
Lasteaialapsed käisid 
vallamajas visiidil 

Koolides tunnustati 
parimaid õpilasi

Kaks kuldmedalit Loo 
Keskkooli lõpetajatele 

Jõelähtme Muusika- 
ja Kunstikooli esimene 
õppeaasta 

Pihlakobar sai seitse, 
seenioride suvesimmanil 
laulis Reet Linna 
meie rahvaga 

Algab Jõelähtme valla 
kauni kodu konkurss 

Külalood Ülgasest, 
Irust ja Kostiverest 

Tunne kodukandi 
ajalugu 

Kõik appi ehitis-
registrit korrastama 

Ametlikud teated 

Vallavolikogu 
otsib uut esimeest 

Senine Harjumaa Ühistranspor-
dikeskuse juhatuse esimees 
Andre Sepp alustas tööd Riigikogu 
liikmena. Tema asemele valiti 
20. aprillil 2011 toimunud ÜTK 
üldkoosolekul uueks juhatuse liik-
meks Jõelähtme vallavanem And-
rus Umboja. 28. aprillil 2011 valis 
keskuse juhatus Andrus Umboja 
uueks juhatuse esimeheks. 
Samal juhatuse koosolekul otsus-
tati kiita heaks 2010. aasta ma-
jandusaruanne ja esitada see MTÜ 
Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
üldkoosolekule kinnitamiseks.
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Merike Metstak 
toimetaja

Jõelähtme valla oma le-
he esimene number ilmus 
15 aastat tagasi. 

Viieteistaastane inimene 
hakkab alles põhikooli lõpe-
tama ja esimesi valikuid tege-
ma. Aga kahekümneaastase 
taasiseseisvunud noore Ees-
ti riigi elus on 15 aastat olnud 
väga pikk ja tulemuslik aeg, 
oleme igas valdkonnas tund-
matuseni muutunud. Oma-
valitsuse ülesannete ja avali-
ke teenuste mahtu siis ja nüüd 
ei saa võrreldagi. Pilt on teine 
ka ümberringi vaadates – või-
me lausa kasutada uhket ter-
minit „kultuurmaastik”, sest 
enam ei ole näha söötis põlde 
ega räämas hooneid ja teidki 
tehakse üha paremaks. Tee-

nindusest-kaubandusest ja 
kõigest muust rääkimata. Ta-
haks loota, et oleme ka palju 
targemad kui toona. 

Jõelähtme vallalehe esime-
ne toimetaja Margit Pärtel 
meenutab, et valla oma lehe 
mõte sai alguse külaskäigul 
Rootsi sõprusvalda. „Alusta-
sime põlve otsas, peamisteks 
töövahenditeks käärid, liim ja 
koopiamasin. Praeguseks on 
ajaleht Jõelähtme saanud ar-
vestatavaks väljaandeks ja se-
da ka väljanägemise poolest.“ 

Jõelähtme vallaleht hõl-
mab 15 aastakäiku kohalik-
ku aja lugu ja ajalugu, kajastu-
si sündmustest ja ettevõtmis-
test, portreid tuttavatest ini-
mestest. Lehe varasemad aas-
takäigud moodustavad väär-
tusliku varasalve, siit saab ta-
gantjärelegi huviga jälgida 
mitmeid tähtsaid protsesse 

ja arenguid, vaadata, kuidas 
meie valla elanikud aastaid 
tagasi välja nägid jne. Mitte 
ühestki teisest trükiväljaan-
dest ei saa lugeda oma kodu-
kandi uudiseid. Mitte üheski 
ei näe nii palju tuttavaid nä-
gusid. Ega asjata öelda, et val-
la ajalehe roll kohaliku iden-
titeedi kujundaja ja kandjana 
on asendamatu tähtsusega. 

Näiteks 1996. aasta teisest 
lehenumbrist saab lugeda, et 
valla 18. laulupäeval osales 
548 esinejat, imekombel olid 
paljud väikesed koorid „tal-
ve üle elanud“. Toimetaja mu-
retses siiski unarusse jäänud 
rahvatantsu pärast ja märkis 
sedagi, et lastekoorid on kok-
ku kuivanud. Samal laulupäe-
val anti esmakordselt üle Jõe-
lähtme vallavalitsuse poolt 
loodud Elsa Rikandi kultuuri-
preemia ja lubati hakata pree-

miat välja andma igal aas-
tal. Seda lubadust on täidetud 
tänaseni. Muide, laulupäevi 
peeti 1979. aastast alates igal 
suvel, ainult 1992 jäi vahele, 
sest samal päeval toimus ra-
havahetus. Rubla läks ja kroon 
tuli, kõik tahtsid uut oma raha 
kohe näha ja käes hoida, kellel 
see aeg oli siis laulupäeva pi-
dada. 

Täpselt neli aastat on aja-
leht Jõelähtme kukkunud üks 
kord kuus igasse valla post-
kasti. Lehte tehakse luge-
ja jaoks, see peab kajastama 
meie inimestele olulisi ja oo-
tuspäraseid teemasid. Lugeja 
teab, mida oodata, ning oskab 
kõige paremini kaasa mõelda, 
oma kaastöödega lehte huvi-
tavamaks muuta. Aitäh kaas-
autoritele, tänu kellele saab 
iga lehenumber sisukam. Ter-
vitused vallalehe tähtsal sün-

nipäeval kõigile endistele toi-
metajatele, kõigile neile, kel-
lest sõltub meie lehe sisukus 
ja hea käekäik! Eriline tänu 
just lugejatele, oma valla ini-
mestele!

Järgneb lk 2 ja 3

Leitnant Alvar Jaamu 

Võidupüha tähistamine 
on tänapäeval leidnud ka 
veidi uuema tähenduse ja 
on laulupeo kõrval muutu-
nud rahvuslikuks sündmu-
seks. 

Võidupühal demonstreeri-
me iseendale, oma rahvale ja 
naaberriikidele tugevat üh-
tekuuluvust ning valmidust 
seista iseseisvuse eest. Ees-
ti mehed ja naised näitavad 

oma valmisolekut riigi kait-
seks. 

Ehk vähem teadaolev fakt 
on võidupüha tegelik põh-
jus. Kuigi ollakse küll kuul-
nud Võnnu lahingust, ei seos-
tata seda siiski võidupühaga. 
Olgu meeldetuletusena mai-
nitud, et võidupüha on Ees-
ti riigipüha, mida peetakse 
23. juunil alates aastast 1934. 
Sellega tähistatakse Eesti või-
tu Saksa landesveeri üle Võn-
nu lahingus 23. juunil 1919.

Ka minule jääb see ajaloo-
sündmus juba kaugeks, vaa-
tamata võidu ülisuurele täht-

susele Eesti ajaloos. Pigem 
on võidupüha ka minu jaoks 
sümboolne rahvuslik täht-
päev, mil pööratakse roh-
kem tähelepanu kaitsestruk-
tuuridele. Võidupüha annab 
hea võimaluse suurendatud 

huvi valguses esitleda kait-
se- ja julgeolekustruktuuri-
de võimekust ning propagee-
rida liitumist nendega. Kuigi 

Eesti pinnal saavutatud sõja-
listest võitudest ja kaotustest 
on palju aega möödunud, ei 
saa kahjuks selles ebastabiil-
ses maailmas loota rahu iga-
vesele püsimisele. Pidev val-
misolek ja rahva kaasatus rii-
gikaitseks on meie rahvusli-
ku julgeoleku tagatis.

Riigikaitse väljaõpe on li-
saks selle vajalikkusele tege-
likult ka põnev. Osalejad kii-
davad saadud kogemusi ning 
nii mõnelegi saab militaarne 
tegevus täiendavaks vaba aja 
harrastuseks. See on justkui 
osalemine märulifilmis. Eriti 

suurde vaimustusse satuvad 
noored, kellele on tähtis saa-
da algul võimalus põnevateks 
seiklusteks ja seejärel tasapisi 
suunduda üha enam harivale 
teele kuni lõpuks saada täie-
lik väljaõpe ja treenitus. 

Kui oled liitunud mõne 
kaitsestruktuuriga ja osaled 
võidupühaparaadil või mõ-
nel teisel suuremal rivistusel, 
siis seal kohal olles sind val-
davat tunnet ei saa sõnades-
se panna. See on õlg õla kõr-
val teineteisele toeks olemise 
tunne, sa oled üks paljudest – 
E pluribus unum.

1996–1997 Margit 
Pärtel
1997–1999 Ain Alvela
2000–2005 Piia Ruber
2006 Anna-Maria 
Veidemann, 
Priit Põldma
2007 Meeli Hunt, 
Merike Metstak
2008 Liina Kusma, 
Merike Metstak
2009 kuni k.a Merike 
Metstak

Vallalehe 
toimetajad

JÕELÄHTME VALLALEHT 15

Võidupühast ja riigikaitsest

Võidupühaparaadi 
tunnet ei saa sõna-
desse panna.

Mart Arrak
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Elutee üks 
verstapost 

Oma küla 
päevad

verstapost 
Margus Kirja,
juuli 1996

All Jõelähtme kirikuvõl-
ve tähistati 30. juuni jumala-
teenistuse käigus ka kahte 
sündmust: praost Harri Rei-
nu viimast teenimist ning 50 
aasta taguse leeri mälestus-
päeva. 

30. juunil 1946. aastal oma 
usku kinnitanud neljaküm-
nest inimesest oli kuldleerilis-
te hulgas 17 konfirmanti. Üle-
jäänuid oli kutsunud surm 
või kaugemad rajad, halvanud 
haigus või ilmalik elu. Üheskoos 
seisti püha altari ees nagu aasta-
kümneid tagasi, taas võeti vastu 
õnnitlusi – küll juba järeltuleva-
telt põlvedelt. Kirikusse jäid seda 
sündmust meenutama kaks hii-
gelsuurt altariküünalt. Kuldlee-
rilised ise jäid aga ühise pidulaua 
taha möödunud aegu noorusliku 
naeruga meenutama. 

Soovime õnnistust: Ella Jaagu, 
Helmut Haab, Arno Haavel, Sel-
ma Krem, Ellen Salumets, Osvald 
Lahesalu, Erich Laur, Arved Peet-
rimägi, Elmar ja Ester Peetrimä-
gi, Maimu Pohl, Irene Randjõe, 
Albert Remmelt, Helju Raik, Sal-
me Mesikäpp, Elmar Ventsel.

ppppppääääeeevvvvaaaad
Marika Kurvet, 
Neeme rahvamaja juhataja, 
juuli 1996

Ajalukku lähevad kolmandad 
Neeme küla päevad sellega, et kü-
la sai endale lipu ja vapi, mis said 
ka Jõelähtme koguduse vaimu-
liku Margus Kirja poolt õnnista-
tud. Lipu ja vapi kujundas heral-
dik Priit Herodes, kes rannakü-
lade ajaloost lähtudes valis kil-
bile kaks kala. Küla sümboolika 
täiustamine lipu ja vapi näol on 
tegelikult teiseks sammuks, sest 
küla pitsat on kinnitanud Neeme 
küla oma volikogu otsuseid juba 
aasta jagu.
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Art Kuum

Kandideerisin Jõeläht-
me vallavolikokku selleks, 
et muuta vallajuhtimine 
ausaks ja läbipaistvaks.

Võin kinnitada, et neist põ-
himõtetest olen lähtunud 9 
aastat, mil volikokku olen 
kuulunud. Kõigi nende aasta-
te jooksul ei ole vallavalitsus 
ega volikogu langetanud ain-
satki otsust, kus minul otse-
ne või kaudnegi huvi oleks ol-
nud. Loomulikult ei ole vald 
ostnud minu firmadelt kaupu 
ega teenuseid või muul moel 
olnud minu või mõne minu lä-
hisugulasega rahalistes suhe-
tes. Ma ei usu, et vallavoliko-
gus oleks täna ühtegi teist lii-
get, kes enda kohta sama väi-
ta võiks! (Vabandan, kui mõ-
ni üksik äkki on.) Olen voliko-
gu liikmena alati ausalt seis-
nud vallakodanike huvide eest 
ja teen seda edaspidigi. Seda 
üllatavam oli minu jaoks luge-
da umbusaldusavaldust, kus 
mind süüdistatakse valetami-
ses ja vassimises. Kinnitan, 
et tegemist on puhta laimu-
ga. Olen pöördunud umbusal-
dusavaldusele allakirjutanute 
poole ja palunud, et nad oma 
süüdistusi faktidega kinnitaks 
ja argumenteeriks, kuid siiani 
pole mulle keegi vastanud ega 
ainsatki fakti esitatud. Olen 
andnud süüdistajatele võima-
luse oma sõnad tagasi võtta. 
Kes seda teha ei soovi, neil pa-
lun peagi oma väiteid kohtu et-
te tõestama tulla.

Kuigi umbusaldusavalduses 
on põhjusteks kirjutatud mi-
dagi muud, tean, et umbusal-

damise tegelikuks ajendiks on 
see, et Laheranna kinnistute 
uue müügilepingu kinnitami-
se aprillikuise volikogu istungi 
päevakorrast välja jätsin (eel-
nõu oli puudulikult ette val-
mistatud: puudusid isegi sele-
tuskiri ja hindamisakt). Teada 
oli ka, et üks koalitsioonipart-
neritest – IRL – ei toeta lepin-
gu heakskiitmist esitatud ku-
jul. Sellele vaatamata oli val-
lavalitsuse surve ostu-müügi-
leping kiirelt volikokku tuua 
ja läbi suruda tohutu. Mina 
aga otsustasin aja maha võtta. 
Olen veendunud, et käitusin 
õigesti, kui tegutsesin nii oma 
südametunnistusest kui voli-
kogu töökorrast juhindudes, 
seistes vallakodanike huvide 
eest ning laskmata ennast se-
gada ohust, et see mulle voliko-
gu esimehe koha maksma võib 
minna. See, et tänaseks lepin-
gut oma algversiooniga võrrel-
des on mitmes punktis muu-
detud ja vajalikud seletuskir-
jad ning hindamisaktid juur-
de lisatud, tõestab ilmekalt, et 
minu otsus Laheranna uut os-
tu-müügilepingut aprillis voli-
kokku kooskõlastamiseks mit-
te lubada oli igati õige. Kahju, 
et need muudatused olid roh-
kem vormilised kui sisulised, 
ja oma olemuselt on tänagi te-
gemist vallale selgelt kahjuliku 
lepinguga.

Laheranna kinnistute os-
tu-müügileping sõlmiti ligi 10 
aastat tagasi toimunud enam-
pakkumise tulemusena. Pal-
ju on seda lepingut viimastel 
aastatel kritiseeritud, kuid tõe-
le näkku vaadates tuleb tun-
nistada, et uus leping on val-
la jaoks veelgi kahjulikum. Kui 
vana lepingu alusel oleks vald 

kinnistute eest võinud loota 
9,5 miljoni krooni müügihin-
na laekumist varem või hiljem, 
siis uue lepingu järgi ei saa me 
sedagi. Nüüd jääb arendaja ko-
hustuseks vaid iseenda kinnis-
tuid teenindava kõnnitee ra-
jamine ja Neeme kooli detail-
planeeringu koostamise toe-
tamine ning ostuhind saab-
ki tasaarveldatud. On püütud 
jätta muljet, nagu oleks uus le-
ping valla jaoks kasulik, aga 
eks sellist muljet üritati jät-
ta ka 10 aastat tagasi, kui alg-
ne leping volikogu poolt heaks 
kiideti. Kahjuks pole teada, kes 
olid need volikogu liikmed, kes 
10 aastat tagasi vallale nii kah-
juliku otsuse langetamist toe-
tasid, kuid täna oleme elekt-
roonilise hääletamise abil loo-
nud olukorra, kus uue lepingu 
toetajad oma nimed igaveseks 
valla ajalukku kirjutavad.

16.05.2011 saatis Laheran-
na arendaja Sulo Nigol valla-
volikogu liikmetele minu vas-
tu suunatud laimukirja, kus ta 
muude alusetute süüdistuste 
kõrval kirjutab: „... koalitsioon 
on teinud mõistliku otsuse, 
leppides kokku volikogu esi-
mehe väljavahetamises.“ Ja oh 
imet, juba järgmisel õhtul esi-
tatakse Reformierakonna ni-
mekirjas kandideerinute, vali-
misliidu SDÜ Tõnu Truumaa 
ja Aare Värte ning valimisliidu 
JAA esindaja Marko Raudlami 
allkirjaga umbusaldusavaldus 
volikogu esimehe vastu! (Hu-
vitav paralleel: täpselt samade 
allkirjadega esitati paar näda-
lat varem Laheranna uus ostu-
müügileping volikogule kinni-
tamiseks). Tekib küsimus, kel-
le käes on võim meie vallas te-
gelikult? Kes otsustab, millal 

ja kellele umbusaldust aval-
datakse? Kes otsustab, milli-
se hinna ja milliste tingimus-
tega müüakse ära Laheran-
na kinnistud? Kas nääpsuke 
vallavõim suudab vastu seista 
arendajate survele nende äri-
huvid esiplaanile seada ja ava-
likest huvidest lihtsalt üle sõi-
ta? Täna toimuv on kindlaks 
tõestuseks, et ei suuda! 85 hek-
tarit maad antakse ära pool-
muidu ning võetakse kauba 
peale arendaja ees veel mitme 
miljoni krooni ulatuses lisako-
hustusi, ehituskeeluvööndi vä-
hendamise taotlemise kohus-
tusest rääkimata. Eelnõu esi-
tajate arvates on tegemist val-
la jaoks väga kasuliku lepin-
guga. Kes julgeb teisiti mõelda 
ja öelda, see valatakse laimu-
ga üle ning võetakse oma ko-
halt maha. Kummitempel alla 
ja tehtud!
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ja tehtud!

Repliik
Andrus Umboja
Vallavanem

Art Kuuma väited umb-
usalduse seotuse kohta La-
heranna arendusega on de-
magoogilised ja valelikud. 
Juba 29. aprillil toimunud 
IRLi osakonna koosolekul 
otsustati, et Art Kuum astub 
valetamisega vahelejäämi-
se tõttu koalitsioonipartne-
rite nõudmisel volikogu esi-
mehe kohalt tagasi. Infor-
matsioon oli juba enne 16. 
maid avalikult teada ning 
sellega on kõigil võimalik 
tutvuda ka valla kodulehe 
vahendusel.

Vastus umbusaldusavaldusele

Igakuine viimase neljapäeva volikogu istung oleks 
möödunud ilmselt tavapärases rütmis, kui poleks aruta-
tud umbusaldusavaldust volikogu esimehele Art Kuuma-
le ning Jõelähtme valla ja OÜ Jõelähtme Arendusgrupp 
vahel sõlmitavaid lepinguid.

Esimese punktina tuli arutusele umbusaldusavaldus, mis 
oli üheksa volikogu liikme poolt sisse antud 17. mail toimu-
nud volikogu istungil. Vastavalt kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadusele tuleb umbusaldus panna järgmise voli-
kogu istungi päevakorda. Volikogu liige Riimas Ukanis lu-
ges umbusaldusavalduse teksti ette. Ta heitis üheksa voli-
kogu liikme nimel Art Kuumale ette tema vääritut ja voli-
kogu esimehele sobimatut käitumist ning valetamist valla-
volikogu ja volikogu komisjonide liikmetele aprillikuu vo-
likogu eestseisuse koosolekul päevakorra osas langetatud 
otsuste kohta. Sellele lisaks kahjustas Art Kuum Jõelähtme 
valla mainet, esitades ajakirjandusele teadlikult väärinfor-
matsiooni nii koalitsioonipartnerite kui ka Jõelähtme val-
la poolt sõlmitud lepingutega võetud õiguste ja kohustus-
te kohta. 

Nagu on märgitud umbusaldusavalduses, ei avaldatud 
Art Kuumale umbusaldust Laheranna arenduse lepingute 
muutmisega tekkinud vaidluste tõttu. Selle kinnituseks on 
Art Kuum juba 29. aprillil teatanud IRL Jõelähtme osakon-
na juhatusele, et esitab järgmisel volikogu istungil tagasias-
tumise avalduse seoses koalitsioonipartnerite nõudmisega 
valetamiselt tabatud volikogu esimees välja vahetada. Ku-
na tagasiastumise avaldust Art Kuum hoolimata ka omaen-
da erakonna liikmetele antud avalikust lubadusest ei esita-
nud, ei jäänud teistel koalitsioonisaadikutel muud võima-
lust kui avaldada Art Kuumale umbusaldust.

Art Kuum ei nõustunud umbusaldusavalduses tooduga, 
vaid vastas omapoolse avaldusega, millega on kõigil võima-
lik käesolevas lehes ka tutvuda. Lõpuks pandi umbusaldus-
avaldus Art Kuuma vastu hääletusele ja häältega 9 poolt, 0 
vastu ja 0 erapooletut avaldati 
Art Kuumale umbusaldust. Ku-
ni uue volikogu esimehe vali-
miseni täidab volikogu esime-
he ülesandeid volikogu aseesi-
mees.

17. mail toimunud volikogu 
istungil arutas volikogu Lahe-
ranna arendaja, OÜ Jõeläht-
me Arendusgrupp ja valla va-
hel sõlmitud Laheranna kin-
nistute ostu-müügilepingute muutmist ja Laheranna 2, 3, 
4 detailplaneeringu elluviimise lepingu sõlmimist. See-
kord jätkas volikogu samade lepingute arutelu. Huvita-
vaks faktiks osutus, et praeguse volikogu liikmete hulgas 
on ka kaks volinikku, kes osalesid Laheranna lepingute et-
tevalmistamisel ja heakskiitmisel juba 1999. ja 2001. aastal. 
Kahjuks ei soovinud Maido Pajo ja Ardo Lass sel ajal toi-
munud arutelude ja põhjenduste kohta selgitusi anda. Ka-
he istungi vahele jäänud ajal oli vallavalitsus jätkanud läbi-
rääkimisi arendajaga, mille tulemusel tegi arendaja täien-
dava pakkumise vallale üle anda 25% Laheranna 4 kinnis-
tust ning tasuda vallale Neeme kooli rajamiseks iga müü-
dud Laheranna 1 ja 5–8 kinnistu võõrandamisest 1500 eu-
rot, kuid see pakkumine on seotud juba Laheranna 1 ja 5–8 
detailplaneeringute kehtestamisega. Arutelu oli pikk ja 
konstruktiivne ning häältega 8 poolt, 5 vastu ja 2 erapoole-
tut otsustas volikogu lepingu muudatused ja Laheranna 2, 
3 ja 4 arenduslepingu heaks kiita.

Positiivne on see, et kui vana lepingu kohaselt oli aren-
dajal õigus kogu müügihind oma arenduse sees tasaarvel-
dada, siis nüüd rajatakse tasumata müügihinna eest ko-
gu piirkonna tarbeks 8,4 km pikkune kergliiklustee, mis 
saab alguse Jägala-Joa külast. Positiivne on ka see, et tee 
valmimise tähtaeg saabub poole kiiremini kui kohustus 
tasuda kinnistu ostu-müügihind vallale, mis vana lepin-
gu järgi oleks pikenenud detailplaneeringu kehtestamisest 
praeguse hetke seisuga ca 7,5 aasta võrra. Samuti panus-
tab arendaja kohaliku poolsaare taristusse uue reoveeka-
nalisatsiooni arendamisega, muu hulgas tasub Neeme reo-
veepuhasti laiendamisega seotud kulud ca 15 miljoni kroo-
ni väärtuses. Lisaks annab arendaja 500 000 krooni Neeme 
küla uue lasteaia-algkooli rajamiseks vajalike detailplanee-
rimise ja projekteerimisega seotud kulude katmiseks. Läbi-
rääkimised arendajaga pole aga veel lõppenud, kuna jätka-
takse Laheranna 1 ja 5–8 kinnistutega seonduvate kokkule-
pete arutelu.

Volikogu 
esimehe veerg
Marko Raudlam 

Arendaja tasub 
ka kanalisatsiooni 
ja reoveepuhasti 
rajamise kulud 
ca 15 miljoni 
krooni ulatuses.

Laheranna lepingute tegelik sisu
1999. ja 2001. aasta lepingud

Vald Arendaja

Müüs konkursi korras 
Laheranna 1-8 kinnistud 
OÜ Jõelähtme Arendus-
grupile hinnaga 11,8832 
miljonit krooni

Saab lepinguga õiguse müügihind tasaarveldada arenduse siseste töödega taristu ja muude kulude osas

Tasaarveldas perioodil 1999 kuni 2001 aktidega Laheranna kinnistutel tehtud kulud summas 2,26 miljonit 
krooni

Tasaarveldamata müüginna tasumise kohustus 10 aasta jooksul. Juhul kui vald ei kehtesta 2 aasta jooksul 
müügilepingu sõlmimisest detailplaneeringut, pikeneb selle aja võrra maksetähtaeg. Vald on viivituses käe-
solevaks hetkeks juba 7,5 aastat

2011. aasta lepingute muudatused

Vald Arendaja

Võtab kohustuse rajada 
Neeme küla ja Laher-
anna 8
vahele kergliiklustee 
pikkusega ca 1,6 km 
maksumusega 
ca 3 miljonit krooni

Võtab kohustuse rajada Jägala-Joa külast kuni Laheranna 8 põhjapiirini ca 8,4 km pikkuse kergliiklustee mak-
sumusega ca 10 miljonit krooni, mille valmimisel loetakse kinnistute müügihind vallale tasutuks

Võtab kohustuse fi nantseerida Neeme lasteaia-algkooli detailplaneerimist ja projekteerimist 500 000 krooni 
ulatuses

Võtab kohustuse rajada Neeme küla ja Laheranna arenduse vaheline kanalisatsioonitrass ning puhasti laien-
dus maksumusega ca 15 miljonit krooni

Võtab kohustuse arendusala sisese taristu väljaehitamiseks kolme aasta jooksul detailplaneeringu kehtesta-
misest

Tegi täiendava pakkumise Laheranna 4 kinnistute osaliseks üleandmiseks vallale ja pakub Laheranna 1, 5-8 
kinnistute võõrandamisel pärast nimetatud alale detailplaneeringu kehtestamist 1500 eurot iga kinnistu 
müügist Neeme kooli ehitamise fondi.
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Loo Keskkooli abiturient sai Saksamaa stipendiumi

Esimene õppeaasta Jõelähtme 
Muusika- ja Kunstikoolis

Lool on Eesti üks parimaid koole

Helgi Org
Michael Kirschinger

Tallinna Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumisse kogunes 
saksa keele õppijaid üle 
Eesti. 

Saksamaa  suursaadik Ees-
tis Dr. Martin Hanz ja hari-
dusminister Jaak Aaviksoo 
andsid rahvusvahelise saksa 
keele eksami sooritajatele üle 
keelediplomid, DSD-d (Deut-
sches Sprachdiplom). See dip-
lom avab nii Saksamaa, Aust-
ria kui ka Šveitsi ülikoolide uk-
sed. Kokku olid kutsutud DSD 
sooritajad Tallinnast, Tartust, 
Haapsalust, Viljandist ning 
Harjumaalt. Loo Keskkoolist 
viibisid üritusel abituriendid 
Kadri Kaasik, Terje Hallmä-
gi ja Riti Pajula. Kohal olid sa-
muti ministeeriumi esindajad, 
koolide direktorid, saksa keele 
õpetajad ja lapsevanemad. Li-
gi sada Eesti õpilast sai diplo-
mi, mis lubab neil Saksamaale 
õppima minna ilma keeletes-
ti tegemata. See on tipptase, 
midagi enamat pole võimalik 
saavutada.

Pidulikul üritusel kuuluta-

ti välja ka õpilane, kellele Sak-
samaa Liitvabariik andis üle 
täisstipendiumi kolmeaasta-
seks õpinguajaks Saksamaal. 
Eestist osutus ainsaks õnneli-
kuks Kadri Kaasik, Loo Kesk-
kooli 12. klassi lõpetaja. 

Igal aastal antakse üle maa-
ilma DAAD-i stipendiumi väl-
ja ainult 80 noorele inimese-
le. Loomulikult tuli Kadril eel-

nevalt läbida konkurss Eestis, 
kust sai edasi lõppvooru neli 
kandidaati. Väljavalituks osu-
tuski Kadri. 

See on suur tunnustus ka 
Loo Keskkoolile. Kool kuu-
lub 2008. aastast 13 Eesti koo-
li hulka, kellel on õigus õpeta-
da ja valmistada õpilasi ette 
rahvusvaheliseks saksa keele 
kõrgema taseme – DSD – ek-
samiks. Loo Keskkool on neid 
väheseid koole Eestis, kus on 
20 aastat õpetatud võõrkee-
li lisaainetena. Esimese võõr-

keele mängulise õppega alus-
tatakse juba 1. klassis, tei-
ne võõrkeel lisandub 3. klas-
sis ning 6. klassis hakatakse 
õppima kolmandat. Keskkoo-
lis on võimalik lisada neljaski 
võõrkeel. Mitmekeelsus ei ole 
Loo kooli õpilastele tühipaljas 
sõnakõlks, enamik 2011. aasta 
lõpetajatest on õppinud kol-
me, isegi nelja võõrkeelt. Õpi-
lased oskavad seda hinnata, 
seda enam, et nüüd tuli nii-
sugune kõrge tunnustus.

Kadri Kaasik plaanib min-
na Saksamaale psühholoo-
giat õppima. Kõrgkool on küll 
veel välja valimata, aga tead-
mine, et stipendium sisal-
dab kolme aasta õppimis- ja 

elamiskulusid, õppemaksu 
ja taskuraha kuni bakalaure-
usekraadi saamiseni, annab 
kindlustunde. 

Ema Helgi Kaasik ütles, et 
Kadri on peres noorim, aga 
kõik pere neli last on lõpeta-
nud Loo Keskkooli ja jätkanud 
edukalt õpinguid eri kõrgkoo-
lides.  

Jõelähtme vallavalitsus 
väärtustab haridust, toetades 
nii moraalselt kui materiaa-
lselt keeleõpingutega seotud 
projektide edendamist. 

LLLLLLoooooooooooolll ooon Eesttttiii üüüükkkkssss pppppppaaaarrrima
Merike Metstak

Kristtina Toll ja Lii Raa-
suke lõpetavad Loo Kesk-
kooli kuldmedaliga

Inimene, eriti laps, vajab te-
gutsemiseks kaht asja: ees-
märki ja tunnustust.

Kooliaasta lõpuaktusel ja 
parimate pidulikul vastuvõtul 
öeldi palju ilusaid sõnu. „Meie 
ühiskond on saavutuspõhine, 
orienteeritud kõige paremate-
le, nendele, kes suudavad en-
dast rohkem anda,“ ütles valla-
vanem Andrus Umboja. 

Loo kool on hea kool, õpilas-
te saavutusi saksa, inglise ja 
soome keeles ning muusikas 
ja spordis tunnustati kordu-
valt nii maakondlikult kui üle-
riigiliselt. Loo kooli direktor 
Ants Rebane märkis, et kooli-
le tegi au abiturient Kadri Kaa-
siku Saksa stipendium ja Vio-
letta Osula konkursi „Eesti lau-
lulaps 2010“ tiitel. Käsitööõpe-
taja Urmas Pohlak rõõmustas, 
et iga nelja aasta tagant toimu-
va laulu- ja tantsupeoga seo-
tud näitusel „Eesti ehe“ on väl-
jas mitmed Loo laste tööd. Es-
makordselt toimunud valla 
koolide spordipäeva medalid 
olid laste endi poolt maitsekalt 
kujundatud ja käsitööna val-
mistatud. Ühisel spordipäeval 
sõbrunesid ja toetasid Loo ja 
Kostivere lapsed üksteist, eriti 
need, keda sidus varasem las-
teaiasõprus. Kehalise kasvatu-
se õpetaja ja spordipäeva üks 
organisaatoreid Rain Peeran-
di kinnitas, et kahtlemata oli 

läinud õppeaasta kõige sä-
ravam sündmus ülevallaline 
koolide spordipäev. Rõõmu 
tegi talle meie laste edukas 
esinemine Harjumaa koo-
lide meistrivõistlustel. Näi-
teks murdmaa krossijook-
sus võitsid Loo kooli tüdru-
kud Harju meistri tiitli ja oli 
veel palju teisi häid saavutu-
si. On poisse, kes mängivad 
Eesti koondises jalgpalli. 

Aasta tegu 2010 meie val-
las oli Jõelähtme muusika- ja 
kunstikooli loomine. Seljata-
ha jäi esimene õppeaasta. Ta-
sub märkida, et iga neljas Lei-
li ja Aare Värte õpetatud Loo 
kooli laps läheb suurele laulu-
peole, kokku koguni neli koori.

MMMMuuuuuuuuuusika- ja Kunstikoolis
Tiina Muddi
Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli direktor

Esimene õppeaasta Jõe-
lähtme Muusika- ja Kuns-
tikoolis on jõudnud lõpule. 
Kuidas on see möödunud? 

Kui võrrelda praegust muu-
sikakooli eelnevatel aastatel te-
gutsenud muusikaklassiga, siis 
nüüd on kogu õppetöö kind-
lates raamides ja see on hästi 
mõjutanud ka õpilaste suhtu-
mist õppetöösse. Kahjuks lei-
dub ikkagi ka selliseid õpila-
si, kes ei võta õppetööd piisava 
tõsidusega. Peamiseks prob-
leemiks on kujunenud õpilas-
te vähene pilliharjutamine ko-
dus. Kui juba muusikakooli as-
tutud, siis peaks endale sel-
geks tegema, et õppima haka-
tud instrumenti peab harju-
tama praktiliselt iga päev. Sel-
le eelduseks on ka pilli olemas-
olu kodus.

Õppeaasta 2010/2011 lõpetas 
kooli põhiosas 51 õpilast (Lool 

38 ja Kostiveres 13). Muusika-
kooli eelkoolis õppis 50 õpilast 
(Lool 11, Kostiveres 22 ja ala-
tes veebruarist Neemes 17 õpi-
last). Põhikooli osas oli kiitus-
kirja ära teeninud 25 õpilast. 
Samuti said kiituskirjad ja lõ-
putunnistused eelkoolis õppi-
jad. Lapsed, kes veel üldhari-
duskooli I klassi ei lähe, saavad 
jätkata eelkoolis.

Õppeaasta jooksul on toimu-
nud koolis ja väljaspool kooli 
15 kontserti ja esinemist.Täht-
samad neist: osalemine klave-
riansamblite festivalil Lasna-
mäe Muusikakoolis, klaverie-
riala õpilaste esinemine Tal-
linnas Vanalinna Muusikama-
jas, eesti klaverimuusika kon-
kurss Lool, osavõtt Harjumaa 
rahvamuusikapäevast Salme 
Kultuurikeskuses ja esinemine 
Palmse mõisas.

Kõige populaarsem pill meie 
koolis on klaver, mida õppis 
sel õppeaastal 30 õpilast. Tei-
sel kohal on plokkflööt 6 õpi-
lasega ja kolmandal kohal viiul 
5 õpilasega. Uuest õppeaastast 

saab Lool õppida ka kitarri. Sa-
muti tuleb nii Loole kui ka Kos-
tiverre tööle uus klaveriõpeta-
ja. Neemes avame lisaks te-
gutsevale muusika eelkoolile 
ka klaveri- ja kitarriõppe. Lool 
on plaanis septembris avada 
kunstiosakonna eelkool, kuhu 
saavad õppima tulla koolieali-
sed lapsed.

6. ja 7. juunil toimusid sisse-
astumiskatsed muusikakooli. 
Kuigi olime need juba mitu nä-
dalat varem välja kuulutanud, 
tuli Kostiveres katsetele vaid 3 
ja Lool 10 õpilast. Ehk oli laste 
ja lastevanemate vähese huvi 
põhjuseks ka juba alanud koo-
livaheaeg? Kuna on veel vabu 
kohti pilliõppesse, siis korral-
dame täiendavad katsed au-
gusti lõpus. 

Infot Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli tegemiste kohta 
leiate Jõelähtme valla kodule-
helt rubriigi „Haridus“ alt.

Soovin kõigile meie kooli 
õpilastele ilusat suvevaheaega! 
Ärge unustage ka pilli harjuta-
mast! Kohtumiseni sügisel!

Eestist osutus ainsaks 
õnnelikuks Kadri 
Kaasik, Loo Keskkooli 
12. klassi lõpetaja.

 
 13. juunil toimus Loo kooli di-

rektori Ants Rebase juhtimisel 
Loo Keskkooli juubelikomis-
joni esimene istung.

 Kooli 25. juubelit otsustati 
pidada 19. oktoobril 2012. 
Esialgse kava kohaselt 
valmistatakse juubeliks ette 
kooli ajalugu käsitlev trükis, 
korraldatakse spordivõistlusi 
ja näitusi. Juubelipäeval 
toimub pidulik aktus ning 
õhtul meeleolukas koosviibi-
mine. Sündmuse korraldust 
täpsustatakse juubelikomis-
joni edasise tegevuse käigus.

Lii Raasuke ja Kristtina Toll.
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Vaido Niinesalu
Kostivere Põhikooli direktor

I Avaldan kiitust õpilastele, kes 
lõpetasid 2010/2011. õppeaas-
ta kiituskirjaga ja osalesid edu-
kalt olümpiaadidel, konkurssi-
del, võistlustel:
1. klass Kreete Liina Kreen – kii-
tuskiri, 1. klassi emakeeleolüm-
piaadi võitja
Kirke Miller – kiituskiri
Krislin Pihus – kiituskiri
Mai-Liis Õun – kiituskiri
2. klass  Seth Anderson – kiitus-
kiri, edukas ja tubli lauatennise-
mängija
Getryn Martmaa – kiituski-
ri, edukas esinemine Jägala-Joa 
II suusamängudel ja Jõelähtme 
rattamaratonil
Lorena Metsalo – kiituskiri
Ottomar Oga – kiituskiri, edukas 
osalemine Harjumaa 2. klassi 
õpilaste maastikumängul „Tun-
ne loodust, hoia rada“
Andra Pahkma – kiituskiri, edu-
kas esinemine Jägala-Joa II suu-
samängudel ja lauatennisevõist-
lustel, Jõelähtme rattamaratonil, 
edukas osalemine Harjumaa 2. 
klassi õpilaste maastikumängul 
„Tunne loodust, hoia rada“
Berta Pajo – kiituskiri
Aksel Talvoja – kiituskiri
Romi Viskar – kiituskiri, edukas 
osalemine Harjumaa 2.–4. klas-
si tüdrukute joonistusvõistlu-
sel teemal „Sõlg“, edukas osale-
mine Harjumaa 2. klassi õpilas-
te maastikumängul „Tunne loo-
dust, hoia rada“
4. klass Markus Michelson – 
kiituskiri, osalemine Jõelähtme 
valla 4. klasside emakeelepäeva 
olümpiaadil, osalemine mate-
maatikavõistlusel „Känguru“
Susanna-Reti Räim – kiituski-
ri, edukas esinemine Jõelähtme 
valla 4. klasside emakeelepäeva 
olümpiaadil (II koht), osalemi-
ne matemaatikavõistlusel „Kän-
guru“,  „Jõelähtme laululapse“ 
konkursi oma vanusegrupi võit-
ja, edukas esinemine „Harju-
maa laululapse“ konkursi finaa-
lis (II koht), osalemine Jägala-Joa 
II suusamängudel, Jõelähtme 
rattamaratonil, aktiivne õpilas-
omavalitsuse liige
Kuldar Saaremäe – kiituski-

ri, osalemine Jõelähtme valla 4. 
klasside emakeelepäeva olüm-
piaadil, edukas esinemine Har-
jumaa 4. klassi õpilaste mate-
maatikaolümpiaadil, edukas 
esinemine matemaatikavõistlu-
sel „Känguru“ (kooli oma vanu-
serühma parim) 
6. klass  Eileen Lusti – kiituski-
ri, edukas esinemine Harjumaa 
matemaatikaolümpiaadil ja osa-
lemine „Nuputa“ meeskondlikus 
võistluses, aktiivne õpilasoma-
valitsuse liige 
Carmen Niinepuu – kiituskiri, 
edukas osalemine suusamän-
gudel, tubli osavõtt konkursist 
„Jõelähtme laululaps“, osalemi-
ne Harjumaa matemaatikao-
lümpiaadil ja „Nuputa“ mees-
kondlikus võistluses, osalemine 
inimeseõpetuse olümpiaadil ja 
elamusmängude päeval Laulas-
maal, aktiivne õpilasomavalit-
suse liige
Kreet Treiberg – kiituskiri, osa-
lemine inimeseõpetuse olüm-
piaadil ja matemaatikavõistlusel 
„Känguru“, maakondlikul „Koi-
dulauliku“ etlemisvõistlusel (II 
koht), osalemine esseekonkursil 
„Minu koduvald Jõelähtme“
8. klass  Marijell Niinepuu – kii-
tuskiri, osalemine maakondlikul 
emakeeleolümpiaadil, osalemi-
ne esseekonkursil „Minu kodu-
vald Jõelähtme“, edukas osale-
mine Harjumaa matemaatikao-
lümpiaadil (VI koht), „Känguru“ 
võistluse Kostivere kooli oma va-
nuseastme parim,  kooli korru-
tustabelimängu parim, osalemi-
ne Euroopa päeval Püünsis, ak-
tiivne õpilasomavalitsuse liige 

II Avaldan kiitust õpilastele, kes 
lõpetasid klassi hinnetega „4“ ja 
„5“ ja osalesid edukalt olümpiaa-
didel, konkurssidel, võistlustel:
1. klass  Cassandra Terasma – 
hea õppeedukus ja käitumine
2. klass  Markko Belõi – hea 
õppeedukus ja käitumine
Laura-Sandra Buga – hea õppe-
edukus ja eeskujulik käitumine
Emil Hokkonen – hea õppeedu-
kus ja hea käitumine
Jaanika Kaup – hea õppeedukus 
ja käitumine
Markos-Joosep Raudlam – hea 
õppeedukus ja käitumine 

3. klass  Markus Govorun – hea 
õppeedukus ja käitumine
Melissa Prošutinskaja – hea 
õppeedukus ja käitumine  
Karoliina Rämmeld – hea õppe-
edukus ja käitumine, osalemi-
ne Harjumaa 2. –4. klassi tüdru-
kute joonistusvõistlusel teemal 
„Sõlg“
4. klass  Kirsika Kaup –  hea 
õppeedukus ja eeskujulik käitu-
mine, osalemine matemaatika-
võistlusel „Känguru“ ja Jõeläht-
me valla 4. klasside emakeele-
päeval
Hanna Loos – hea õppeedukus ja 
hea käitumine, osalemine Har-
jumaa 2.–4. klassi tüdrukute joo-
nistusvõistlusel teemal „Sõlg“, 
aktiivne õpilasomavalitsuse lii-
ge
Ronald Rahuküla – hea õppe-
edukus ja käitumine, osalemi-
ne Harjumaa 2.–4. klassi poiste 
joonistusvõistlusel „Kaasaegne 
auto“, osalemine matemaatika-
võistlusel „Känguru“
Emma Treiberg – hea õppeedu-
kus ja käitumine, osalemine ma-
temaatikavõistlusel „Känguru“, 
Harjumaa algklasside õpilaste 
etluskonkursil ja Jõelähtme valla 
4. klasside emakeelepäeval, osa-
lemine Jägala-Joa II suusamän-
gudel ja Jõelähtme rattamarato-
nil
Armin Uutar – hea õppeedukus 
ja käitumine
5. klass  Markus Käärik – hea 
õppeedukus ja käitumine, osa-
lemine „Nuputa“ meeskondli-
kus võistluses, edukas esinemi-
ne suusavõistlustel ning lauaten-
nises
Andre Vinkel – hea õppeedukus 
ja käitumine
6. klass  Joel Saaremäe – hea 
õppeedukus ja eeskujulik käitu-
mine, osalemine matemaatika-
võistlusel „Känguru“ ja elamus-
mängude päeval Laulasmaal
8. klass  Mariin Kroon – hea 
õppeedukus ja eeskujulik käitu-
mine, kooli ajalehe toimetamine, 
vallalehele kaastöö tegija, osale-
mine esseekonkursil „Minu ko-
duvald Jõelähtme“, osalemine 
Euroopa päeval Püünsis, aktiiv-
ne õpilasomavalitsuse liige
Ken-Anders Pahkma – hea õppe-
edukus ja käitumine,  osalemine 

matemaatikavõistlusel „Kängu-
ru“, edukas esinemine lauaten-
nisevõistlustel, suusavõistlustel 
ja Jõelähtme rattamaratonil 
Kristi Tuisk – hea õppeedukus ja 
eeskujulik käitumine
Feliks Sirkas – hea õppeedukus ja 
eeskujulik käitumine, osalemi-
ne matemaatikavõistlusel „Kän-
guru“, väga edukas rattasportla-
ne ja suusataja

III Avaldan kiitust osavõtmise 
eest klassi- ja koolivälistel üri-
tustel:
3. klass  Kristo Kovaljov –  osale-
mine Harjumaa algklasside 2.–4. 
klassi poiste joonistusvõistlusel 
„Kaasaegne auto“
4. klass  Mareike Averson – osa-
lemine Jõelähtme valla 4. klassi-
de emakeelepäeva olümpiaadil
Liis Pajuste – osalemine Jõeläht-
me valla 4. klasside emakeele-
päeval
Carina Maria Paulson – osale-
mine Jõelähtme valla 4. klasside 
emakeelepäeval
5. klass  Kristjan Iljassov – osa-
lemine matemaatikavõistlusel 
„Känguru“
Andrei Kuzminov – osalemine 
matemaatikavõistlusel „Kängu-
ru“
Ardo Rosumovski – osalemine 
matemaatikavõistlusel „Kängu-
ru“, osalemine „Nuputa“ mees-
kondlikus võistluses
6. klass  Annika Allik – osalemi-
ne inimeseõpetuse olümpiaadil 
ja elamusmängude päeval Lau-
lasmaal, osavõtt matemaatika-
võistlusest „Känguru“
Merily Belõi – osalemine mate-
maatikavõistlusel „Känguru“
Erkki Birkholtz – osalemine es-
seekonkursil „Minu koduvald 
Jõelähtme“ 
Jan-Helger Terasma – osalemi-
ne elamusmängude päeval Lau-
lasmaal
7. klass  Kevin Mustonen – väga 
edukas rattasportlane, suusataja 
ja lauatennisemängija
Edvard Prošutinski – edukas esi-
nemine lauatennise- ja suusa-
võistlustel 
8. klass  Janno Roots – edukas 
esinemine lauatennise- ja suus-
avõistlustel ning Jõelähtme rat-
tamaratonil 

Kostivere põhikooli direktori käskkiri

Märka oma lähedasi!

Merike Metstak

Kostivere koolis on iga 
laps oluline, kõik on tege-
mistesse kaasatud, keegi ei 
jää kõrvale.

Direktor Vaido Niinesa-
lu võttis kooliaasta kokku: oli 
palju nii tõsist mõttetööd kui 
suusatamist, ilusaid kontser-
te, huvitavaid väljasõite, talen-
divalimine ja valla laste ühine 
spordipäev, mis lõppes meie 
kooli õpilaste ühise pikniku-
ga rahvamaja juures. „Kiidan 
meie õpilasesindusesindust 
ja soovin, et õpilaste hääl kos-
taks siin koolis üha rohkem. 

Lootsin väga koostööle laste-
vanematega ja olengi neilt pal-
ju abi ja toetust saanud. Iga 
inimene tahab tunda end tur-
valiselt, kõik me tahame kelle-
legi loota, kedagi usaldada, ol-
gu see õpetaja, vanemad või 
sõbrad. Nii emad kui isad on 
siia kooli alati oodatud, üks-
kõik millal. Ka õpetajatelt oo-
tasin koostööd ja see ootus on 
täitunud,“ ütles ta. 

Vaido Niinesalu märkis val-
lajuhtide poole pöördudes, et 
Kostivere koolis pole kohta, 
kus teatrietendusi mängida. 
Kooli näitlejad on üliväga tub-
lid ja andekad ning näitering 
on vaatamata kasinatele olu-

dele pälvinud 
laiemat tun-
nustust. 

K o s t i v e r e 
koolis on 86 
õpilast, kel-
lest 19 said 
k i i t u s k i r j a . 
Kes ei pääse-
nud tänavu 
parimate hul-
ka, saavad se-
da teha järg-
mistel aasta-
tel. Lapsele 
anti üle ka tä-
nukiri oma vanematele. 

Kostivere kooli õpilased ja 
õpetajad osalesid ka rahvus-
vahelises PISA testide prog-

rammis. Eestist tõsteti esile 
Tallinna Reaalkooli ja Kostive-
re Põhikooli. Seoses PISA testi-
de hea tulemusega külastasid 

meie kooli ja Reaalkooli Läti 
ajalehe Diena ajakirjanikud.

Vallavanem Andrus Umb-
oja: „Olete erilisega silma 
paistnud, tasub pingutada, et 
olla mingis valdkonnas pa-
rim. Ärge olge nurga taga ega 
keskmised, tehke oma asja 
alati hästi. Olge erilised ja är-
ge peljake seda välja näidata. 
Soovin teile ilusat suve ja pal-
ju päikest!“

Toomas Känd autasustas 
ülevallalise spordipäeval au-
hinnalisi kohti saavutanuid.

Direktor tänas ka kõiki täis-
kasvanuid, kes on aidanud 
kaasa kooliaasta õnnestumi-
sele: Kalev Algo, Piret Birk-
holz, Karin Harju, Kalli Hein, 

Tiina Kaasik, Allan Kasuk, Siiri 
Kerma, Irja Kingsepp, Toomas 
Kuuse, Toomas Känd, Aimar 
Kütt, Evelyne Lusti, Ain Närep, 
Leena Pilli, Eliko Roomet.

Pensionile suunduv õpeta-
ja Trisberg ütles õiged sõnad: 
„Kodulähedases koolis kas-
vavad lapsed tugevateks. Siin 
hoolitakse kõikidest, esil po-
le üksnes parimad. Väike kool 
pole mitte raasugi halvem 
suuremast, pigem vastupidi. 
Koolielu on läinud huvitava-
maks, on algatatud uusi tava-
sid. Kui õpetaja on rahul ja õn-
nelik, siis on seda ka õpilased. 
Tore, et vald õpetajaid tunnus-
tab ja pöörab meile tähelepa-
nu – see on väga liigutav.“

Eliko Roomet
Kostivere Põhikooli huvijuht

Alates eelmise aasta detsembrist on Kostive-
re Põhikoolis õpilasesindus (ÕE), kelle eesmärk 
on koolielu paremaks muutmine.

Aktiivsed liikmed on Triin Pütsepp, Merylin Paldra, 
Carmen Niinepuu, Eileen Lusti, Susanna-Reti Räim, 
Hanna Loos ja ÕE president Marijell Niinepuu. Lühi-
kese aja jooksul on need toredad õpilased suutnud ju-
ba palju korda saata ning mitmete sündmuste organi-
seerimisel abiks olla. Nii ka siis, kui tekkis mõte korral-
dada üks vahva heategevusüritus. Idee oli koguda ra-
ha Kostivere Põhikooli õpilaste toetamiseks, kellel tih-
tipeale pole võimalik majanduslikel põhjustel ekskur-
sioonidest, reisidest ja muudest väljasõitudest osa võt-
ta.

Reedel, 27. mail toimuski Jõelähtme rahvamajas 
heategevuslik kontsert. Ürituse korraldamise mõ-
te tuli Kostivere Põhikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpe-
tuse õpetajalt, kes juhtis tähelepanu Jaapanis toimu-
nud looduskatastroofile. Sellest õnnetusest hingeliselt 
puudutatud ÕE liikmed tegid ettepaneku kauge maa 
rahvast toetada. Edasi mõeldes jõudsid õpilased hoo-
pis uuele ideele. Kersti, kooli raamatukogu juhataja, 
osutas, et ka meie enda ümber olevad inimesed vaja-
vad tuge ning mõistmist. ÕE esialgsest plaanist kogu-
da annetusi Jaapani loodusõnnetuse ohvritele kasvas 
välja midagi lihtsamat ja kodusemat – oma kooli noor-
te vajaduste märkamine. 

Heategevusüritusel astusid üles Marijell ja Triin, 
Kerli Puusepp Loolt, tantsutrupp Aruba, Manfred Karl 
Parts (KarlM), Kristine Kebbinau, ansambel Breymes 
ja peaesinejana ansambel Kruuv. Kontserdi võib luge-
da igati edukaks ja kordaläinuks. 

Suur tänu esinejatele, kontserdikülastajatele, lahke-
tele annetajatele. Eriline tänu kontserdi korraldamisel 
oma panuse andnud Jõelähtme Vallavalitsusele, Kos-
tivere Noortekeskusele, Kostivere Põhikoolile ja Le-
patriinu baarile.

Väikeses koolis hoolitakse igast lapsest

Harjumaa koolide teatrifestivali preemia – 
Jarek Terasma linnapea Jüri rolli eest.
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Reet  Linna laulis rahvaga 11. juunil Loo kooli sisehoovis.

Lapsevanem Virgo Tigane päästeametist näitas tuletõrjetehnikat.

Rozeta Meos
JLS esimees

Esimesel juunil olid Loo 
aleviku lastel külas Pääste-
ameti tuletõrjujad.

Et suur hulk lapsi saaks kõi-
ke hästi näha ja õpetlikku jut-
tu kuulata, jagati lasteaia- ja 
koolilapsed 50–60 kaupa rüh-
madesse. Esimesed kuulajad-
vaatajad olid Loo lasteaia mu-
dilased, järgnesid Loo kooli 
õpilased. 

Lapsed said uudistada kah-
te päästeautot, kuulda selgi-
tusi autodel olevate seadme-
te ja abivahendite kohta ning 
kuulata ka sireeni, mis mehe-
pojad tõsiseks võttis ning tüd-
rukud kõrvu katma pani. Mu-
dilastega koos olnud emmed 
ütlesid, et see hääl võtab seest 
kõhedaks ja tuleb teha kõik, et 
lapsed seda kunagi kuulma ei 
peaks.

Et soojal suvepäeval tule-
kahju ära hoida, ei tohi teha 
lõket ega visata maha tikku 
ega suitsuotsa. Hea eeskuju 
meie lastele oleks see, kui täis-
kasvanud lasteüritustel ja las-
te juuresolekul üldse ei suitse-
taks. 

Kõik soovijad said korraks ka 
tuletõrjeautos käia ning seejä-
rel andsid tuletõrjujad lastele 
komme ja kleepse. Koolile ja 
lasteaiale toodi infomaterjale, 
mis jagatakse sügisel klassi-
juhatajatele ning lasteaiarüh-
made kasvatajatele.

Koolitusel said lapsed har-
jutada ka Päästeametisse he-
listamist, kui tuli lahti ning 
vaja abi kutsuda telefonil 112 – 
helistaja peab andma võimali-
kult täpse aadressi, et abi tul-
la oskaks ja kirjeldama lühi-
dalt, mis juhtunud on, st mil-
list abi vajatakse. Lapsed said 
teada, et nende kiire helista-
mine võib päästa elu.

Lastekaitsepäev oli suviselt 
väga-väga palav. Tuletõrjevoo-
likust õhku lastud veejuga tõi 
jahutust, pani lapsed rõõmust 
kilkama ning mis seal salata, 
hiljem ka tilkuma. 

Suvist jahutust sportlikele 
koolilastele ja õpetajatele tõi 
ka Jõelähtme vallavalitsuse 
kingitus – Balbiino Jätsiabi au-
to, mis toreda muusikaga Loo 
kooli ette sõitis ning valla koo-
lilastele jäätist jagama hakkas. 
Jahedat maiust said limpsida 
kõik Jõelähtme valla koolide 
lapsed, kes 1. juunil Loo staa-
dionil oma esimest ühist spor-
dipäeva pidasid. Jäätise said 
ka Loo lasteaia mudilased, kes 

lastekaitsepäeva üritusel osa-
lesid ning tublid kuulajad ja 
võistlusel osalejad olid.

JLS tegi lastele kingituse, 
mis kasvab

Jõelähtme Lastekaitse Selts 
tegi 15. mail oma 24. sünni-
päeva puhul kõigile Loo kooli 
klassidele kingituse, mis aas-
tatega kasvab – nimelt väike-
se kirsipuu, mille klasside õpi-
lased üheskoos koolimaja et-
te väikeseks alleeks istutasid. 
Laste ülesandeks jääb puu-
kest hoolega kasta ja hoolit-
seda selle eest, et keegi nende 
puud ei lõhuks. Hoida tuleb ka 
teiste istutatud puukesi. Kõik 
kirsid, mis kunagi puu külge 
kasvavad, on selle istutanud 
klassi õpilaste omad ja tulevi-
kus ka nende laste omad. Loo 
kooli lastel on nüüd lisaks oma 
klassiga esimesel koolipäeval 
istutatud oma lennu kasepuu-
le ka oma klassi kirsipuu.

Merelaager Neemes 
Jõelähtme Lastekaitse Selts 

pakub kõigile meie valla las-
tevanematele võimaluse tulla 
koos oma lastega 6.–7. augus-
til 2011 Neeme randa mere-
laagrisse telkima ja üheskoos 
aega veetma. Osalemistasu 
ühele inimesele on 2 eurot. 
Pere osalemistasu (mitte üle 5 
euro) tasuda koos registreeri-
miselehe tagastamisega hilje-
malt 1. augustiks Loo kultuu-
rikeskusesse JLS aseesimehe 
Hilda Männiku kätte. Regist-
reerimiselehe saab Loo koo-
li kantseleist JLS liikme Ter-
je Mägi käest. Väljasõit on lau-
päeval, 6. augustil kell 11.00 
Loo kooli eest. Tagasi Neemest 
tuleme pühapäeval, 7. augus-
til kell 17.00.

Kaasa tuleb võtta kam-
ba peale telk, magamiskott 
ja -alus; isiklikud sööginõud 
(kauss, sangaga kruus, lusi-
kas, kahvel, nuga); ujumisrii-
ded, suur käterätt, peakate, 
ilmale vastav riietus, tasku-
lamp, sääsetõrjevahend, ran-
nas mängimiseks liivavormid 
jne; tervisetõend perearstilt; 
hea tuju ning rõõmus meel.

Kolm korda päevas paku-
vad laagriliste abiga sooja toi-
tu JLS liikmed Liia Väikmeri 
ja Karin Ajamaa. JLS liige Väi-
no Haab organiseerib lastele 
ATV-dega sõitmise, kanuusõi-
du merel ja vibulaskmisvõist-
luse. Toimuvad ka auhindade-
ga võistlused.

Tule sinagi koos meiega 
Neeme JLS merelaagrisse!

Merike Metstak

Kooliaasta pidulikul 
lõpetamisel tunnustati 
tublisid õpilasi ja soovi-
ti tuult tiibadesse kahele 
lõpetajale. 

Neeme kooli direktor Ka-
rin Soosalu ütles: „Täna on 
teie ees kaks poissi, kes on 
läbinud esimesed katsumu-
sed pikal kooliteel. Vanasti 
oli kuus klassi külakooli suur 
asi, nüüd on see alles millegi 
suure algus. Mõlemad poisid 
on tõestanud, et tahavad õp-
pida, ning mõistnud, et eda-
sine sõltub suuresti neist en-
dist. Oliver on poiss, kes ta-
hab kõike hästi teha. Minu 
soovitus on, et ei maksa kar-
ta teha vigu. Ka vigadest saab 
õppida. Elias on vastand Oli-
verile. Talle piisab ühest vih-
jest asja kohta ja ta tuleb tä-
nu oma ladusale sõnasead-
misoskusele ja avarale sil-
maringile ikka puhtalt väl-
ja. Mõlemad on väga sallivad 
kaaslaste suhtes ning igati 
eeskujuks viiendale klassile, 
kes peavad järgmisel aastal 
nende koha üle võtma.“

Oliver Raudsepp sai aine-
kiituskirja ajaloos ja inglise 
keeles, Elias Tael ainekiitus-
kirja inglise keeles.

Kiituskiri väga hea õppee-
dukuse eest

II klass: Brigitta Saueauk, 
Kustav Prants

III klass: Anna-Maria Pao-
mees, Ave Luise Kiik, Trinity 
Miller, Katarina Metsoja

IV klass: Triinu Prants
Ainekiituskiri ajaloos: Rei-

nart Aleksander Toom.
Ainekiituskiri saksa ja 

prantsuse keeles ja auhin-
naraamat: Brigitta Saue-
auk, Kustav Prants, Katarina 
Metsoja.

Ainekiituskiri ja auhinna-
raamat prantsuse keeles Tri-
nity Miller, Triinu Prants, 
Laura-Anett Leonidov.

Koos lõpuklassi juhata-
ja Kärt Toompuuga istutati 
kooli tagaõue puu. 

Direktor tunnustas ka val-
la koolide spordipäeval silma 
paistnud Neeme lapsi. „Meil 
ei ole spordisaali ega staa-
dioni, valla meistreid see-
eest küll. Martin Adamson 
sai Jõelähtme valla meistriks 
mitmel kergejõustikualal, ta 
õpib hästi ja on tubli moto-
sportlane. Ave Luise Kiik on 
valla meister kaugushüppes 
III klasside arvestuses.“

Lõpetuseks tänati ka kõiki 
tublisid lapsevanemaid.

Kosel toimusid 11. juu-
nil Harjumaa meistrivõist-
lused kergejõustikus. Ras-
mus Rooks tuli kahekord-
seks meistriks meeste klas-
sis kaugushüppes tulemu-
sega 7.46 m ja 100 m jook-
sus ajaga 10,75. Tähelepanu-
väärne on see, et mõlemal 
alal täitis ta osalusnormi 

juunioride Euroopa meistri-
võistlusteks, mis toimuvad 
21.–24 juulini Tallinnas. 18. 
ja 19. juunil võistles Rasmus 
Euroopa meeskondlikel ka-
rikavõistlustel Serbias, esin-
dades Eestit 100 m jooksus 
ja 4 x 100 m teatejooksus. 21. 
juunil on ees gümnaasiumi 
lõpetamine.

Andres Viirpalu

Maikuu viimasel laupäe-
val kogunes aktiivsem osa 
Ülgase külarahvast meie 
tulevasele külaplatsile, et 
jätkata juba eelmisel aas-
tal alustatud korrastustöid. 
Siiani on töid tehtud vaid 
heas usus, ilma kindlustun-
deta külaplatsi saatuse osas, 
sest riigiametite poolt on et-
te veeretatud igasuguseid 
takistusi ja toodud imelik-
ke põhjendusi, miks külale 
maad anda ei saa.

Tänu praegusele valla-
valitsusele on mitu aastat 
kestnud protsess siiski lõpu-
sirgele jõudmas – külale po-
sitiivses suunas. Teadaole-
valt on jäänud veel vaid vii-
mased formaalsused.

Kokkutulnud võtsid kaua-
oodatud uudise rõõmu-
ga vastu ja läkski tööks lah-
ti. Kes silus rehaga maad, 
kes korjas juurikaid ja kive. 
Räämas, künklikust ja võs-
sakasvanud tuletõrjetiigi 
ümbrusest on saamas loo-
duslikult kaunis kokkusaa-
mise koht nii oma rahvale 
kui ka külalistele. Juba ole-

me rajanud lõkkeplatsi, kus 
tänavu peetakse maha kü-
larahva ühine jaanituli.

Suure töö kändude juu-
rimisel ja maa silumisel te-
gi oma masinatega ära Jü-
ri Prommik. Rehadega and-
sid virgalt viimast lihvi nii 
küla raudvara Saima Prom-
mik kui ka Rita Vissak, Ilme 
Ilings ja külavanem Külli 
Ilings. Tegevust jätkus mit-
meks tunniks nii väikestele 
kui suurtele abilistele.

Tööpäev lõppes tradit-
siooniliselt – Rita Vissa-
ku keedetud supi söömise-
ga. Pärast rassimist oli kõi-
gil isu hea ja kokk ei jõud-
nud kiidusõnu ära kuulata. 
Hiljem maitsti ka asjaosa-
liste kaasavõetud soolaseid 
ja magusaid suupisteid ning 
peeti tulevikuplaane. 

Küla eestseisus loodab, 
et järgmisel ühisel üritusel 
osalevad ka need, kes mit-
mesugustel põhjustel po-
le siiani saanud käsi külge 
panna või kel selleks soovi 
pole olnud. Läbi ühiste tege-
miste saame liita külakogu-
konda ja arendada külaelu. 

Lastekaitseseltsilt

Neeme koolis kaks 
lõpetajat

Rasmus Rooks läheb 
Euroopa meistrivõistlustele

Ülgase saigi külaplatsi

Kuusalu
muusikakooli parklas
kell 9.00–11.45

III kvartalis
5. ja 19. juuli
2., 16. ja 30. august
13. ja 27. september

Kehra
Anija valla kultuurikeskuse 
hoone ees
kell 15.00–18.00

III kvartalis
5., 19. ja 29. juuli
2., 16., 26. ja 30. august
13., 23. ja 27. september

Raasiku
Konsumi kaupluse juures
kell 9.00–10.30
Kostivere 
päevakeskuse juures paikneval 
parkimiskohal 
kell 11.30–12.30

III kvartalis
8. juuli
5. august
2. ja 30. september

Loksa 
autobussijaam
kell 9.00–13.00

III kvartalis
15., 22. ja 29. juuli
12., 19. ja 26. august
9., 16. ja 23. september

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadistoma 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.

Karin Soosalu, Elias Tael, Oliver Raudsepp ja Kärt Toompuu.
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Helen Sooväli Sepping

Rebala muinsuskait-
seala väärtuslikud talu-
kompleksid ning maas-
tikud pakuvad võimalusi 
õppida ja osa saada Eesti-
maa ajaloost. 

Õunapuude õitsemise ae-
gu toimus Parasmäe küla 
Wiina talus kaks üritust, kus 
jagati teadmisi nii talumaja 
ehitamisest kui taluelust ja 
igapäevategemistest.

Mai lõpupäevadel korral-
das Eesti Vabaõhumuuseum 
traditsioonilise taluarhitek-
tuuri koolituse, kus õpetati 
paekivimüüride restaureeri-
mist. 2007. aasta alguses käi-
vitus ulatuslik maa-arhitek-
tuuri ja -maastike uurimi-
se ja hoidmise riiklik prog-
ramm, mille peamiseks täi-
deviijaks on Eesti Vabaõhu-
muuseum Elo Lutsepa, Joo-
sep Metslangi ning Tanel 
Tsirgu eestvõttel. See prog-

ramm on seadnud muu hul-
gas eesmärgiks õpetada va-
nade hoonete eest hoolt 
kandma ning seetõttu toi-
muvad igal suvel mitmed 
traditsioonilist taluarhitek-
tuuri käsitlevad koolitused. 
Wiina väärika üle saja-aas-
tase rehielamu rehealuseosa 
müürid olid sobilikud õppe-
materjalid Saaremaalt ko-
hale sõitnud restaureerimis-
spetsialistile Tõnu Sepale, 
kes tutvustas kokkutulnutele 
Eesti maa-arhitektuuris pal-
ju kasutatud paemüüri ladu-
mise tehnikat, selle hooldust 
ja korrastamist. Paemüüri-
spetsialiste on vähe ja vas-
tavaid koolitusi tehakse har-
va, seetõttu täitusid koolitu-
se kohad kiiresti. Parasmäe-
le kogunes 30 müürihuvilist 
ja rehielamu omanikku Har-
ju- ja Raplamaalt, kõigil ühi-
ne soov tundma õppida pae-
müüri olemust ja iseloomu. 
Koolituspäev algas teoreeti-
lise sissevaatega – millistest 
komponentidest teha lubi-

mörti ja kuidas seda kasuta-
da. Vanade hoonete renovee-
rimisel on oluline silmas pi-
dada, et eri aegadel ehitatud 
müüridel on erinevad reno-
veerimistehnikad ning kasu-
tada tuleb just konkreetsele 
müürile mõeldud segu. Vaid 
nii saab tagada müüri kest-
majäämise pikaks ajaks. Li-
saks müüride renoveerimi-
sele tuleb silmas pidada ka 
katusekonstruktsiooni, vun-
damenti ning muid võima-
likke müüri säilimist mõju-
tavaid tegureid. Koolituspäe-
va teises osas andis meister 
Tõnu Sepp väärtuslikke nõu-
andeid, kuidas paemüüri pa-
randada ning vuukida. Pae-
müüriõpilased said meist-
ri pilgu all valmistada lubja-
mördisegu, proovida töövõt-
teid ning parandada Wiina 
talu müüre. Paemüüri koo-
lituspäev lõppes tunnistus-
te jagamisega ning üheskoos 
tõdeti, et lihtsam on küll ehi-
tada tänapäevaste materjali-
dega uusi maju, kuid vanad 

hooned ja rehielamud kuu-
luvad Eestimaa pärandi kul-
lafondi, mida tuleb üheskoos 
hoida ja kaitsta ning mille 
eest auga hoolt kanda.

Kooliaasta viimasel näda-
lal korraldasime koos ajaloo-
õpetaja Irja Kingsepaga Kos-
tivere põhikooli 5.–8. klas-
si õpilastele Wiina talus aja-
lootunni õuesõppe vormis. 
Ajalootund toimus muinsus-
kaitsekuu raames ellu kutsu-
tud „Tagasi kooli“ Eesti aja-
loolist pärandit tutvusta-
va programmina. See talu 
on 19.–20. sajandi Jõelähtme 
piirkonna ja kogu Eesti aja-
loo sümbol. 19. sajandil Kos-
tivere mõisalt päriseks oste-
tud ning Eesti Vabariigi ae-
gu majanduslikult õitsev ta-
lukompleks võeti Nõukogu-
de võimu poolt pererahvalt 
ära ning see toimis aastaid 
kolhoosikontori, mitmepe-
reelamu, Tallinna 21. kesk-
kooli töö- ja puhkelaagri 
kompleksi, Eesti Õpilasma-
leva ning Eesti Üliõpilasma-
leva baasina, kuni 1990. aas-
tal talu omanikele tagasta-
ti. Hoolimata mitmetest sa-
dadest inimestest, kes selles 
talus on elanud ja hoonetes 
oma äranägemise järgi toi-
metanud, on talukompleks 
paljuski säilitanud arhailise 
olemuse, mida saab tutvus-
tada kui ajalooekskursioo-
ni 20. sajandi algusesse. Nii 
saigi kooliõpilastele näida-
tud rehielamu ja abihoone-
te toimimist, Parasmäe kü-
lakogukonna ajaloolist kuju-
nemist ning külaelanike tal-
gutraditsioone. 

Esimene õuesõppepäev 
pani aluse järgmistele talu 
pererahva ja kooli ühistele 
tegemistele. 

Janek Šafranovski

Oma kodukoha ajaloo 
tundmine ei ole kaugeltki 
kohustuslik.

Sarnaselt kunstiga pakuvad 
teadmised ajaloost inimeste-
le võimaluse laiendada oma 
maailmapilti – eelkõige või-
maluse kaudu näha ennast 
ümbritsevas huvitavaid seo-
seid ja tunda sellest rõõmu.

Mida laiemalt me ajalugu 
vaatleme, seda kaugemale ula-
tuvad lood, mis meid seovad.

Eesti ajalugu on väga lai 
mõiste. Põhiliselt käsitletak-
se seda Eesti rahvuse ning 
praeguse haldusterritooriu-
mi kooslusena. Eesti alal on 
elanud ja elab praegugi mit-
meid rahvusi ning kõigil neil 
on oma ajalugu.

Jõelähtme valla kaugem aja-
lugu on väga pika ajaperioodi 
vältel rohkem seostatav kogu 
muu Läänemere ümbrusega 
kui praeguse Eesti alaga. Näi-
teks nooremal pronksiajal, vii-
masel aastatuhandel eKr, oli 
siinsetel elanikel oluliselt roh-
kem ühist Skandinaavias ela-
nud inimestega kui praegusel 
Tartumaal elanud muistsete 
asukatega. Selline Läänemere 
kultuuriruumi ühtsus mõju-
tas meie rannikut ka palju hi-
lisemate aegadeni.

Hästi on tuntud Salme laev 
Saaremaalt. Sealne lugu oli lü-
hidalt järgmine. Rannikule il-
musid sõdalased, kes said la-
hingus lüüa ja kes maeti sa-
madesse laevadesse, millega 
nad olid tulnud. Hauapanus-

tena pandi neile kaasa kõve-
raks painutatud mõõku ning 
muid relvi.

Täpselt samasugune lugu 
leidis aset Taanis Hjortsprin-
gis, kus maale tungis umbes 
sada sõdalast, kes maha noti-
ti ning maeti samuti oma lae-
vadesse. Neilegi pandi kaa-
sa kõveraks painutatud mõõ-
gad ning muud relvad. Aga 
see juhtus tuhat aastat varem 
kui Saaremaal! Järelikult kes-
tis Läänemerel selline komme 
vähemalt tuhat aastat. 

Veel teame, et Taanis toimu-
nud lahingupaiga lähedal asu-
sid samal ajal, umbes 300 aas-
tat eKr, kaks linnust – Borre-
mose ja Lyngsmose. Neid lin-
nuseid loetakse Taani vanima-
teks ja selle aja kohta olid nad 
Läänemere piirkonnas välja-
paistvalt võimsad ning kor-
ralikult kaitstud. Kuid Lääne-
mere piirkonna ja kogu Põhja-
Euroopa suurim teadaolev lin-
nus sellest ajast on hoopis Jõe-
lähtme vallas asuv Jägala lin-
namägi. Sealt ei ole küll väl-
ja tulnud suurel hulgal relvi, 
kuid leitud haruldased noole-
otsad viivad meid taas samas-
se Läänemere kultuuriruu-
mi. Nii saame järeldada, mil-
liseid relvi ja veesõidukeid ka-
sutati meie piirkonnas üle ka-
he tuhande aasta tagasi ja või-
me ka eeldada, et Salme laeva 
sarnaseid matmistavasid või-
di ka siin läbi viia juba tuhat 
aastat varem.

Külastagem Jägala linna-
mäge ja tunnetagem selle pai-
ga seoseid nii Saaremaa kui ka 
Taaniga, nii ajas kui ruumis!

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem

Märtsis tegutsemist 
alustanud MTÜ Kostive-
re Küla Seltsi aktiivgrupp 
seadis endale juba üsna 
alguses suured plaanid.

Kevadel tehti kolm toredat 
üritust: 

• projekt „Kutsume kuld-
nokad Kostiverre” (17. aprill);

• talgupäev „Teeme ära 
2011“(7. mai);

• kontsert „Suvekuuluta-
jad” (22. mai).

Paralleelselt mainitud üri-
tustega oleme aga tegelenud 
ka mitmete teiste tähelepa-
nu vajavate teemadega, mis 
teadetahvlitel ei kajastu ning 
üritustena ei väljendu. Ni-
melt oleme seadnud oma ees-
märgiks muuta juba sel suvel 
meie elukeskkond veidikene-
gi inimsõbralikumaks.

Mais kuulutasime väl-
ja projekti „Teeme üheskoos 

Kostivere laste mänguväl-
jakud korda!”. Ettevõtmi-
ne tulenes meie aleviku vä-
sinud moega mänguväljaku-
te renoveerimise vajadusest 
ning see idee lähetati kõik-
võimalikele abistajatele (era-
isikud, ettevõtted, vald). Tä-
naseks on laekunud projekti 
arvelduskontole 216 €. Suur-
suur tänu siinkohal kõikide-
le annetajatele! Luba-
me, et projekti raha-
lisi vahendeid kasu-
tatakse sihtotstarbe-
liselt ning meie alevi-
ku pisipõnnide pari-
maid huve silmas pi-
dades. Jõelähtme vald 
toetab projekti istepinkide 
soetamisega ja liivakastide 
liivaga varustamisega. Prae-
gu on töös projekti eelarves-
tamine ning ajalise tegevus-
plaani koostamine. Parimal 
juhul jõuame vajalikud tööd 
teostada juunis-juulis, see-
ga vaid veidi kannatust, mu-
dilased!

Kevade alguses oli ka sel-

ge, et meie alevik vajab ju-
ba pikemat aega istepinke ja 
prügikaste. Õnneks jagas se-
da arvamust meiega ka Jõe-
lähtme vallavalitsus eesotsas 
vallavanem Andrus Umboja-
ga. Tänu valla eri instantside 
igakülgsele toele on tänaseks 
kinnitatud 15 istepingi ning 
prügikastide soetamine. Sa-
muti paigaldatakse Liukivi 3 

ja 6 majade ees olevasse par-
ki koerte väljaheidete prügi-
kast. Seega on suur tõenäo-
sus, et juba juuni teises poo-
les leidub meie alevikus mõ-
nusaid jalapuhkamiskohti 
ning ka prügi äraviskamiseks 
ei pea enam aleviku vahel ki-
lomeetreid läbima. 

Justkui krooniks algatatud 
heakorraplaanidele ja -töö-

dele saime juuni alguses po-
sitiivse vastuse KOP projek-
tist. Kirjutasime projekti kol-
me külakiige soetamiseks, 
mis loodetavasti teevad meie 
aleviku oluliselt atraktiivse-
maks. Muide, esimese valmi-
nud külakiige õnnistamine 
toimub juba 23. juunil, Kosti-
vere jaanitulel.

Loodame et mainitud ette-
võtmised ja tehtud 
tööd rõõmustavad 
nii alevikuelanikke 
kui ka Kostivere kü-
lalisi. Osakem hin-
nata antud panust 
ning hoidkem meie 
kodukant kaunina!

Kui lugedes tekkis mõtteid, 
millised tööd vajaksid veel 
tegemist või millele tuleks tä-
helepanu pöörata, andke sel-
lest kindlasti märku. Pane-
me need kirja, peame plaani 
ning võimalusel teeme kind-
lasti ära. 

Veel kord suur tänu toeta-
jatele, aleviku aktiivgrupile, 
tööde tegijatele!

Rehielamu kui Eesti ajaloo õpik Mingem üles 
linnamägedele!

Inimsõbralikuma Kostivere nimel!

KÜLAKÄRAJA
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Arno Kannike

Üle pika aja kirjutan teile väikese 
loo, seekord annan teada Iru Ämma 
Klubi tegemistest.

Meie klubis on 24 liiget ja me oleme ot-
sustanud kohe asutamisel (22.02.2008) 
tegutseda Iru küla arendamise eesmär-
gil. 

Pärast kolmeaastast tegutsemist on li-
saks külaürituste rahalisele toetamisele 
saanud meie suureks eesmärgiks Iru kü-
laplatsi korrastamine ja seltsimaja ehi-
tus. Püüdsime saada selleks vallalt ra-
halist toetust ja koostasime ka Iru küla 
arengukava, kuid teades majanduslik-
ke raskusi, ei saa me ka täna oma lootusi 
valla toetusele rajada. 

Hea võimalusena tuli meie „õuele“ 
Leader-programm, mis esmakordselt 
2010. aastal avas projektitoetuste taot-
lusvooru Jõelähtme, Rae ja Viimsi valda-
dele ehk Põhja-Harju Koostöökogu piir-
konna külakogukondadele ja ettevõtja-
tele.

Olles Põhja-Harju Koostöökogu asuta-
jaliige, koostasime koos Iru Ämma Klu-
bi juhatuse esimehe Toomas Uduga ko-
he esimesse taotlusvooru projektitoetu-
se avalduse. Toetust taotlesime Iru kü-
laplatsi rekonstrueerimiseks ja multi-
funktsionaalseks avalikuks kasutami-
seks. Meie taotlus sai heakskiidu Põhja-
Harju KTK hindamiskomisjonilt, selle 
kinnitas ka juhatus ning asi tipnes selle-
ga, et PRIA kiitis taotluse heaks ning Lea-
der-programmi rahadest eraldati mei-
le projekteerimistöödeks 82 500 krooni 
(5273 eurot), millest omaosalus vastavalt 
EL seadustele moodustab 10% ehk 8 250 
krooni (527.27 eurot).   Tänu klubi liik-
metele, kes on usinasti tasunud liikme-
maksu, ja Jõelähtme valla toetusele on 
see kohustus meie poolt täidetud.

Siinjuures vajab täpsustamist asjaolu, 
et PRIA tagastab kulutused ainult pärast 
kuludokumentide esitamist. Sellest läh-
tuvalt tekkiski kogu projekteerimistööde 
maksumuse tasumisel tõrge, sest pöör-
dumised meie liikmete poole jäid tule-
museta. 

Õnneks saime mitmete arutelude ja 
kohtumiste tulemusena kokkuleppele, 
et Iru Elektrijaam (Eesti Energia AS) toe-
tab meie ettevõtmisi.  Hea on teatada, et 
Iru SEJ kui Eesti Energia AS tütarfirma 
nõustus tasuma projekteerimistööde es-
mase maksumuse ja loodame, et vasta-
valt kokkuleppele ka kogu külaplatsi re-
konstrueerimise esialgse maksumuse. 

Vastavalt OÜ Sammas AB rekonst-
rueerimisprojektile esitasime selle aasta 
Leader-meetme IV vooru taotluse sum-
mas 68 002.52 eurot, millest omaosalus 
ehk Iru Ämma Klubi kohustus on maks-
ta 6802 eurot (paremaks arusaamiseks: 
106 428 krooni). Ka siin lubas Eesti Ener-
gia tasuda esialgse ehitustööde maksu-
muse, sest veel kord rõhutan, et PRIA-lt 
saame raha tagasi ainult pärast kuludo-
kumentide esitamist ja läbivaatamiseks 
võib kuluda kuni 90 tööpäeva. 

Praegu räägime külaplatsi rekonst-
rueerimise esimesest etapist, rõhutades, 
et meie ja Eesti Energia koostöö lõpptu-
lemus on Iru külaplatsile nn energiama-
ja ehitamine, mille ühiskasutusena näe-
me sõbralikke kokkuleppeid selles, et 
Eesti Energial on selles majas püsinäitus 
säästliku energiatootmise kohta. Ma-
jas saab korraldada koolitusi, seminare 
ning teisi üritusi. Meie, Iru küla elanikud 
kui maja haldajad, saame korraldada kü-
lakoosolekuid ja muid üritusi. Majas on 
olemas riietusruum ja pesemisvõimalu-
sed spordiplatsi kasutajatele.

Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 24. istung 26. mail 2011Iru küla lood
Sotsiaalvaldkond – toetused
Jõelähtme Vallavolikogu määrusega 
26. mai nr 53 kehtestati kiitusega 
kooli lõpetanutele toetus ja ümar-
dati kõiki teisi 2011. a toetusemää-
rasid.
Otsustati kinnitada Jõelähtme val-
la eelarvest perekonna sissetule-
kust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste 
maksmise korra alusel makstavate 
ühekordsete toetuste määrad 2011. 
aastaks alljärgnevalt:
1) sünnitoetus 320 €;
2) ranitsatoetus 128 €;
3) medaliga kooli lõpetanute toe-
tus:
3.1) kuldmedal 350 €;
3.2) hõbemedal 200 €;
4) põhi- või huvikooli kiituskirjaga 
„Väga hea õppimise eest“ lõpetanu-
te toetus 100 €;
5) matusetoetus 320 €.
Volikogu kehtestas (määrus nr 52 
26. mai) Jõelähtme Vallavolikogu 
01.02.2010 määruse nr 9 „Jõe-
lähtme valla eelarvest perekon-
na sissetulekust mittesõltuva-
te sotsiaaltoetuste maksmise 
kord“ uues sõnastuses: 
„Medaliga ning põhi- või huvikooli 
kiituskirjaga lõpetanu toetust maks-
takse isikule, kes on rahvastikure-
gistri andmetel elanud Jõelähtme 
vallas hiljemalt jooksva aasta 1. 
jaanuarist, olenemata sellest, 
kus piirkonnas isik koolis käib.“
„Ranitsatoetuse ja medaliga ning 
põhi- või huvikooli kiituskirjaga lõ-
petanute toetuse taotlejal tuleb esi-
tada vormikohane taotlus ja kooli 
tõend, taotlusele lisada arveldusar-
ve number.“ 
„Käesoleva korra § 2 lõigetes 2 ja 
3 sätestatud asjaolude puhul võib 
avalduse toetuse saamiseks esitada 
3 kuu jooksul pärast lapse esma-
kordset kooliminekut või medaliga/
kiituskirjaga kooli lõpetamist.“
Jõelähtme Vallavolikogu otsus-
tas muuta Laheranna arendus-
lepingut 
Pärast kuid kestnud läbirääkimisi 
otsustas Jõelähtme Vallavolikogu 
istungil heaks kiita Laheranna pro-
jekti arendaja, Jõelähtme Arendus-
grupi pakutud  lepingumuudatused, 
mille järgi arendaja suurendab olu-
liselt omapoolset panust valla ta-
ristu väljaehitamisse. Otsuse poolt 
hääletas 8 volikogu liiget, vastu oli 
5 ja erapooletuks jäi 2.
Jõelähtme vallavanem Andrus 
Umboja ütles, et vastavalt lepin-
gumuudatustele loobub arendaja 
arendusprojekti kuludega müügi-
hinna tasaarvestuse õigusest, rajab 
tasumata müügihinna eest vallale 
planeeringualast väljuva 8,4 km 
pikkuse kergliiklustee (orienteeruv 
maksumus u 640 000 eurot), mille-
ga lüheneb olulisel määral lepingu-
järgne müügihinna maksetähtaeg; 
katab kõik kulud, mis on seotud 
uue reoveekanalisatsiooni arenda-
misega Neeme küla ja Laheranna 
arenduse vahele, mis muu hul-
gas hõlmab Neeme reoveepuhasti 
laiendamist (orienteeruv maksumus 
u 1 000 000 eurot) ning katab u 
32 000 euro ulatuses Neeme külla 
uue lasteaia-algkooli rajamiseks va-
jalike detailplaneerimise ja projek-
teerimise kulusid. Vald omalt poolt 
viib lõpuni arendaja poolt taotletud 
detailplaneeringu kehtestamise.
„Laheranna kinnistud on vallas te-
kitanud kümmekond aastat poliiti-
list kemplemist. Ma loodan väga, et 
nüüd, kui lepingutingimused vasta-
vad paremini tänaseks vallas kuju-
nenud olukorrale, arusaamadele ja 
valla vajadustele, saab selle teema 
lõppenuks lugeda,“ ütles Umboja. 
Volikogu tegi eelmisel istungil aren-
dajale täiendava ettepaneku äri-
maaks kavandatavast Laheranna 4 
kinnistust osa eraldamiseks vallale 
ja täiendavaid eraldisi Neeme küla 
uue lasteaia-algkooli ehitamiseks, 
mille osas arendaja on teinud val-
lale oma pakkumise nii ärimaa val-
lale andmise kui ka lasteaia-algkooli 
ehituse täiendavaks rahastamiseks. 

Volikogu otsustab täiendava kokku-
leppe üle juunikuisel volikogu istun-
gil.
Jõelähtme vald sõlmis 1999. aastal 
avaliku konkursi tulemusena Jõe-
lähtme Arendusgrupiga lepingu, 
millega arendaja omandas 2001. 
aastal õigused Laheranna 1–8 kin-
nistutele. Hoolimata valla poolt 
toona võetud kohustusest kiirelt 
kehtestada detailplaneeringud, on 
mitmete vaidluste ja nägemuste 
ning menetlustoimingute tõttu prot-
sess veninud tänaseni. 
Vastavalt nüüdseks vastuvõtmist 
ja kehtestamist ootavatele planee-
ringutele on Laheranda planeeritud 
kruntide miinimumsuurus kasvanud 
algselt kavandatud 2000 ruutmeet-
rist 7000 ruutmeetrini. Planeeringu-
te osas on olemas keskkonnaministri 
nõusolek ehituskeeluvööndi vähen-
damiseks metsamaal 200 meetrilt 
100 meetrini. Laheranna 2, 3, 4 
detailplaneering on heaks kiidetud 
Neeme küla poolt ja läbinud avaliku 
arutelu ilma protestideta. Laheran-
na 1, 5–8 planeering on samuti val-
la poolt algatatud. 
Eelarve ja struktuur
Otsustati kinnitada Jõelähtme valla 
2011. aasta esimese lisaeelarve 
tulud summas 70 866 (seitseküm-
mend tuhat kaheksasada kuus-
kümmend kuus) eurot ja esimese 
lisaeelarve kulud summas 70 866 
(seitsekümmend tuhat kaheksasa-
da kuuskümmend kuus) eurot. Li-
saeelarve tingis O. Kotsjuba kahju-
nõue Jõelähtme valla vastu. 
Otsustati kinnitada Jõelähtme val-
la 2011. aasta teise lisaeelarve 
tulud summas 159 200 (ükssada 
viiskümmend üheksa tuhat kakssa-
da) eurot ja teise lisaeelarve kulud 
summas 159 200 (ükssada viisküm-
mend üheksa tuhat kakssada) eu-
rot. Lisaeelarve tingis Loo lasteaia 
Pääsupesa juurdeehituse rajamine.
Muudeti vallavalitsuse teenistu-
jate ametikohtade struktuuri 
Vallaarhitekti ametikoht nimeta-
takse ümber arhitektiks. Suvepe-
rioodiks moodustatakse korrakait-
sespetsialisti ametkoht, tagamaks 
heakorraeeskirjade ja liiklusseaduse 
täitmist. Täiendavalt moodustatakse 
ajutine sotsiaaltöö vanemspetsialis-
ti ametikoht osakonnajuhataja lap-
sehoolduspuhkusel viibimise ajaks 
(sotsiaalkaitse, sotsiaalteenused ja 
vältimatu sotsiaalabi, erivajaduste-
ga inimeste ja eakate hoolekanne, 
eestkosteasutusega töö korraldami-
ne, valdkonna õigusaktide ja doku-
mentide ettevalmistamine). Valla-
volikogu määrus 26. mai nr 55.
Planeeringud
Toimus Ülgase küla Kiviniidu I 
kinnistu detailplaneeringu koosta-
mise jätkamine ning lähteülesande 
kinnitamine.
Planeeringualale soovitakse moo-
dustada u 20 elamumaa sihtotstar-
bega krunti (suurus 425–1353 m2) 
suvilate ja aiamajade ehitamiseks. 
Valla üldplaneering näeb ette haja-
asustuses elamukruntide suuruseks 
vähemalt 3000 m² ning elamute va-
hekauguseks vähemalt 25 m. 
Otsustati jätkata strateegilise pla-
neerimisdokumendi “Jõelähtme 
valla Ruu küla Tirisaare maa-
üksuse detailplaneering“ koos-
tamist üldplaneeringut muutva de-
tailplaneeringuna. Algatamise otsus 
oli tingimuslik ning KSH algatami-
se motiveerimise alus on planee-
ringu koostamise käigus ulatusli-
kult muutunud: detailplaneeringu 
koostamisel vähendati planeeritud 
elamukruntide arvu 20-lt 10-le 
(asustus muutus hajusamaks), ta-
gati suuremate maatulundusmaa 
kruntide planeerimisega tingimused 
maakondliku rohevõrgustiku toimi-
miseks ja võeti arvesse Jägala jõe 
paisutamisega seotud andmed.
Otsustati algatada Koila küla 
Helena kinnistu detailplaneerin-
gu koostamine.
Planeeringuga kavandatakse ühe 
üksikelamu ehitamine koos kuni 

kolme kõrvalhoonega. Üldplanee-
ringut muutev, kuid planeeringuala 
lähiümbrust, looduslikke tingimusi, 
kalda kaitse-eesmärke, kavandata-
vat tegevust ja kehtivaid õigusakte 
arvesse võttev detailplaneering ei 
avalda elluviimisel olulist keskkon-
namõju ega põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi.
Keskkond ja kaevandused 
Vallavolikogu nõustus Eesti Energia 
AS Taastuvenergia ettevõttele aju-
tise vee erikasutusloa väljasta-
misega. Vee erikasutuse eesmärk 
on võimaldada rändel olevatele ka-
ladele ohutu pääs nii üles- kui alla-
voolu. 2011. aastal on ette nähtud 
paisjärve põhjasetete ja ehitusgeo-
loogilise uurimistöö läbiviimine ning 
2012.–2013. aastal Linnamäe HEJ 
kalapääsude (olemasoleva kala-
pääsu ümberkujundamine paisjärve 
tühjenduslasuks, kalade allavoolu-
pääsu kujundamine olemasolevas-
se paisjärve tühjenduskanalisse, 
täiendava võre paigaldamine tur-
biinide ette, kalade ülesvoolupää-
su ehitamine) ehitus (sh setete ja 
muda eemaldamine veekogust), 
mis eeldavad veetaseme allalask-
mist Linnamäe paisjärves.
Toimus maavara kaevandamise 
loa pikendamine
Keskkonnaamet esitas Jõelähtme 
Vallavalitsusele taotluse OÜ Starhill 
maavara kaevandamise loa HARM-
073 pikendamiseks Maardu lõu-
nakarjääris. Vallavolikogu nõustus 
kaevandamise luba pikendama ühe 
aasta võrra järgmistel tingimustel: 
– töödega seotud tolmu kogust 
mõõdetakse juulikuus 2–3 nädala 
vältel ning vajadusel võetakse tar-
vitusele abinõud tolmu koguse vä-
hendamiseks; 
– ei lubata teostada töid hüdrovasa-
raga rohkem kui 6–7 tundi ööpäe-
vas. 
Menetleti Jägala mäeeraldi-
se maavara kaevandamise loa 
taotlust 
Jõelähtme Vallavolikogu otsustas:
1) mitte toetada Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regiooni korral-
duse eelnõu „Maavara kaevanda-
mise loa andmine OÜ-le Väo Paas 
väljastamine Jägala lubjakivimaard-
la Jägala lubjakivi mäeeraldisele“, 
kuna puudub vajadus uute kaevan-
duste rajamiseks. Hetkel kasutu-
ses olevates kaevandustes on veel 
piisavalt varu järgmiseks kümneks 
aastaks, s.o aasta kauemaks, kui 
kehtib ehitusmaavarade arengu-
kava. Olemasolevate kaevanduste 
varu on piisav katmaks järgneva 
kümne aasta teadaoleva killustiku 
nõudluse; 
2) toetada MTÜ Ruu küla heakor-
ra seltsi 20.05.2011 seisukohti OÜ 
Väo Paas kaevandamisloa taotluse 
osas ning teha ettepanek maavara 
kaevandamise loa menetluse pea-
tamiseks haldusasjas nr 3-10-2227 
lõpliku kohtulahendi jõustumiseni; 
3) mitte toetada Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regiooni korral-
duse eelnõu „Maavara kaevanda-
mise loa andmine OÜ-le Väo Paas 
väljastamine Jägala lubjakivimaard-
la Jägala lubjakivi mäeeraldisele“, 
kuna korralduse eelnõu ei vas-
ta HMS-is haldusaktile sätestatud 
nõuetele. Käesoleval juhul ei ole 
võimalik kontrollida, kas otsustaja 
on korralduse, s.o haldusakti koos-
tamisel arvestanud kõiki asjaolusid 
ja huve ning teostanud ratsionaal-
set kaalumist. 
Vallavanem Andrus Umboja vas-
tus arupärimisele:
Olete esitanud Jõelähtme vallava-
nemale kirjaliku arupärimise, mil-
les toodud küsimuste osas annan 
alljärgnevad vastused küsimustega 
samas järjestuses.
Vallavalitsuses on perioodil 2007–
2011 välja töötatud vähemalt kolm 
terviklikku üksteisest erinevat ehi-
tusmääruse eelnõu, mille menetlus 
on seni jäänud toppama nii volikogu 
tasandil toimunud poliitiliste heitlus-
te tõttu kui vallavalitsuse ametkon-

na osas toimunud kaadripoliitiliste 
muudatuste tõttu. Tänasel päeval 
on vallavalitsuses ülevaatamisel 
vastava valdkonna abivallavanema 
poolt ette valmistatud uus ehitus-
määruse eelnõu, mille vallavalitsus 
loodab peatselt volikogusse menet-
lemiseks edastada.
Oma arupärimises toote väga taba-
valt välja võrdluse Jõelähtme, Rae, 
Harku ja Saku valla vahel. Kui alates 
2005. aastast on Jõelähtme vallas 
vahetunud vallavalitsus viiel kor-
ral, siis Rae, Harku ja Saku vallas 
on valitsenud poliitiliselt stabiilsem 
olukord. Vallavalitsus on arutanud 
mitmeid kordi seiskunud detailpla-
neeringute põhjuseid ning võimalik-
ke tegevussuundasid. 2009. aastal 
saadeti masspostitustena välja li-
gikaudu 250 kirjalikku pöördumist 
detailplaneeringu algatamise taot-
luse teinud isikutele. Kampaania 
tulemusena võttis kümmekond 
detailplaneeringu algatamist taotle-
nud isikut oma taotluse tagasi ning 
sõlmiti sadakond detailplaneeringu 
koostamise õiguse üleandmise või 
detailplaneeringu tellimise ja fi nant-
seerimise kohustuse üleandmise 
kokkulepet. Enamik eelnimetatud 
detailplaneeringutest on pärast le-
pingute sõlmimist seiskunud, kuna 
planeeringust huvitatud isikutel 
puudub asjakohane huvi või puu-
duvad vahendid detailplaneeringu 
fi nantseerimiseks.
Peamine massilise detailplaneerin-
gute algatamise põhjus kinnisvara 
hindade tõusu ja hilisemal kinnisva-
rabuumi aastatel oli kinnisasja oma-
nike soov kinnisasja müügihetkel 
näidata oma vara tegelikust väär-
tuslikumana. Tänaseni on mitme-
test kinnisvaraportaalidest võimalik 
leida kinnisvara müügikuulutusi (sh 
Jõelähtme vallas asuvate kinnistute 
omasid), mille juurde on märgitud: 
„detailplaneering algatatud, maa 
sihtotstarve muutmine võimalik“. 
Seega on paljud kui mitte enamik 
teie poolt välja toodud 300 detail-
planeeringust seiskunud põhjusel, 
et detailplaneeringu algatamise 
taotluse teinud isikud pole tegelikult 
olnud huvitatud sisulisest detailpla-
neerimisest, vaid ainult detailpla-
neerimise algatamise faktist kui 
kinnisvara hinda tõstvast asjaolust.
Aastatel 2006–2010 on Jõelähtme 
Vallavalitsuses muudetud ehituse ja 
planeerimise küsimustega tegeleva 
ametkonna struktuure ligikaudu iga 
1,5 aasta tagant. Keskmiselt sama 
tihedusega on vahetunud vastava 
valdkonna nii poliitilised kui mitte-
poliitilised juhid. Kindlasti on olnud 
oma osa probleemide kuhjumises ka 
kohati esinevas ametnike ebapro-
fessionaalsuses, kuid selle osakaalu 
on raske analüüsida ja hinnata olu-
korras, kus pidevalt muutuvad polii-
tilised olud on toonud kaasa muutu-
si tegutsemise põhisuundades.
Oluliselt parendaks detailplanee-
ringute menetlemise olukorda ning 
planeerimis- ja ehitusprotsesside 
juhtimist tervikuna aastaid val-
las menetluses olnud Loo aleviku, 
Liivamäe, Saha ja Nehatu küla-
de osaüldplaneeringu ning Rebala 
muinsuskaitseala teemaplaneerin-
gute kehtestamine, mis seaks sel-
ged reeglid suurimatele arendussur-
ve all olevatele valla territooriumi 
osadele. Samuti tuleb tõsise hoole 
ja suhtumisega läbi kaaluda ning 
vastu võtta uus valla ehitusmäärus. 
Väheoluline ei ole ka uute ametni-
ke värbamisel seatavad kriteeriu-
mid, mis on võrreldavas suhtes nii 
ametnike palgataseme kui ka töö-
keskkonna stabiilsusega. Varasemal 
perioodil ei nõutud Jõelähtme vallas 
detailplaneeringu algatamise juurde 
professionaalsel tasemel koostatud 
eskiislahenduse esitamist. Alates 
2009. aastast on Jõelähtme valla 
planeerimisvaldkonna ametnikud 
karmistanud nõudeid detailplanee-
ringu algatamise taotluse juurde 
esitatavale eskiisile.
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Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik väljapanek                    
1. Parasmäe küla Jõelähtme tee 18 
ja 20 kinnistute detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 4. juulist 
kuni 31. juulini 2011. Planeeritava 
ala suurus on 4,31 ha. Planee-
ringu koostamise eesmärgiks on 
maatulundusmaa sihtotstarbega 
Jõelähtme tee 20 (katastritun-
nus 24504:008:0795) maaüksuse 
sihtotstarbe muutmine äri- ja 
tootmismaaks, Jõelähtme tee 18 
(katastritunnus 24504:008:0794) 
kinnistu sihtotstarvet ei muu-
deta. Planeeringus nähakse ette 
Jõelähtme tee 20 kinnistule kas-
vuhoonete rajamine.
Detailplaneering sisaldab keh-
testatud üldplaneeringu põhila-
henduse muutmise ettepanekut 
– üldplaneeringuga määratud 
maakasutuse juhtotstarbe muut-
mist.
Parasmäe küla Jõelähtme tee 18 
ja 20 kinnistute detailplaneering 
on algatatud Jõelähtme Vallavoli-
kogu 26.02.2008 otsusega nr 316.
2. Ihasalu küla Näpiste III, Näpis-
te ja Jaagusauna kinnistute (ka-
tastritunnused 24505:001:0512, 
24505:001:0508, 24505:001:0237) 
detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 4. juulist kuni 31. 
juulini 2011. Planeeritava ala 
suurus on ca 6400 m2. Detailpla-
neering teeb ettepaneku muuta 
maatulundusmaa sihtotstarbega 

Näpiste III ja Näpiste kinnistute 
maa sihtotstarve elamumaaks 
ning teostada ümberkruntimi-
ne, kusjuures kinnistute suurus 
ei muutu. Kummalegi kinnistule 
planeeritakse üks üksikelamu. 
Jaagusauna kinnistust moodusta-
takse tootmismaa sihtotstarbega 
krunt (300 m2) rekonstrueeritava 
paadikuuri juurde, ülejäänud Jaa-
gusauna kinnistu osal säilib maa-
tulundusmaa sihtotstarve. 
Detailplaneering sisaldab keh-
testatud üldplaneeringu põhila-
henduse muutmise ettepanekut – 
kinnistute suurus on väiksem kui 
üldplaneeringuga määratud.

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu-
te eskiislahenduste avalik 
arutelu
1. Liivamäe küla Raja kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse 
tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 5. 
juulil 2011 algusega kell 14.00.
2. Maardu küla Nurme kinnistu 
detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse tutvusta-
mine ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 7. juulil 
2011 algusega kell 15.00.
3. Koila küla Helena kinnistu 
detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse tutvusta-
mine ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 18. juulil 
2011 algusega kell 15.00.

Detailplaneeringute põhijoonise 

ja seletuskirjaga on võimalik tut-
vuda maa-, ehitus- ja keskkonna-
osakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00–17.00 ja 
reedel 8.00–13.00 ning samaaeg-
selt on detailplaneeringute põhi-
joonis ja seletuskiri välja pandud 
Jõelähtme valla kodulehel (www.
joelahtme.ee).

Detailplaneeringu avaliku 
arutelu tulemus
1. 25. mail 2011 kell 16.00 toimus 
Jägala küla Kalevi ÜJP maaüksuse 
ja lähiala detailplaneeringu avalik 
arutelu. Avaliku väljapaneku ajal 
kirjalikult esitatud ettepanekute-
le ja küsimustele vastasid Kaitse-
ministeeriumi ja Kaitseväe esin-
dajad. Ettepanekute ja küsimuste 
esitajad tõdesid, et on nõus pla-
neeringusse viidud täiendustega 
ning ei oma detailplaneeringu 
lahendusele vastuväiteid.

Jõelähtme Vallavolikogu ja 
vallavalitsuse poolt algata-
tud  detailplaneeringud
1. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 
25.05.2011 vastu korralduse nr 
294 „Liivamäe küla Raja kinnis-
tu ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine” sihtots-
tarve – maatulundusmaa. Pla-
neeritava ala suurus on ca 2,2 ha 
ja selle moodustab Raja kinnistu 
koos sellega külgneva Loovälja 
tee lõiguga. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on parkla rajamine 
raskesõidukitele ja parkla juur-
de kuuluvate teenindushoonete 

rajamine (sh tankla, söögikoht). 
Selleks kavandatakse jagada hoo-
nestamata Raja kinnistu viieks 
krundiks. Kavandatav detailpla-
neering on kehtiva Jõelähtme val-
la üldplaneeringu kohane.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.
2. Jõelähtme Vallavolikogu võt-
tis 26.05.2011 vastu otsuse nr 
190 „Koila küla Helena kinnistu 
detailplaneeringu koostamise al-
gatamine ja lähteülesande kinni-
tamine” sihtotstarve – maatulun-
dusmaa. Planeeritava ala suurus 
on ca 2,02 ha. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on planeerida ük-
sikelamu ja kuni kolme abihoone 
ehitamine (sh ajaloolise küüni 
taastamine). Ehitamiseks peab 
osaliselt muutma Helena kinnis-
tu olemasolevat maakasutamise 
sihtotstarvet elamumaaks. Detail-
planeeringuga tehakse ettepanek 
kehtiva üldplaneeringu muutmi-
seks (kavandatakse ehitamist kal-
da ehituskeeluvööndisse).
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.
3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
26.05.2011 vastu otsuse nr 188 
„Ülgase küla Kiviniidu I kinnis-
tu detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteülesande kin-
nitamine” sihtotstarve – maa-
tulundusmaa. Planeeritava ala 

suurus on 17762 m2. Planeeringu 
eesmärk on moodustada ca 20 
elamumaa sihtotstarbega krunti 
(suurus 425–1353m2) suvilate ja 
aiamajade ehitamiseks. Detail-
planeeringu koostamisega taot-
letakse Jõelähtme valla kehtiva 
üldplaneeringu muutmist krundi 
suuruste osas.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.

Keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise teade
1. Jõelähtme Vallavalitsuse 
31.01.2007 korraldusega nr 57 
algatati Ruu küla Tirisaare maa-
üksuse detailplaneering ning kin-
nitati lähteülesanne. Jõelähtme 
Vallavolikogu 27.01.2009 otsusega 
nr 460 pikendati lähteülesannet 
ning otsustati algatada keskkon-
namõju strateegiline hindamine. 
Detailplaneeringuga tehakse et-
tepanek maa sihtotstarbe muut-
miseks eesmärgiga moodustada 
krundid ühele olemasolevale ja 
9 uuele üksikelamule, puurkae-
vudele, puhastusseadmele ning 
juurdepääsuteedele.
Strateegilise planeerimisdoku-
mendi koostamise algatajaks ja 
kehtestajaks on Jõelähtme Valla-
volikogu (Jõelähtme küla, Harju-
maa 74202), koostamise korral-
daja on Jõelähtme Vallavalitsus 
(Jõelähtme küla, Harjumaa 74202) 
ja koostamist konsulteerib Ruum 
ja Maastik OÜ (Väike-Ameerika 

20, Tallinn 10129). 
Jõelähtme Vallavolikogu 
26.05.2011 otsusega nr 189 tun-
nistati kehtetuks Ruu küla Tirisaa-
re maaüksuse detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamine ning otsustati 
mitte algatada keskkonnamõju 
strateegilist hindamist.
Keskkonnaameti Harju-Järva-Ra-
pla regioon oma 03.05.2011 kirjas 
nr HJR 6-8/11/14216-3 asus järe-
levalvajana seisukohale: „… läh-
tudes esitatud detailplaneeringu 
materjalidest ja planeeringuala 
lähiümbrusest, looduslikest tin-
gimustest, kavandatavast tegevu-
sest ning Keskkonnaametile esi-
tatud KSH eelhinnangust asume 
seisukohale, et detailplaneerin-
guga kavandatava tegevusega ei 
kaasne eeldatavalt vajadust läbi 
viia keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.“ 
Detailplaneeringu koostamisel 
vähendati planeeritud elamu-
kruntide arvu 20-lt 10-le (asutus 
muutus hajusamaks), tagati suu-
remate maatulundusmaa krunti-
de planeerimisega maakondliku 
rohevõrgustiku toimimise tingi-
mused (sh kavandati hoonestust 
selliselt, et oleks maksimaalselt 
tagatud rohevõrgustiku toimimi-
seks vajalikud tingimused) ja võe-
ti arvesse Jägala jõe paisutamise-
ga seotud andmed. 
Otsusega on võimalik tutvuda 
tööpäevadel Jõelähtme Vallavalit-
suses (Jõelähtme küla, Harjumaa 
74 2052) ning Jõelähtme valla ko-
duleheküljel

Konkurss „Kaunis kodu 
2011“ Jõelähtme vallas
Pühendatud Jõelähtme valla 
120. aastapäevale

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 
1. august, esitada saab kirjalikult 
(Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme 
küla; Harjumaa, 74202) või e-posti 
teel (kantselei@joelahtme.ee).

Hindamisel käsitletakse nelja tee-
maderingi: • terviklik ruumimõju, 
• heakord, • haljastus, • väikevormid.
Teemade alapunkte eraldi ja 
ühekaupa ei hinnata, alltoodu on 
teemade sisu lahtiseletamiseks. 

Terviklik ruumimõju
• ansamblilisus 
• harmoonilisus või kontrastsus 
• lahenduse idee originaalsus 
• funktsionaalsus 
• tsoneerimisoskus 
• koha omapärast tulenevate 
võimaluste kasutamise oskus

Heakord 
• ansamblis olevate hoonete 
korrasolek 
• teede seisund ja sobivus 

Haljastus ja selle seisund
• muru 
• lilled 
• ilupuud ja põõsad 

Väikevormid ja nende sobivus 
• skulptuurid 
• lipuvarras 
• piirded ja väravad 
• väikehooned, lehtlad, mööbel jms 
• viidad, sildid, reklaam, logo jms 
• mänguväljakud 
• basseinid 
• välisvalgustus jne 

Jõelähtme Vallavalitsus autasustab 
kolme parimat mastivimpliga 
ja esitab need järgmise aasta 
Harju maakondlikule kauni kodu 
konkursile. 

Heiki Lilienthal

Kutsume kõiki maa-
omanikke üles kontrolli-
ma oma kinnistutel aset-
sevate hoonete seaduspä-
rasust. 

Vastavalt ehitusseadusele 
peavad kõik ehitatavad ja ka-
sutatavad ehitised olema re-
gistreeritud riiklikus ehitis-
registris ning olema seal kir-
jeldatud oma tehniliste and-

metega. See on omaniku ko-
hustus. Paraku on väga paljud 
ehitised ehitisregistris kirjas 
vaid küla täpsusega või valede 
mõõtmetega. Et ära hoida hili-
semaid sekeldusi meie ehitus-
järelevalveametnikuga, palu-
me kõigil maaomanikel kont-
rollida oma kinnistutel paik-
nevate ehitiste õigete andme-
te olemasolu ehitisregistris. 
Ehitisregister on kõigile ava-
tud aadressil www.ehr.ee. Kui 
klõpsate seal „otsi ehitis”, va-
lite otsingu tingimuseks „ka-

tastritunnuse otsing” ja si-
sestate oma kinnistu katastri-
numbri, siis näetegi kinnistul 
seaduslikult asetsevate ehi-
tiste nimekirja. Avanenud ta-
beli viimases lahtris on kirjas 
ehitisealune pind. Kui soovi-
te näha rohkem andmeid, siis 
klõpsake ehitisregistri koodi-
le ning avaneb täiendav infor-
matsioon ehitise kohta. Mis 
aga teha siis, kui ehitisregistri 
andmed ei ühti teie kinnistul 
olevate ehitiste arvu või nen-
de mõõtmetega? Äkki ei ole 

teil võimalik kasutada inter-
netti või meie seletus ehitis-
registri kohta on liiga keeruli-
ne? Siis võtke kindlasti ühen-
dust meie ehitusspetsialisti 
või -nõunikuga (tel 6054883). 
Nende abiga leiavad kõik sea-
duslikult ehitatud hooned 
ehitisregistris oma õige koha.

Üleskutse kehtib ka neile, 
kes teadmatusest või mõnel 
muul põhjusel on ehitanud 
uue abihoone või laiendanud 
elamut ilma ehitusloata. Tul-
ge palun meie ehitusspetsia-

listi või -nõuniku vastuvõtule. 
Võtke kaasa kõik olemasole-
vad joonised ning proovime 
leida lahenduse nende ehitis-
registrisse kandmiseks. Jõu-
luks on meil valmimas maa-
ameti ja ehitisregistri and-
mete omavaheline võrdlus, 
siis on asi enam-vähem selge, 
mis on seaduslik ja mis mit-
te. Nende omanike vastu, kes 
oma asjad enne aastavahe-
tust korda ajavad või on selle-
ga vähemalt alustanud, püüa-
me olla mõistvad ja leebed. 
Kes aga pärast seda nii-öelda 
vahele jääb, neile enam armu 
ei anta. 

Järgnev on teadmiseks kõi-
gile, kes alles planeerivad mi-
dagi oma kinnistule ehita-
da. Igasugune ehitustegevus 
nõuab ühel või teisel moel 
vallaga kooskõlastamist. Väi-
keehitis (ehitisaluse pinnaga 
alla 20 m2) vajab väikeehiti-
se teatist (blankett www.ehr.
ee). Kui olete selle meile esita-
nud ja pole teatisele 10 päeva 
jooksul vastust saanud, võite-
gi ehitama asuda. Peale ehi-
tise valmimist esitate ehiti-
se teatise koos ehitise olulis-
te tehniliste andmetega (sa-
muti www.ehr.ee), mille alu-
sel kanname ehitise ehitisre-
gistrisse. Suuremate ehitiste 
puhul tuleb taotleda kirjalik-
ku nõusolekut või ehitusluba, 
seda juba siis vastavalt detail-
planeeringule või selle puu-
dumisel projekteerimistingi-
mustele. 

Loodame, et saame koos 
ehitisregistri korda ning eba-
seaduslikest ehitistest lahti.

Ehitised seaduslikeks 
ehk kõik appi ehitisregistrit korrastama!
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Õnnitleme kõiki juuni 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

99 01.06 ELFRIEDE LOOPERE Jägala küla

88 24.06 ASTA NAHKUR Loo alevik

86 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla

86 17.06 JUTTA SAU Haljava küla

85 02.06 ILSE KNUUT Kostiranna küla

85 20.06 HELGA LÄÄNE Loo alevik

84 17.06 AINO SEPP Võerdla küla

82 05.06 ASTA VÄLI Neeme küla

82 16.06 ASTA SEPP Loo alevik

82 19.06 ANNA AARDEMÄE Iru küla

81 21.06 LINDA RAHULA Loo alevik

81 28.06 HEIMAR PEREMEES Ülgase küla

80 03.06 LUDMILLA JAAGUMÄGI Rebala küla

80 24.06 ASTA URBAN Ruu küla

75 01.06 ÕIE SIREL Loo alevik

75 21.06 ANTS SEPP Loo alevik

75 24.06 VEERA KÄÄR Loo alevik

70 17.06 GREETI ARVIK Loo alevik

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Urmas Vissak  11.09.1940 –17.05.2011 

28. mail kell 23.52 sai häire-
keskus teate Jõelähtme vallas 
Saviranna külas põlevast 
taluhoonest. Kustutustöödele 
kiirustasid Muuga, Pirita ja As-
saku päästjad, abiks Lilleküla 
ja Muuga paakautod. Päästja-
te kohale jõudes põles kahest 
osast koosnev talumaja lahtise 
leegiga. Põleng õnnestus 
lokaliseerida kell 02.48 ning 
lõplikult kustutada kell 03.37. 
Inimesed tulekahjus kannata-
da ei saanud. 200 ruutmeetri 
suuruse taluhoone põlengu 
põhjus on selgitamisel.

2. juunil kell 17.42 kustutasid 
Muuga komando päästjad 
väikese kulupõlengu kahe 
kilomeetri kaugusel Maardust 
Ülgase küla suunas.

11.06 kell 15.39 
teatati õnnetusest 
Maardus. Maardu 
järves vee alla vajunud mees 
toodi küll juba enne päästjate 
saabumist kaldale ja alustati 
koheselt elustamist, kuid ko-
hale jõudnud kiirabimeedikud 
tuvastasid siiski mehe surma. 

10.06 kell 18.14 teatati Uuskü-
las söeterminali juures kaldast 
kaugel ujuvast inimesest. 
Pirita päästjad tõid paadiga 
kaldale ning andsid kiirabile 
üle rannasolijate hõigetele 
mitte reageerinud ja kaldast 
umbes 100 meetri kaugusele 
ujunud naise.

d
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12. kuni 14. augustini 2011 toimub Jõelähtme rahvama-
jas ja rahvamaja jõekäärus XI külateatrite festival, kor-
raldajaks Jõelähtme Lavagrupp tugevas koostöös Jõe-
lähtme Vallavalitsusega.
Kolmel päeval osalevad 21 truppi üle vabariigi, mängitakse 22 etendust. Selline festival on es-
makordselt Jõelähtme õlul ja toimub ka esmakordselt Harjumaal. Vallaelanikel on võimalus 
kolmel päeval etendustele kaasa elada ja lunastada kas üksik või päevapilet.
Avamine toimub 12. augustil kell 13.30 rahvamaja juures.
Iga festival on seotud suurte kuludega ja kuna meie peame rentima juurde ka esinemis- ja öö-
bimisruume, muudest töödest rääkimata, siis on eelarve märkimisväärne. Oleme saanud ra-
ha ka projektidest, kuid sellest ei piisa.
Pöördun teie poole, kallid Jõelähtme edukad ettevõtjad, ärimehed, asutuste juhid ja muidu 
heal järjel elanikud!
Palun toetage oma valla ainulaadset kultuurisuursündmust jõukohase summaga! Ka 100 eu-
rot on meie jaoks oluline raha. Me tahame, et festival Jõelähtmes poleks kehvem teistes maa-
kondades toimunud suurejoonelistest festivalidest.
Ma loodan väga, et mu hääl ei jää hüüdjaks kõrbes.
Festivali konto on: MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing, 221029562560
Me oskame teie heatahtlikke annetusi vääriliselt hinnata.

Teie Maie Ramjalg
XI külateatrite festivali korraldaja ja kunstiline juht

Armas vallarahvas!

Surnuaiapühad
Kirikaia surnuaiapüha kirikus 
23.06 kell 11, püha armulaud 
ja Jõelähtme surnuaiapüha 

23.06 kell 12.30, 
Saha surnuaiapüha 

03.07 kell 14.30.

Kuldleeripüha 
toimub 14.08. kell 11. 
Oodatud on kõik, kel leerist möödas 
50 või enam aastat, et olla koos 
kirikus ja hiljem ühise laua taga.
1961. aasta jooksul on Jõelähtme 
kirikus kinnitatud:
Liidia Malmsaar
Anne Lahesalu
Rein Jõerand
Tiiu Vassiljeva
Raivo Kuuskmäe
Vilve Kalju
Mall Rämmeld
Anne Palts
Ferdinand Lainjärv
Luule-Helena Lainjärv
Palun kõigil osaleda soovijail anda 
endast eelnevalt teada. 
Lisateavet saab Margus Kirjalt, tel 
6033087, 56647686.

Avaldame sügavat kaastunnet 
abikaasale ja lastele   

URMAS VISSAKU 
11.09.1940–17.05.2011

surma puhul
Ülgase küla rahvas

Külakoosolek 
21.07.2011 kell 19.00 Neeme 
rahvamajas.
Neeme külavanema valimised 
ning täiendused arengukavas.

Sirje Põllu, külavanem

Hädaabi-
numbril 112 
helista, kui: 

• vajad kiiret arstiabi;
• on tulekahju või selle 
kahtlus;
• toimus plahvatus või on 
selle oht;
• on tugev õhureostus;
• inimene on kusagile 
kinni jäänud;
• on ohtlik metsloom 
linnas;
• on pinnareostus;
• inimene on uppumas;
• toimus varing või on 
selle oht;
• on gaasiavarii või -leke;
• on veereostus;
• toimus liiklus- või muu 
õnnetus, kus on kanna-
tanuid.

Seoses vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
ehitusega Loo alevikus Pirita 
teel 08.11.10–30.06.11, 
Toome teel ja Spordi teel 
13.06.11–26.10.11, Vibeliku 
tee ettevõtete piirkonnas 
16.11.10–30.06.11, Pärna teel 
07.12.10–30.06.11, 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.

HANKED
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutas välja riigihanke 
Jõelähtme piirkonna bussiliinide teenindamiseks. Riigihanke 
dokumendid on kättesaadavad Riigihangete registrist.
Hanke eeldatav maksumus on 650 000,00 eurot, hankelepingu 
kestus 60 kuud.
Pakkumiste või taotluste esitamise tähtaeg on 8. juuli 2011.

Jõelähtme Vallavalitsus andis välja korralduse „Väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Jõelähtme valla 
teede ja haljasalade heakorratööd 01.06.2011 kuni 30.09.2011“ 
pakkuja kvalifi tseerimine ja hankelepingu sõlmimine”. Hetkel 
on ettevalmistamisel hange leidmaks ettevõtjat valla teede ja 
heakorratööde teostamiseks. 

Juubelitervitus!
Õie Adams on koduhooldus-
töötaja. Ükski külastuspäev ei 
sarnane teisele – vahel tuleb 
ringsõidul oma hoolealuste 
juurde koos olmemure-
sid murda, vahel arsti või 
apteeki külastada ning poest 
toitu tuua. Mõnikord saab 
lihtsalt niisama juttu ajada ja 
hinge kogunenud mured ära 
kuulata. Ükskord pidi Õie ko-
guni kiirabina tegutsema, sõit 
haiglasse päästis hoolealuse 
kõige halvemast. 

Soovime jätkuvat rõõmsa-
meelsust ja toimekust ning 
tervist ja õnne!

Jõelähtme 
Vallavalitsus

Kostivere lasteaed võtab seoses 
uue rühma avamisega  alates 
2011/2012. õppeaastast konkursi 
korras tööle 
RÜHMAÕPETAJAD, LOGOPEEDI, 
TERVISHOIUTÖÖTAJA (0,5 koor-
musega), ÕPETAJA ABI, KOKA, 
MAJAHOIDJA (0,5 koormusega)
Nõutav vastavus kvalifi katsiooni-
nõuetele.
Avaldus, CV, haridust tõendavad 
dokumendid ja motivatsioonikiri 
saata hiljemalt  20. juuniks aadres-
sil kaili@kostilaps.ee või Aruküla 
tee 1, Kostivere, Jõelähtme vald.
Info telefonil  6081540.

Kai Müürsepp

Pidasime kõik hoolega sil-
mas just toda ühte ja ainsa-
mat, mis esialgu kui täpp me-
re sülest paistis, siis aga aina 
suuremaks muutus. Viimaks 
randusimegi Kihnumaa kivi-
sel rannal. 

Külakostiks kihnlastele oli 
Pihlakobaral kaasas pauna-
täis suure maa laule ja tantse, 
mis kohalikus rahvamajas ka 
tulise aplausiga vastu võeti. 

Lasime päikesel põski 
paitada ja meretuulel 
juukseid sasida, mek-
kisime värsket suitsu-
kala ja haukasime ahjusooja 
leiba. Päevasüdame ajal kin-
kisime endale vaikusehetke 
Kihnu pühakojas ja hilisõh-
tul piknikut pidades laulsi-
me ööbikutega võidu. 

Nii said Loo seeniorid oma 
hooajale joone alla, ikka kul-
tuurikeskuse abil ja vallava-
litsuse toel. Naudime nüüd 

suvesooja ja kohtume taas 
lõikuskuu ümarlauas 4. au-
gustil, mil astume koos juba 
kaheksandasse tegevusaas-
tasse. 

Ja veel – seda kohta loe häs-
ti hoolega! – Loo seenioride 
klubi on avatud kõigile soovi-
jaile, kel aastaid 50 ja enam. 
Tule uudistama!

Loo Pihlakobar Kihnumaal 

s

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

KAATRI RENT KOOS JUHIGA
Reisid saartele (Rammu, 
Aksi, Prangli, Koipsi, Keri jt). 
Kaater mahutab korraga 
ühele reisile 6–8 inimest.
VEESPORT: suusatamine, 
tuubisõit. 
Tel 5165054 

Müüa tiibeti mastifi  kutsikad. 
Hind kokkuleppel. 
Telefon 56651020 Raili

Om maid maailman tuhandid
ja rahvid mitmeid miljonid,
üitsainus Kihnumoa…
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PLEKK-KATUS 
pakub: Katuseplekk. 
Sileplekk. Lisaplekid. 
Vajadusel paigaldus. 
Väga hea hind.  
Tel. 50 65 65 9, 
65 65 782  
Kadaka tee 4, Tallinn

Ostan autoromu-
sid – sõidu-, paki-, 
veoautod, bussid. Va-
jadusel ARK-ist kus-
tutamine, transport 
tasuta, raha kohe. 
PAKU KÕIKE, ka 
vanametalli. Samas 
ostan ka korralikke 
sõidukeid kuni 6000 
eurot. Paku kindlasti. 
Tel 58 295 083.

AS Hoolekandeteenused Valkla Hooldekodu 
võtab oma meeskonda tööle

TEGEVUSJUHENDAJA 
Valkla hooldekodu asub Kuusalu vallas 
Harjumaal ja osutab teenust ligi 235-le 
psüühilise erivajadusega inimesele. Tege-
vusjuhendaja amet on sobilik nii meestele 
kui naistele.
Tegevusjuhendaja peamised tööülesanded 
on:
• kliendi igapäevaelu juhendamine,
• kliendi huvi- ja päevategevuse juhenda-
mine,
• kliendi hooldamine, järelevalve, jälgimine,
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus.
Nõudmised kandidaadile:
• töö sobib nii meestele kui naistele,
• keeleoskus: eesti keel – väga hea, vene keel 
– rahuldav,
• tahe töötada inimestega, kellel on eriva-
jadus,
• vähemalt keskharidus,
• arvutioskus.
Omalt poolt pakume:
• vahetustega tööd (12 tundi),
• erialast täienduskoolitust,
• ühisüritusi.
Kandideerida saab CV-online’i keskkonnas või saates 
CV e-posti aadressile katlin.truu@hoolekanne.ee  

Ülemiste City avab 
lasteaia
Ülemiste City ootab kõiki 1,5 kuni 
6-aastaseid lapsi sügisel avatavasse 
eralasteaeda Kalli-kalli. Lasteaed asub 
Ülemiste City linnakus renoveeritavas 
hoones aadressil Keevise 2. Lasteaia 
käsutuses on hoone esimene korrus 
ja majatagune haljasala. Lasteaeda on 
planeeritud 4 rühma ning kokku on 
kohti 68 lapsele. Hakatakse pakkuma 
ka päeva- ja õhtuhoidu.

Täpsemat teavet lasteaia kohta ja 
lasteaiakoha avalduse leiate aadressil 
www.kalli.ee.

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

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.
Info ja tellimine tel 5078837, Ardo Lass

PUITBRIKETT   PELLETID   VEDU ÜLE EESTI

Kutsume talusid ja väiketootjaid uuele Las-
namäe turule (Punane 48a) müüma käsitööd, 
põllumajandus- ja aiandussaadusi ning 
nendest valmistatud tooteid.
Turg töötab E–L 8.00–18.00, P 8.00–17.00. 
24-tunnine valve, tasuta parkla.
Info: 566630642, 5202573, 6608805, lasna-
turg@gmail.com 

Soovin osta vana paekivist hoone või paeki-
vist aia uue aia ehitamiseks. Jaan, 5340 4422

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

TALLINN: Forelli 4 / Peterburi tee 44 / Paldiski mnt 247A (hulgiladu) TARTU: Ringtee 61B 
NARVA: Puškini 5 RAKVERE: Vase 1 VILJANDI: Puidu 17 PÄRNU: Lina 22

www.feb.ee / e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Kaili Tamm
56 268 258

66 84 700

Ville Värk
51 32 422

66 84 700

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


