruda täismeeskond. Küla-
des tehatahtjad mehi piisab. 

Kuidas päästjaid koolitatakse?
Vabatahtlike päästjate koo-

litus on paika pandud pääste-
seaduses ja siseministri mää-
rustes. Koolitus on kaheosa-
line: esimene on 16-tunni-
ne algväljaõpe, sellele järgneb 
30-tunnine teise astme kooli-
tus, mis annab vabatahtliku-
le õiguse tegutseda sündmu-
sel iseseisvalt.

Näiteks tõi uus päästeseadus 
kaasa mitmeid murrangulisi 
muudatusi vabatahtliku pääs-
te elus. Üks olulisemaid muu-
datusi puudu-
tab vabatahtli-
ke õigust tegut-
seda esimesena 
sündmuskohale 
jõudes. Tähtsad 
muudatused on 
ka valdusse si-
senemise mee-
de ja vahetu sunni rakendami-
se õigus.

Valdusse sisenemine tähen-
dab õigust siseneda eraruu-
midesse päästetööde tegemi-
seks. Ruumi sisenemine eel-
dab muidugi ka inimese õue, 
hoovi, aeda sisenemist selleks 
omanikult eelnevalt luba saa-
mata. Tuleb meeles pidada, et 
valdusse ei saa siseneda iga 
mees ja igal ajal. Valdusse si-
senemiseks tuleb saada vastav 
volitusnorm (teisisõnu suuli-
ne korraldus) päästeametni-
kult. Ehk siis lihtsamalt öel-
des – lähenev päästemeeskon-
navanem või korrapidaja peab 
vabatahtlikule selle loa andma 

raadio teel. Sellest ja kõigest 
muust saavad mehed ülevaate 
ka päästekeskuste korraldata-
vatel täienduskoolitustel.

Milline näeb välja teie val-
vegraafi k kevadel, suvel, 
sügisel, talvel? 

Oleme valves 24 tundi ehk 
pidevalt. Komando liikmed 
valvavad kodus ja autole kõi-
ge lähemal asuv meeskonna-
liige on häirekeskuse kontakt-
isik. Kui Jaan Sepp, kes asub 50 
m kaugusel autost, saab häire-
keskusest kõne, teatab ta otse-
kohe teistele meestele. Niikaua 
kui ta autot käivitab, jõuavad 
kõik kohale joosta. Oleme väl-
jasõiduks valmis kuue minu-
tiga, mina elan kaugemal, siit 
läheb kaheksa minutit. Asuko-
haga muutub reageerimiskii-

rus väga oluliselt. 
Meeskonna va-
nemate Jaan Se-
pa ja Aigar Maiste 
ümber on koon-
dunud 15 meest, 
kõik väga tub-
lid. Tore, et vii-
masel ajal hakka-

vad meiega liituma noorme-
hed, paar poissi on kohe päris 
asjalikud. Teostamisvõima-
lusi näitab väljasõitude arv – 
22 korda 2009. aastal, kahek-
sa korda eelmisel aastal. Kui-
gi need arvud ei näita tegeli-
kult midagi, sest oleme nagu-
nii 24 tundi valves. Teadlik-
kus on paranenud, inimesed 
on targemaks saanud. Oli aeg, 
mil Jõelähtme vallas põles sa-
geli, nüüdseks on tulekahjude 
arv vähenenud, sest hooletust 
on vähem.

Talvel meist seni kasu ei ole 
olnud, kuna köetav tuletõrje-
depoo puudub.

Kas kangelas-
tegusid on?

Kurbi ja kangelaslikke juh-
tumeid ei ole ette näidata, aga 
kaks lõbusat lugu küll. Mõ-
ni aasta tagasi põles Haapse 
mäel suur maa-ala. Helikopter 
oli õhus, mul seisis auto hoo-
vil, vesi sees. Tookordne Ida-
Harju Päästeosakonna juha-
taja Tõnis Pajo oli meid kordu-
valt näinud ja teadis meie ole-
masolust. Lendaski siis kopte-
riga üle, helistas ja päris, kas 
tulen appi. Küsisin, kas lepin-
gu teeme. Teeme, teeme, ütles 
ta ja nii see läkski. 

Teine kord sattusin üksinda 
Kaberlas kulupõlengule. Aa-
sal lõõgastus muretu õlleselts-
kond. Auto kohalejõudmisel 
palusin õllejoojaid mobilisee-
ruda. Haarasime koos vooli-
kud ja kustutasime metsapõ-
lengu. Kõik on võimalik, kui 
teed õigel ajal õigeid asju. 

Miks on eestlane nii kitsi tege-
ma head teiste inimeste jaoks?

Nõustun, et sundkorras teis-
te inimeste aitamine hääbub 
suhteliselt kiiresti. Aga kui see 
tegevus satub kokku oma pe-
re, lähedaste ja kogukonna 
huvidega, siis tekib sünergia. 
600 päästeliidu mehe motivat-
sioon on sama mis minulgi. 

 Kust sinusugused mehed pärit 
on?

Isapoolne suguvõsa on Lok-
salt. Mulle oli tuletõrjuja tege-
vus juba poisieast teada. Mi-
nu tädimees oli kõige tuntum 
vabatahtlik tuletõrjuja Loksal, 
seal käis koos tuletõrjevalitsu-
se noortelaager ja saime ven-
naga kõiges kaasa lüüa. Nägin 
oma sugulaste tegutsemist, 
see pani minus mingi tiksuja 
tööle…

Kas peaks südamele panema: 
inimesed, olge hoolsad?

Kindlasti!

PERSOON

Rait Killandi – mehe kohus on kodu kaitsta

Talvel meist seni 
kasu ei ole olnud, 
kuna köetav 
tuletõrjedepoo 
puudub.

gil tekib 2–3 vaba meest, aitab vabatahtlikule selle loa andma 
K
te
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28. aprillil toimunud volikogu 
istungi päevakord koosnes valdavalt 
n-ö tehnilistest küsimustest. 

Pean selle all silmas maa munitsipaliseerimistaotlusi jms küsi-
musi, mis kuuluvad küll volikogu pädevusse, kuid mis laiemat ava-
likkust tegelikult väga palju ei huvita. Ilmselt ei olekski mul siin vee-
rus seekord suurt millestki kirjutada, kui volikogu liige Andrus Sepp 
ei oleks esitanud volikogule avaldust erakorralise istungi kokkukut-
sumiseks, et tuua volikokku Laheranna kinnistute ostu-müügile-
pingu muutmise küsimus. Koos taotlusega esitati volikogule ka La-
heranna kinnistute uus, muudetud ostu-müügilepingu projekt. Eel-
mise, ligi kümme aastat tagasi sõlmitud lepingu järgi on 2011. aas-
ta lõpus kätte jõudmas kümneaastane maksetähtaeg, mil arenda-
ja peab valla käest ostetud kinnistute eest lõpuks vallale tasuma li-
gi kümme miljonit krooni. Taotluse esitajate poolt volikogu ette lü-
katud uus leping annab arendajale veel neli aastat maksepikendust 
ning võimaluse tasuda mitte rahas, vaid tasaarveldada ostuhind 
iseenda kinnistutele viiva kõnnitee rajamisega. Loomulikult on to-
re, et arendaja oma kinnistuid teenindava kõnnitee rajab, kuid uu-
te arenduste puhul on Jõelähtme vald pannud teede ja trasside väl-
jaehitamise kohustuse nii või teisiti arendajatele. Seega ei tee Lahe-
ranna arendaja nimetatud kõnniteed rajades mitte midagi muud kui 
seda, mida on kohustatud tegema iga teinegi arendaja, kes meie val-
da uut elamupiirkonda luua on soovinud. Kuid Laheranna arendaja 
saab selle eest endale valla käest 85 hektarit mereäärset maad ning 
kõigele lisaks võtab vald endale kohustuse nimetatud kõnnitee pro-
jekteerida ja pikendada see Laheranna kinnistutelt Neemele. Vähe 
sellest, et uue lepinguga annab vald sisuliselt tasuta ära 85 hekta-
rit maad, võtab ta ka rahalisi kohustusi arendaja ees mitme miljo-
ni krooni ulatuses.

Neeme vajab eelkõige uut kooli, mitte kõnniteed!
Kas see, mida Neeme poolsaar lähima viie aasta jooksul kõige roh-

kem vajab, on tõesti Neemelt Laherannale kulgev kõnnitee, selles ma 
küll kuigi kindel pole. Juba paari aasta pärast on Neeme poolsaarel 
kooliealisi lapsi kaks korda rohkem, kui meie väike Neeme kool ma-
hutada suudab. Nii on see üksnes praegusest elanike arvust lähtu-
des, arvestamata juurdekolivaid elanikke. Niisiis vajavad neemekad 
ennekõike uut algkooli, mitte kõnniteed, mille rajamine valla inves-
teerimisvõimekust selgelt vähendab ja kooli rajamise kaugemasse 
tulevikku lükkab. Tegelikult oleks vald käitunud neemekate suhtes 
õiglaselt, kui Laheranna kinnistute müügist laekuva ligi kümne mil-
joni krooniga oleks ehitatud Neeme uus algkool. Siis oleks ka Lahe-
randa tulevikus kolivatel kodanikel koht, kuhu oma lapsed kooli viia 
ja tänane tõsine probleem Neeme laste jaoks lahendatud.

Mitterahalise kohustusena võiks veel nimetada valla kohustust 
vähendada kogu Laheranna kinnistute alla jääval alal, s.o kokku 
umbes 4 km rannajoone ulatuses ehituskeeluvööndit 200 meetrilt 
100 meetrile. Seejuures on leping sõnastatud nii, et kui vald peaks 
keelduma ehituskeeluvööndit mingis osas vähendamast, kaob ost-
jal müüja ees igasugune kohustus kinnistute ostuhinda tasuda ehk 
kõnniteed rajada.

Lepingus on veel palju nüansse, millest kõigist kirjutada ei jõua, 
kuid kui asi rohkem huvi pakub, on võimalik ostu-müügilepingu ja 
teiste juurdekuuluvate dokumentidega tutvuda VOLIS-e kaudu aad-
ressil http://test.smartlink.ee, valides „Jõelähtme valla“ alt 22. is-
tungi.

17-ndal mail toimunud volikogu erakorraline koosolek lepingut 
sellisel kujul heaks ei kiitnud, vaid tegi ülesande vallavalitsusel lä-
birääkimisi arendajaga jätkata, valla jaoks soodsamate tingimuste 
saavutamise nimel. Arutelu Laheranna küsimuses jätkub järgmisel 
volikogu istungil.

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

Skype: art.kuum

Volikogu 
esimehe veerg
Art Kuum 1. Volikogu liikmed olid sunnitud esitama taotluse voliko-

gu istungi kokkukutsumiseks Laheranna teema arutami-
seks, kuna volikogu esimees ainult talle teadaolevatel põh-
justel ei pannud seda teemat aprillikuu volikogu istungile, 
kuigi volikogu arengukomisjon oli seda kahel varasemal ko-
misjoni koosolekul käsitlenud ja suunanud selle küsimuse 
arutamiseks volikokku. 

2. Volikogu kokkukutsumise taotlusega ei esitatud uut 
kinnistute ostu-müügilepingu projekti, vaid juba komisjo-
nis arutatud ja volikogule suunatud materjale, kuna seda 
nõuab volikogu kokkukutsumise kord.

3. Vale on väide, et 2011. aasta detsembris jõuab kätte La-
heranna kinnistute lepingujärgne maksetähtaeg. Lepin-
gus on küll kirjas, et maksetähteag saabub 2011 detsembris, 
kuid lepingus on ka punkt, mille kohaselt on vallal kohustus 
kehtestada Laheranna detailplaneering kahe aasta jooksul 
lepingu sõlmimisest ehk siis 2003. aasta detsembriks, vas-
tasel korral pikeneb maksetähtaeg kehtestamisega viivita-
tud päevade võrra edasi. Tänaseks on vallapoolne viivitus 
juba seitse ja pool aastat, seega maksetähtaeg ei saabu 2011. 
aasta lõpuks ja seda on meile kinnitanud ka erinevad õigus-
likud ekspertiisid.

4. Läbirääkimiste käigus kokku lepitud ostu-müügilepin-
gu muudatuste kohaselt maksetähtaeg mitte ei lükku edasi, 
vaid hoopis vastupidi, lepitakse kokku, et arendaja kohus-
tub ostu-müügi tasumata summa eest rajama kergliiklus-
tee 2015. aasta septembriks, seega maksetähtaeg hoopis lü-
heneb olulisel määral.

5. Kergliiklustee, mis rajatakse tasumata müügihinna 
eest, rajatakse Laheranna 8 põhjapiirist kuni Jägala jõel ole-
va nn Suka sillani ehk Jägala Joa külas oleva hüdroelektri-
jaama tammini, kokku 8,4 kilomeetri pikkusena. Ainult osa 
sellest teest kulgeb arendaja maal ja oli valla nõudmine, sest 
siis on see lõik ka valgustatud.

6. Laheranna ostu-müügitehing on volikogu poolt heaks 
kiidetud juba 2001. aastal ning selles lepingus lepiti kokku 
nii müügihind kui ka tasumise viis tasaarveldamise korras. 
Seda pole enam võimalik tagasi pöörata. Vallavalitsus võttis 
endale eesmärgiks toona sõlmitud lepingu vallale kasuliku-
maks muutmise, mis on vallavalitsusel ka õnnestunud, ku-
na nüüdseks on müügihinna eest tehtav suunatud Ihasalu 
poolsaare üldisesse huvisse ehk kergliiklustee rajamisse ja 
uue Neeme kooli projekteerimise ja detailplaneerimise ku-
lude katteks.

7. Vald võtab endale kohustuse rajada Neeme küla ja La-
heranna 8 vahele 1,6 km pikkuse kergliiklustee, mille mak-
sumuseks on hinnatud kuni 3 miljonit krooni ning selle ehi-
tamiseks oleme kirjutanud projekti Siseministeeriumile 
kergliiklusteede rahastamise projektivooru. Selle kohta ole-
me saanud ka vastuse, et see on nõuetele vastav. Kergliiklus-
teed on vallavalitsuse jaoks prioriteetsed objektid ning sa-
muti näeb selle rajamist ette meie valla üldplaneering.

8. On positiivne, et volikogu esimehele on nüüdseks saa-
nud prioriteetseks Neeme kooli ehitus, kuigi alles aprillis 
arendajale saadetud kirjas on ta pidanud olulisemaks Lahe-
ranna müügist saadava raha suunamist hoopis valla teistes-
se piirkondadesse. Ostu-müügilepingu muudatuse kohaselt 
rahastab arendaja 500 000 krooni ulatuses Neeme uue kooli 
detailplaneerimist ja projekteerimist.

9. Vald ei võta lepinguga kohustust vähendada kogu La-
heranna alal ehituskeeluvööndit 100 meetrilt 200 meetrini, 
kuna seda ei saa vald parimagi tahtmise juures garanteeri-
da. Lepingu kohaselt kohustub vald seda taotlema ja vähen-
duseks saab nõusoleku anda vaid riigi Keskkonnaamet. Sa-
muti ei kao arendajal kohustus kergliiklustee ehitamiseks 
kui vald seda ei tee, vaid selle aja võrra on arendajal õgus 
jääda ise kergliiklustee ehitamisega viivitusse.

10. Kindlasti on 2001. aasta ostu-müügilepingu muutmi-
ne vajalik, kuna vana leping võimaldab arendajal ostusum-
ma täiel määral tasaarveldada oma arendusesiseste kulu-
dega. Lepingu muudatusega suunatakse tasumata müügi-
hind Ihasalu poolsaare taristu arendamisse ehk kõigi pool-
saarel elavate inimeste hüvanguks.

Andrus Umboja 
kommentaar

Vallavalitsuse pressiteade

17. mail arutas Jõelähtme vallavolikogu La-
heranna projekti arendaja, Jõelähtme Aren-
dusgrupiga vallavalitsuse poolt läbi räägitud 
lepingumuudatusi, mille järgi arendaja suu-
rendab oluliselt omapoolset panust valla taris-
tu väljaehitamisse.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja nimetas 
arendajaga kuid kestnud läbirääkimiste tulemusena 
valminud lepinguprojekte oluliseks sammuks, kind-
lustamaks vallas väga atraktiivse asukohaga kinnis-
varaarenduse osas rohelise tule andmise eest valla ja 
arendaja huvide tasakaalustamist. 

„Ajad on võrreldes 1999. aastaga, mil algsed lepin-
gud toonase vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt sõl-
miti, muutunud, ja sellega seoses on vald pikalt ot-
sinud võimalusi arendajaga lepingute muutmiseks, 
mis valla tänaseid vajadusi ja arusaamu rohkem ar-
vesse võtaks,“ ütles Umboja. „Mul on hea meel, et 
arendaja on nüüd lõpuks mitmete kompromisside-
ga nõustunud ja Jõelähtme vallavolikogul on 12 aasta 
järel võimalus lepingute muutmiseks.“

Vastavalt müügilepingu muutmise projektile loo-
bub arendaja arendusprojekti kuludega müügihinna 
tasaarvestuse õigusest, rajab tasumata müügihinna 
eest vallale planeeringualast väljuva kergliiklustee 
(pikkusega 8,4 kilomeetrit, tähtaeg 01.09.2015, orien-
teeruv maksumus 640 000 eurot), katab kõik kulud, 
mis on seotud uue reoveekanalisatsiooni arendami-
sega Neeme küla ja Laheranna arenduse vahele, mis 
muu hulgas hõlmab Neeme reoveepuhasti laienda-
mist (orienteeruva maksumusega 1 000 000 eurot) 
ning katab u 32 000 euro ulatuses Neeme külla uue 
lasteaed-algkooli rajamise detailplaneerimise ja pro-
jekteerimise kulusid.

Vald võtab endale lisaks vajalike detailplaneerin-
gute kehtestamisele kohustuse rajada kergliiklustee 
Neeme küla ja Laheranna arenduse vahelisele lõi-
gule maksumusega u 190 000 eurot ning kergliiklus-
tee osas tagada maakasutuse lepingute sõlmimise ja 
kergliiklustee projekteerimine. 

Jõelähtme vald sõlmis 1999. aastal avaliku kon-
kursi tulemusena Jõelähtme Arendusgrupiga lepin-
gu, mille kohaselt omandas arendaja 2001. aastal õi-
gused Laheranna 1–8 kinnistutele. Hoolimata valla 
poolt toona võetud kohustusest kiirelt kehtestada de-
tailplaneeringud, on mitmete vaidluste ja nägemus-
te ning menetlustoimingute tõttu protsess tänaseni 
veninud.  

Vastavalt nüüdseks vastuvõtmist ja kehtestamist 
ootavatele planeeringutele on Laheranda planeeri-
tud kruntide miinimumsuurus kasvanud algselt ka-
vandatud 2000 ruutmeetrist 7000 ruutmeetrini, pla-
neeringute osas on olemas keskkonnaministri nõus-
olek ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaal 
200 meetrilt 100 meetrini. Laheranna 2, 3, 4 detail-
planeering on heaks kiidetud Neeme küla poolt ja lä-
binud avaliku arutelu ilma protestideta. Laheranna 
1, 5–8 planeering on samuti valla poolt algatatud.  

Jõelähtme 
volikogu arutas 
Laheranna 
arenduslepinguid
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18.06.1999 sõlmivad vald ja Jõe-
lähtme Arendusgrupp (arenda-
ja) konkursi tulemusena Jõe-
lähtme valla munitsipaalmaa-
le operaatorlepingu (lepingut 
täpsustatakse 15.09.2000), mil-
le objektiks on Jõesuu puh-
keala arengukava koostami-
ne, sealhulgas elamumaade 
detailplaneeringu(te) koosta-
mine, kinnistuteks jagamine, 
infrastruktuuri objektide pro-
jekteerimine ja väljaehitamine.

07.12.2001 sõlmivad vald ja 
arendaja lepingu kinnistu-
te aadressidega Laheranna 
1–8 (edaspidi kinnistud) os-
tu-müügi, hüpoteekide ja ser-
vituutide seadmiseks ning as-
jaõiguslepingu müügihinna-
ga 11 883 200 krooni ning õigu-
sega arendusprojektis tehtava-
te kulude tasaarvestamiseks. 
Tasaarveldamata müügihin-
na tasumise tähtaeg 10 aastat 
lepingu sõlmimisest. Vallal on 
kohustus kehtestada piirkon-
na detailplaneering kahe aas-
ta jooksul alates lepingu sõlmi-
misest. Juhul kui detailplanee-
ringut tähtaegselt ei kehtestata, 
pikeneb müügihinna tasumise 
tähtaeg viivitatud päevade võr-
ra. Lepingus kinnitatakse üle 
arendaja õigus ostu-müügihin-
da tasaarveldada.

29.04.2003 kehtestatakse 
Jõelähtme valla üldplaneering, 
mis näeb ette Laheranna krun-
tidele võimaliku tiheasutusala 
rajamise, milleks tuleb taotle-
da nõusolekut Vabariigi Valit-
suselt. Üldplaneering näeb ette 
ehituskeeluvööndi rannal 100 
meetrit merepiirist.

05.01.2005 algatas vald kogu 
kõnealuse ala (Laheranna 1–8) 
detailplaneeringu ja 11.07.2005 
täiendavalt eraldi Laheranna 
2, 3, 4 detailplaneeringu.

2005–2008 koostatakse La-
heranna 2, 3, 4 detailplanee-
ringut. Algselt planeeritak-
se elamukruntide suuruseks 
2000 m2, seejärel 3000 m2 ja 
lõpuks üldplaneeringu järg-
selt 7000 m2, majadevaheline 
kaugus 50 meetrit ja kavanda-
tav ehitusjoon 100 meetrit me-
repiirist. Samas peetakse val-
la ja arendaja vahel läbirääki-
misi planeeringu kehtestami-
se tingimuste ja ostu-müügi-
lepingu tingimuste muutmi-
se osas. 2008. aastal jõutak-
se kokkuleppe eelnõuni, mil-
le kohaselt kohustub arendaja 
tasuma kinnistute müügihin-
na proportsionaalselt kehtesta-
tud detailplaneeringu ala suu-
rusest kogu Laheranna kinnis-
tutesse ning vastutasuks ko-
hustub vald tagama arendaja-
le 2018. aastaks 100 lasteaia-
kohta (maksumus u 30 000 000 
krooni) ning valla vee-ettevõt-
ja kohustub rajama Laheranna 
arenduse ja Neeme küla vahe-
le reoveetrassi ning Neeme pu-
hasti laienduse (maksumus u 
15 000 000 krooni). Kokkulepet 
ei allkirjastatud.

30.04.2008 võtab vallava-
litsus vastu Laheranna 3, 4, 5 
detailplaneeringu.

30.04.2008 esitab vald Kesk-
konnaministeeriumile taotlu-
se ehituskeeluala vähendami-
seks. Keskkonnaminister teeb 
otsuse, millega annab nõus-
oleku ehituskeeluvööndi vä-
hendamiseks metsamaal 200 
meetrilt 100 meetrini.

29.04.2008 algatab vallavoli-
kogu Laheranna 1, 5–8 detail-
planeeringu. Seni pole planee-
ringut vastu võetud.

02.01.2009–16.01.2009 toi-
mub vastuvõetud Laheranna 
2, 3, 4 detailplaneeringu avalik 

väljapanek ja 16.02.2009 ava-
lik arutelu. Roheline liikumi-
ne protestib planeeringu la-
henduse, planeeringuvaid-
lus jõuab menetlemiseks maa-
vanemani, kes, kuulanud ära 
puudutatud isikute seisuko-
had, leiab, et vald on toiminud 
õiguspäraselt ja annab planee-
ringule 15.09.2009 heakskiidu.

15.12.2009 algatab vald oma 
kirjaga uuesti valla ja arendaja 
vahelised läbirääkimised pla-
neeringu kehtestamise tingi-
muste ja ostu-müügilepingu 
tingimuste muutmise osas.

17.01.2011 saadab Neeme kü-
la kirja, millega toetab Lahe-
ranna 2, 3, 4 detailplaneeringu 
kehtestamist tingimusel, et se-
ni tasumata müügihinna eest 
rajatakse kergliiklustee ja fi-
nantseeritakse 500 000 krooni 
ulatuses Neeme lasteaia-alg-
kooli detailplaneerimist ja pro-
jekteerimist.

28.02.2011 otsustab Jõeläht-
me Vallavolikogu jätta algata-
mata Laheranna 2, 3, 4 detail-
planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise.

03.03.2011 paneb vald Lahe-
ranna 2, 3, 4 planeeringu uuele 
avalikule väljapanekule, mille-
le ühtegi protesti ei laeku. 

19.04.2011 toimub Laheran-
na 2, 3 ja 4 planeeringu avalik 
arutelu.

Märtsis 2011 jõuavad vald ja 
arendaja läbirääkimistel pla-
neeringu kehtestamise tingi-
muste ja müügilepingu muut-
mise projektini, mille kohaselt:
• arendaja katab 500 000 krooni 
ulatuses Neeme külas uue las-
teaia-algkooli rajamiseks vaja-
like detailplaneerimise ja pro-
jekteerimise kulud;
• arendaja rajab tasumata 
müügihinna eest vallale pla-

neeringualast väljuva kergliik-
lustee Jägala jõe hüdroelektri-
jaama tammist kuni Laheran-
na 8 kinnistu põhjapiirini (pik-
kusega 8,4 kilomeetrit, orien-
teeruv maksumus 10 000 000 
krooni). Laheranna ja hüdro-
elektrijaama tammi vahelise 
kergliiklustee valmimise täht-
aeg on 01.09.2015;
• arendaja kannab kõik kulud, 
mis on seotud Laheranna 2, 3, 
4 kinnistute arendamisega;
• arendaja kannab kõik kulud, 
mis on seotud uue reoveekana-
lisatsiooni arendamisega Nee-
me küla ja Laheranna arenduse 
vahele, mis muu hulgas hõlmab 
Neeme reoveepuhasti laienda-
mist (orienteeruva maksumu-
sega 15 000 000 krooni);
• vald kohustub rajama kerg-
liiklustee Neeme küla ja Lahe-
ranna arenduse vahelisele lõi-
gule maksumusega u 3 000 000 
krooni. Valla kohustus ei ole 
ajaliselt määratud, küll on aga 
pooled kokku leppinud, et või-
maluse korral ehitatakse kerg-
liiklusteed üheaegselt. Vald on 
oma kohustuste täitmiseks kir-
jutanud projekti Siseministee-
riumi poolt välja kuulutatud 
kergliiklusteede projektivooru;
• vald kohustub väljaspool 
detailplaneeringu ala rajata-
va kergliiklustee osas tagama 
maakasutuse lepingute sõlmi-
mise ja kergliiklustee projek-
teerimise. Kergliiklustee ehi-
tusprojekt valmib 2011. aas-
ta mais ja maakasutuse osas 
on läbirääkimised pooleli, ees-
märk on saavutada kokkulep-
ped 2011. aasta lõpuks;
• valla ja arendaja vahelise kok-
kuleppe projekti kinnitamiseks 
on vaja vallavolikogu heakskii-
tu.

Oleme mures Ihasalu pool-
saare Laheranna arenduspro-
jekti ümber toimuva pärast vii-
maste kuude sündmuste valgu-
ses, kuna see puudutab otseselt 
meie külade arenguvõimalusi. 
Eriti häirib meid vallavolikogu 
esimehe Art Kuuma ainuisiku-
line vastutegevus kokkulepe-
tele, mis sündisid vallavalitsu-
se, arendaja ja kohalike külade 
koostöös.

Laheranna kinnistud müü-
di valla poolt arendajale 2001. 
aastal ning tänavu täitub sel-
lest kümme aastat. Aastatepik-
kusest protsessist ning palju-
dest muudatustest hoolimata ei 
ole vald neile kinnistuile siiani 
kehtestanud detailplaneerin-
gut, mille tulemusena selguk-
sid meie poolsaare taristu ja 
teenuste vajatavad mahud ning 
tööde ajakava.

Tunnustame praeguse valla-
valitsuse pingutusi ning aren-
daja vastutulekut lepingutin-
gimuste muutmiseks viisil, mis 
tagab arendaja investeerin-
gud meie poolsaare üldkasu-
tatavasse taristusse ning Nee-
me uue lasteaia-kooli projek-
teerimisse. Oleme oma toetust 
väljendanud kirjaga vallavalit-
susele ja arendajale käesoleva 
aasta jaanuaris. Eraldi soovime 
tunnustada vallavalitsust sel-
le eest, et nad küsivad olulistes 
küsimustes kohalike külade ar-
vamust ning ka arvestavad sel-
lega. 

Oleme seisukohal, et ku-
na Laheranna arendusprojekt 
koormab esmajärjekorras meie 
poolsaare kohalikku elukesk-
konda, siis tuleb sellest projek-
tist laekuvad summad kasuta-
da kohaliku taristu ja teenus-

te arendamiseks. Nen-
de seisukohtadega on 
nõus nii vallavalitsus kui 
arendaja.

Jäime ootama Laheranna 
lepingu muudatuste kinnita-
mist Jõelähtme vallavolikogus, 
et lähitulevikus algaks ka Nee-
me lasteaia-kooli planeerimi-
ne ja projekteerimine. Seda aga 
kahjuks ei järgnenud.

Selgus, et volikogu esimees 
Art Kuum kasutas oma ame-
tiseisundit ja jättis selle tee-
ma vallavolikogu päevakorrast 
välja, kuna tal on selle rahaga 
omad plaanid ja arusaamad. 
Ta eiras vallavolikogu enamu-
se seisukohti ning tegi aren-
dajale ettepanekuid isiklikuks 
äriliseks koostööks. Vastu-
seks õigustatud kriitikale, jäl-
gede segamiseks ning suutma-
tusest konstruktiivseks mees-

kondlikuks koos-
tööks vallavoliko-

gu ja vallavalitsuse-
ga, avaldas ta ajaleh-

tedes Äripäev ja Õhtuleht 
seisukohti, mida saab käsitle-

da rünnakuna Jõelähtme valla 
heale mainele.

Lähtudes ülaltoodust, taot-
leb Neeme küla:

• Laheranna arenduste de-
tailplaneerimise võimalikult 
kiiret lõpuleviimist;

• Art Kuuma tegevusele voli-
kogupoolse selgesõnalise hin-
nangu andmist;

• Art Kuuma tagasikutsumist 
Neeme kooli hoolekogust ja 
meie küladega konsulteerides 
uue usaldusväärse valla esin-
daja määramist sellesse hoole-
kogusse.

Neeme külavanem Sirje Põllu

Avalik pöördumine 

Laheranna kronoloogia

ui 

ranna

k
t

gu
gaga, a

tetededess ÄrÄr

Hr Art Kuum
Jõelähtme Vallavolikogu
     17.05.2011

Umbusaldusavaldus volikogu esimehele 
Art Kuumale

Meie, Jõelähtme vallavolikogu liikmed, oleme 
kaotanud usalduse volikogu esimehe Art Kuuma 
suhtes. Art Kuum on oma käitumisega kahjusta-
nud Jõelähtme valla mainet ega sobi enam juhtima 
Jõelähtme Vallavolikogu.

1. Art Kuum käitus vääritult ja volikogu esimehele 
sobimatult, valetades vallavolikogu ja volikogu 
komisjonide liikmetele aprillikuu volikogu eest-
seisuse koosolekul päevakorra osas langetatud 
otsuste kohta. Vale ilmsikstulekul üritas ta seda 
vassimisega ümber lükata, selle asemel et oma 
eksimust tunnistada.
2. Art Kuum kahjustas Jõelähtme valla mainet, esi-
tades ajakirjandusele teadlikult väärinformatsiooni 
ning pooltõdesid nii oma koalitsioonipartnerite 
kohta kui ka Jõelähtme valla poolt sõlmitud leping-
utega võetud õiguste ja kohustuste kohta.

Allakirjutanud soovivad kinnitada, et ei avalda 
Art Kuumale umbusaldust Laheranna arenduse 
lepingute muutmisega tekkinud vaidluste tõttu. 
Allakirjutanud usuvad demokraatiasse, vaba mõtte 
õigsusesse ja volinike iseotsustamise võimesse. 
Allakirjutanud ei suuda aga taluda vassimist, 
valetamist ja avaliku arvamusega manipuleerimist. 
Selline käitumine on madal ega sobi kokku vo-
likogu esimehe ametiga ja seetõttu peab Art Kuum 
volikogu esimehe ametikohalt lahkuma.

Eeltoodust tulenevalt avaldame Art Kuumale um-
busaldust.

TEEME ÜHESKOOS
KOSTIVERE LASTE
MÄNGUVÄLJAKUD KORDA!

Hea Kostivere elanik!
Oleme kaardistanud mänguväljakute hetkeolukorra – mitmed neist vajavad uut 
liiva ja liivakaste, pinkide ehitamist ja värvimist, prügikaste, kiikede 
ehitamist/värvimist, turnimispuid jm. atraktsioone.  Kõiki kirja pandud töid ei ole 
võimalik sel aastal teostada, ent leides toetajaid ning tööde teostajaid saab nii 
mõnigi vajalik töö tehtud!

Toetus hea asja nimel!
Juhul kui tunned, et Sul on võimalusi ning tahet aidata, anna endast kindlasti 
märku! Teretulnud on kõikvõimalik abi – värvid, puitmaterjal, kiiged, head 
ideed/soovitused ning abi tööde teostamisel. Kui võimalik, palume teha rahaline 
toetusülekanne (vastavalt võimalustele) Kostivere Küla Selts arvelduskontole 
Swedbank'is: 221052270230. Märgusõna „Mänguväljakud“. Projektitoe-
tuseks avatud arvelduskonto on avatud kuni 31. mai 2011

Kostivere aleviku pisipõnnide nimel,
 
MTÜ Kostivere Küla Selts
Tel. 52 06 600
E-post: ktruuleht@hotmail.com
www.kostivere.ee

Reformierakond
Väino Haab
Riimas Ukanis 
Ester Sassi
Jüri Paavel
Mati Pärnamägi
Andrus Sepp

Valimisliit Sotsiaaldemokraatlik ühendus
Tõnu Truuma 
Aare Värte

Valimisliit JAA
Marko Raudlam
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Vaido Laanemets pildistas mõnulevaid madusid, kes nautisid kevadet. 
Oma paar-kolmkümmend nastikut soojendas end kevadpäikese paistel. 
Nad olid üksteise otsas hunnikus, kõige all oli pea kahemeetrine isend. 
Mingi krõbina peale roomasid nastikud peagi kiiresti laiali.

KÜLAKÄRAJA

Alar Sepp
Saha küla, Valgesoo talu

...ja just täpselt nii see 
oligi. 

Kui uurida ajaloost ja küsida 
Saha küla vanemalt ja auväär-
semalt generatsioonilt, siis ei 
tea küll keegi väita, et midagi 
seesugust oleks Saha külas va-
rem toimunud. Küla vanust ar-
vestades (770 aastat esmamai-
nimisest) on heameel tõdeda, 
et oleme taas suutnud end pil-
dile tuua ja küla ajalukku uue 
peatüki kirjutada.

Nimelt toimus 7. mail Saha 
küla esimene kevadlaat. Mõ-
te selle ürituse tegemiseks tuli 
naabervallast Anijalt, kus hak-
kajad inimesed juba mitmen-
dat aastat üsna edukalt laata-
sid korraldavad. Kui meie idee 
sai päevavalgele toodud, ei ol-
nud enam pikka mõtlemist – 
üritus oli ainult vormistami-
se küsimus. Ühest küljest sel-
lepärast, et oma küla inimestel 
oleks tore taas kord kokku saa-
da ja teisalt sellepärast, et siis 
on ka naabritel põhjust Saha-
le külla tulla. See on hea, sest 
oma küla inimesed on linnalä-
heduse ja põhitööga ülekoor-
matuse tõttu pidevalt nii hõi-
vatud, et omavaheliseks suht-
lemiseks enam aega ei jää.

Samal ajal, kui aeti korda 
avaliku ürituse korraldamise 
dokumente, käisid juba läbi-
rääkimised laadakaupmees-
tega – kes ja millega kauple-
ma tuleb. Tegu oli ju suhteli-
selt rangelt paika pandud laa-
dateemaga – „Ehe ja eestimai-
ne“. Just seda me kõik ju tege-
likult otsimegi. Kahjuks tuli ka 
mõnele kaupmehele ära öel-
da, kuna nende poolt pakutav 
ei mahtunud laadateemasse – 
äkki kunagi edaspidi. Siinko-
hal tahan tänada kõiki, kes 
laada toimumisele kaasa aita-

sid ja omalt poolt mingigi pa-
nuse andsid. Kindlasti nime-
tan ära AS Aatmaa, kelle maa 
peal tore üritus teoks sai. Laa-
daliste jaoks oli seekord müü-
giks toodud kõikvõimalikku 
käsitööd nii oma külast kui ka 
naabritelt. Esindatud olid kalt-
suvaibad, vilditud tooted, kä-
sitööseebid, ehted, laastukor-
vid, väga isikupärane voodi-
pesu ja veel palju muud usku-
matult andekat käsitööd. Loo-
mulikult ei puudunud ka väike 
laadakali, lihatooted, hoidised 
ja istikud-taimed koduaia tar-
vis. Samas oli võimalik osta ka 
saunaviht õhtuse saunaskäigu 
tarvis ja keha kinnitada oma 
küla pannkoogimeistri too-
danguga. Kõik ikka selleks, et 
päev kõigile ja kauaks meelde 
jääks. Meie suureks üllatuseks 
tuli Loolt omapoolse tervitu-
sega kohale ansambel Pihla-
kobar, kelle repertuaarist üsna 
mitut lugu kuulda saime. Kuid 
kõige suurem tänu siiski kõiki-
dele laadakülastajatele, kes ei 
pidanud paljuks suurel talgu-
päeval kas või korrakski Sahalt 
läbi astuda ja neid oli ligikaudu 
400 inimese ringis. Tegu oli ju 
esimese sellelaadse üritusega 
Sahal ja tahaks kogu südamest 
loota, et mitte viimasega.

Siinkohal ongi paras aeg te-
ha väike üleskutse nii oma kü-
la inimestele kui ka lähikond-
setele – pangem vaimud val-
mis, kohtume Saha küla sü-
gislaadal! Mis saab olema see-
kordne laadateema, ei ole vist 
väga keeruline arvata – ikka 
see, mis sünnib meie oma käte 
ja mõistuse koostööl ning kas-
vab meie oma põldudel.

Saksamaa, Poola ja 
Leedu rahvuslind taas 
vallamaja korstna otsas

Valge-toonekurg on le-
vinud Euroopa ja Aasia 
metsavöötmes ning Lõu-
na-Aafrikas. Ta on ränd-
lind, kes talvitub troopi-
lises Aafrikas ja Indias. 
Kõige arvukamalt pesit-

seb valge-toonekurgi Poo-
las Hispaanias, Ukrainas, 
Valgevenes, Leedus, Lätis 
ja Venemaal. Eestis kas-
vab nende arvukus pide-
valt. Kurgede söögiks kõl-
bavad hästi nii hiired, 
konnad, putukad kui ka 
kõik väikeloomad, kellest 
jõud üle käib. 

Meeli Meri
külavanem

Seekord kõnelen tee-
mal „Teeme ära“ ja kir-
jeldan kujukalt, kuidas 
meile endiselt üritatak-
se ära teha.

„Teeme ära“ talgud tegi-
me tõesti 7. mail ära. Võtsi-
me nõuks puhastada Jäga-
la jõe kalda Ruu küla pool-
set ala, kuna meil puu-
dus siiani tuletõrje veevõ-
tu- ja külarahva ujumis-
koht. Ilm oli ilus ja see vä-
hene külarahvas, kes ap-
pi tuli, oli rõõmus ning toi-
mekas. Paari tunniga oli 
plats puhas ja kohutavad 
sodi- ning prahihunnikud 
kokku kuhjatud. Siinkohal 
tänan kõiki oma küla ini-
mesi, kes said tööde ja te-
gemiste kõrvalt küla ühist 
asja ajada.

Teise ja palju valusama 
paralleeli toon aga 1343. 
aastaga – tsiteerigem siin 
E. Bornhöhe „Tasujat“: 
„Eesti rahvas kaotas pik-
kadeks aastasadadeks või-
maluse oma asjade otsus-
tamisel kaasa rääkida ning 
Harjut nimetati tagajär-
jel „tühjaks ja mahajäetud 
maaks“.“ Küsigem enestelt, 
kas tõesti peab korduma 
kõik nagu Jüriöö ajal? Me 
küll ei taha, et aastasadade 
järel juhtuks sama, aga vä-
gisi tundub ikka ja jälle, et 
ajalugu kipub vastu meie 
tahtmist korduma.

Kui Eesti rahvas saatis 
oma neli kuningat 4. mail 
1343 Paidesse õigust nõud-
ma, siis saatis Ruu küla 

rahvas oma neli saadikut 
Keskkonnaametisse järje-
kordsetele läbirääkimis-
tele sooviga suunata Ruu 
kaevanduse KMH uuele 
parandusringile, sest see, 
mis vastu võetud, on lo-
hakalt tehtud ega arves-
ta inimeste soove. Lootsi-
me mõistvat ja inimlikku 
suhtumist – nelja kunin-
ga hukkamise looga sarna-
selt saime ka meie neli pet-
tumuse osaliseks: 26.04.11 
suunas Keskkonnaamet 
kaevandamise loataotluse 
ikkagi menetlusse. „Lööge 
nad risti ja tõmmake rat-
tale!“ nagu öeldakse meie 
ühes kultusfilmis „Viimne 
reliikvia“. Kuid mahlaka-
mate sõnade asemel kasu-
tati peenemat ametniku-
keelt: ei leia vastuolu, puu-
dub tagasikutsumise põh-
jus ja oleme saanud am-
mendavat infot...

Oleme pöördunud kirja-
ga Eesti Vabariigi peami-
nistri, uue keskkonnami-
nistri, Riigikogu keskkon-
nakomisjoni ning õigus-
kantsleri poole eesmärgi-
ga kõnelda Ruu küla eda-
sise saatuse üle, sest tun-
neme, et meie osas kasuta-
takse vägivalda, sundides 
meid elama tolmuse au-
gu kõrval, mida me ei ta-
ha. Ja meie vabadus on se-
da ka välja öelda. Ootame 
nüüd valitsuse kutset lä-
birääkimistele, sest nagu 
nähtus kohtumisest kesk-
konnaametiga, pole mõtet 
raisata aega ametnikule, 
kes oma vabaduse asjade 
üle järele mõtelda ametni-
kupostile minnes koju jä-
tab...

Silja Tiirmann

16. aprilli hommikul ki-
has terve Kostivere uudis-
himulikest alevikuelani-
kest – välja oli kuulutatud 
projekt “Kutsume kuldno-
kad Kostiverre!” 

Ürituse eel oli valmista-
tud ette 30 pesakasti mater-
jal. Umbes pooled pesakastid 
meisterdasid eelnevalt valmis 
Kostivere noortekeskuse noo-
red ja Kostivere põhikooli õpi-
lased. Kohapeal valmistasid 
emad-isad-vanaemad-vana-
isad ja lapsed teist samapalju. 
Oli kuulda klopsimist, puuri-
mist ning pesakastid tähistati 
ka mõisasümboolikaga temp-
liga, mis annab aimu pesakas-
tide ainulaadsusest. 

Kenal pühapäevahommi-
kul jätkus kohaletulnute seas 
pisukest sõbralikku tögamist, 
nalja, naeru ja linnulaulu ning 
kõik tundsid end hästi.   

Hetkeks valvsa pilgu alt põ-
genenud lapsed sulistasid esi-
mestes kevadvetes, mille tu-
lemuseks oli nende jaoks loo-
mulikult ürituse kiire lõpp ko-
jumineku näol. Linnuteema-
lise viktoriini ja lauluvõistlu-

se saatel alustati aleviku vahe-
le pesakastide ülespanemist. 
Kõigi suurte majade lähedus-
se sai vähemalt üks pesakast, 
kokku üle Kostivere umbes 30 
pesakasti. Eks linnud diktee-
risid ka, kuhu nad soovivad 
oma uut kodu. Näiteks kui Jõe 
tänava ühe maja juures käis 
arutelu, millise puu otsa saab 
järgmine pesakast, lendas ju-
tu peale kuldnokk kõrval ole-
va puu latva ja see saigi selgeks 
märguandeks. Võib kindel ol-
la, et juba järgmisel päeval ko-
lis ta sisse. 

Käesoleva lehe ilmumise 
ajaks on peaaegu kõik pesa-
kastid leidnud endale kollase 
nokaga elanikud. Loodame, et 
neile meeldib Kostiveres.

Kohtumiseni juba uutel üri-
tustel sama vahva meeleolu ja 
teotahtega!

Ülo Lomp
talgujuht 

Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi Noorteühendus Kul-
ter-Eesti "tegi ära" Neemes.  

Endise koertekooli  ja mere 
vahele jääb nüüd kenasti kor-
rastatud haudadega matmis-
paik, kus teadetahvlil seisab 
tekst: 

See meie neljajalgsete sõp-
rade matmispaik on siia raja-
tud juba pärast II maailmasõ-
ja lõppu, mil Nõukogude Liidu 
okupatsiooni poolt ette tõm-
matud raudset eesriiet aitasid 
valvata tublid teenistuskoe-
rad. Kahjuks ei tea keegi täp-
selt, millal leidis siin puhke-
paiga esimene koer, kuid tä-
naseks on siia maetud juba üle 
paarikümne teenistuskoera.

Matmispaiga rajasid puna-
väelased, aga Eesti taasise-

seisvumise järel, kui siinsest 
kordonist kujunes välja tee-
nistuskoerte kool, jätkasid tra-
ditsiooni Eesti piirivalvurid.

Siin on mitmed hauad tund-
matute sõpradega, aga on ka 
niisuguseid, kuhu on koeri 
maetud suuremate või väikse-
mate auavalduste saatel.

Korrastasime siinse kalmis-
tu, et väärtustada seda koh-
ta ja inimeste tegevust, mis 
on eri aegadel ette võetud oma 
neljajalgsete sõprade mälestu-
seks.

Tähistasime territooriu-
mi madala aiakesega ja teki-
tasime merekaldale kiviku-
hila, mälestamaks neljajalg-
seid sõpru, kes on meile kuna-
gi armsad olnud. Kui Sinulgi 
on põhjust lisada siia kiviaeda 
või kuhilasse kivi, siis tee se-
da ja aita jäädvustada mäles-
tust KOERAST kui ustavuse ja 
truuduse sümbolist.

Saha küla pidas 
esimest laata...

Kured tulid

"Teeme Ära" Ruu moodiKutsusime kuldnokad 
Kostiverre

Neeme piirivalvekoerte 
surnuaed tähistati

Võerdla ja Jõelähtme külad valisid 
külavanemad
Võerdla küla üldkoosolekul valiti külavanemaks tagasi Piret 
Pintman-Hellaste. Ka Jõelähtme küla üldkoosolekul valiti 
tagasi senine külavanem Taimi Saarma. 
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Liis Truubon on vaba-
tahtlikuna viimasel küm-
nel aastal löönud kaasa 
mitmetes organisatsioo-
nides (tudengipõlves tu-
dengi- ja keskkonnaorga-
nisatsioonid).  

Viimased viis aastat on 
ta kuulunud Vabatahtlikku 
Reservpäästerühma (RPR), 
mille liikmed käivad abista-
mas kutselisi päästjaid suur-
õnnetustel (peamiselt met-
sapõlengud ja reostused) 
ning toetamas politseid ka-
dunud inimeste otsingutel 
maastikul või varemeil. Li-
saks päästetöödel osalemi-
sele tehakse aktiivselt ka tu-
le- ja veeohutusalast enne-
tustööd. 

Liis, miks sa teed vabatahtlik-
ku tööd, mis see sulle annab?

Vabatahtlik tegevus on 
andnud uusi kogemusi, tead-
misi, teistmoodi vaheldust 
igapäevatoimetustest, tutta-
vaid inimesi ja sõpru. Pääs-
tealane vabatahtlik tege-
vus on suurendanud tead-
misi erinevatest õnnetus-
test ning sellest, mida saab 
iga inimene ise teha, et õn-
netusi ära hoida. Olen käi-
nud abiks mitmete reostuste 
(Loode-Eesti, Ihasalu, Lohu-
salu) likvideerimisel, suur-
te tulekahjude kustutamisel 
(Kemba, Elliste, Vihterpalu, 
Puhatu) ning metsa kaduma 
läinud inimeste otsingutel. 
Väljakutsetevälisel ajal olen 
käinud jagamas infot tuleo-
hutusest ning alates eelmi-
sest aastast ka veeohutusest. 
Lisaks saab hästi väärtuslik-

ke teadmisi kohustuslikult 
esmaabikoolituselt, kuna se-
da ei tea kunagi, millal on va-
ja kas mõnele oma lähedase-
le või mööduvale inimesele 
abi anda. 

Miks inimesed peaksid 
rohkem vabatahtlikku tööd 
tegema?

Kedagi ei saa sundida va-
batahtlikku tööd tegema, 
see peab tulema vabast tah-
test ja soovist. Vabatahtli-
kuna tegutsemiseks on häs-
ti palju erinevaid võimalu-
si ning ise julgen küll kõigi-
le soovitada leida endale mõ-
ni südamelähedase teemaga 
tegelev organisatsioon, kus 
kaasa lüüa ning anda oma 
panus elu paremaks muut-
misele. Kõike ei ole võimalik 
raha eest teha ning kindlasti 
ei peaks kõike raha eest tege-
ma. Samas on tegevusi, mi-
da ei saa üles ehitada ainult 
vabatahtlikkusele. Kuid kui 
igaüks teeb natukene, saab 
juba päris palju tehtud.

Merike Metstak

Enne järgmist ülevalla-
list kasutatud riiete, jalat-
site ja mänguasjade kogu-
misringi sai korda loodud 
vallamaja juures selleks 
tarbeks sisseseatud lao-
ruumis.

Siin kogutakse, sorteeritak-
se ja jagatakse taas ringlus-
se minevaid rõivaid ja muud 
kraami. Eraldi hunnikutesse 
on sätitud ülikonnad, pluusid, 
seelikud, spordiriided, laste-
rõivad, raamatud ja teised tar-
vilikud esemed.

Toimekad vabatahtlikud El-
le ja Piret on rõõmsameelsed. 
Ise üdini veendunud, et terve 
maailm liigub kordus-
kasutuse suunas, on 
nad valmis iga taaska-
sutuspunkti sisenejat 
sama usku pöörama. 

Taaskasutuspunk-
tist on saanud hädali-
sed abi ja käsitööhuvi-
lised vajalikku mater-
jali.

Jõelähtme vallas on 
korraldatud kasuta-
tud riiete, jalatsite ja 
mänguasjade kogu-
misringe kahel kor-
ral. 1. mail toimunud 

kogumisringi võib pidada vä-
ga edukaks. Asju, mis Kolatak-
sole terve päeva jooksul ära sai 
anda, kogunes palju. Inime-
sed on väga hoolivad, seda oli 
hea meel näha ja tunda – kasu-
tuskõlblik riidekraam korrali-
kult pakitud ja pestud; män-
guasjad, jalatsid ja nõud ke-
nasti karpides ja kastides. 

Elle Himma ja Piret Pint-
man-Hellaste ütlevad suur tä-
nu kõikidele headele inimes-
tele, kes ei viska ära asju, mida 
ise enam ei vaja, vaid annavad 
need edasi taaskasutuseks.

Abivajajatel soovitame jul-
gesti pöörduda Jõelähtme val-
lamajja hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakonda tööpäeviti 
kell 8.00–16.00. 

Pildil Elle Himma ja Piret 
Pintman-Hellaste

Kostivere aleviku ela-
nikele ja asutustele nõue-
tekohase kvaliteedi ja
tootlikkusega veetööt-
lusjaama rajamine jõudis 
lõpule.

Veetöötluseks rajati ka-
he reservuaariga hoone vee 
kogumahuga 100 m3 ja pai-
galdati joogiveetöötlus-
seadmed ammooniumi ja 

rauaühendite eraldamiseks. 
Ühisveevärgi tootlikkuse 
suurendamiseks ja tulekus-
tutusvee tagamiseks paigal-
dati 2. astme pumbad.

Veetorustik on aga amor-
tiseerunud ja Loo Vesi sai 
vee- ja kanalisatsioonito-
rustike väljavahetamiseks 
toetust KIK-st, ehitustööd 
toimuvad järgmisel aastal.

Probleemidest teatage tel 
608 0705 või 50 13 590.

Neeme küla nimel
Triin Lindau

Kevad on Neemes ol-
nud alati tegus. 

Traditsioonilised Neeme 
küla koristustalgud toimu-
sid 1. mail. Hoolimata jahe-
dast ilmast oli kohale tulnud 
30 külaelanikku, nii palju 
talgulisi ei ole Neemes veel 
koristamas käinud. Seega ei 
olnud seekord ainult teada-
tuntud külakoristajad, vaid 
on tekkinud ka uusi talgu-
lisi, kes hoolivad, et kodu-
kant oleks korras ja puhas. 
Ära koristatud sai praht ran-
nast, avalike teede äärest ja 
puhastati ka talvel liivaga 
ülepuistatud sõidutee. Koo-
lilapsed olid kooliümbruse 
juba paar päeva varem kor-
da teinud.

Kokkukorjatud sai üllata-
valt suur prahikogus ja see 
ka prügimäele viidud, kus 
on prahi koht.

Peale talguid istusid tal-
gulised Wana Kala kõrtsi 
terrassil ja sõid talgusuppi, 
mis maitses eriti hästi.

Palju elevust tekitas 
1. mail kell 11 saabunud au-
tolavka. Nostalgia ja selts-
konna pärast kogunes palju 

külaelanikke: kes tuli uudis-
tama, kes koju sööki ostma, 
kes mingi muu mõttega. Ku-
na Neemes on pood olnud 
pikalt suletud, siis nüüd on 
ostuvõimalus taas olemas. 
Esimeseks ostuks uuest 
poest oli õlu.

Kaubavalik oli kesine, 
kuid aja jooksul kujunevad 
välja külaelanike põhivaja-
dused ja soovid.

Laupäeval 7. mail toi-
mus taas traditsiooniline 
emadepäeva tähistamine 
koos perepäevaga. Päev al-
gas kontserdiga, kus esine-
sid beebikooli lapsed ema-
dega, lasteaed ja kool laulu-
de, luuletuste ja tantsude-
ga. Peale kontserti toimu-
nud Rannapõnni joonistus-
võistluse võitis Laura Anett 
Leonidov. Külas oli Anne 
Velli nukuteater, etendus oli 
väga õpetlik ja kaasahaarav 
nii suurtele kui ka väikeste-
le. Toimusid teatevõistlused 
lastele  ja täiskasvanutele, 
kus väikesed olid suurtest  
tublimad. Toimus ka tra-
ditsiooniline lillede müük 
ning heategevuslik küpse-
tiste  müümine. Heategevu-
seks kogutud raha läheb 23. 
juunil toimuva jaanipäeva  
korraldamiseks.

Tallinna Prügila avas 
Eesti suurima jäätmekütu-
se tootmise liini ning kan-
nab nüüd nime Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskes-
kus.

„Praeguseks on Tallinna 
Prügila välja kasvanud algsest 
jäätmete ladestaja rollist ning 
muutunud nüüdisaegse teh-
noloogiaga teaduspõhiseks 
jäätmekäitlejaks,“ ütles Tal-
linna Jäätmete Taaskasutus-
keskuse juhatuse liige Allan 
Pohlak. „Ettevõtte uus ärini-
mi peegeldab paremini meie 
põhitegevust, mille eesmär-
giks on suurendada jäätme-
te taaskasutust ning kütuse 
tootmist energia saamiseks.“

Uude jäätmekütuse tootmi-
se liini investeeris ettevõte ligi 
1,3 miljonit eurot. Kütuse saa-
miseks eraldatakse segaolme-
jäätmetest kõigepealt mehaa-
niliselt biolagunevad jäätmed 
ja metall. Metall suunatakse 
taaskasutusse, biolagunevad 
ained aga komposteeritakse 
või suunatakse biogaasi toot-
misesse. Ülejäänud jäätmed 
peenestatakse puruks, mis on 
energiaallikaks eelkõige tse-
menditööstuses.

Jäätmekütuse tootmine või-
maldab vähendada ladesta-
tavate jäätmete hulka ja toob 

kaasa senisest olulisemalt 
väiksemad saastetasud, mis 
aitab jäätmekäitluse hinda 
kontrolli all hoida.

Kui möödunud aastal käit-
les ettevõte pea 174 000 ton-
ni tavajäätmeid, millest 
150 000 tonni oli segaolme-
jäätmeid, siis uus liin võimal-
dab kütuseks töödelda 120 000 
tonni segaolmejäätmeid aas-
tas. Tallinna Jäätmete Taas-
kasutuskeskuse eesmärgiks 
on tuua jäätmete ladestamise 
osakaal ettevõtte põhitegevu-
ses alla 20%.

Prügi mehhaanilis-bioloo-
gilise töötlemise protsess on 
kooskõlas Euroopas tunnus-
tatud jäätmekäitlusnormide-
ga ja asub jäätmekäitluse hie-
rarhias kõrgemal jäätmete la-
destamisest. 2010. aastal kü-
tuse tootmisega alustanud et-
tevõte on sellesse kokku inves-
teerinud 2,4 miljonit eurot.

Tallinna Prügila, uue nime-
ga Tallinna Jäätmete Taaska-
sutuskeskus avati 2003. aas-
tal. Ettevõte teenindab üle 
500 000 elaniku Põhja- ja 
Lääne-Eestis ning Lääne-Vi-
rumaal. Ettevõttes töötab 26 
inimest. Tallinna linn omab 
prügilas 35% osalust, prü-
gila enamusosanik on Veo-
lia Umweltservice Betelin-
gungsverwaltung GmbH 65% 
osalusega. 

Jüri Kerner

Okupatsiooni ajal jäi 
Maardu küla püsima tänu 
sellele, et pealetungiva-
le paekivikaevandamise-
le piiripanevaks jõuks olid 
muinaskalmed.

Nüüd, kuldse kapitalismi 
tingimustes, kus ainuvalit-
sejaks raha, tehakse Maardu 
mõisa pargi taga asuvas ohv-
rihiies lageraiet. 

Rebala kultuuriloolises-
se kaitsealasse jääv juba 14. 
sajandi alguses mainitud 
Maardu mõisa ümbrus on 
täis muistiseid, kultusekive 
ja kalmeid. Siit on leitud mui-
nasaardeid. 

Niisiis oli hiiemetsa ümb-
rus tihedasti asustatud. Pü-
has ohvrihiies, praeguseks 
säilinud Hiiekivi juures käi-
di ohverdamas, et olla mee-
lepärane vaimudele ja hald-

jatele, et Maar-
du järve toit-
vad allikad ära ei 
kuivaks. 

Veel enne sõda kutsuti ko-
halikke külainimesi Hiieki-
vi juurde, et taastada ja viia 
rahva sekka eestlaste maa-
usku.

Nüüd käib puiduärikatega 
vaidlus selle ümber, kus on 
ohvrihiie piirid. Kas on üldse 
võimalik hiiemetsa mingite 
piiridega tükeldada? Muidu-
gi oleks puiduärikate meelis-
variandiks Hiiekivi teisalda-
mine kohta, kus raieküpset 
metsa ei kasva. Mind isikli-
kult ei üllataks, kui ühel päe-
val Maardu mõisa pargist 
mööda sõites võiks tõdeda, 
et pargis on tehtud lageraie – 
milline magus lõuatäis raha-
haidele. 

Kas Tallinna ümbrus on 
tõesti nii metsa kasvanud, et 
tuleb ohvrihiied sae alla saa-
ta?

Kõike ei peaks raha 
eest tegema!

Vabatahtlikud – hea 
meel abiks olla!

Neeme küla tegemised

Kostiveres uus veetöötlusjaam

Prügila uueks nimeks saab Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus

Võigas raha võim 
-
ei

Kostivere 
päevakeskuse juures 
paikneval parkimiskohal 
peatub pangabuss 
kell 12.00–13.30
 

II kvartalis
13. aprill
11. mai
15. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da 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 
finantsteenuste tingimustega 
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.
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LAPSE NIMI LAPSE VANEMAD ELUKOHT

KERDAN KADAJA
Avelii Tiimann
Elvis Kadaja

LOO ALEVIK

GUSTAV PIHT
Marje Piht
Alar Piht

JÕELÄHTME KÜLA

MADLI SIKKA
Kadri Sikka
Andres Sikka

KOSTIVERE ALEVIK

MARKO HAAB
Ingrid Saadi
Allan Haab

LOO ALEVIK

KRISTELLE PIHUS
Kristiin Nõulik
Kristjan Pihus

KOSTIVERE ALEVIK

KEVIN VIIKHOLM
Kairi Viikholm
Taavi Viikholm

LOO ALEVIK

LUKAS KAUNISSAARE
Ieva Kunigelite-Kaunissaare
Kristjan Kaunissaare

LOO ALEVIK

MARCUS TENAR SIRKAS
Kristina Piho
Ranet Sirkas

MAARDU KÜLA

ELISABETH JÄRVE
Vilve Klettenberg
Egon Järve

LOO ALEVIK

JULIUS ENNO NAIRISMÄGI
Siiri Erm
Jaak Nairismägi

REBALA KÜLA

KERMO KORI
Kristin Leola
Hannes Kori

KOSTIVERE ALEVIK

KIRILL ŽEMKOV
Irina Žemkova
Aleksandr Žemkov

LOO ALEVIK

GUSTAV ŠAFRANOVSKI
Triin Tomingas
Janek Šafranovski

IHASALU KÜLA

MIRENNE MARIE SAUEAUK
Mirjam Saueauk
Margus Saueauk

NEEME KÜLA

VENETA KALAVUS
Geera Vorontsova
Vester Kalavus 

LOO ALEVIK

LUKAS JANSON Sille Janson UUSKÜLA KÜLA

SANDER TIIK
Monika Tiik
Anti Tiik

LOO ALEVIK

ARON SIHVER
Angeelika Tšaban
Priidik Sihver

LOO ALEVIK

ELIISE ROOS
Liisi Toomik
Margus Roos

LOO ALEVIK

REVOR KASELA
Sigrit Sau
Randor Kasela

KOSTIVERE ALEVIK

MELISSA OLLA
Maria Ossadtšaja
Rainer Olla

JÕELÄHTME KÜLA

BRITT MARII ROHUNIIT
Terje Eichelmann
Arvi Rohuniit

IHASALU KÜLA

GRETLIN PIHLAK
Kaisa Taalmann
Priit Pihlak

HALJAVA KÜLA

HENRY JOONAS
Maris Lillepea
Karl Joonas

LOO ALEVIK

JACK RUUS
Kerli Aasamets
Risto Ruus

KOOGI KÜLA

 LENNA MEIKAR
Ann Vaupere
Andres Meikar

JÕELÄHTME KÜLA

RAMON PEDAK
Aiki Lutter
Andri Pedak

LOO ALEVIK

RENE ROUGIAINEN
Katrin Lees
Rauno Rougiainen

KOSTIVERE ALEVIK

MARIS LEHTOJA
Airi Ilves
Kristjan Lehtoja

KOSTIVERE ALEVIK

ROBERT MAJAMEES
Maris Toots
Rain Majamees

MANNIVA KÜLA

TIMOFEI KARPENKO
Tatjana Galanina
Stanislav Karpenko

LIIVAMÄE KÜLA

ANETT PETERSON
Kaire Peterson
Andrus Peterson

KOSTIVERE ALEVIK

ROBERTO VALKRUUSMANN
Gerli Valkruusmann
Rene Valkruusmann

RUU KÜLA

GENRY KRUUSEMENT
Kaidi Räämet
Gennet Kruusement

NEEME KÜLA

HUGO LIIV
Maarja Seppel
Ivo Liiv

NEEME KÜLA

ANITA-ANETT REISMAA
Aire Saar
Remo Reismaa

JÄGALA KÜLA

SOFIA SALINA HAUGAS
Leila Tamm
Ülari Haugas

KOSTIVERE ALEVIK

AUGUST TUUDER
Aile Tuuder
Tõnis Tuuder

UUSKÜLA KÜLA

NELE LAAS Katri Laas LOO ALEVIK

OLIVER SEPP
Annika Looris
Jaanus Sepp

LOO ALEVIK

SINE JAANUS
Kirke Org
Janno Jaanus

LOO ALEVIK

STHELLA TOOMELA
Maret Kaskmaa
Allan Toomela

LOO ALEVIK

KATARINA LAUDVER
Jelena Laudver
Margus Laudver

LOO ALEVIK

BRITTEN ADAMSON
Anniki Laar
Marko Adamson

LOO ALEVIK

Merike Metstak

Eesti maratonide sari 
alustas traditsiooniliselt 
30. aprillil.

Maratoni stardi- ja finiši-
paik oli nagu alati Jõeläht-
me rahvamaja esisel platsil. 
Võistlejad said valida nelja 
distantsi vahel. 

Jõelähtme maratoni raa-
mes toimub 4 sõitu - põhi-
sõit, matkasõit, noortesõit ja 
tillusõit;

Põhisõit – 75 km – oli võist-
lussõit, kus fikseeriti lõpeta-
jate aeg ja koht. Põhisõit kuu-
lub Eesti maratonide sar-
ja. Matkasõit – 30 km – ei ol-
nud võistlussõit, siin fikseeri-
ti aeg ja koht.

Tillusõidu pikkuseks oli 
üle kilomeetri. Noortesõit 
oli 12 km ja siin fikseeriti aeg 
ja koht. Tillu- ja noortesõi-
dul sai iga lõpetaja diplomi ja 
meene.

Hommikune ilm ei luba-
nud küll eriti midagi, kuid 
masendav pilvitus ja kõle 
külm taandusid stardi ajaks 
märkamatult. Jalgrattaspordi 
125. juubeliaastal sai Jõeläht-
me maraton 5-aastaseks, iga 
korraga kasvab ka osalejate 
arv. Tänavu sõitis 350 rattu-
rit, igas eas inimesi, lasteaia-
lastest tippsportlasteni. Kor-

raldajaid-abimehi oli ametis 
35. Tillusõit oli ülimalt me-
nukas, stardipaiga kohtuni-
kud kurtsid, et sõidust osa-
võtjad tulid end veel viimasel 
hetkel kirja panema. Väike-
seid sõitjaid oli poolsada. 

Kuuekümnendates härras-
mees, kes valmistus matka-
rajale minema, ütles, et Hõ-
bemäe tõus saab olema tõe-
line katsumus. Aga eneseüle-
tamise võimalus ongi suur 
väljakutse ja rõõm, kui õn-
nestub. Raskused teevad me-
hed tugevaks. 

Rada oli kuiv, kiire, hästi 
tähistatud ning hoolikalt ette 

valmistatud. Üllatusterohke 
vahelduv maastik pani proo-
vile vigursõiduoskused ja tu-
li olla tähelepanelik, et mit-
te komistada. Kummipuru-
nemisi ja kukkumisi tuli ette 
nagu ikka. 

EMS sarja avaetapi, Jõe-
lähtme 5. rattamaratoni või-
tis neljandat korda Alges 
Maasikmets (Team Extreme) 
ajaga 3:25.10. Järgnesid Rai-
do Kodanipork (Arctic Sport 
Club) 3:27.40 ja Rainer Neid-
ra (Spordiklubi Rakke/Fu-
ji) 3:31.49. Naistest sai esiko-
ha Greete Steinburg (Spor-
diklubi Rakke/Fuji) 4:27.39 

Inge Kooli (TÜ ASK) 4:36.16 
ja Jana Matvejeva (Saue SK) 
4:49.19 ees.

Enamikule ei olnud siis-
ki tähtis mitte võit, vaid osa-
võtt. 

Naiste nobedate näppude 
all olid võitjatele valminud 
klubi logoga vildist mütsid.

Auhindadeks olid kinke-
kaardid, Reimann retkede 
poolt päikeseloojangumatk 
ja muud vajalikku. 

Korraldas MTÜ Jõelähtme 
ratta- ja matkaklubi, www.
singel.ee, eesotsas Meelis 
Välk.

Jõelähtme 5. rattamaraton

01.06.

Virve Lääne

Jõelähtme Muusika- 
ja Kunstikooli akordioni-, 
viiuli- ja plokkfl öödi pil-
lierialade õpilaste orkester  
Loopill tähistab oma 11. 
sünnipäeva aktiivse kont-
serttegevusega.

Loopilli koosseisus mängi-
vad praegu akordionit Mario 
Soop, Emma Victoria Talvik 
ja 7 aastat õppinud Kristjan 
Venno (õpetaja Ahto Nurk, 
kes on suurepärane orkestri-
juht ja paljude lugude seadja); 
viiulit Triini Olmann, Aure 
Vainu, Hanna-Marleen Liiv-
oja, Agnes Värik ja Iris-Liset-
te Tamm ning plokkflööti Liis 
Laasberg, Paula Yosha Kachi-
na Moerbeek, Marta Eliisa-
bet Kask, Kristel Madisson 

ja Betty Leppik (õpetaja Vir-
ve Lääne). Vajadusel on kont-
sertmeister muusikakooli di-
rektor Tiina Muddi.

Loopillist saab moodusta-
da akordionistide, viiulda-
jate ja plokkflöödimängija-
te ansambleid, väikesi pilli-
liikide ansambleid, kes esita-
vad mitmehäälseid lugusid, 
rahvaviise ja teiste rahvaste 
muusikat. Iga Loopilli män-
gija võib esineda ka solistina.

Muusikakool on ainuõi-
ge lahendus: solfedžo, noo-
diõpetus, pillitunnid, orkes-
ter. Läbi sügava loomingulise 
tegevuse õpitakse häid osku-
si – õpitakse eluga toime tu-
lema, arvestama kaaslastega, 
koos mängima, koos vastuta-
ma. Õpitakse vahvaid pillilu-
gusid väljendusrikkalt esita-
ma, õpitakse teisele inimese-
le rõõmu valmistama. 

Kui on palad selgeks saa-
dud, siis on oluline kontsert-
tegevus. Esinemine avaliku-
le publikule kasvatab lava-
list julgust, kuulamisoskust, 
musikaalsust, artistlikkust, 
treenib mälu jpm.

Loopillis on väga tublid 
lapsed, kes on kevadnädala-
te jooksul andnud juba neli 
kontserti solistide, ansambli-
te ja orkestriga.

Kevadkontsert 06.04.11 toi-
mus koos Maardu-Loo sega-
koori ja kvartetiga Heli-Neli 
Loo kultuurikeskuses, kuu-
lajateks lapsevanemad, koo-
rilauljad ja Loo rahvas.

Tallinna lauluklubis Lau-
lurõõm anti kontsert 10.04.11 
saalitäiele laulurahvale.

XVI Harjumaa ja Tallinna 
rahvamuusikapäeval Tallin-
nas 24.04.11 esineti eesti pil-
liviisidega. Loopill on juba 11 

aastat järjest osalenud Har-
jumaa rahvamuusika õppe-
päevadel ja kevadistel rahva-
muusikapäeva kontsertidel. 

Kontsert „Emadepäeva ter-
vitus“ Loo Pihlakobara va-
naemadele toimus tänavu 5. 
mail.

Loopilli lood võeti igal pool 
soojalt vastu. Lapsed teavad, 
kui tähtis on hästi esineda. 
Orkester on parim kasvataja, 
mis kujundab ka väärtushin-
nanguid. Suur tänu lapseva-
nematele oma laste toetami-
se eest! Muusika on kõige tu-
gevama mõjuga kunstiliik.

Kutse
Orkester Loopill ootab kõi-

ki sõpru, vanemaid ja muusi-
kahuvilisi 25. mail 2011 oma 
11. aastapäeva kontserdile. 
Kavas on palju uusi pillilugu-
sid. Jälgige reklaami.

Orkester on parim kasvataja

Merike  Metstak
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I rida: Jüri Läns, Aimur Allik, Allan Kersten. II rida: Rain Tammesson, Mihkel 
Mooste. III rida: Triin Pütsepp, Liisi Valtin ja klassijuhataja Karin Harju.

Karin Harju
klassijuhataja

Peagi on käes viimase 
koolikella päev, siis eksa-
mid ja seejärel lõpuaktus 
17. juunil. 

Mõtleme tänuga oma kooli-
le ja õpetajatele, kes meie tar-
kuste ja teadmiste alusmüü-
ri esimesed vundamendikivid 
ladusid.

Põhikooli lõpueksamite eel-
ne aeg tekitab meis, asjaosa-
listes, tõesti „kaaluta olekut”. 
Jääb veel viimane tõus, et jõu-
da esimesele teelahkmele. 
Päevast päeva muudkui kii-
rustame, et rohkem jõuda, et 
planeeritud tööd jooksujalu 
ära teha. See on nagu kõndi-
mine eluköiel – kui vääratad, 
siis kukud.

Praegu on raske ette kujuta-
da, mis meid tulevikus ees oo-
tab, sest siiani oleme kasva-
nud tugede najal, milleks on 
kodu ja perekonnaliikmete 
lahked abikäed, heade sõpra-
de lähedus, kodukooli ja õpe-
tajate tuttav olek.

Mõnikord on arukas aeg ma-
ha võtta, veidi ringi vaadata ja 
heita pilk iseendasse. Ühine 
laevareis ja kaunis kevadpäev 
Stockholmis viiski meid kooli-
rutiinist veidikeseks eemale ja 
oli omamoodi pingeid maan-
davaks puhkuseks. Oli ka põh-
just, sest reisile eelnenud va-
heajal käidi Tallinna koolides 
10. klassi sisseastumiskatse-
tel. Kõige populaarsem on Tal-
linna 32. Keskkool, kus päris 
mitmeid meie endisi õpilasi 
ees ootamas. GAG-i ehk Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumi võib 
pidada nii mõnegi unistuste 
õppeasutuseks ning Mihklil 
õnnestub oma kooliteed jät-
kata just seal. Huvipakkuva-
te koolide nimekirja võib veel 
lisada Tallinna Tehnikagüm-
naasiumi, Tallinna Teenin-
duskooli, Tallinna Polütehni-
kumi, Kuusalu Keskkooli. Ot-
sus – kuhu minna edasi õppi-
ma – pole kõigil lõplikult veel 
langetatud, kuid seda tuleb 
peagi teha. Kõige tähtsam oli 
siiski enda tunnetamine kon-
kurentsivõimelistena.

Oleme harjunud oma tava-
lise väikese maakooliga, kuigi 
juba aastaid on lubatud siin-
set õpikeskkonda parandada 

– renoveerida koolihoone ning 
rajada korralik spordiväljak. 
Loodame, et üsna pea tehakse 
ka meie koolimajas tänapäeva 
nõuetele vastav remont, sest 
ideaalis peaks ju välimus sise-
musega kooskõlas olema!

Vaatamata kesisematele ol-
metingimustele on meil tegut-
semiseks siiski palju võima-
lusi. On spordiringid, kus Ai-
mur ja Allan kõvasti higi va-
lavad, on muusikaklass, kus 
Triin oma kitarrimänguoskust 
arendab. Huvitegevuseks on 
aga palju muudki pakkuda.

Eelmisel sügisel kohtusi-
me noortega, kes olid viibinud 
vahetusõpilastena maailma 
eri paigus. See tekitas nii mõ-
neski huvi vahetusprogram-
mi kohta rohkem infot koguda 
ja ehk tulevikus selles ka osa-
leda. Kasulikud olid karjääri-
nõustamise koolitused, mil-
lega alustasime eelmisel õp-
peaastal ja jätkasime sel sü-
gisel – teema käsitlemine on 
põhikooli lõpetajale väga olu-
line. Meelde on jäänud mit-
med üldharivad kohtumised 
tuntud inimestega, nagu Leo 
Kunnase ja Andrus Kivirähki-
ga, samuti osalemine ühispro-
jektides. 

Meie esinemis- ja sõnalise 
väljendusoskuse proovikiviks 
on juba aastaid olnud koo-
li „Kuldsuu“ kõnevõistlus, kus 
esinevad ainult 9. klassi õpila-
sed. Kõnevõistlusega tähista-
takse ühtlasi emakeelepäeva. 
Sel aastal oli kõige „kuldsem 
suu” Mihklil ning tema kõne 
peegeldas eakaaslaste polii-
tilisi arusaamu ja tõekspida-
misi. Kõnedest vaatasid vastu 
erinevate huvidega erinevad 
noored inimesed. Aimur rää-
kis, nagu arvata võiski, spor-
dist, Allan Kaitseliidu liikme-
na selle organisatsiooni ole-
musest, Liisi kunstist, Triin 
muusikast. Raini eesmärgiks 
oli publikule selgitada tole-
rantsuse mõistet ja Jüri lahkas 
elukooli probleeme. Aga elu-
koolis vist ilma koolitarkuseta 
hakkama ei saa!

Inimene on õnnelik, kui tal 
on oma tee, mida mööda ta 
kõnnib, 

kui tal on oma täht, mille 
poole ta püüdleb,

kui tal on oma unistused, 
mille täitmiseks ta elab.

Huvitav, mida teeb keegi 
meist näiteks aastal 2020?!

Merike Kahu
Neeme algkooli teatriringi ju-
hendaja

29. mail kogunesid Har-
jumaa väikekoolid (Nee-
me, Kernu, Harmi, Har-
kujärve, ja Vihasoo) Nee-
me koolimajja, kus toimus 
traditsiooniline kevadine 

väikekoolide teatrifesti-
val „Miim“. 

Kombeks on, et eelmi-
se aasta võitja peab korral-
damisrõõmu järgmisel aas-
tal enda peale võtma. See-
kord sai see au osaks Neeme 
koolile. Pärast väikest sisse-
juhatust Neeme kooli teatri-
ringi lastelt ning koolijuha-
taja Karin Saarma ja vallava-
litsuse esindaja Elle Himma 
tervituskõnesid võiski ees-
riie avaneda. Iga kool sai või-
maluse ette näidata, mida 
on aasta jooksul õpitud. Žü-
riiks on sellel festivalil lapsed 

ise. Iga kool märgib oma lem-
miketenduse, näitlejad, kos-
tüümid, muusika. Sel aastal 
kujunes suveräänseks liidriks 
ja üldiseks lemmikuks Har-
kujärve kool etendusega „Õp-
petund“. Tunnustust jagus 
kõikidele teistelegi. Neeme 
koolile kuulus parima muu-
sikalise kujunduse auhind. 
Lõunatada said lapsed Wana 
Kala kõrtsis ning maitsta su-
perkokk Liisi valmistatud fes-
tivalitoitu. Kuna oli imeilus 
ilm, said lapsed õues joosta, 

kiikuda ja uusi sõpru leida. 
Pärast lõunat, kui diplomid 
ja tunnustused jagatud, as-
tus veel kord üles võitja kool, 
kuid üllatusena esitati vene-
keelne etendus „Viis kopikat“, 
mis osutus tõesti tippsünd-
museks. Päev oli tore ja rõõm-
sa meelega asusid kõik külali-
sed Neemest teele – juba tee-
kond oli külalistele omamoo-
di etendus. Korraldajate sü-
damed jäid rahule – saime 
hakkama!

Tagasivaade tänasest 
eilsesse

„Miim“ Neemes

KULTUUR JA ELU

Illinor Siebold
ansambli liige

Selle aasta lihavõtte-
pühad veetis ansambel 
Amabile riigis, kus õige-
usklikke on küll 60%, kuid 
kristlikku kalendrit ametli-
kult ei järgita – Valgevene 
Vabariigis. Rahvusliku Te-
leraadiokompanii sümfoo-
niaorkestri (mille peakü-
lalisdirigent on uuest hoo-
ajast Erki Pehk) kutsel an-
ti kontsert metrooplahva-
tuses hukkunute mälestu-
seks. 

Vaiksel neljapäeval kõlasid 
ametiühingute maja saalis 
Rudolf Tobiase motetid „Eks 
teie tea“ ja „Otsekui hirv“ 
ning Valgevene helilooja Lev 
Abeliovitši „Aaria“ sooloviiu-
lile ja kammerorkestrile. Õh-
tu peateos Cyrillus Kreegi 
„Requiem“ aga mõjus erilise 
hingepalsamina nii esitajate-
le kui kuulajatele. Saalis vii-
binud Eesti suursaadik aval-
das pärast kontserti koorile 
ja orkestrile tänu ning kinni-
tas, et nautis ettekannet, nii 
nagu ka ülejäänud publik. Li-
saks jõuab esitlus laiema au-
ditooriumini kohaliku ja ar-
vatavasti ka Eesti klassikaraa-

dio kaudu, sest kontserdipäe-
va hommikul jõuti õhtune ka-
va ka linti laulda.

2011. aasta tähendab 
Amabile jaoks suurvorme 
ning koostööd: märtsikuu 
eduka „Carmina Burana“ jä-
rel jätkati reekviemi etteval-
mistamist Estonia Seltsi Se-
gakoori ridades, kuhu kol-
manda koorina sulandus Re-
valia kammermeeskoor. Sa-
ma koosseisuga tuuakse 
“Requiem” veel kord kuula-
jate ette Nargen festivali raa-
mes 15. juulil Noblessneri va-
lukojas, siis juba Tõnu Kal-
juste tak-
tikepi all. 
Selline eri 
kol lek t i i-
vide ning 
dir igent i-
de tööstii-
li tundma-
õppimine 
on põnev 
ja arendav 
kõigile an-
s a m b l i -
liikmetele.

V ä h e m 
tähtis pole 
ka silma-
ringi avar-
d u m i n e . 
Eest lased 
viisid Val-
g e v e n e s -
se muusi-

kalise kingituse ja Laulupeo 
Sihtasutuse läkituse, võõrus-
tajad vastasid külalislahku-
se ning pealinna tutvusta-
misega. Nägime avarat ja pu-
hast kevadele puhkevat lin-
na, kus on ka öö hakul turva-
line liikuda, sest enamik hoo-
neid on valgustatud ning kor-
rakaitsjad valvel. Erinevalt 
Eestist on Minski vallutanud 
ehitusbuum ning kraanasid 
ja kerkivaid maju võis koha-
ta kõikjal. Hiljuti valminud 
15 000-kohalises suurhal-
lis esineb maikuus Shakira, 
maailmasündmusena aga toi-

mub järgmine hoki MM. Kau-
nist ja värsket ooperihoonet 
ei õnnestunud külastada, küll 
aga tsirkust, mis kohalkäinu-
te sõnul väärib Monte Carlos 
pälvitud auhindu täie õiguse-
ga. Eestlane võiks sõbraliku 
Baltikumi naabermaa turis-
mikohtade nimekirja lülitada 
ka ahvatlevate toidu- ning kü-
tusehindade tõttu, mis Ees-
ti omadega võrreldes kohati 
vaid pooleni küündisid. 

Töökas ja tore reis sai teoks 
tänu Jõelähtme Vallavalitsu-
sele, kelle toetusele Amabile 
ikka lootma jääb. 

Amabile kultuurisaadikuna Valgevenes

erakogu

erakogu

erakogu
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik arutelu
1. Jõelähtme Vallavalitsuses maa-,
 ehitus- ja keskkonnaosakonnas 
toimub 25. mail 2011 kell 16.00 
Jägala küla Kalevi ÜJP maaük-
suse ja lähiala detailplaneeringu 
avalik arutelu. 
Jägala küla Kalevi ÜJP maaüksuse 
ja lähiala detailplaneeringu ava-
lik väljapanek toimus 04.04.11–
17.04.11 Jõelähtme vallamajas. 
Avaliku väljapaneku ajal esitati 
detailplaneeringule kirjalikult et-
tepanekuid ja vastuväiteid. Seo-
ses sellega korraldab Jõelähtme 
Vallavalitsus avaliku arutelu.

Detailplaneeringu avaliku 
arutelu tulemus
1. Ihasalu küla Laheranna 2, 3 ja 
4 ning nendega külgneva Jõesuu 
puhkeala maaüksuste detailpla-
neeringu avalik väljapanek toi-
mus 7. märtsist kuni 3. aprillini 
2011 ning avalik arutelu 19. april-
lil 2011. Avaliku väljapaneku ajal 
ei esitatud detailplaneeringule 
ühtegi ettepanekut ega vastuväi-
det. 

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu-
te eskiislahenduste avalik 
arutelu
1. Saha küla Uus-Tamme kin-
nistu detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse 
tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 7. 
juunil 2011 kell 15.00.

Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt algatatud  detailpla-
neeringud
1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
28.04.2011 vastu otsuse nr 171 
“Ülgase küla Keldri ja Lao kinnis-
tute detailplaneeringu koostami-
se algatamine ning lähteülesande 
kinnitamine” sihtotstarve – üld-
maa. Planeeritava ala suurus on 

2296 m2. Detailplaneeringu ees-
märgiks on elamumaa sihtots-
tarbega krundi moodustamine, 
tootmismaa sihtotstarbega krun-
di suuruse vähendamine, ehitus-
õiguse ja hoonestustingimuste 
määramine, juurdepääsude ja 
tehnovõrkude lahendamine ning 
keskkonnakaitseliste abinõude 
esitamine.
Detailplaneeringu koostamise al-
gataja ja kehtestaja on Jõelähtme 
Vallavolikogu (Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74202; www.joelaht-
me.ee), koostamise korraldaja 
on Jõelähtme Vallavalitsus (Jõe-
lähtme küla, Harjumaa 74202; 
www.joelahtme.ee) ning koosta-
ja on Kose Projekt OÜ (Helmiku 
tee 10, Tallinn 12014). 
Andmebaasi EELIS kohaselt 
(04.04.2011 seisuga) ei paikne 
planeeringualal ja selle lähiümb-
ruses Natura 2000 võrgustiku 
alasid, kaitsealasid (v.a Rebala 
maastikukaitseala), hoiualasid, 
püsielupaikasid, kaitstavate lii-
kide elupaikasid või kaitstavaid 
looduse üksikobjekte. Kavan-
datud tegevus – ühe üksikela-
mu ehitamine – ei avalda olulist 
mõju ega põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei sea 
ohtu inimese tervist, heaolu, kul-
tuuripärandit ega vara.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu 
on kehtestanud järgneva 
detailplaneeringu 
1. Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 28.04.2011 otsusega nr 172 
Manniva küla AS EGCC maa-ala 
detailplaneeringu Tuleraua tee 
äärsete kruntide, Odaotsa tee 
1–6, 8, 10 ja Kivikirve tee 2–7, 
9–13 kruntide osas. 

Teade – Loo lasteaed
Jõelähtme Vallavalitsuse korral-
dusest nr 242, 4. mai 2011 „Riigi-
hanke „Loo Lasteaed Pääsupesa 
juurdeehituse 3. etapp“ (viite-
number 124346) pakkujate kvali-

fitseerimine, pakkumuste vasta-
vaks tunnistamine ja pakkumuse 
edukaks tunnistamine“
Tunnistada tähtaegselt pakku-
mused esitanud ühispakkujad 
Wesico Project OÜ, Hoonete Ehi-
tus OÜ ja Arco Ehitus OÜ, pak-
kuja AS Remet, pakkuja Eventus 
Ehitus OÜ ning ühispakkujad AS 
Telor Ehitused, Elektritööde Ette-
võte AIA AS ja Maleko AS hanke-
teates esitatud pakkujate kvalifit-
seerimise tingimustele vastavaks, 
kuna nende majanduslik ja fi-
nantsseisund ning tehniline ja 
kutsealane pädevus vastavad 
hanketeates esitatud kvalifitsee-
rimise tingimustele.
Tunnistada edukaks pakkumu-
seks ühispakkujate Wesico Pro-
ject OÜ (registrikood 10882277), 
Hoonete Ehitus OÜ (registrikood 
11671654) ja Arco Ehitus OÜ (re-
gistrikood 10222995) ühispakku-
mus summas 408 973,75 eurot 
(nelisada kaheksa tuhat üheksa-
sada seitsekümmend kolm eurot 
ja 75 senti) koos käibemaksuga 
kui vastavaks tunnistatud ning 
odavaima maksumusega pakku-
mus.
Vallavanem Andrus Umbojal 
sõlmida hankeleping riigihanke 
eduka pakkujaga vastavalt riigi-
hangete seaduse § 69 lõikele 1 
mitte enne 14 päeva möödumist 
käesoleva korralduse edastami-
sest pakkujaile. Käesoleva otsu-
se peale võib esitada vaidlustuse 
Rahandusministeeriumi juures 
asuvale riigihangete vaidlustus-
komisjonile riigihangete seadu-
ses sätestatud korras.

Peremehetu ehitise hõiva-
mise teade
Jõelähtme Vallavalitsus teatab 
peremehetu ehitise hõivamisest:
Kostivere mõisa ringtall (60% 
hoonest) asukohaga Seene 4a, 
Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 
Harjumaa.
Viimased teadaolevad omanikud 
on Urke AS ja Paas OÜ. Vastuväi-
ted antud ehitise osa peremehe-
tuse või selle hõivamise kohta 
esitada Jõelähtme Vallavalitsusse 
hiljemalt 31.07.2011.

Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 21. istung 28. 
aprillil 2011
Maa ja planeeringud
• Vallavolikogu algatas Ülgase küla 
Keldri ja Lao kinnistute detailplanee-
ringu koostamise ja kinnitas kinnistute 
detailplaneeringu lähteülesande ning 
kehtestas Manniva külas asuva AS 
EGCC maa-ala detailplaneeringu (VV 
otsus nr 172, 28.04.2011).
• Volikogu kooskõlastas „Harjumaa 
kergliiklusteed“ planeeringu ja KSH 
aruande ja lisas sinna Maardu mõisa tee 
kergliiklustee ja Jägala-Joa tee kergliik-
lustee ning määras Lagedi–Kostivere 
tee kergliiklustee lõigul km 1,6 kuni km 
4,55 I prioriteetsusega kergliiklusteeks 
(VV otsus nr 173, 28.04.2011).
• Volikogu otsustas taotleda munitsi-
paalomandisse Saha tee lõik 1 maaük-
suse ca 9200 m2 Loo alevikus sihtotstar-
bega – transpordimaa (VV otsus nr 174, 
28.04.2011). 
• Volikogu otsustas taotleda Vabariigi 
Valitsuselt:
1) munitsipaalmaaks transpordimaa 
(007; L) 100% sihtotstarbega järgmised 
maaüksused Jõelähtme vallas Loo ale-
vikus: Loo kergtee lõik 1; Loo kergtee 
lõik 2; Loo kergtee lõik 6 (VV otsus nr 
175, 28.04.2011).
2) munitsipaalmaaks transpordimaa 
(007; L) 100% sihtotstarbega: Vandjala 
külas Kostivere kergtee lõik 3; Kostivere 
alevikus Kostivere kergtee lõik 18 (VV 
otsus nr 176, 28.04.2011).
3) munitsipaalmaaks transpordimaa 
(007; L) 100%: 1.1. Ruu külas Neeme 
kergtee lõik 1; 1.2. Jägala-Joa külas 
Neeme kergtee lõik 4; 1.3. Jõesuu külas 
Neeme kergtee lõik 21; 1.4. Neeme kü-
las Neeme kergtee lõik 23 (VV otsus nr 
177, 28.04.2011).
• Volikogu otsustas taotleda Harju maa-
vanemalt munitsipaalomandisse 
1) Loo alevikus Pirita tee maaüksus siht-
otstarbega transpordimaa (VV otsus nr 
178, 28.04.2011).
2) Haljava mõisa ehitise teeninda-

miseks vajalik maa (VV otsus nr 179, 
28.04.2011).
• Otsustati võõrandada Maardu külas 
asuv Teenurga katastriüksus (pindala 
3,72 ha, sihtotstarbega maatulundus-
maa 60% ja mäetööstusmaa 40%) 
Eesti Vabariigile (VV otsus nr 181, 
28.04.2011).
• Otsustati sõlmida Jõelähtme külas 
Jõelähtme vallale omandiõiguse alusel 
kuuluva vallamaa 1 osas isikliku kasu-
tusõiguse seadmise eelleping ja nime-
tatud maaüksuse kinnistamise järgselt 
isikliku kasutusõiguse seadmise leping 
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 
maakaabelliini rajamiseks (VV otsus nr 
182, 28.04.2011).

• Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi nüüdisajas-
tamise omaosaluse katmiseks laenu 
võtmine
Vallavolikogu otsustas suurendada Loo 
ja Iru asula ühisveevarustus- ja kana-
lisatsioonisüsteemi nüüdisajastamise 
omaosaluse laenusummat. Jõelähtme 
Vallavolikogu 29.07.2008 otsuses nr 
374 on omafi nantseeringu suurus ja 
käesolevaks eelarveaastaks planeeritud 
summad erinevad tegelikult vajamine-
vast summast ja volikogu otsus laenu 
võtmiseks tuleb viia kooskõlla tegeliku 
olukorraga. KIK-i laenu intressimäär on 
6 kuu euribor + 1,25% ja lepingutasu 
on 0,12% laenulimiidilt (VV otsus nr 
169, 28.04.2011).
• Volikogu revisjonikomisjoni 2011. 
aasta tööplaani kinnitamine
Vallavolikogu kinnitas volikogu revisjo-
nikomisjoni 2011. aasta tööplaani, mis 
sisaldab kontrolli lepingute täitmise 
ja järelevalvet vallavalitsuse tegevu-
se seaduslikkuse üle, sotsiaaltoetuste 
maksmise korda, omavalitsuse asu-
tuste ja organisatsioonide eelarveliste 
vahendite kasutamist, tehingute ma-
janduslikku otstarbekust, teehoiukava 
ning valla arengukava ja eelarve täit-
mist (VV otsus nr 170, 28.04.2011).
• Loo laada müügipileti hinna kehtes-
tamine
Hinnad ühe jooksva meetri müügifron-

di eest seemnete, taimede, istikute ja 
käsitööesemete müügil on 6,4 €, muu 
kauba müügil 9,6 € ja toitlustamisel 16 
€ (VV määrus nr 50, 28.04.2011).
Valla koolide teeninduspiirkonnad
Kuna valla koolide teeninduspiirkon-
dadesse tuli muudatus, siis tunnistati 
senikehtinud Jõelähtme Vallavolikogu 
30. mai 2000. a määrus nr 6 „JõeIähtme 
valla koolide teeninduspiirkondade 
kinnitamine“ kehtetuks (VV määrus nr 
51, 28.04.2011).

Vallavanem Andrus Umboja informat-
sioon
O. Kotsjuba (erastamisvaidlus Kaber-
neeme külas) hagis mõisteti 2009. aas-
tal vallalt välja kahjutasu 12,4 miljonit 
krooni. Selle otsuse vaidlustas vald 
ringkonnakohtus. Märtsis toimunud 
kohtuistungil otsustas kohus vähenda-
da kahjuhüvitist ca 1,1 miljoni kroonini. 
Kohtuotsus ei ole veel jõustunud. 

Laheranna planeeringu lepingust: vo-
likogu arengu- ja rahanduskomisjoni 
koosolekul vaadati läbi Laheranna kin-
nistute ostu-müügilepingute muutmi-
se lepingud ning tehti vallavalitsusele 
ülesandeks rääkida arendajaga täien-
davalt läbi vallale kohustuste võtmise 
punkt ning hüpoteekide ümbertõst-
mise punkt. Vallavalitsus saavutas aren-
dajaga läbirääkimistel kokkuleppe, et 
lepingust võetakse välja tähtaeg kerg-
liiklustee vallapoolse osa ehitamiseks 
ning see, et vallapoolsest kergliiklustee 
ehitamisest ei sõltu arendaja kohus-
tuste täitmine. Laheranna 2 ja 3 hüpo-
teekide ümbertõstmine Laheranna 4 
kinnistule on endiselt lepingus sees, 
kuid täiendavalt seatakse Laheranna 2 
ja 3 negatiivsed servituudid, mille ko-
haselt igakordne kinnistu omanik peab 
eeldama, et tal ei ole õigust nõuda val-
lalt arendusala taristu väljaehitamist, 
vaid see on arendaja kohustus. Nii on 
välistatud järjekordsete heausksete 
omanike tekkimine. Soovitan volinikel 
tutvuda eelnõu ja lepingutega.

Valla vastu on esitatud nõue 500 000 

krooni väljamõistmiseks 2008. aastal 
sõlmitud lepingu osas, mil vald võttis 
Uue-Suurekivi arendajatelt taristu väl-
jaehitamise tasu.

Tulumaksu laekumine aprillikuu lõpuks 
on võrreldes 2011. aasta prognoosiga 
860 000 krooniga plussis. Töötuid on 
ligikaudu 200.

Nii mõnegi voliniku nõudel on toimu-
nud Muuga sadamasse planeeritava 
pump-hüdroakumulatsioonijaama 
projekti tutvustamine. Koos ettekand-
jatega oli kohal ca 20 inimest. Arutelu 
sujus rahulikult, esitati sisulisi küsimusi 
ja saadi ammendavad vastused. Prot-
sess läheb edasi ja otsuse langetamine 
toimub, kui KSH on tehtud.

Käimas on Kostivere silla remont, mis 
peaks valmis saama 31. juulil. Alanud 
on ka Maardu–Raasiku Kostiverre suun-
duva tee rekonstrueerimine  valmimise 
tähtajaga 15. august.

Jägala vana pioneerilaagri kinnistu, mis 
oli valla vallasvara, on antud munitsi-
paalomandisse. 
 
Ettevalmistamisel on uus õpilasliinide 
hange, mille viib läbi Harju ÜTK. Valla 
võit on see, et ÜTK võidab käibemaksu 
20%, meie maksame hanke korraldami-
se tasu 5%. Vallas on aasta aega toimi-
nud siseliinid Neeme ja Kaberneeme 
vahel. Viimase kolme kuu andmed näi-
tavad reisijate arvu kasvu, mis kinnitab, 
et inimesed hakkavad uusi liine omaks 
võtma. 

Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 22. istung 
17. mai 2011
Päevakorras oli üks päevakorrapunkt - 
Jõelähtme valla ja Jõelähtme Arendus-
grupi OÜ vahel sõlmitavate lepingute 
heakskiitmine. 
Istungi alguses esitasid opositsiooni-
saadikud arupärimise vallavanem And-
rus Umbojale.

Päevakorrapunkti pikk ja sisukas arute-
lu päädis üksmeelse otsusega jätkata 
arutelu 26. mai vallavolikogu istungil. 

Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 23. istung 17. 
mail 2011
Istungi alguses esitasid koalitsiooni-
partnerid Art Kuumale umbusaldus-
avalduse nõudega volikogu esimehe 
kohalt lahkumiseks. Allakirjutanud kin-
nitasid, et ei avalda Art Kuumale umb-
usaldust Laheranna arenduse lepingu-
te muutmisel tekkinud vaidluste tõttu 
vaid avaliku arvamusega manipuleeri-
mise ja valeinfo levitamise pärast. 
• Kohtuliku kompromissi sõlmimine 
haldusasjas 3-05-9
Vallavolikogu otsustas kiita heaks Orest 
Kotsjuba ja Jõelähtme valla vahel sõl-
mitava kompromisskokkuleppe ning 
taotleda Tallinna Ringkonnakohtult 
menetluse lõpetamist haldusasjas 
3-05-9 kohtuliku kompromissi kinnita-
misega. 

• Jõelähtme valla 2011. aasta esimene 
lisaeelarve 1. lugemine
Vallavolikogu otsustas kinnitada vas-
tavalt määruse lisale Jõelähtme valla 
2011. aasta esimese lisaeelarve tulud 
summas 70 866 (seitsekümmend tu-
hat kaheksasada kuuskümmend kuus) 
eurot ja esimese lisaeelarve kulud sum-
mas 70 866 (seitsekümmend tuhat ka-
heksasada kuuskümmend kuus) eurot. 
Tuludes on arvestatud 2011. aasta füü-
silise isiku tulumaksu ülelaekumist ning 
ülelaekumise prognoosi aasta lõpuni. 
Sellest lähtuvalt on suurendatud füü-
silise isiku tulumaksu laekumist 70 866 
eurot. Vallavalitsus on suunanud 70 866 
eurot seoses O. Kostjuba kohtuprotses-
si ja sellega seonduva kompromissi 
projektiga.
Lisaeelarve suunati teisele lugemisele. 

• Loa andmine asjade, teenuste ja ehi-
tustööde tellimise hankemenetluse 
algatamiseks ja varaliste kohustuste 

võtmiseks
Otsusega lubatakse vallavalitsusel 
algatada riigihanke „Loo lasteaed 
Pääsupesa juurdeehituse 3. etapp“ 
(viitenumber 124346) ehitustöö oma-
nikujärelevalve teenuse hankement-
lus. Ühtlasi lubatakse vallavalitsusel 
algatada Inrestauraator Projekt OÜ 
projekteerimistöö nr P-1044/2011 „Loo 
lasteaia juurdeehitus“ ja selle osades 
projekteeritud Loo lasteaed Pääsupesa 
territooriumi heakorrastamiseks ja hal-
jastuse, teede, platside, välisvalgustuse 
ja piirete rajamiseks vajaliku ehitustöö 
hankemenetlus. Volikogu lubas Jõe-
lähtme Vallavalitsusel võtta sõlmitava-
te hankelepingutega Jõelähtme vallale 
rahalisi kohustusi kokku summas kuni 
159 200 (ükssada viiskümmend üheksa 
tuhat kakssada) eurot.

Maa ja planeeringud
• Elamu teenindamiseks vajalikele 
katastriüksustele sihtotstarbe määra-
mine
Otsusega määratakse Jõesuu külas 
Karja-Hansu katastriüksuse (regist-
riosa nr 1373802, katastritunnusega 
24505:002:0241, pindalaga 21552 m2, 
sihtotstarbega maatulundusmaa) ja-
gamisel moodustatavale elamu teenin-
damiseks vajalikule 737 m2 suurusega 
Karja-Hansu katastriüksusele sihtotstar-
beks elamumaa. Määrata Jõesuu külas 
Karja-Hansu katastriüksuse jagamisel 
moodustatavale elamu teenindamiseks 
vajalikule 1406 m2 suurusega Vana-
Hansu katastriüksusele sihtotstarbeks 
elamumaa.
• Isiklik kasutusõigus Maardu tee 
maaüksusel
Uusküla külas Jõelähtme valla maa-
üksusel Maardu tee (katastritunnus 
24504:004:1115, pindala 29 344 m2, 
koormatav pindala 1181 m2) isikliku 
kasutusõiguse seadmise leping Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks sõlmi-
takse elektriliini rajamiseks, remontimi-
seks, hooldamiseks või muul viisil eks-
pluateerimiseks, mis on vajalik Uusküla 
küla reoveepumpla elektritrassi talituse 
tagamiseks.

Kassid koju! 
Pöördun teie poole mure-

ga – mida ette võtta naab-
rite kassidega, kes lastakse 
vabalt jooksma ja hulkuma? 
Elame Lool. Meil endil loomi 
pole, laps on astmaatik ega 
saa kahjuks loomadega koos 
elada.

Me ei suuda naabritele sel-
geks teha (samas on ka üsna 
ebameeldiv neile selgitus-
tööd teha), et loomad, sh ka 
kassid, tuleb hoida oma ter-
ritooriumil. Kassid teevad 
oma hädad meie aeda, riku-
vad meie taimi, põõsaid, is-
tikuid. 

Vallal on olemas heakorra-
eeskiri, mis on mõeldud täit-
miseks. Kas te saate mida-
gi ette võtta, saata inimes-
tele loomapidamise eeskir-
jad koju kätte ning ka trah-

vida, kui inimesed 
ei saa aru, kuidas oma 
lemmikloomadega üm-
ber käia? Praegune olukord 
on küll talumatu – võetakse 
kass või koer ja visatakse see 
uksest välja huvi tundmata, 
kus ta käib või millega tege-
leb.

Koerad koerteplatsile

Kirjutan oma murest seo-
ses koerte väljaheidetega, 
kuna neid on nii palju, et ei 
julgegi enam oma lastega 
välja minna.

Teen ettepaneku panna 
mänguväljakute juurde kee-
lumärgid, et koertega seal ei 
käidaks. Ehk siis saab natu-
kenegi teha selle ümbruse 
ilusaks ka laste jaoks. Kohu-
tav, et ükski koeraomanik ei 

hooli sellest, kuhu 
tema kalli koera väl-

jaheide jääb. Seega võiks 
ka Loo poe juures olevale 
tahvlile hoiatusmärgi pan-
na, et koeraomanikud se-
da mõistma hakkaksid. Kor-
ra ilmus vallalehes väike kir-
jake, mis aga ei heidutanud 
ühtki koeraomanikku. Ikka 
kükitavad koerad sinna, ku-
hu jumal juhatab ja pärast 
keha kergendamist jaluta-
takse lihtsalt südamerahus 
minema. Loodan südamest, 
et midagi võetakse ette, ku-
na tuleb juba aeg, mil lapsed 
hakkavad murul jooksma ja 
mänguväljakutel mängima. 
Keegi meist ei soovi, et oma 
laps millegi ebameeldiva sis-
se astuks. Loo aleviku män-
guväljakud ja muruplatsid 
peavad olema laste päralt. 

Mõistan täielikult teie 
muret reostatud mängu- 
ja jalutuskohtade pärast. 

Vastuseks teie kirjades 
toodule kinnitan, et Jõeläht-
me Vallavalitsuse vastutavad 
töötajad teevad kõik endast 
oleneva selle probleemi la-
hendamiseks. Koerte ja kas-
side pidamise eeskiri kee-
lab üheselt mõistetavalt iga-
suguse koerte ja kassidega 
viibimise mänguväljakutel, 
koolide ja lasteaedade terri-
tooriumil, rannas jne. Koera 

või kassi omanik on kohus-
tatud jälgima, et tema loom 
ei reostaks avalikke kohti ja 
reostuse kohe koristama. Iga 
liivakasti juurde keelumärgi 
paigaldamine on keeruline 
ja kulukas. Loole on rajatud 
koerte jalutusväljak koos va-
jaliku väljaheitekastiga.  

Kui teie ja teised Loo alevi-
ku elanikud teavad isikuid, 
kes koertega jalutades ees-
kirju rikuvad (paljud koera-
omanikud seda siiski ei tee), 
palun, et sellest vallavalit-
sust teavitaks. Ei ole keeruli-

ne saata meili teel mulle sa-
masugune info, kus ära mär-
kida kes, millal, kuskohas ja 
mida rikkus (koer mängu-
väljakul, ilma rihmata, roo-
jas ja peremees ei korista-
nud jne). Iga sellise teate pu-
hul saan algatada menetluse 
koeraomaniku korralekut-
sumiseks.

Lugupidamisega
Uno Paas

Väärteomenetleja
Jõelähtme Vallavalitsus

6054886
uno@joelahtme.ee

Lugejate kirjad

Lugupeetud Loo elanikud
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Õnnitleme kõiki mai 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

91 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla

91 09.05 VENDA KASK Loo alevik

88 24.05 LEIDA RÜÜTEL Loo alevik

86 08.05 LINDA HAAVEL Ruu küla

85 06.05 LEONID RABOVALYUK Kostivere alevik

85 27.05 ANTS-PEETER TUST Neeme küla

84 03.05 MARGARITA TJURINOVA Jägala-Joa küla

84 10.05 VEERA HÕBEMÄGI Maardu küla

84 18.05 MARTIN LUHAÄÄR Ihasalu küla

82 15.05 LEONHARD PÄRNASTE Liivamäe küla

81 13.05 HILMI PÄRNASTE Liivamäe küla

81 15.05 REINHOLD KUIMET Uusküla küla

80 06.05 HELVI-BRIGITTE RAUDNAGEL Loo alevik

80 22.05 FRICIS HERBERTS KRUMINŠ Ruu küla

75 01.05 ESTER VESKE Liivamäe küla

75 06.05 HELGI SILD Loo alevik

75 27.05 ARVO ARJASEPP Loo alevik

75 29.05 HELDUR SEPP Kostiranna küla

75 31.05 TIIU VARUNOV Neeme küla

70 04.05 EHA TEIVA Kostivere alevik

70 06.05 MAIE KASK Manniva küla

70 11.05 KALJU AAS Kaberneeme küla

70 11.05 MATI RUUT Loo alevik

70 24.05 MYKOLA OVCHARYK Uusküla küla

70 24.05 ARNE RAIDMA Kostiranna küla

70 29.05 ALEXANDER BELOV Nehatu küla

70 29.05 LEONID SAKOVITŠ Loo alevik

70 31.05 JUTA MAKARENKO Saviranna küla

Avaldame südamlikku kaastunnet 
MATS SÄDE  16.11.1942–08.04.2011

LINDA LÄNS  18.01.1920–27.04.2011 

AILI JÄMSA  01.03.1942–29.04.2011 

MARIO HIVITSKI  09.10.1987–30.04.2011

OLEV SEPP  18.10.1934–01.05.2011

IRENE RANDJÕE  17.11.1926–03.05.2011
Teetööd riigimaanteedel 2011

Maanteeamet on 2011. a teehoiu- ja remon-
dikava kohaselt võtnud töösse järgmised ob-
jektid:
• Põhimaanteedest läheb taastusremonti tee 
nr 1 Tallinn–Narva kilomeetrid 17,4–30,9 ehk 
alates Tallinna Prügila ristmikust kuni Kiiu-
ni. Tehakse pikiroobaste täitmist ja tee pin-
damist graniitkillustikuga.
• Kõrvalmaanteedest lähevad taastusremon-
ti tee nr 11103 Maardu–Raasiku kilomeetril 
0,0–3,0. 
• Teele ehitatakse uus kate ning teel nr 11262 
Ruu–Ihasalu jätkatakse 2010. a alustatud re-
monti lõigul 0,0–7,300 kilomeetrit.
• On valmisolek remontida Maardu–Raasi-
ku teel 1,8 km pikkune lõik Kostiverest Pa-
rasmäeni, kuid selle realiseerumine sõltub 

muude ehitus- ja remondihangete maksu-
musest. Kui raha on, siis teelõik ka remon-
ditakse.   
• Projekteeritakse tee nr 1 Tallinna–Narva 
Loo–Maardu lõigul Keemikute tänava ja 
Prügila tee ühendustee ning tee nr 11101 
Kallavere–Ülgase kilomeetritel 0,700–3,700; 
tee nr 11110 Nehatu–Loo–Lagedi kilomeet-
ritel 0,0–3,9 ja tee nr 11302 Lagedi–Kostivere 
kilomeetritel 1,6–9,6. Loodetavasti realisee-
ritakse nimetatud teede projektid aastatel 
2012 ja 2013. 
• Sildadest restaureeritakse teel nr 11103 
Maardu–Raasiku 3,3. kilomeetril asuv Kos-
tivere sild, teel nr 11260 Jõelähtme–Kemba 
7,3. kilomeetril asuv Koeralooga sild ning 
teel nr 1 Tallinn–Narva 26,6. kilomeetril asuv 
Jägala sild. 

Teeremondi teade
Lemminkäinen Eesti AS alustas 2. mail 
Maanteeameti põhja regiooni tellimusel töö-
dega kõrvalmaanteel 11103 Maardu–Raasi-
ku. Käesoleva projekti raames ehitatakse uus 
7,5 m laiune katend Tallinna–Narva maan-
teest kuni Kostivereni ning rajatakse bussi-
peatuste laiendused ja bussiooteplatvormid. 
Tööd kestavad kuni 15. augustini, kuid uuel 
asfaldil peaks saama sõita juba juulis. Seo-
ses töödega on liiklus sellel ajal takistatud ja 
kiirusi piiratud. Palume liiklejatelt mõistvat 
suhtumist ja kannatlikku meelt.

Vahur Talvik, Lemminkäinen Eesti AS

Teade
Arco Ehitus jätkab maikuus Iru külas vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitusega Metsa, 
Põllu ja Põlluääre teel.

18. aprillil kell 12.20 
teatati kulupõlen-
gust Jõelähtme 
vallas Iru külas. Pirita päästja-
tel kulus kahe hektari suuruse 
kulupõlengu kustutamiseks 
poolteist tundi. 

23. aprillil kell 16.13 teatati 
süttinud kulust Jõelähtme 
vallas Rebala küla lähedal. 
Kuivanud rohi põles umbes 
kolme ha suurusel maa-alal. 
Põleng likvideeriti kella seits-
meks õhtul. 

28. aprillil kell 19.52 teatati 
häirekeskusele tulekahjust 
Jõelähtme vallas Ülgase külas, 
kus oli põlema süttinud ühe-
korruseline suvemaja. Pääst-
jate kohale saabudes põles 
hoone lahtise leegiga ja põle-
ma olid süttinud maja lähedal 
asetsenud põlevmaterjalid 
ning praht. Tuld kustutas kaks 
päästemeeskonda. Tulekahju 
likvideeriti kell 21.27. Tulekah-
ju põhjus on selgitamisel.

6. mail kell 22.30 kustutasid 
Muuga komando päästjad 
viies eri kohas põlenud kulu 
Maardu linnast Ülgase küla 
suunas viiva tee ääres.

6. mail kell 14.51 teatati 
häirekeskusele kulupõlengust 
Maardus Kütte tänava lõpus. 
Kümnes-viieteistkümnes 
kohas põlesid 40 ruutmeetri 
suurused maa-alad. Muuga 
komando päästjad kustutasid 
põlengud kell 15.43.

6. mail kell 11.46 kustutasid 
Muuga komando päästjad ku-
lupõlengu Kostivere alevikus.

7. mail kell 21.54 kustutasid 
Pirita komando päästjad kuue 
hektari suuruse kulupõlengu 
Jõelähtme vallas Iru külas.

11. mail käisid päästjad 
Harjumaal kaheksal korral 
kustutamas kulu ja lõkkeid. 
Pindalalt suurim oli Jõelähtme 
vallas Ülgase külas umbes 
2000 ruutmeetril lõõmanud 
kulupõleng. Ülejäänud kulu-
põlengud olid pisemad kui 
300 ruutmeetrit.

18. aprillil tegid MTA uurimis-
osakonna töötajad kriminaal-
menetluse raames läbiotsimi-
se ühes Loo alevikus seisnud 
veokis. Läbiotsimise käigus 
avastati kokku üle 1,1 miljoni 
Venemaa maksumärkidega 
sigareti Bayron ja More, mis 
olid praeguseks teadaolevalt 
toodud Lätist. Autoga samal 
territooriumil olnud hoonest 
avastati veel lisaks 6 270 liitrit 
piiritust. Samuti leiti käitlemi-
seks mittelubatud piiritust ühe 
kahtlustatava elukohast. Selles 
kriminaalmenetluses on viis 
kahtlustatavat, kellest kaks on 
Harju Maakohtu loal võetud 
kuni kuueks kuuks vahi alla. 
Isikuid kahtlustatakse alkoholi 
ja tubakatoodete käitlemise 
korra rikkumises.

päästja

112
Maie Ramjalg

Olgu tänatud kõik, kes mu abipalvele vasta-
sid ja 7. mai hommikul rahvamaja jõekääru 
talgutele tulid:
Taimi ja Jaak Saarma, Leena ja Valentina 
Saarmak, Katrin ja Tiit Tammeson, Urmas 
Kingsepp; Reet, Veiko, Mart ja Lea Murikü-
la tanumalt; pr Agne Randma Maardu-Loo 

segakoorist; Evi ja Madis Kose-Uuemõisast; 
noorus Viimsist ja Muugalt: Liisa, Olavi, Ste-
fen ja Mait; Kalev Nõmme rahvamajast; El-
le Himma vallavalitsusest; Ago Kahu – plat-
simeister.
Palju on veel teha, kuid sai tehtud tubli al-
gus töödele, et vabariiklik külateatrite festi-
val augustis õnnestuks.
Suur-suur aitäh teile!

2011. aasta emakeelepäeva auks kuulutas 
Jõelähtme vallavalitsus välja esseevõistluse.
Kui eelmistel aastatel kirjutati kodu- ja kul-
tuuriloost, siis nüüd oli teemaks „Minu ko-
duvald Jõelähtme”. Vallavalitsus tänab kõiki 
osalejaid! 

Erki Birkholtz, Kostivere põhikooli 6. klass
Kreet Treiberg, Kostivere kooli 6. klass
Mariin Kroon, Kostivere kooli 8. klass
Mihkel Mooste, Kostivere kooli 9. klass
Rain Tammesson, Kostivere kooli 9. klass
Marijell Niinepuu, Kostivere kooli 8. klass

12.–14. augustini 2011 toimub Jõelähtme rahvamajas 
ja jõekäärus XI vabariiklik külateatrite festival.
Kohale tuleb 21 harrastusteatritruppi üle Eesti. Kolmel 
päeval saab ka vallarahvas vaadata lavastusi, mida hindab žürii (Andrus Vaarik, Toomas Lõh-
muste, Maret ja Kristiina Oomere).
Lähemalt juba järgmises lehes.   Maie Ramjalg, festivali korraldaja

Tänu tegijaile!

Jutuvõistluse kokkuvõte 

Teadmiseks vallarahvale

Ülgase küla rahvas mälestab 

OLEV SEPPA 
ja avaldab kaastunnet lähedastele

Südamlik kaastunne kallile Vellile armsa õe  

LINDA LÄNSI  
lahkumise puhul 

Kaberneeme ja Kostivere päevakeskuste 
pered  

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo alevikus Pirita 
teel 08.11.10–31.05.11, Toome teel 08.11.10–31.07.11, Vibeliku 
tee ettevõtete piirkonnas 16.11.10–31.06.11, Pärna teel 07.12.10–
31.05.11, Kuusiku korterelamute piirkonnas 17.01.11–31.06.11, Kase 
teel 26.01–30.06.11,Talleggi piirkonnas 10.03.11–31.07.11 ja Saha teel 
04.04.11–30.06.11 võib olla häiritud ligipääs kinnistutele ja esineda 
ajutisi veekatkestusi. Haljastus ja katendid taastatakse kevadel/suvel 
2011. Töid teostab Nordecon AS, tel 615 4400, nordecon@nordecon.
com

Ülgase küla avaldab 
kaastunnet 

Maarika Hivitskaja 
perele poja

MARIO HIVITSKI
09.10.1987–30.04.2011

surma puhul

Hei, üle küla või valla 
lõõtspillimängija!
Kui tunned, et 23. juuni 
õhtul on just Kostivere 
see õige koht, kus mõ-
nusalt ja heas seltskon-
nas aega veeta, siis tule 
jaanitulele! Ootame oma toredasse 
korraldusmeeskonda osavat ning 
rõõmsat lõõtspillimängijat, sest 
üks õige jaanituli näeb muu hulgas 
ette ka rahva- ja seltskonnatantse 
lõõtsmooniku saatel. 
Kui mängid ise pilli või tunned 
head lõõtspillimängijat, anna 
meile sellest teada!
MTÜ Kostivere Küla Selts
Kersti Laanejõe  Tel: 608 1653
E-post: kersti.laanejoe@gmail.com
www.kostivere.ee

Hajaasustuse 
veeprogrammi 
2011. aasta voor 
on avatud
Harju maavanem kuulu-
tas 26.04.2011 korraldu-
sega nr 794-k hajaasustu-
se veeprogrammi 2011. 
aasta vooru avatuks alates 
02.05.2011. 
Programmi eesmärk on 
tagada hajaasustuspiir-
kondade majapidamis-
tele kvaliteetse joogivee 
kättesaadavus või selle 
kvaliteedi paranemine. 
Taotluste esitamise lõpp-
tähtpäev on 10. juuni 
2011. 
Riigi- ja vallapoolne toetus 
kokku on 12 782 eurot.
Taotleja omaosalus on 1/3 
ning riigi ja valla toetus 
2/3 projekti maksumu-
sest.
Rohkem informatsiooni: 
http://w w w.har ju.ee/
index.php?id=14515 ja 
http://www.eas.ee/index.
php/avalikule-ja-mittetu-
lundussektorile/avalike-
teenuste-arendamine/
hajaasustuse-veeprog-
ramm/ueldjutt.
Jõelähtme valla kontakti-
sik on Indrek Mäeküngas, 
tel 605 4868 Indrek@joe-
lahtme.ee

Meie valda esindas konkursil 
„Harjumaa laululaps“ 2011 neli last, 
kes kõik kuulusid esikolmikusse:
3–4-aastased poisid: Oskar Lehto-
nen (õp Sirje Põllu) – II koht
5–6-aastased poisid: Hans Johan-
nes Kark (õp Sirje Põllu) – I koht 
10–12-aastased tüdrukud: Susanna-
Reti Räim (õp Allan Kasuk) – II koht
15–18-aastased: Kerli Puusepp – II 
koht
Palju õnne!

Olen Ivar Janson ja lähen YFU kaudu 11 kuuks Türki 
õppima. Mind on programmi vastu võetud ja jäänud 
on veel vaid raha kokkusaamine. Ma õpin Kallavere 
Keskkoolis 11. klassis ja järsku tabas mind tunnetus, 
et tulevik on juba kohal ja mina ei ole selleks tuleviku 
vastuvõtmiseks valmis (ma ei teadnud, mida ma elust tahan, 
kes ma ise olen – nagu mõtlevad paljud minuvanused noored). Minu 
päevad möödusid kõhklustes tuleviku ees. Aga siis ühel päeval tulid YFU 
vabatahtlikud minu kooli ennast ja oma tegevust tutvustama. Trotsides 
kõiki oma kahtlusi, hirme ja vabandusi, võtsin ma selle otsuse vastu. Tahan 
panna end proovile, võita oma hirmud ja ebakindluse. Ma loodan et Türgi 
kasvatab mu iseloomu, avab mu uutele ideedele ja tunnetele, muudab mu 
mõtlemise paindlikumaks, arendab kohanemisvõimet, suhtlemisoskust ja 
julgust. Veel loodan, et temperamentsete türklaste seas olles ammutan ka 
mina lõunamaise leegi, millega hiljem saan teid siin Eestis sellest tardunud 
talveunest äratada. Muidugi loodan ka türgi keele selgeks saada. 

Laululaps 2011

Lugeja kirjutab
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TEADE
Toimub Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) detailplaneeringu (DP) lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Jõelähtme vallas Uusküla külas Muuga sadama territooriumil koostatakse DP PHAJ rajamise võimaluste 
väljaselgitamiseks. DP raames viiakse läbi KSH. Esialgse kava kohaselt rajatakse Muuga sadama territooriumile kuue 
aasta jooksul graniiti süvendid, kuhu rajatakse PHAJ. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 80 m kõrgune 
šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes asuva veehaarde kaudu lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatesse 
turbiinidesse ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Mahutid asuvad Neeme graniidimassiivis. Hüdroturbiinide ja 
generaatorite poolt toodetud elekter viiakse rajatavasse alajaama. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest 
keskkonnamõju. 

DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja 
Jõelähtme Vallavalitsus (KSH kontaktisik Eleri Kautlenbach, e-post: eleri.kautlenbach@mail.ee, tel 53 498 565; DP 
kontaktisik Raimo Klesment, e-post: raimo.klesment@joelahtme.ee, tel 605 4855).

DP koostaja on Linnaruumi OÜ (kontaktisik Angela Kase, e-post: angela@linnaruumi.ee, tel 699 0638, aadress: 
Pärnu mnt 141, Tallinn).

KSH koostaja on Ramboll Eesti AS/Ramboll Finland OY (kontaktisik Hendrik Puhkim, e-post: hendrik.puhkim@
ramboll.ee, tel 698 8352, aadress: Laki 34, Tallinn).

Arendaja: OÜ Energiasalv (kontaktisik Lembit Vali, e-post: lembit@vool.ee, tel 653 3960, aadress: Pirita tee 20, 
Tallinn)
DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning KSH programmiga on võimalik 01.06.2011 - 15.06.2011 tutvuda:
• Jõelähtme Vallavalitsuses ja veeblilehel www.joelahtme.ee 
• OÜ Energiasalv veebilehel www.energiasalv.ee 
• Ramboll Eesti AS-i kontoris ja veebilehel www.ramboll.ee
KSH programmi kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 15.06.2011 Ramboll Eesti 
AS aadressile ja e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee ning avalikul arutelul.
DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduse kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 
15.06.2011 aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa ja e-posi aadressile 
raimo.klesment@joelahtme.ee ning avalikul arutelul.

KSH avalik arutelu toimub 16.06.2011 algusega kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse (Saha tee 7B, Loo alevik) B korpuse 
1. korruse saalis. 

Kõige soodsamad küttepuud Lepp, sanglepp, 
kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks helista 6 000 136, 52 000 93 või täida 
tellimisleht internetis: www.puu24.ee

PLEKK-KATUS pakub: Katuseplekk. Sileplekk.
Lisaplekid. Vajadusel paigaldus. Väga hea hind.  
Tel. 50 65 65 9, 65 65 782  Kadaka tee 4, Tallinn

Ostan autoromusid – sõidu-, paki-, veoautod, 
bussid. Vajadusel ARK-ist kustutamine, transport 
tasuta, raha kohe. PAKU KÕIKE, ka vanametalli. 
Samas ostan ka korralikke sõidukeid kuni 6000 
eurot. Paku kindlasti. Tel 58 295 083.

Müüa saetud küttepinnud 180 eur/koorem ja 
saetud ning lõhutud lepa küttepuud 35 eur/ rm. 
Info ja tellimine 53 466 680 ja 
www.hirvlisaeveski.ee

Müüa klaasplast heitveemahutid- ja septikud 
2-25(m3). Lipumastid 6-12m.  
Hinnad soodsad, tähtajad lühikesed. 
Transpordi võimalus! 58150150--

Raamatupidamisarvestuse teostamine fi rmadele, aruandlus maksu- 
ja statistikaametile, aastaaruanded.  Lisainfo tel 55653880

KONTSERDID JUUNIS 
01.06 Loo keskkooli siseõues lastekaitsepäev
• 9.00–14.00 Jõelähtme valla laste ühine spordipäev 
Loo staadionil 
• 12.00–14.00 Päästeameti koolitused 
• 18.00–20.00 Pidulik vastuvõtt Loo kooli parimatele 
õpilastele ja sportlastele koos vanematega kooli aulas
• 20.30 Tantsuõhtu. Mängib ansambel Kruuv
Korraldajad: Loo kooli hoolekogu ja direktsioon, Jõe-
lähtme valla lastekaitseselts, Loo kultuurikeskus

02.06 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
Loo seenioride klubi Pihlakobar suvine ümarlaud
• Juunikuu sünnipäevalaste õnnitlemine
• Klubi tegevuse VII hooaja kokkuvõte
• Info

02.06 kell 16 Neeme rahvamaja. Jumalateenistus

08.–09.06 Loo seenioride klubi Pihlakobar väljasõit 
Kihnu
Kontsert-kohtumine kihnlastega

10.–12.06 Jõgeva I naiste tantsupidu „NaiseLugu“
Esimesel Eesti naiste tantsupeol jutustavad oma lugu 
3500 tantsijat, kes annavad eeloleval suvel Jõgeva 
linna staadionil kaks etendust. Naise loo kirjutas Looks 
Leelo Tungal.
Tantsupeo stsenaariumi läbivaks teemaks on mõtisk-
lus Eesti naisest ja tema saatusest siin tuulepealsel 
maal nähtuna läbi naise silmade ja südame. Tantsides 
otsitakse vastust küsimusele, kui palju on tänapäe-
vases ärinaises veel alles seda looduslast, kes kord 
kuuvalgel allikal silmi pesi ja ussisõnu teadis.

10.06 kl 11 Loo kultuurikeskus
Loo keskkooli abiturentide koolieksam, praktiline töö 
„Pulm“

11.06 kl 14 Loo kooli siseõues
Jõelähtme valla seenioride suur suvesimman
• Tervituskontsert
• Lehitseme lauluvihikut koos Reet Linnaga
• Keerutame tantsujalga
• Üllatuskülaline
Võtke kaasa piknikukorv ja tulge lustima kogu perega.
NB! KÄIGUS PIDUPÄEVA ERIBUSS. 
Bussivajadusest andke teada oma külavanemale 
või Elle Himmale 6054881. Infot bussigraafi ku kohta 
nõudke pärast 1. juunit.  
Täiendav info: KAI – 60 80 576; 56 462 878 

12.06 Saha kabel. Laulab Loo kammerkoor
Dirigent Age Mets

17.06 kl 20 Jõelähtme rahvamaja
E. Vetemaa „Õhtusöök viiele“. Ilmari osas Kaupo Käsik

18.06 kl 14 Loksa linna keskväljak
Harjumaa memme-taadi lustipidu „Tantsi minuga“
Osalevad Loo seenioride klubi Pihlakobar, Neeme 
rahvamaja ansambel Briis, Kostivere Päevakeskuse 
Meie Kodu vokaalansambel Rukkilill ja tantsuansam-
bel Rukkirääk

22.06 kl 20 Loo jaanitule plats. Loo aleviku jaanituli
Tantsuks ansambel Napsitrallid. Õhtu juht Ülo Lode-
son

23.06 kl 18 Jõelähtme rahvamaja. Jaanituli.
 Traditsiooniline võidutulede jagamine külavanema-
tele

23.06 kl 22 Neeme küla. Jaanituli

23.06 kl 20 Kaberneeme küla. Jaanituli
Korraldaja: Restoran Oko ja Kaberneeme külaselts

23.06 kl 18.30 Kostivere alevik. Jaanituli

LASTEAEDADE LÕPUPEOD
Loo lasteaed Pääsupesa – 27.05 kl 17
Kostivere lasteaed – 28.05 kl 14
Neeme Mudila – 17.06. Kellaaeg täpsustub
KOOLIDE LÕPUAKTUSED
Neeme algkooli aktus – 03.06 kl 17.00
Kostivere põhikooli 9. klassi aktus – 17.06 kl 16.00
Loo keskkooli 9. klassi aktus – 20.06 kl 14.00
Loo keskkooli 12. klassi aktus – 21.06 kl 14.00

LAAGRID
Töö- ja puhkelaagrid Loo alevikus 
06.–9.06 kl 11.00–12.00 heakorratööd Loo koolis ja 
Loo lasteaias (R. Meos, H. Männik)
29.–31.08 kl 11.00–12.00 heakorratööd Loo kooli 
juures ja JLS-i ruumis 

Registreerimine ja info: 01.–20.05 Rozeta Meos, e-post: 
rozeta.meos@lookool.ee; tel 5284483

Teatrilaager 
04.–07.07 Neeme külas
Registreerimine ja info: Merike Kahu, e-post: kahume-
rike@gmail.com; tel 5210975

Spordilaagrid 09.–14. 06 Tõrvas
2.–5. klass 
Info: www.peedu.ee
Registreerimine: Risto Jamnes, e-post: jamnesus@
yahoo.com, tel 56656583

6.–9. klass
Info: www.peedu.ee
Registreerimine: Risto Jamnes, e-post: jamnesus@
yahoo.com, tel 56656583

Filmilaager 01.–05. 08 Neeme külas 
Registreerimine ja info: Merike Kahu, e-post: kahume-
rike@gmail.com; tel 5210975

Merelaager 06.–07. august Neeme külas
Registreerimine hiljemalt 30. maiks: Rozeta Meos, 
e-post: rozeta.meos@lookool.ee; tel 5284483

Suulise rahvapärimuse kogumine Jõelähtme piirkon-
nas, juuli ja august 2011 
Juuli 2011 – loeng- koolitus pärimuse kogumisest. 
Oodatud on noored alates 15. eluaastast

Pärimuse kogumine toimub väikestes gruppides. 
Läbi käiakse Haapse, Ihasalu, Neeme, Jägala-Joa ja 
Kaberneeme külad. Pärimuse kogumisse on kaasatud 
ka Tallinna Ülikooli üliõpilased. 
Info ja registreerimine: Rebala keskus-muuseum, Triin 
Äärismaa info@rebala.ee, tel 55607627. 

SPORT
Eestimaa XIII suvemängud 08.–10.07 Rakveres 
• Suvemängudel võivad osaleda kõigi Eesti maakon-
dade, linnade ja valdade võistkonnad
• Suvemängud on rahvusvahelised ja avatud kõigile
• Spordialad: kergejõustik, jalgrattakross, orientee-
rumine, jahilaskmine CSP, meeste võrkpall, naiste 
võrkpall, mälumäng, petank, tennis, köievedu, meeste 
korvpall, naiste korvpall, meeste käsipall, noorte jalg-
pall 7 x 7, õhkrelvadest laskmine, juudo, Kreeka-Roo-
ma maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus, tõstmine, 
sangpommi kahevõistlus, juhtide võrkpall, sumo, 
noorte saalihoki, kalapüük, bridž, liikumisharrastuse 
üritused kõigile
• Registreerimine: ems@joud.ee, tel 6622650, mobiil 
5299432. Kogu info: http://www.joud.ee/est/g152/

Eesti spordiveteranide heitjate seeriavõistlused 
Rebalas
23.07 – III etapp; 13.08 – IV etapp; 10.09 – V etapp
Info: V. Põldma 5049314

31.07 kl 12.30–15.00 Kostivere alevikus 
Fakto Auto Tallinna rattafestivali rahvasõit. Ergutus-
punkt Kostivere alevikus

Loo ujula suletud 02.05–15.09.2011
NB! Loo staadion avatud 7 päeva nädalas kell 
10.00–22.00

Loo kultuurikeskuse jõusaal avatud:
Kuni 22. 06: E–R 16.00–21.30, L–P 12.00–15.00
NB! 23.–26.06 jõusaal suletud
27.06–21.08 avatud: E–R 18.00–21.00, L–P suletud
Alates 22.08 avatud: E–R 18.00–21.30, L–P 12.00–15.00 

KOOLITUSED 
Savipäev 15.07 Loo külas Veski talus 
Loomepäeva sisuks on muistne savinõu ja maapõ-
letus, oodatud on savivoolimisest ja keraamikast 
huvitatud inimesed. 
Täpsem info www.ajaveski.eu. Info ja registreerimine 
margit.partel@gmail.com 

Raamatukogude lahtiolekuajad 01.06–31.08:
Loo raamatukogu: T, K, N 10.00–18.00, R 9.00–15.00, L 
9.00–14.00
Kostivere raamatukogu: E–R 13.00–19.00, suletud 
04.–31.07.2011
Kaberneeme raamatukogu: E 13.00–19.00, T, N, R 
10.00–17.00, L 10.00–14.00, suletud 02.–29.05.2011
Neeme raamatukogu: E, T, N 11.00–19.00, K, R 
9.30–16.30, suletud 04.–31.07.2011 
Jõelähtme raamatukogu: E, K 13.00–19.00, L 10.00–
13.00, suletud 04.–31.07.2011

Koostas Elle Himma

Kultuurikalender

Müüa kartulit. 15 kg sangadega paberkott 8 €, 30 kg paberkott 15 €.
Pakutavad sordid: Marabel, Presto, Finka, Elfe, Belana, Vineta, Bacca-
ra, Merida, Tizia (punase koorega) jt.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas hinna sees, mujal kokkuleppel.
Võimalus osta paljundusmaterjali (seemet).
Info ja tellimine tel 5078837, Ardo Lass

PUITBRIKETT   PELLETID   VEDU ÜLE EESTI

Kojutoomisega värsked seakondid 3€-20 kg kast ja sea kamar 5€ -10 kg 
kast. Tellige ka valmistoodangut! 5359 6544

AS Tallegg otsib haudejaama OPE-
RAATORIT. Töö on sobilik naiste-
rahvale. Tööperiood: 01.06–31.08.
Info tel 6107 092 või tulla persona-
liosakonda aadressil Saha tee 18, 
Loo alevik.

EGCC-l on pakkuda tööd kahele 
mehele kiviaedade ladumisel. 
Palun pöörduda mait@egcc.ee või 
hanno@egcc.ee.

Kostivere lasteaed võtab 
tööle rühmaõpetaja 
lapsehoolduspuhkusel viibiva 
töötaja asendamiseks. Lisainfo 
kaili@kostilaps.ee, 6081540

Müüa ääremõrd, kõrgus 2,5 meet-
rit. Tel 566 10 333

Soovin osta vana paekivist hoone 
või paekivist aia uue aia ehitami-
seks.
Jaan, 5340 4422

Otsime Jõelähtme golfi klubi 
läheduses elavaid hoidjatädisid, 
kes oleksid nõus vaatama golfi  
mängivate vanemate lapsi, sel ajal 
kui vanemad väljakul mängivad. 
Tasu kokkuleppel. Huvi korral 
anda endast märku Kertu Haa-
vandile, kertu@egcc.ee ja +372 58 
04 21 21

Baltnec Group OÜ
Abimees sinu aias                                    Tutvu ka meie
Ohtlike puude ja okste koristus            Kodulehega    
Tänavakivide paigaldus ja hooldus      www.baltnec.eu
Aedade ja piirete ehitus ja paigaldus  Tel 50 55 737
Pakume pikaajalist koostööd ja           
leiame Teile sobiva lahenduse!           e-mail: baltnec@gmail.com


