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JÄTAME MAKSUD ENDALE!
Hea Jõelähtme valla elanik, registreeri end koduvalla kodanikuks
Igal inimesel on kohustus 30 päeva jooksul pärast elukoha vahetust teatada oma uued aadressandmed kodukoha omavalitsusele 
(rahvastikuregistri seadus). Kui inimesel on rahvastikuregistris õiged andmed, tekib tal kodukohaga vastastikune kasulik suhe, sest 
maksumaksjana tarbib ta omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid ja soodustusi. Elanikuks registreerimine ei ole eesmärk omaette, vaid 
ajendatud soovist teada vallas elavate ja siin avalikke teenuseid vajavate inimeste tegelikku arvu. Ülevaade rahvastikust võimaldab 
valda paremini arendada ja planeerida, muude vajaduste seas ka kooli- ja lasteaiakohtade arvu. Kui vormistad elukohateate enne 
käesoleva aasta lõppu, annad oma panuse koduvalla arengusse juba järgmisel aastal. 
Iga Jõelähtme valla elanikeregistrisse kantud elaniku maksustatavast tulust laekub valla eelarvesse 11,4 protsenti. 
Oleme kohalike omavalitsuste võimekuse poolest riigi esikümnes. Jõelähtme valla elanike arv kasvab jätkuvalt. 2009. aasta 1. 
jaanuaril elas Jõelähtme vallas 5786 elanikku, 2010. aasta 1. jaanuaril 5993 elanikku ja 2011. aasta 1. jaanuaril 6035 elanikku.

• Kõige lihtsam on täita elukohateade kirjalikult ja panna see koos isikut tõendava dokumendi koopiaga posti (elukohateate vormi 
leiad valla kodulehelt www.joelahtme.ee). 
• Võid ka tulla valla kantseleisse ja täita elukohateate kohapeal. 
• Kolmas moodus on esitada see digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olemas olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ette 
valmistatud (www.id.ee). 
• Neljas võimalus on registreeruda läbi portaali www.eesti.ee.

1. novembrist kuni 31. detsembrini 2011 end Jõelähtme valla elanikuks 
registreerinute vahel loosib Jõelähtme Vallavalitsus välja golfi kursuse 
kahele inimesele. Iga vallaelanikuks registreerunu saab valida kolme 
kingituse vahel, milleks on valla logoga T-särk või kruus või kümne korra 
pääse Loo spordihoone ujulasse. 
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Kostiveres avati pidulikult uued teed ja sillad I
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Laupäeval, 19. novemb-
ri keskpäeval toimus Kos-
tiveres rekonstrueeritud 
Maardu–Raasiku maantee 
5,8 km pikkuse lõigu ning 
sellel  asuva renoveeritud 
silla ning uue jalg- ja jalg-
rattateesilla ning jalg- ja 
kergliiklustee avamine.

Kevadel alanud ehitus- ja 
restaureerimistööde käigus 

taastati 19. sajandil ehitatud 
Kostivere kivisild 1934. aastal 
tehtud fotode põhjal. Muin-
suskaitse nõudeid arvestades 
rajati silla kandevõime suu-
rendamiseks ja edasise pragu-
nemise vältimiseks selle sisse 
varjatud kujul betoonist kan-
dekonstruktsioon. Maardu-
Raasiku maanteel asuva 44 m 
pikkuse ja 5,5 m laiuse pae-
kivist võlvidega silla välisil-
me taastati vanade fotode jär-
gi algsel kujul ning uuendati 

ka sellel asuv 4,5 m laiune sõi-
dutee. Vana silla võlvide vahe-
le paigaldati nägusad kohtval-
gustid.

Lisaks sellele ehitati sama 
projekti käigus kivisilla kõr-
vale uus liimpuidust ligi 30 
meetri pikkune ja 3,5 m laiuse 
teeosaga jalgratta- ja jalakäi-
jate tee sild koos 0,7 km pikku-
se jalgratta- ja jalakäijate tee-
ga. Töid teostas Skanska EMV 
AS ja need läksid maksma 321 
tuhat eurot.

Riigimaanteeks oleva Maa-
rdu-Raasiku tee alguse 3 km 
pikkuse lõigu rekonstrueeris 
2011. aasta suvel Lemminkäi-
nen Eesti AS.

Kostivere alevikku läbiva 
Maardu-Raasiku tee 2,8 km 
pikkuse lõigu rekonstrueeris 
koos tänavavalgustuse ehitu-
sega Tallinna Teede AS.

„Kauaoodatud Maardu–
Raasiku tee korrastamine ja 
silla renoveerimine on Kos-
tivere piirkonna arengus vä-

ga olulised märgid. Eraldi ta-
han esile tõsta kõnniteede ra-
jamist, mis muudab alevikus 
jalgsi liikumise meeldivaks ja 
turvaliseks. Ligi tuhande ela-
nikuga aleviku välisilme on 
tundmatuseni muutunud, 
oleme rõõmsad, et valla suu-
ruselt teise aleviku elukesk-
kond on saanud kaasaegse 
näo.“ ütles vallavanem And-
rus Umboja.

Lisainfo aleviku kodulehe-
küljel www.kostivere.ee

Merike Metstak
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Valla teedevõrk uueneb

Toimetuleku- ja küttetoetuse maksmisest

Jõelähtme Vallavalitsus maksab 
jõulutoetust ka käesoleval aastal 

Loo alevikus tõuseb soojuse hind

Andrus Umboja
Vallavanem

Jõelähtme valla teede-
võrk jaguneb omandivor-
mi järgi kolmeks: riigi-, 
valla- ja erateedeks . 

Pikkuse alusel kuulub val-
lale 190 kilomeetrit, riigi-
teid on 100 kilomeetrit ja era-
teid 50 kilomeetrit. Vastavalt 
omandivormile tuleb riigil, 
vallal või eraisikul tagada ka 
teede hooldus, remont ja re-
konstrueerimine. 

Jõelähtme valla peamised 
transiitteed kuuluvad riigi-
le ning nende seisukord on 
viimastel aastatel olnud küll 
kehv, aga enamasti sõide-
tav. Hea on see, et mitmed 
valla arengule olulised teed 
on saanud või saavad lähi-
aastatel uue teekatte. Aasta-
tel 2010–2011 rekonstrueeri-
ti Ruu–Ihasalu maantee, mil-
lel sõitmine eriti talvel oli tee 
halva seisukorra tõttu suhte-
liselt ohtlik. Rekonstrueeri-
mise käigus rajati Neeme kü-
la sisesel lõigul ja Jõesuu aian-
dusühistu lõigul ka kõnni-
tee. 2011. aastal rekonstruee-
ris Maanteeamet Maardu–
Raasiku maantee alates Tal-
linna–Narva maanteest ku-
ni Parasmäe külani. Kostive-
re aleviku ulatuses rekonst-
rueeriti ka tänavavalgustus ja 
rajati uued kõnniteed. Mõle-
ma teeobjekti osas saab pida-
da vallavalitsuse töövõiduks 

kõnniteede rajamist, mida 
Maanteeamet ei olnud algselt 
planeerinud ei Neeme tee ega 
ka Kostiveret läbiva tee äär-
de ehitada. Kindlasti muu-
dab see liikumise kummaski 
asulas turvalisemaks. Hea on 
see, et riigiteede korrastami-
ne nende kahe teega ei piirdu. 
Hetkel on ettevalmistamisel 
Maardu–Ülgase tee ning Ne-
hatu–Loo–Lagedi maantee-
de rekonstrueerimisprojek-
tide koostamine. Valminud 
on Lagedi–Kostivere tee ehi-
tusprojekt Lagedi keskusest 
Lagedi mõisani. Eriti halvas 
seisukorras neist on Nehatu–
Loo–Lagedi maantee seisu-
kord munaskulptuuri ja Sa-
ha/Vibeliku ristmiku vahe-
lises lõigus. Oleme Maantee-
ametiga kokku leppinud, et 
Nehatu–Loo–Lagedi maan-
teed hakatakse munaskulp-
tuurist kuni Spordi tee rist-
mikuni (k.a) rekonstrueeri-
ma 2012. aastal. Selle raames 
ehitatakse ringi ka Saha/Vi-
beliku ristmik, uuendatak-
se rekonstrueeritavas lõigus 
tänavavalgustus ning Spordi 
tee ristmik saab ülekäiguraja, 
mis on olnud Jõeääre elamu-
piirkonna elanike pikaaeg-
ne palve. Teed Lagedilt ku-
ni Lagedi mõisa bussipeatu-
seni hakatakse kava kohaselt 
rekonstrueerima 2013. aastal. 
Oleme Maanteeametiga kok-
ku leppinud, et sama han-
ke raames rajatakse Loo ale-
viku ja Lagedi aleviku vahele 
kergliiklustee, mida rahastab 

põhiosas EAS linnaliste piir-
kondade meetmest. Tegemist 
on Jõelähtme valla ja Rae val-
la ühisprojektiga, mille oma-
osaluse katavad vallad pro-
portsionaalselt vastavalt tee 
pikkusele kummaski vallas. 
Maardu–Ülgase maantee re-
konstrueerimise ajakava ei 
ole praegu veel paigas. 

EAS-i toetusel valmib 2011–
2012 kergliiklustee Maar-
du linna ja Muuga piirkon-
na vahel Uuskülas. 2012 al-
gab Iru küla kergliiklustee 
ehitus Linnuse teel, Iru teel ja 
Ämma teel. Selle raames ra-
jatakse uus asfaltkate ka Iru 
tee sõiduteele. 2013 rajatak-
se kergliiklustee Loo ja Lage-
di alevike vahele. 2014 peab 
valmima kergliiklustee Ruu–
Ihasalu maantee äärde Su-
ka sillast kuni Neeme külani. 
See rajatakse koostöös Lahe-
ranna piirkonna arendajaga. 
Sealt edasi on järgmine ees-
märk Kostivere aleviku ja Tal-
linna–Narva maantee kogu-
jatee äärde rajatud kergliik-
lusteede ühendamine. Valla 
tänavate ja teedevõrgu osas 
on prioriteetne 2010. aastal 
freeskatetega kaetud teede 
pindamine. Samuti vajavad 
enam remonti Kostivere ale-
viku lagunenud siseteed, ka 
külakeskusi läbivad transiit-
teed vajaksid tolmuvabaks 
muutmist. Konkreetsed või-
malused vallateede rekonst-
rueerimise osas saavad sel-
geks eelarvemenetluse käi-
gus.

1. Toimetulekutoetust on 
õigus saada üksi elaval isikul 
või perekonnal, kelle kuu ne-
tosissetulek pärast eluruu-
mi alaliste kulude mahaarva-
mist on alla kehtestatud toi-
metulekupiiri. 2011. aastaks 
on toimetulekupiir pere esi-
mesele liikmele 76.70 eurot ja 
iga järgneva pereliikme kohta 
80% esimese liikme toimetu-
lekupiirist ehk 61.36 eurot.

Toimetulekupiiri kehtestab 
Riigikogu igaks eelarveaas-
taks riigieelarvega.

Toimetulekutoetuse mää-
ramise aluseks on toetuse 
taotleja ja tema pereliikmete 
sissetulek. Toetuse määrami-
sel loetakse perekonna liik-
meks abielus või abielulistes 
suhetes olevad samas eluruu-
mis elavad isikud, nende abi-

vajavad lapsed ja vanemad 
või muud üht või enamat tu-
luallikat kasutavad või ühise 
majapidamisega isikud.

Toimetulekutoetuse taot-
leja peab pöörduma jooksva 
kuu eest toimetulekutoetuse 
saamiseks vallavalitsusse en-
ne 20. kuupäeva. 

Toetuse taotleja peab esita-
ma eluruumi kasutamise õi-
gust tõendavad dokumendid, 
isiku või pereliikmete eel-
misel kuul saadud sissetule-
kuid (sealhulgas lastetoetu-
sed) ning sellest maha arves-
tatud tulumaksu ja makstud 
elatise suurust tõendavad do-
kumendid, jooksval kuul ta-
sumisele kuuluvad eluruumi 
alalisi kulusid tõendavad do-
kumendid. 

Toimetulekutoetuse mää-

ramisel võetakse aluseks elu-
ruumi tegelikud kulud, kuid 
mitte üle vallavolikogu poolt 
kehtestatud piirmäärade. 

Töötud peavad arvel olema 
Töötukassas ja esitama sealt  
saadud dokumendid.

2. Küttetoetust on võima-
lik taotleda riskirühma eaka-
tel ja peredel kord aastas kuni 
96 eurot. Toetuse määramisel 
arvestatakse leibkonna sisse-
tulekuid.

Sotsiaalosakonna vastuvõ-
tuajad on Jõelähtme Vallava-
litsuses igal teisipäeval 8.00 – 
13.00 ja kolmapäeval 13.00 – 
17.00.

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt 
Lool on kuu igal teisel nelja-
päeval 10.00 – 13.00 Loo Kul-
tuurikeskuse ruumides.

Hariduse-, kultuuri- 
ja sotsiaalosakond
Tel: 605 4859 ja 605 4880
E-post: liivi.vain@joelahtme.ee  ja 
katre.reilent@joelahtme.ee

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

Toetust saavad ka vallava-
litsusele teada olevad puude-
ga laste pered ja meie elanike-
registris olevad paljulapseli-

sed pered, kus kasvab neli või 
enam last. Toetuse suuruseks 
on sel aastal 26 eurot. 

Jõulutoetuse kättesaa-
miseks on vaja teatada sot-
siaalosakonda oma arveldus-
konto number. Kes varasema-
tel aastatel jõulutoetuse arvel-
duskontole saanud on, need 
ei pea oma numbrit teatama. 
Küll aga palub hariduse-, kul-
tuuri- ja sotsiaalosakond oma 
numbri teatada kõigil, kel-
le kontonumbrit vallavalitsu-
sel pole või kellel on see muu-
tunud. Kindlasti palume oma 

arvelduskonto number teata-
da eakatel, kes on alles sel aas-
tal endale konto teinud ja neil, 
kes on käesoleval aastal saa-
nud 70-aastaseks. 

Samuti tasub arvestada, et 
sel aastal jõulutoetuste välja-
maksmist kassast ei toimu. Ea-
kad, kellel arvelduskontot pole 
või kes ei soovi seda kasutada, 
võivad teatada vallavalitsusele 
toetuse väljamaksmiseks mõ-
ne pereliikme või teise isiku 
arvelduskonto numbri. Kind-
lasti tuleb sellisel juhul nime-
tada ka konto omaniku nimi.

Mati Tatar, tehnikajuht, juhatu-
se liige; Arbo Reino, kaugkütte 
tootejuht;Teet Eelmere, 
regulatsiooni valdkonna juht
Fortum Termest AS

Alates 12.12.2011 on 
soojuse piirhind Lool 
76,48 €/MWh.

Piirhinna kooskõlastas Kon-
kurentsiamet 09.11.2011. Järg-
nevalt selgitame soojuse hin-
na kujunemise peamisi tegu-
reid, üldist protsessi ja meie 
tegevust olukorra parandami-
sel.

Soojuse hinna tõus mõjutab 
otseselt meie klientide kulu-
sid ning see on kindlasti eba-
meeldiv kõigile. See ei rõõ-
musta mingil juhul ka meid, 
kelle ülesandeks on Loo klien-
tide soojusega varustami-
ne. Eelkõige on soojuse hinna 
tõusu põhjuseks energiakand-
jate (elekter, maagaas, kütte-
õlid ja puitkütus) maksumuse 
järsk tõus viimasel ajal. Para-
ku on aga tegemist protsessi-
ga, mida meie saame väga vä-
he mõjutada. 

Eeltoodud piirhind kooskõ-
lastati vaid mõned päevad ta-
gasi. Seni kehtinud piirhind 
kooskõlastati 2009. a mais, 
seega üle kahe aasta tagasi. 
Äsja kooskõlastatud piirhin-
nast ligi 70% moodustab kütu-
se maksumus. Ülejäänud osa 
moodustavad põhjendatud te-
gevuskulud, riigimaksud, -ta-
sud, kapitalikulu ja tulukus. 
Meie poolt ostetava maagaasi 
maksumus muutub igakuiselt 
sõltuvalt dollari kursist ja küt-
teõlide 9 kuu keskmistest hin-
dadest. Kütusehindade tõusu 
on aga põhjustanud globaal-
sed muutused maailmaturul. 
Näiteks võib siinkohal tuua 
kas või Liibüa sündmuste mõ-
ju toornafta hinnale ja Kree-
ka võlakriisi mõju euro kur-
sile dollari suhtes. Maagaasi 
maksumuse muutust viimase 
kahe aasta jooksul illustree-
rib lisatud joonis. Gaasi mak-
sumus langes küll 2010. aasta 
teisel poolel, kuid alates aasta 
aprillist on tõus olnud juba üle 
35%. Viimase kahe aastaga on 
gaasi maksumus peaaegu ka-
hekordistunud.

Maagaasi maksumuse tõusu 
tõttu esitasime kevadel taotlu-
se Loo hinnavalemi uuenda-
miseks. Peale mitmekuulist 
kooskõlastamisprotsessi kin-
nitas Konkurentsiamet hinna-
valemi 9. novembril. Seega on 
Lool, nii nagu paljudes muu-
des kohtades Eestis, soojuse 
hinna tõusu põhjuseks eelkõi-
ge kütusehinna järsk tõus. 

Hetkel on soojuse piirhind 
Loo alevikus üks kõrgeimaid 
seni kooskõlastatud hinda-
dest. See on põhiliselt põh-
justatud kõrgeimast võrgu-
pikkusest ülekantava sooju-
se mahu kohta. Kaugküttevõr-
gu kaudu saab oma soojuse 76 
hoonet. Võrgu kogupikkus on 
7,9 km. Praegu saavad 46 era-
maja oma soojuse ja/või soo-
ja vee neljatorulise süsteemi 
kaudu. Nendes elamutes tar-
bitakse vaid 8% kogu alevi-
ku soojusest, kuid selleks tar-

beks on rajatud 60% kogu ale-
viku torustiku pikkusest. See-
ga on nendes torustikes kõrge 
suhteline soojuskadu. Võiks ju 
välja vahetada kogu kaugküt-
tevõrgu täies ulatuses, kuid 
see maksaks ligi 2 miljonit eu-
rot, millest saadav soojuse kao 
vähenemine ei taga investee-
ringu tasuvust ja hinnalan-
gust. Seetõttu oleme võrgu re-
noveerimist teostanud järk-
järgult, keskendudes eelkõige 
põhilisele võrgule, tagamaks 
ühiskondlike hoonete ja kor-
terelamute kindlam soojus-
varustus ja kao vähenemine. 
Aastatel 2009–2011 vahetasi-
me välja 1,2 km kaugküttevõr-
ku Saha teel, Kaare teel, Spor-
di teel ja nendega piirnevatel 
aladel. 

Oleme aastaid koos AS-ga 
Terts arendanud ka biogaa-

sist soojuse ja elektri tootmi-
se projekti eesmärgiga saa-
da odavamat soojust, kuid see 
projekt on kahjuks tänaseks 
takerdunud.

Vähendage soojuskadusid
Lisaks meie tegevusele soo-

juskadude vähendamisel nii 
soojuse tootmisel kui jaotami-
sel saavad kliendid ise samuti 
kaasa aidata soojuse säästmi-
sele nii oma elamutesse täna-
päevaste automaatsoojussõl-
mede paigaldamise, soojus-
kandja energia parema ära-
kasutamise kui ka elamu re-
noveerimisega. Rusikareegli 
järgi mõjutab toatemperatuu-
ri muutmine ühe kraadi võr-
ra soojuse kulu umbes 5%. Kui 
soojussõlm töötab korralikult, 
siis ei teki ülekütmist ja saa-
vutatakse viidatud sääst. Li-
saks võimaldab nüüdisaegne 
ja korralikult hooldatud soo-

jussõlm alandada tagastuva 
soojuskandja temperatuuri. 
Seetõttu väheneb omakorda 
kaugküttevõrgu soojuskadu.

Hoonete renoveerimine on 
samuti võimalus soojuse ku-
lu vähendada. Selleks on siht-
asutus Kredex välja töötanud 
mitmeid toetusmehhanisme, 
millega saab tutvuda nende 
kodulehel www.kredex.ee.

Kinnitame veel kord, et tee-
me omalt poolt kõik selleks, 
et soojust toodetaks parimal 
võimalikul viisil ja kaugkütte-
võrku oleks uuendatud nii, et 
need investeeringud omakor-
da ei põhjustaks soojuse hin-
na tõusu. Nendel kuudel, mil 
meil õnnestub osta maagaa-
si odavamalt kui kooskõlasta-
tud soojuse hinnas arvestatu, 
langetame loomulikult ka soo-
juse hinda.
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Reisi teevad sisukaks rei-
sikaaslased.

Satume Tiina Rämmeldiga 
Lissabonist Tallinna lennates 
kõrvuti istuma. Iga õhkutõus 
mõjub pisut ebamugavalt, 
kuid mõne hetke pärast oleme 
erkvalge pilvekihi kohal, kus 
on alati päike. Tiina on laheda 
jutuga ja tunnid kaovad mär-
kamatult. 

Kui kaua sa juba Kostivere 
mõisaga seotud oled?

Olen mõisas töötanud 1975. 
aastat alates, siis oli hoone 
kasutuses sovhoosi kontori-
na. Algul olin raamatupida-
ja ja mõnda aega ka normeeri-
ja, mis oli eriti nõme amet. Siis 
toodi allakorrusele dispetšeri-
punkti istuma. Ükskord öeldi 
„hunditunnis“ (nii kutsuti sov-
hoosi tootmisnõupidamist), et 
algab isemajandamine ja Tal-
linna Linnuvabrik läheb laiali. 
1993. aasta mais mind koon-
dati, ühistud ja aktsiaseltsid 
sai rohelise tule, mind ei taht-
nud keegi. Siis tehtigi ülejää-
nud varade haldamiseks fir-
ma, tulundusühistu Kostivere 
Tera, kus on 18 liiget ja kus toi-
metan tänase päevani. 

Mis sai edasi, kas mõis jäi 18 
aastaks tühjaks?

Eesti iseseisvudes siin elu 
seiskus. 2009. aastal rookisi-
me talgukorras mõisast vana 
saasta välja. Kõik need aastad 
olen kandnud hoolt, et mõisa 
uksed lukus ja aknad ees pü-
siks. Ühistu kontor asub mõi-
sas ja siiani käivad vanemad 
inimesed harjumuspäraselt 
minu kontoris juttu rääkimas 
ja ka nõu küsimas.

Kas see oligi sinu suur välja-
kutse?

Tahtsin kunagi astuda üli-
kooli inglise keelt õppima, 
aga elu läks teisti. Linnatüd-
ruk abiellus põllumehe poja-
ga ja tuli maale. Andis harju-
da. Ei saanud algul maaelule 
eriti pihta, näiteks et miks teh-
ti traagikat, kui Sauna Leena 
poiss ja kolhoosiesimehe poeg 
(Tiina abikaasa Riho) lasid vil-
ja masindamisel eestiaegse 
heinahangu kombainist läbi. 

Kuidas sinust ettevõtja sai? 
Algul olin firmas raamatu-

pidaja, aga kui 1999. aastal en-
dine ülemus lahkus, siis arvas 
juhatus, et teen esialgu ka ju-
hataja tööd, kuni leitakse uus 
ülemus, aga ilmselt ei ole siia-
ni kedagi leitud. Firma pakub 
ühistu liikmetele teravilja kui-
vatamise ja hoiustamise tee-
nust. Sellel aastal kuivatasi-
me kokku 3930 tonni teravilja 
ja rapsi, mis on olnud võimalik 
tänu investeeringutele. Algus-
aastatel oli kogus kuni 1000 
tonni, siis tundus see kohuta-
valt suurena. Sellised edukad 
loomakasvatusettevõtted na-
gu Aatmaa ja Haljava tegut-
sevad tänapäevani, kasvata-

vad teravilja loomasöödaks. 
Nad on kasutusele võtnud ka 
mahajäetud ja harimata põl-
lud ja võtaks veelgi, aga Kos-
tivere ümbruses on tõesti kõik 
põllud korralikult üles hari-
tud. Alguses tahtsid talume-
hed suuresti maid tagasi, aga 
massilisest väiketalupidami-
sest pole tänini asja saanud ja 
nad on uuesti oma maad and-
nud ettevõtjatele kasutada.

Millega sa veel tegeled?
Olen ka oma maja korteri-

ühistu juhatuse liige, EENA 
Tallinna klubi juhatuse liige 
ja Põhja-Harju koostöökogu 
hindamiskomisjoni liige. Tä-
nu sellele ma Portugali õppe-
reisil olengi. Kui on valimis-
te aeg, siis olen juhatanud va-
limisjaoskonda. Kolm aastat 
tagasi sai loodud MTÜ Kosti-
vere selts, mille juhatuse liige 
olen ka. 

Korteriühistuga soojusta-
sime kaks aastat tagasi ma-
ja, milleks tuli küll võtta laen 
kümneks aastaks, aga nüüd 
on maja väljast korras ja seest 
soe. 

Kas järjestad oma tegevused 
kuidagimoodi ka tähtsuse 
järgi? 

Sügisel on vilja kuivatamine 
number üks, kuivati peab käi-
ma ööpäevaringselt.

Kaks kuud aastas sügiseti 
olen ühistu liikmetele väga va-
jalik. Neid, kes kasvatavad loo-
mi, tuleb eelistada, nii Aatmaa 
kui Haljava on supertegijad. 

Meenub, et sind oleks mõni 
aasta tagasi isegi Kostivere 
alevikuvanemaks valitud.

Hea, et see pauk minust 
mööda läks. Eriarvamused ta-
kistavad toimetamist, selts-
kond peab hea olema, ainult 
vaidlemine ei vii kuhugi. Ini-
mesed peavad aru saama, et 
kahe tõe kõrvutamine ei ole 
veel sugugi vastandumine ega 
konflikt. 

Mõisa saalis on suur töö 
nüüd ära tehtud, meie seltsil 
on vallaga mõisa kasutami-
se kohta ka-
sutusrendi-
leping, sest 
muidu ei 
oleks saanud 
PRIA projek-
tiga taotle-
da rahastamist. Selle eest suur 
tänu Margit Pärtelile, kelle ve-
damisel sai suur ettevõtmi-
ne teoks. Nüüd oleks vaja leida 
ametisse hea inimene, kes kul-
tuurielu käima paneks. Mõisa 
saali remont on valmis, uuele 
projektile sisustuse muretse-
miseks PRIA osaline heakskiit 
saadud. Seda tööd ja vaeva tu-
leb osata ka hinnata ning vara 
heaperemehelikult hoida. Val-
lavanem ütles ju, et see peab 
jääma valla esindussaaliks. 
Tore oleks, kui mõisas toimu-
vatele üritustele tuleksid lap-
sed koos oma vanematega.
Kas külaseltsis tegutsemine on 
ikka lillepidu?

Külaseltsi esimene ettevõt-

mine oli mõisapäeva korral-
damine, peagi järgnes mõisa 
renoveerimise plaan. See on 
pigem vastutus, MTÜ-l on li-
gi miljonikroonine laen kae-
las, selle rahaga tehti mõisa 
saal korda ja kui projekt hin-
natakse PRIA poolt õiges-
ti realiseerunuks, siis maks-
takse toetus välja ja saab lae-
nu tagasi maksta. Oleme se-
da teinud aleviku huvides, ole-
me valla käepikendus ja abis-
taja. Meie kõik, seltsi juhatuse 
liikmed, vastutame laenu eest 
oma isikliku varaga.

Kuidas on läinud Leader-meet-
mest toetuste hankimine?

Häid projekte on olnud pal-
ju – Jõelähtme kogudusema-
ja projekteerimine, Iru küla-
plats, Kasemetsa kasvuhoone, 
Kostivere noortekeskus, Rand-
vere pasunakoori pillid jne, 
jne. Hindame projektide jät-
kusuutlikkust ja omaosalusse 
panustamise võimet. 

Milline on sinu pere? 
Omad lapsed, poeg ja tütar, 

kasvasid ise, lapselapsi Karo-
liinat ja Gellyt peab kasvata-
ma. 

Vanasti sovhoosi ajal oli öö-
päevane lasteaed, õhtul kel-
la seitsmeni lahti. Lapsed said 
sinna jääda soovi korral kas 
või terveks nädalaks. Täna-
päeval jätkub lastele rohkem 
aega. Mul on vist pisut nagu 
süümepiinadki, et oma laste 
jaoks ei olnud aega. Lastelaste 
jaoks peab olema. 

Meie peres võtavad lapsed 
kõikidest tegevustest osa.

Kuidas sa lapselapsi iseloo-
mustad? 

Lapsed elavad samas maail-
mas kus meiegi. Õpetajad üt-
levad, et Karoliina ja Gelly saa-
vad hakkama. Karoliina on 
elav laps, ta võtab kõigest osa 
– aitab mul korteriühistu ar-
veid laiali viia, koos toimeta-
me aiamaal. Mõisapäeva kor-
raldamisel on ka alati suureks 
abiks. Tema ema töötab Soo-
mes ja kui Soome-minemine 

jutuks tu-
li, ei ol-
nud vana-
isa nõus. 
„Ainult üle 
minu lai-
ba“, teatas 

vanaisa. Ta arvas, et laps peab 
siia jääma ja nüüd ta ongi meie 
juures. Ega noored välismaale 
ei läheks, kui neil siin tööd ja 
tegemist oleks.

Tahan, et temast tuleks täis-
väärtuslik inimene. Annan 
endale aru, et pean ta eluks et-
te valmistama. 

Karoliinale on tähtsad sõb-
rad ja ballett. Ta nägi saadet 
Kaie Kõrbist ja tema balleti-
stuudiost ning avaldas soovi 
sinna minna. Vastu võeti kõik 
soovijad, sest see on samasu-
gune trenn nagu mõnele teise-
le ujumise või jooksmine. Seal 
ta käibki juba teist aastat, olen 
talle kolm korda nädalas au-
tojuhiks. Hooaja lõpus korral-

dati kõigile lastele esinemine 
Nokia laval, see oli uskumatult 
kaunis. 

Gelly läks tänavu esimes-
se klassi. Tema on ka igal pool 
osalemas, oli õnnetu, et ta ei 
saanud sel aastal õigel päeval 
oma sünnipäeva pidada, ku-
na see sattus mõisapäevaga 
ühele ajale. Mõisapäev on saa-
nud meie perele päris tähtsaks 
ürituseks ja seal peab osale-
ma. Sünnipäev tuli lihtsalt üks 
päev varem maha pidada. Eel-
miseks mõisapäevaks õmble-
sime endile ja tüdrukutele li-
nased kostüümid, viimane 
kleit tuli nõelasilmast kell 12 
öösel. 

Millal sul mehe jaoks aega 
jääb? 

Tänu temale on mul muret 
vähem ja aega rohkem. Mees 
on tervislikel põhjustel roh-
kem kodune ja tal on aega las-
tega õppida, koolitükid ajavad 
minu närvi mustaks. Siis kui 
minul on vaja ringi lennata, on 
lapselapsed vanaisa kontrol-
li all. Hea, et on veel tädi Leili, 
kes osaleb ka koolitööde kont-
rollimisel.

Mis on Eesti Ettevõtlike Naiste 
Assotsiatsioon?

Olen olnud kümme aastat 
EENA (Eesti Ettevõtlike Naiste 
Assotsiatsioon) Tallinna klu-
bi liige. See on suur rahvus-
vaheline organisatsioon, ku-
hu kuulub ka Eesti. BPW Esto-
nia ehk EENA loodi 1992. aas-
tal hakkajate ärinaiste poolt, 
et kaasa aidata pädevate ette-
võtlike naiste ja juhtide aren-
gule ja omavaheliste kontak-
tide loomisele. Kostiverest 
kuulus juba varem ühendus-
se Mare Treiberg ning tänu te-
male tekkis ka minul huvi or-
ganisatsiooniga liituda.

BPW-s on rohkem kui vee-
rand miljonit liiget 108 rii-
gist. Eesmärk on luua ja taga-
da naistele võrdsed võimalu-
sed, roll ja staatus ning lugu-
pidamine elu kõigis valdkon-
dades, samuti naiste suurem 
kaasarääkimine oluliste ot-
suste tegemisel. Meie tähe-
lepanu on suunatud tööhõi-
ve probleemidele, ettevõtluse 
ja juhtimisoskuste arendami-
sele ning kõigi jaoks võrdsete 
võimaluste loomisele. Täna-
vune aasta on suunatud uute 
ja huvitavate liikmete leidmi-
sele, et mitmekesistada oma 
tegevusi.

Mida sulle annab sellesse or-
ganisatsiooni kuulumine? 

Olen saanud juurde pal-
ju head ja kasulikku. Meil on 
näiteks koolitusprogrammid 
„Naised avalikku ellu“ ja „Kui-
das alustada ja juhtida oma 
äri“. Ettevõtlusklubis on tore, 
liikmed tutvustavad oma te-
gemisi ja oleme korraldanud 
ka mitmeid heategevusakt-
sioone. 

Austraalias toimus 2002. 
aastal BPW maailmakongress, 
see oli väga huvitav kogemus 
– eri nahavärvuse ja kultuuri-
taustaga naised üheskoos sa-
made väärtuste eest võitle-
mas. 

Et julgustada ning tunnusta-
da naisi nende kutsetöös ning 
äritegevuses, kuulutab EENA 
igal aastal oma sünnipäeval 
välja aasta naise, kelleks täna-
vu sai endine rahandusminis-
teeriumi kantsler ja eurole üle-
mineku asjatundjate komisjo-
ni juht Tea Varrak.

Oled poliitikahuviline?
Ei, mitte mingil juhul. Olen 

täiesti apoliitiline, ka EENA on 
oma tegemistes poliitikavaba 
organisatsioon.

Tiina Rämmeld

Järjepidevalt paigal

Paar aastat rookisime 
talgukorras mõisast 
vana saasta välja
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Isadepäeva lusikapidu 
Jõelähtme rahvamajas

Kohtumine 
Kostivere 
päevakeskusesppääeevvaakkeesskkuses
Päevakeskuse pere

Kuna Kostivere päeva-
keskus asub nüüd ajaloo-
lise mõisa ruumides, huvi-
tas meid väga selle maalili-
se mõisa ajalugu. 

12. oktoobril tuli meile sele-
tusi andma ja Kostivere mõi-
sat tutvustama proua Margit 
Pärtel. Veetsime mitu hubast 
tundi, saades osa tema laial-
dastest teadmistest. Tutvu-
sime ka mõisa ruumidega ja 
vaatasime vanu pilte ja plaa-
ne. Teame nüüd seda, et meie 
köök ja söögituba asuvad en-
distes lastetubades ja et elu-
toas oli omal ajal pererahva 
magamistuba.
Mõisas on põnevaid käike ja 
treppe. Võib ette kujutada, et 
kunagi oli siin väga ilus. Loo-
dame, et mõisaruumide re-
noveerimisega saab mõis ta-
gasi oma esialgse hiilguse. 
Mõisa saali, söögitoa ja sinise 
salongi oskuslik disain annab 
selleks lootust. Margit Pärte-
lil on ka selles osas suured 
teened. Tänu talle meile kül-
la tulemast!

Eesnimi Perekonnanimi Vanemad Elukoht

AKO OSKAR HALLIKO Kirsika Halliko, Argo Halliko RUU KÜLA

CÄDY-LY KOSK Jaanika Kosk, Renee Põldmaa KOSTIVERE ALEVIK

KESSANDRA LANDER Heivi Roosimaa, Rauno Lander KOSTIVERE ALEVIK

MANUEL MLETSIN Alisa Mletsin, Mauri Mletsin KOSTIVERE ALEVIK

JÜRGEN ROOSE Signe Ankur, Erik Roose IHASALU KÜLA

ARTO ARAKAS Imbi Sepamägi, Urmas Arakas KOOGI KÜLA

EMIL SAAL Jelena Saal, Sergei Saal ÜLGASE KÜLA

KRETABEL KÖST Sarie Aasmäe, Andrus Köst IRU KÜLA

SIMON-OTO RÄIM Anneli Räisa, Aleksei Räim KOOGI KÜLA

GERT KANN Eda Suits, Meelis Kann NEEME KÜLA

OSKAR KUIMETS Liina Lokotar, Toomas Kuimets LOO ALEVIK

HENRY HINTS Kristel Hints, Martin Hints LOO ALEVIK

ROMET KLOOSTER Birget Klooster, Elmet Klooster IRU KÜLA

ROBERT NIGULAS Kaidi Nigulas, Eero Nigulas IHASALU KÜLA

MARKUS TAMMELA Marilin Penjam, Marek Tammela LIIVAMÄE KÜLA

MANSA NIYAZOVA Rena Niyazova JÄGALA KÜLA

DEVIN TAMBET PAAVO Dorek Käosaar, Danel Paavo MANNIVA KÜLA

JORGEN KULDKEPP Laura Landmann, Andrus Kuldkepp REBALA KÜLA

LAURA CHRISTINA KALDRE Silja Saareoks-Kaldre, Kaarel Kaldre LIIVAMÄE KÜLA

KEILI RANNUT Külli Linna, Jürgen Rannut LOO ALEVIK

EMMI-LIIS JÕELEHT Egle Sulg, Tanel Jõeleht NEEME KÜLA

AUGUST LATTIK Mari Lattik, Siim Lattik LOO ALEVIK

HANS TRUUMAA Kadri Kukk, Tõnu Truumaa KOSTIVERE ALEVIK

LUNA GRIIN-LOOVEER Helen Griin-Looveer, Marko Looveer KOOGI KÜLA

TRIINU VIIRES Maris Viires, Endo Viires ARUARU KÜLA

HANNA HARZIA Liisa Maidla, Henk Harzia LOO ALEVIK

ARON PUUSTUSMAA Jane Asor, Kristo Puustusmaa LOO ALEVIK

VALERI VASSILEVSKI Maria Vassilevskaja, Vladimir Vassilevski KALLAVERE KÜLA

ELISABET KUUSIK Dagne Laur, Priit Kuusik REBALA KÜLA

KRISTER ROBIN SOMMER Katrin Sommer-Gorohhorov, Aleksander Gorohhorov LIIVAMÄE KÜLA

MIIA-MARIE MESILANE Heidi Mesilane, Kristjan Mesilane HALJAVA KÜLA

PIIBE MARIE VÄLBA Kristiina Välba, Tarvo Välba HALJAVA KÜLA

EVERT INT Kadi Talve, Eduard Int LOO ALEVIK

KASPAR ÕISPUU Anne-Ly Õispuu

MAKSIM NEGODIN Diana Lavrova, Maksim Negodin UUSKÜLA KÜLA

ANNA-BELLA MALINOVSKI Sigrid Malinovski

KRISTOFER KÕLLO Rael Kõllo, Kaido Kõllo NEEME KÜLA

INGRID VAIN Janika Parts, Andres Vain LOO ALEVIK

RASMUS LILLEORG Mare Lilleorg, Tõnis Lilleorg REBALA KÜLA

DMITRI TUMMA Svetlana Tumma, Jevgeni Tumma LIIVAMÄE KÜLA

MIA MALIN NÄÄR Liis Kaasik, Kalev Näär LOO ALEVIK

MELISSA JÜRGENSON Ewelin Mõttus, Herko-Roland Jürgenson JÄGALA KÜLA

Maamaksuvabastus
Triin Lindau
Maakorralduse peaspetsialist

Vallavolikogu määruse alusel vabas-
tatakse maamaksust:

pensionärid, represseeritud ja repressee-
ritutega võrdsustatud isikud, kelle elukoht 
rahvastikuregistri järgi on elamus, mis asub 
maaüksusel, millelt maamaksuvabastust 
taotletakse. Maamaksust vabastatakse aval-
duse alusel kuni 0,3 ha ulatuses tiheasus-
tuses ja kuni 1,0 ha ulatuses hajaasustuses, 
kuid mitte üle 38,35 euro.

Maamaksuvabastuse saamiseks tuleb esi-
tada avaldus hiljemalt maksustamisaasta 
esimeseks jaanuariks. Avalduses peab taot-
leja esitama järgnevad andmed:
1. ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, pensio-
ni- või represseeritu tunnistuse number;
2. alalise elukoha aadress;
3. maksustatava krundi aadress ja pindala;
4. maakasutusõiguse ulatus;
5. kinnitus, et maakasutusõiguse alusel ei saa 
taotleja rendi- ega üüritulu;
6. kuupäev ja allkiri.

Isikul on õigus taotleda vaid ühte liiki 
maamaksuvabastust, kas riikliku pensioni-
kindlustuse seaduse alusel pensioni saajana, 
represseerituna või represseerituga võrdsus-
tatud isikuna.

Isikud, kes on maamaksuvabastuse taot-
luse esitanud ja kes omavad õigust maamak-
suvabastusele ka järgnevatel aastatel, pole 
kohustatud igal aastal uut taotlust esitama. 
Kui maamaksuvabastuse taotlejal on maa-
maksuvabastuse alus ära langenud, siis tu-
leb sellest ühe kuu jooksul informeerida Jõe-
lähtme Vallavalitsust.

Elukoha aadressi muutudes on oluline, 
et maaomanik teavitaks vallavalitsust oma 
uuest aadressist, et vallavalitsus saaks edas-
tada Maksu- ja Tolliametile maaomanike õi-
ged aadressid ning planeerijatele ja projek-
teerijatele piirinaabrite andmed.

Viimastel kuudel on mitmed kodanikud 
küsinud infot nn koduomanike maamak-
suvabastuse kohta. Jõelähtme vald kehtes-
tab maamaksuvabastuse koduomanikele 
maamaksuseaduse sätetele toetudes alates 
01.01.2013. Jälgige infot vallalehest, kodule-
helt või helistage 605 4853.

Rõõmus 
uudisuuuudddiiiss

Jaanus Hiis ja Leo 
Lätti Saha külast pälvisid 
tunnustuse.

Igal aastal valitakse Maa-
vallakoja ja Põlisrahvaste 
sihtasutuse poolt aasta hiie 
sõber. Sellel aastal otsustas 
hindamiskogu määrata hiie 
sõbra aunimetuse meie val-
la elanikele Jaanus Hiisile 
ja Leo Lättile Maardu hiie-
metsa kaitsmisel üles näida-
tud julguse ja otsusekindlu-
se eest. Aunimetuse pidulik 
väljakuulutamine toimus 19. 
novembril Tartus.

1500 pead ja 15 000 sekundit noortesõbraliku-
ma tuleviku nimel!
Tule kohvile ja pirukale! Millega me peame Sinu 
puhul arvestama? Head maitseelamused ja 
meeldiv seltskond!? Mis veel? Huvitavad teemad 
ja mõttevahetused! Mida veel? Ahjaa, Sul on kind-
lasti väga palju tegemisi, seega kuupäev peab 
ka sobima! Kas oled teadlik, et koguneme juba 
neljapäeval 1. detsembril Sinu kodumaakonnas!?
1. detsembril istuvad laudade taha 1500 pead 
15 maakonnas üle Eesti, kus kohtuvad NOORTE 
esindajad - õpilased põhikoolist, aktivistid kesk-
koolist, asjaarmastajad kutsekoolist, õpihimulised 
ülikoolist, noored emad ja isad, töötavad noored 
jne – ja OTSUSTAJAD – vallavanemad, linnapead, 
fi rmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, ühis-
konnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid jt!
Osaluskohvikus ei küsi me sinu ametit ega vanust, 
tule räägi, mida mõtled noorte elust ja tulevikust, 
leia endale sobib koht 15 kohviku seast ja vali 
meelepärased teemad, vt lähemalt:
www.kohvik.noortekogud.ee
Vajalik etteregistreerimine!

HARJUMAA OSALUSKOHVIK
Kus? Tallinnas, kohvik Wabadus II korrusel (Vaba-
duse väljak 10)
Millal? 1. detsembril kell 10.30-15.20
Arutleda saab järgmistel teemadel: Noorte 
ühendamine Harjumaal; Transpordikorraldus;  
Harjumaa „MÄRK“; Õppimise, enesearendamise ja 
vaba aja veetmise võimalused kodukohas; Noorte 
tööhõive; 16-aastaselt valima; Noorte osalus 
kohalikul tasandil; Noorte tervis; Mitteformaalne 
formaalses keskkonnas, Vabatahtlikkus
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Meie pärand

Harjumaa kultuuripärand Säravad, sädelevad ja 
kuumad kaheksakümnendad

Merike Metstak

Harjumaa muuseum kor-
raldas teabepäeva Rootsi-
Kallavere külamuuseumis.

Esimesena sai sõna Jaan Ta-
gaväli Eesti Genealoogia Selt-
sist. Ta ütles, et suguvõsauuri-
mine on harrastusajaloolaste 
üks populaarsemaid tegevus-
suundi. On see ju samuti pä-
randkultuuri osa. Edasi pea-
tus kõneleja pikemalt sellel, 
mida peaks algaja perekonna-
loouurija kindlasti silmas pi-
dama. Tähtis on meelde tule-
tada, mida on endal oma su-
gulastest teada ning kindlas-
ti tuleks küsitleda eakamaid 
sugulasi. Alles pärast seda 

võiks hakata arhiividokumen-
te uurima. 

Eestlased said perekonnani-
med 19. sajandi esimesel poo-
lel. Enne seda teati talurah-
vast eesnime ja talunime jär-
gi. Esineja rääkis, kui palju ja 
milliseid perekonnanimesid 
eestlastele pandi. Mõned ni-
med olid väga levinud (Saar, 
Tamm, Lepik, Sepp jne), kuid 
teised olid harukordsed. See-
ga võivad tänapäeval samani-
melised inimesed olla omava-
hel sugulased, kuid võivad ka 
mitte olla. 

Kunagi ammu pandud pere-
konnanimi on mõnikord Ees-
tis ka hääbunud. Seda siis, kui 
1930ndatel nimede eestista-
mise kampaania käigus pe-

rekonnanimi ära muudeti või 
kui Teise maailmasõja lõpu-
poole kõik nimekandjad Ees-
tist lahkusid. Või ei ole pere-
des olnud poegi, kelle kaudu 
perekonnanimi tavaliselt eda-
si kandub. 

Lõpetuseks ütles ettekandja, 
et suguvõsauurimise andmeid 
võib säilitada nii paberil kui ka 
arvutis. Viimasel ajal kasuta-
jate hulgas suurt populaarsust 
võitnud Geni.com keskkond ei 
ole paraku samuti ilma puu-
dusteta, sest sinna on võima-
lik ka ebaõigeid andmeid si-
sestada, mida teised kasuta-
jad võivad tõe pähe võtta. Siis-
ki on uute sugulaste leidmisel 
sellest keskkonnast palju abi. 

Eesti Vabaõhumuuseum 
aitab

Eesti Vabaõhumuuseumi et-
tekanne käsitles koostööd ma-
jaomanikega. 

Rehielamud ei ole veel hävi-
nenud ja vanade väärtuslike 
ehitiste endisaegse säilitami-
se eesmärgil on pakkuda välja 
terve programm. 

Kokku on Harjumaal inven-
teeritud 27 rehemaja, valdav 
enamik Kernu, Nissi ja Anija 
valdades, lisaks 10 teadet, mis 
ootavad inventeerimist.

Koostöö majaomanikega:
• andmete kogumine inven-
teerimiseks;
• esmane nõustamine juba in-
venteerimise käigus ja kui nõu 
ei vajata, siis lihtsalt kiidame 

ehk silitame pead. Mõjub häs-
ti ka naabritele!
• suhtleme ka edaspidi, kaasa-
me spetsialiste, kui ise ei oska 
vastata;
• anname nõu (sugugi mit-
te ainult rehemajaomanike-
le) oma kontoris ja ka telefo-
ni ning meili teel. Vajadusel ja 
võimalusel sõidame kohale;
• abistame omanikke ka põh-
jalikuma ekspertiisi tellimi-
sel;
• korraldame praktilisi kooli-
tusi;
• seminarid ja teabepäevad. 
Vana maamaja päev juba nel-
jas kord;
• kogume ja ka vahendame 
andmeid kohalike ehitus-
meistrite kohta.

Koolitused
1. Puit- ja kiviaedade taasta-
mine ja ehitamine
2. Palkehitus (I ja II)
3. Pae- ja maakivimüüride 
taastamine
4. Viimistluskoolitused (kroh-
vid, värvid)
5. Akende ja uste restaureeri-
mine
6. Ajalooliste küttesüsteemide 
renoveerimine

Maa-arhitektuuri ja maasti-
ku programmi meistrikursu-
sed ning talgud 2012. aastal:
www.evm.ee
• http://maaarhitektuur.blogs-
pot.com/
• koolitusprojektide juht: 
Aune Mark, aune@evm.ee 
• 52 38 397

Allikas: Ly Renteri esitlus 
Harjumaa muuseumipäeval 
„Meie pärand“

Kultuuripärand on mine-
viku traditsioonide ja vaim-
sete saavutuste tulemus 
ning tunnistus. 

Kultuurimälestis on riigi kait-
se all olev kinnis- või vallasasi 
või selle osa või asjade kogum 
või terviklik ehitiste rühm, 
millel on ajalooline, arheo-
loogiline, etnograafiline, lin-
naehituslik, arhitektuuriline, 
kunstiline, teaduslik, usundi-
looline või muu kultuuriväär-
tus. Kõige olulisem  on asja 
ajalooline väärtus. 
Mälestised liigitatakse alljärg-
nevalt.
• Arheoloogiamälestised või-
vad olla eelnevatest ajajärku-
dest pärinevad inimtegevuse 
säilmed, mis kannavad endas 
informatsiooni nii ajalooal-
likate kui teadusliku uurimi-
se objektidena. Eestis on 6624 
arheoloogiamälestist, Harju-
maal 1689, Jõelähtme vallas 
349 (kivikalmed, asulakohad, 
kultusekivid, ohverdamisko-

had, muistsed põllud, ohvri-
hiis, linnamägi). 
• Ehitismälestised on asula-
te ajaloolised tuumikud oma 
planeeringu ja hoonestusega, 
traditsioonilise ehituskunsti, 
profaan-, sakraal- ja maasti-
kuarhitektuuri üksikobjektid, 
samuti nendega seotud rajati-
sed, tehnilise infrastruktuu-
ri objektid, kujutava ja tarbe-
kunsti teosed. Harjumaal on 
1265 ehitismälestist, Jõeläht-
me vallas 34 ehitismälestist 
(näiteks Kostivere mõisa pea-
hoone ja kõrvalhooned, Maar-
du mõisa peahoone ja kõrval-
hooned).
• Kunstimälestisteks nimeta-
takse kujutava ja tarbekuns-
ti teoseid, millel on kunstili-
ne, kultuurilooline, sakraalne, 
tehnoloogiline või muu väär-
tus, näiteks maalid, skulptuu-
rid, tekstiilid, klaasikunsti-
tööd, sepised, metall-, puit- ja 
nahkehistööd. Harjumaal on 
2085 kunstimälestist, Jõeläht-
me vallas 28 kunstimälestist 
(näiteks Jõelähtme kiriku tor-
nikell, altar, kantsel, lühtrid).
• Ajaloomälestised võivad ol-
la kultuuriprotsesside, täht-
sate ajaloosündmuste ja sil-

mapaistvate ühiskonna- ning 
kultuuritegelastega seotud 
hooned, rajatised, paigad ning 
esemed, näiteks hooned, mo-
numendid ja mälestusmärgid, 
sõjahauad. Harjumaal on 278 
ajaloomälestist, Jõelähtme 
vallas 7 ajaloomälestist (Jõe-
lähtme ja Rammu saare kal-
mistud, Saha kabeliaed, Jõe-
lähtme kirikuaed, II maail-
masõjas hukkunute ühishaud 
jm). 
• Tehnika- ja tööstusmäles-
tised on teaduse, tehnika ja 
tootmise arengut kajastavad 
ehitised, masinad, seadmed 
või tooted, nende asjade kogu-
mid, kompleksid või maa-alad. 
Harjumaal on 53 tehnika- ja 
tööstusmälestist, Jõelähtme 
vallas neid pole.
• Lisaks veel veealune kultuu-
ripärand, mis hõlmab kõiki 
inimese olemasolu kultuuri-
lisi, ajaloolisi ja arheoloogilisi 
jälgi, mis on säilinud osaliselt 
või täielikult, ajutiselt või pi-
devalt vee all. 
• Kultuurimälestiste riiklikus 
registris on 27 851 mälestist, 
Harjumaal 5322, Jõelähtme 
vallas 417. 
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Kadri Lepik

Kui mina Loo kultuu-
rikeskuse kunstilise juhi 
ametikohal tööle hakka-
sin, oli kaheksakümnenda-
te noortepidu juba ürituste 
kalendrisse sisse kirjutatud 
ja sellele tuli hakata and-
ma sisu ja värvi.

Natuke kurvaks küll tegi, et 
kõik siinsed noored ei löönud 
kohe entusiastlikult kaasa, 
aga küllap oligi seda liiga pal-
ju tahta. Nii mõnigi arvas, et 
ajastu on võõras ja selleaegne 
muusika ning meelelahutus 
mitte eriti huvipakkuv. Aga 
kuna asi tundus olevat põne-
valt organiseeritud, siis ilmu-
sid stiilipeole kohale ka dres-
sipükstes uudistajad. Püüd-
sime luua detailideni ajas-
tutruu atmosfääri, sest üritu-
se üks eesmärke oli kaheksa-
kümnendaid ka noortele tut-
vustada. 

Kultuurimajja sisenedes 
tervitas meid uksel mustas 
ülikonnas turvamees, kes ju-
hatas peokülalised õiges suu-
nas. Avatud oli ajastule koha-
ne puhvet, kus kostümeeri-
tud puhvetipidajad odava ra-
ha eest head ja paremat müü-
sid. Pakuti ilma paberita Ko-
meedi komme, defitsiitseid 
vorstivõileibu, isetehtud-häs-
titehtud õunakooki, karas-
tusjooke – kõike, mis meie 
korraldajate arvates aitas läbi 
maitsemeelte luua peoks va-
jaminevat õhkkonda.

Ärevus hinges kasvas, kui 
kell hakkas seitse saama, 
sest just selleks ajaks oli pla-
neeritud peo algus. Kui bän-
dimeeste soundcheck teh-
tud, võisidki kõik meeleolu-
kalt kaunistatud saali sise-
neda. Dekoratsioonidena oli 
peamiselt kasutatud värvilis-
te paelte otsa seotud vinüül-
plaate, mis rippusid kõikjal, 

kuhu andis neid riputada. 
Noorte sõnul tekkis saali si-
senemisel selline tunne, na-
gu oleks ära eksinud diskole, 
mille ehedust saab näha hea-
des vanades Ameerika filmi-
des. Kõik oli ehe, siiras ja just 
nagu päris.

Sel ajal küll projektoreid 
polnud, kuid meeleolu loo-
miseks tuli kasutada ka teh-
nikamaailma suurepäraseid 
saavutusi. Suurelt ekraanilt 
tulid apelsinide ja kanahakk-
liha reklaamid ning ka video-
disko. Tantsu täis videod olid 
spikriks neile, kel oli kodu-
töö tantsusammude osas te-
gemata.

Enamik stiilipeole tulnud 
noori oli end 80ndate stiiliga 
hästi kurssi viinud ning sä-
ras lokitud juuste, suurte kõr-
varõngaste ja kirkavärviliste 
riietega. Tolleaegsest mees-
temoest tuntud alt laiene-
vaid pükse küll palju ei koha-
nud, kuid ka poisid olid oma 
80ndate väljanägemise pea-
le mõelnud. Korraldajatel oli 

kõige stiilsema peokülalise 
väljaselgitamine üsnagi kee-
rukas ülesanne. Õhtu stiil-
semaiks said Teele Loo koo-
list ja Markus Kostivere põ-
hikoolist. Auhinnad ja dip-
lomid mängude ja viktoriini 
eest olid samuti ihaldusväär-
sed 80ndate maiuspalad, mis 
selleaegseid noori kindlasti 
oleks motiveerinud ning mis 
õnneks suutsid huvi pakkuda 
ka 21. sajandi lastele ja noor-
tele.

Lõbusad seltskonnamän-
gud tekitasid noortes elevust 
ja lisasid peole vürtsi.

Uskuge või mitte, aga kui 
sissejuhatav osa läbi sai, as-
tus ette kultusbänd Regatt. 
Bändi esinemine oli stiilipu-
has ja kaasahaarav. Ka bändi-
mehed ise olid peoga väga ra-
hul. Nad kiitsid meie ühiseid 
tantsuliigutusi ja siirast rõõ-
mu, millega me nende esine-
mist nautisime.

Aitäh kõigile, kes aitasid 
muuta peo eriliseks ja meel-
dejäävaks.

Anette AasaluKadri Lepik ja Eliko Roomet
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Gunnar Graps 60 Mängime Tšehhovit

Ferenc Liszti looming Kostivere koolis

MTÜ Eesti Trummarite Liit 

Legendaarse muusiku 
ja helilooja Gunnar Grapsi 
sü nnist möödub 2011. aasta 
novembris 60 aastat. 

Gunnar Graps elas pikalt 
Jõelähtme vallas Loo alevi-
kus. 

Gunnar Graps oli kõigi koo-
lipoiste suur iidol juba ajal, 
mil ta ansambliga Ornament 
mägesid vallutas, Graps oli 
ka lausa fantastiline suupil-
limängija – bluusrokk oli na-
gu tema jaoks mõeldud. 1980. 
aastatel oli Graps väga popu-
laarne Venemaal, tema muu-
sikast on saanud innustust 
mitu tuntud Vene raskero-
ki ansamblit. Grapsi tuntu-
mate lugude sekka kuuluvad 
näiteks „Roosid papale“, „Ra-
hatuvi“, „Äärelinna blues“, 
„Lugu onu Vollist“, „Tühjad 
pihud“, „Raudmees“ ja „Val-
gus“.

Vanameister Raudmees 
on arvanud: „Kui rahvas on 
Mulgi kapsaste ja kaerajaa-
ni peal kasvanud, siis ei saa-
gi sealt head rock’n’roll’i 
publikut tulla. Eesti inimes-
te muusikaline maitse on nii 
p….s kui p….s, nagu see pole 
kunagi varem olnud.” Gun-
nari teeneks võib lugeda se-
dagi, et tema käe alt on Ees-
ti muusikaellu läbi murdnud 
terve plejaad tol ajal veel al-
gajaid pillimehi, eriti kitar-
riste, nt Heini Vaikmaa, Riho 
Sibul, Angela Aak ja Vjatšes-
lav Kobrin.

Elupõlises rokkaris oli kõ-
va ports kuuekümnenda-
te mässumeelsust. Graps oli 
siis veendunud hipi, kelle si-
hiks oli totaalne vabadus. 
Grapsi panus oli kindlasti vä-
ga suur ja kõige pikemaajali-
sem, usub MTÜ Eesti Trum-
marite Liit tegevjuht trum-
mar Jaak Ahelik. „Kui tema 
70ndate alguses oma asjaga 
alustas, oli see kunst, millest 
suures punases riigis polnud 
keegi veel kuulnudki.“

Gunnar Grapsi 60. sünni-

aastapäeva puhul toimub 26. 
novembril kontsert legen-
daarse Eesti roki „raudme-
he“ mälestuseks. Juba kahek-
sandat aastat järjest kogune-
vad Rock Cafes rokisõbrad, 
kes oma kohalolekuga Grapsi 
„sinihelerohelist valgust“ tä-
naseni eneses kannavad.

Eesti muusikud on otsusta-
nud teha kummarduse Gun-
nar Grapsi mitmekülgsele 
loomingule.

25. novembriks valmib kol-
mikplaat, mis hõlmab Gun-
nari loomingut 30 aasta läbi-
lõikes.

Salvestustel osales 38 kol-
lektiivi (kokku ligi 200 muu-
sikut) meilt ja mujalt. Tege-
mist on Eesti kõigi aegade 
suurima muusikalise koos-
lusega.

Suurkoosluses osalesid:
Compromise Blue, Blacky, 

Bombillaz, Boogie Company, 
Birgit Varjun, DND, Drama-
mama, Erkki-Sven Tüür, Riho 
Sibul, Gorki Park (Venemaa), 
Human Ground, Jaan Pehk, 
Joel Steinfeldt, Ka-Funky, 
Keksi (Läti), Kolumbus Kris, 
Lauri Pihlap, Led R, Limited 
Edition, Lin's Systems, Mag-
netic Band, Hendrik Sal-Sal-
ler, Mahavok, Tõnis Mägi, Ivo 
Linna, Metsatöll, NBS, Neve-
sis, Ott Lepland, Pantokraa-
tor, Sarabande, Ska Faktor, 
Tanel Padar, Terminaator, 
Uku Suviste, Zeelander, En-
del Rivers (Austraalia).

Maie Ramjalg 

Jõelähtme Lavagrupp 
avastas enda jaoks lühilood 
„Abieluettepanek“ ja „Ka-
ru“, mis on just meie trupi-
le jõukohased ja mõnusad 
mängida. 

Mardipäeva õhtul esitasi-
me esmakordselt mõlemad 
lood ja laval oli tunda näit-
lejate tõeliselt harmoonilist 
koosmängu. Iga lavastus va-
jab sissemängimist ja sel-
lised lühikesed koomilised 
lood eriti.

Eigi Tali, Tiit Tammesson 
ja Ülo Lomp on nende kahe 
loo fantastiline kolmik, kel-
lele nauditavalt sekundeeri-
vad „Abieluettepanekus“ lus-
takad mõisateenijad Merike 
Kahu ja Kaie Pall. Ma ei ar-
masta tavaliselt oma Lava-
gruppi kiita, kuid sellele eten-
dusele elasin ennastunusta-
valt kaasa. Olge tänatud, kal-
lid näitlejad!

"Karuga" Venemaale
„Karu“ lisandus meile au-

salt öeldes sundkorras. Al-
la Zorina Moskvast, kes vii-
bis augustis meie külateatrite 
festivalil, kutsus meid osale-
ma Peterburis toimuval „Kol-
me karu“ festivalil. Kiiru-
ga sai „Karu“ valmis tehtud, 
kostüümid laenatud ja 22.–27. 
oktoobril Peterburis käidud.

Muljed on vägevad. Kohal 
oli aukartustäratav arvusta-
jaskond: õppejõud Moskvast 
ja Peterburist, teatritudengid 

Peterburist ja teenekas filmi-
näitleja J. Vassiljev. 

Teatristuudio Narnija Uu-
ralite tagant esitas täies-
ti omalaadse versiooni „Ka-
rust“. Sisse toodi pianiino, 
lendlevad kirjad, suureks 
mängitud pisiasjad jne. Su-
per! Kuid õpetatud pead nu-
risesid, et kõike oli liiga pal-
ju, tükk oli rabedalt esitatud 
ja Tšehhov hakkas selles se-
gaduses hääbuma.

Meie trupi töös tõsteti esile 
näitlejate suurepärast psüh-
holoogilist mängu, eriti just 
algust, kus Eigi sai hiilata rõ-
dult tuleku ja trepilt laskumi-
sega igavleva lese rollis. 

Leedu trupil oli meeldejääv 
humoorikas napsune Luka. 

Lõpuks mängisime kõik 
koos paroodiana rahvusva-
helise „Karu“, kus näitlejad 
vaheldusid etenduse käigus. 
See oli tõesti vaimukas festi-
vali „kapustnik“.

Vastuvõtt oli tavapära-
selt külalislahke, toimu-
sid ekskursioonid giidi saa-
tel Kroonlinna ja Peterburi. 
Meie asusime 70 km kesklin-
nast eemal teatripansionaa-
dis, kus toimus nii ööbimi-
ne, toitlustamine kui mängi-
mine.

Tore oli kohtuda vanade 
sõpradega Narnijast, kellega 
koos olime ka paar aastat ta-
gasi Samara oblasti rahvus-
vahelisel festivalil. Tore oli 
tooste ütelda ja tänada kor-

raldajaid. Tore oli koos tant-
sida ja muljetada.

Sellised ärakäimised an-
navad väga palju. Näeme, 
mis tasemel mujal maailmas 
harrastusteatrid tegutsevad, 
näeme, et harrastuslikud 
stuudioteatrid ei erine mil-
legi poolest kutselistest teat-
ritest. Teame nüüd, et meie 
tagasihoidlikust külateatrist 
tekkinud lavagrupp saab lii-
kuda taolises aukartustära-
tavas teatriseltskonnas sirge 
seljaga!

Ausalt öeldes, tunne po-
le paha! 17. novembril män-
gisime Tšehhovit Arukülas. 
Laval lõi samasuguseid säde-
meid nagu Jõelähtmes mar-
dipäeva õhtul.

Heldin Raidmaa
Kostivere põhikooli muusika-
õpetaja 

Kontsert Kostivere põhi-
kooli õpilastele oli pühen-
datud F. Liszti loomingule 
ja rahvusvahelisele muusi-
kapäevale.

Maailma muusikaavalik-
kus tähistab tänavu Unga-
ri helilooja ja pianisti Ferenc 
Liszti 200 aasta juubelit, mil-
le puhul toimuvad kõikjal fes-
tivalid, konkursid ja kontser-
did.

Et meil jätkuks tulevikuski 
klassikalist muusikat hinda-
vat kontserdipublikut, tuleb 
kasvatustööd alustada vara-
kult. Selge on ju see, et noor-
te muusikaeelistused on hoo-
pis teistsugused. Liszti muu-
sika paremaks mõistmiseks 
tutvusid õpilased eelnevalt 
muusikatundides helilooja 
elu ja loominguga.

13. oktoobril toimunud 
kontsert Kostivere põhikoo-
li õpilastele oli pühendatud F. 
Liszti loomingule ja rahvus-
vahelisele muusikapäevale. 
Helilooja klaveriteoseid esitas 

pianist Diana Liiv, kel on ole-
mas ka varasemad esinemis-
kogemused noore publiku 
ees. Diana Liiv oli väga oskus-
likult sidunud F. Liszti Ungari 
rapsoodia nr 2 tuntud W. Dis-
ney multifilmiga „Tom ja Jer-
ry“. Ta näitas klaverimängu-

ga paralleelselt ekraanil fil-
mikatkendeid, kus kass Tom 
just sedasama teost klaveril 
esitab. Publiku äratundmis-
rõõm oli muidugi suur, eriti 
kontserdil viibinud Kostivere 
lasteaia laste hulgas. Lisaks 
lubas Diana Liiv väiksematel 

kontserdikuulajatel vaikselt 
klaveri juurde hiilida ja piilu-
da, kui kiiresti liiguvad klave-
ri sees heli tekitavad haamri-
kesed.

Põhikoolile esitas pianist 
lisaks mitu romantilise ka-
rakteriga pala tsüklist „Rän-
nuaastad“. Nii mõnigi õpila-
ne tunnistas hiljem, et kau-
nis muusika pani unistama ja 
viis mõtted argimuredest ee-
male.

Järgnevates muusikatun-
dides pärast kontserti said 
kõik kooli õpilased olla muu-
sikakriitiku rollis ja avaldada 
oma arvamust kuuldu-nähtu 
kohta. Üks väike õpilane ar-
vas humoorikalt, et tema ar-
vates mängis kass Tom kla-
verit tunduvalt paremini kui 
külaskäinud pianist. Mõt-
lemapanev oli teise õpilase 
soov, et järgmised kontserdid 
võiksid toimuda ilusas saalis, 
mitte koridoris. Kahjuks puu-
dub Kostivere koolis aula, mis 
oleks sobilik keskkond sellis-
te kontsertide kuulamiseks. 
Kas selle õpilase unistus täi-
tub, ei tea, kuid arvan, et ilu-
sad muusikalised hetked saa-
vad Kostivere koolis tradit-
siooniks.

Loo pihlapargis on lein,
sest siin suri üks puu.
Meie pihlapargis on sügav lein,
sest see oli pihlapuu.

See pihl veel ei kandnud marju,
oli liiga pisike puu.
Ta alles suure maailmaga harjus,
see väikene pihlakapuu.

Oli tuule ja vihmade hooleks
ja värvuke külas tal käis.
Nüüd on keskelt murtud ta pooleks –
ta aeg sai nii äkitselt täis…

Hää sõber, kui sa näed kedagi, kes lõhub põõsast või mur-
rab puud, ole sina see, kes astub vahele ja julgeb öelda – stopp! 
Loodus on meie suurim vara, ainus ühine rikkus. Kas suuda-
me säilitada seda ka tulevastele põlvedele, oleneb meist en-
dast. Kõigist meist!

Pihlakobara nimel 
Kai Müürsepp
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Vanaemad mäletavad

Valestimõistmised ja möödarääkimised 
Rebala muinsuskaitsealal

Põhja-Eesti Koostöökogu taotlusvoorud
Kai Sõitja
Ansambli Rukkilill muusika-
õpetaja 

Kostivere päevakeskuse 
lauluansambel Rukkilill on 
niisuguse pealkirjaga kava-
ga esinenud juba kahel kor-
ral.

Kevadel esinesime Kosti-
vere lasteaia lastele ja õpeta-
jatele lastelaulude ja laulu-
mängudega, mis äärmiselt 
soojalt ja südamlikult vas-
tu võeti. On tore avastada, et 
vanaemade laulud on ühtla-
si ka lastelaulud ja – oh imet 
küll – ka vanaemad on kuna-
gi lapsed olnud. Vanaema-
del aga olid omakorda vana-
emad, kes oskasid laulda ja 
mängida.

Uut hooaega alustas an-
sambel Rukkilill kodutun-
dest kantud sügislauludega. 
Selle kava kandsime ette 28. 
oktoobril Tallinnas Lepistiku 
lasteaia-algkooli saalis. Esi-
nesime koos meie tantsuan-
sambli tantsijatega väsima-
tu õpetaja Taimi Možajeva 
juhendamisel. Mängisime 
lastega selliseid tuntud lau-
lumänge nagu „Kes aias“ ja 

„Me lähme rukist lõikama“. 
Hästi oskasid lapsed ka vana 
armsat laulu „Mu koduke on 
tilluke“ ja lõpulaulu „Lapsed 
tuppa!“

Kontserti iseloomustavad 
südamlikud laulud, lauljate 
pidulikud sinivalged esine-
miskostüümid ja armsad jul-
ged lapsed, kes kaasa laulsid 
ja ringmänge mängisid. „Si-
na oled mängult minu vana-
ema,“ ütles üks väike vahva 
mehike ja pistis käe pihku, 
kui läksime „rukist lõikama“. 
Meenub teine väikemees 
Kostivere lasteaiast, kes pea-
le kontserti teatas: „Aga mi-
nu vanaema ei laula ega tant-
si üldse.“

See näitab ju veel kord, kui 
oluline on põlvkondade va-
heline side 
ja suhtlemi-
ne. Ehk saa-
vad emad-
isad sellest 
aru veel en-
ne, kui neist 
endist vana-
emad-vana-
isad saavad. 
Andkem siis 
vanaemade-
na ja vanaisa-

dena lapselastele seda, mida 
oma lastele tihti ei jagunud 
küllaldaselt – aega. Sest ae-
ga on vanaemadel-vanaisa-
del rohkem, oleks aga lapse-
lapsed lähemal. 

Kostivere päevakeskuse 
ansambel sai austava kutse 
olla külalisesinejaks Lepisti-
ku lasteaias-algkoolis Eesti 
Vabariigi 94. aastapäeva ak-
tusel. Ka siis on kavas ühis-
laulud ja laulumängud.

Suur tänu pererahvale sü-
damliku vastuvõtu eest! On 
alati rõõm tagasi tulla, kui 
lahkelt kutsutakse. Kostive-
re päevakeskuse ansambli-
le oli see esinemine kui hele 
päikesekiir hallil argipäeva-
hommikul. Laste särasilmad 
on suurim tänu!

j
RReebbbaalllaa mmuuiinnssuuskkaiittseallall

Geograaf Hardo Aasmäe 
pakkus 2. novembri Ees-
ti Päevalehes välja idee, et 
külavanematel peaks ole-
ma senisest suurem roll val-
la asjade üle otsustamisel. 

Tema ettepanekus seisis, 
et külavanemate kogu võiks 
moodustada vallavoliko-
gu, mis valiks vallavanema 
ja paneks ametisse vallava-
litsuse. See annaks võima-
luse kõikidel küladel ja asu-
latel võrdselt kaasa rääkida 
valla tegemistes ning lahen-
daks probleeme, mis näiteks 
ka seoses Rebala muinsus-
kaitsealaga (MKA) on päeva-
korrale kerkinud. 

Eelmises Jõelähtme val-
lalehes oli ära toodud Reba-
la MKA külavanemate ning 
aktiivsete külaelanike ava-
lik pöördumine. See pöör-
dumine rõhutas soovi mõel-
da kaasa Rebala tuleviku üle 
nii, nagu seda Eestis regulee-
rib kaasamise hea tava. Vas-
tukaja sellele pöördumise-
le on meedias olnud nega-
tiivne ja kohati naeruvääris-
tav. Mida ütlesid külavane-
mad ja teised allakirjutanud, 
neist mitmed valla väärikad 
tegelased, valla ja muinsus-
kaitseameti kõrgete amet-
nike arvates valesti? Mis on 
halvasti selles, et inimesed 
soovivad valla asjades kaasa 
rääkida? Millal ja kas peaks 
kohalikke inimesi kaasama 
neid puudutavatesse küsi-
mustesse? 

Pöördusin nende küsimus-

tega Eesti Vabariigi pre-
sidendi kantselei vaba-
konna nõuniku Mad-
le Lippuse poole, kelle 
ülesanne on presidendi 
institutsiooni prioriteetses 
valdkonnas nõustada vaba-
de ühenduste kaasalöömist 
Eesti riigi toimimisel. Madle 
Lippus: „Nendes valdkonda-
des, mille suhtes on kõrgen-
datud avalik huvi, on ava-
tud kaasamisprotsess olu-
line, sest sageli puudutavad 
valikud planeerimises otse-
selt paljude inimeste igapäe-
vaelu. Dialoog osapoolte va-
hel peaks algama võimali-
kult vara ehk siis, kui tekib 
planeeringu idee. Vajalik on 
see selleks, et aru saada, kas 
probleemi püstitus või ette-
panek on aktuaalne ka kel-
legi teise jaoks peale algataja 
või milliseid kitsaskohti ette-
panekus nähakse.” 

Eestis on täna arusaam 
elanike õigustest avalikes 
asjades kaasa rääkida lapse-
kingades. On laialt levinud 
tava, et inimesi kaasatakse 
otsustamisse siis, kui on va-
ja seaduse järgi mingile tee-
male kooskõlastust. Selline 
lähenemine inimeste arva-
muste küsimisele on näili-
ne demokraatia, kus tähtis ei 
ole inimeste arvamus, vaid 
linnuke lahtris, et seadust on 
järgitud. Suisa hirmutav on 
aga lugeda Jõelähtme lehest, 
et kodanikel nagu ei olegi as-
ja aruteludesse, sest „ettepa-
neku on heaks kiitnud voli-
kogu, rahva poolt volitatud 
ja usaldatud esindajad”. Se-

dalaadi väiteid 
võisime luge-

da ajalehtedes 30 
aastat tagasi, kui 

Eestis oli teine rii-
gikord. Aktiivne arutelu 

valitsejate ning inimeste va-
hel peaks elu edasi viima ja 
seda ei tohi taunida. 

Neli aastakümmet on Eu-
roopa planeerimisprakti-
kas tavapärane küsida kogu-
kondade arvamust, kui nen-
de kodukandis soovitakse 
läbi viia muutusi. Oluline va-
he Eestiga on selles, et kogu-
konda kaasatakse tegevusse 
kohe, kui tekib idee, kui piir-
konnas soovitakse midagi 
muuta. Sellel on ka oma põh-
jus. Kaasama peab idee ta-
sandil, sest muidu tekib tun-
ne, et asju aetakse seljataga. 
See tekitab teadmatust, usal-
damatust ja mittemõistmist. 
Infosulg toob omakorda kaa-
sa eelarvamusi ja hirmu. 
Seesama probleem kum-
mitab pikemat aega Rebala 
MKA planeerimist. 

Eesti on liikunud kodani-
kuühiskonna poole. Inime-
sed Rebalas soovivad roh-
kem kaasa rääkida neid puu-
dutavates valla asjades, nii 
et külakogukonnad oleksid 
kaasatud otsustamisprot-
sessidesse algusest peale. 
Tervikuna võidab sellest ko-
gu vald. 

Helen Sooväli Sepping,
Teaduste doktor, 

Tallinna Ülikool, 
Muinsuskaitseameti 

Rebala töörühma liige

Taotleja Projekti pealkiri
Projekti 
kogu-
maksumus

Kinnitatud 
toetussumma 
(kroon 2010/
euro 2011)

2010 MTÜ Rootsi-Kallavere Küla 
Selts

Rootsi-Kallavere küla muusemi  rekonstrueeri-
mise projekti koostamine 180 000 162 000

OÜ Kostivere Haldus Hooldus- ja heakorratööde teostamiseks vajaliku 
tehnikabaasi soetamine 53 580 32 148

Jõelähtme Vallavalitsus Loo Kultuurikeskuse helitehnikakomplekti ost-
mine 152 868 114 651

MTÜ Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kogudus

Keskuse Meele Vald leerimaja põhiprojekti 
koostamine 132 000 100 000

SA Rebala Fond Rebala muinsuskaitseala infokandjate kujunda-
mine ja tutvustavate infovoldikute tootmine 99 600 45 600

SA Rebala Fond Suulise pärimuse kogumine Jõelähtme piirkon-
nas 71 228 64 105

SA Rebala Fond Rebala pärimuslaager lastele   Rebala keskus-
muuseumis 22 594 20 335

MTÜ Ajaveski Tuuleveski rekonstrueerimisprojekti koostamine 189 729 170 756

MTÜ Iru Ämma Klubi Iru külaplatsi rekonstrueerimise projekti koos-
tamine 85 200 76 680

MTÜ Parasmäe Külaselts Parasmäe talude lood: Rebala maastiku autobio-
graafi a 60 552 32 170

Aara talu, FIE Saviehitise-rehihoone tüüpi seltsimaja-töötoa 
projekteerimine avalikuks kasutamiseks 26 400 25 200

2010 EELK Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kogudus 

Keskuse Meele Vald hoonete ja infrastruktuuri 
põhiprojekti koostamine 388 800 189 000

MTÜ Ruu küla heakorra selts Ruu küla arengukava ja strateegia koostamine 40 000 36 000
MTÜ Rootsi-Kallavere Küla 
Selts

Rootsi-Kallavere küla muuseumisse turvakaa-
merate ja soojustite paigaldamine 58 626 52 763

MTÜ Kostivere Noortekeskus Kostivere noortekeskuse laiendamine 78 132 70 318
OÜ Naeris Kasemetsa kasvuhoone renoveerimine 285 600 95 200

MTÜ Ajaveski Tuuleveski korrastamine "Suvenäitus 2011" ruu-
miks 88 800 79 920

FIE Aara talu Hooldusniiduki ost looduskaitsealade, kultuuri-
pärandi ja maastikuhoolduseks Rebala alal 85 000 51 000

2011 TÜ Kostivere Tera Kostivere kuivatile seadmete soetamine 14 179 7089

EELK Jõelähtme kogudus Jõelähtme köstrimaja mantelkorstna konservee-
rimine 27 120 24 408

MTÜ Kiilupoisid Halumasina ostmine maalähedase elulaadi toe-
tamiseks 7015 4209

MTÜ Ajaveski Teadmiste ja kontaktide otsingul Gruusias – 
koostööprojekt 17 600 10 560

MTÜ Ruu küla heakorra selts Ruu küla kadakamassiivi haljastusprojekti koos-
tamine 13 043 4032

MTÜ Loo Loo spordiväljaku rajamine 34 699 31 229

MTÜ Kaberneeme Klubi Mitmeotstarbelise päästekaatri hankimine Ka-
berneeme vabatahtlikule päästekomandole 23 186 20 866

MTÜ EGCC Golf Academy Koostöökogu piirkonna noortele golfi  õpetami-
seks vajaliku golfi varustuse ostmine 4876 4352

MTÜ EGCC Golf Academy Jõelähtme ja Suuresta golfi keskustes võistluste 
korraldamiseks vajaliku tehnika ostmine 16 116 9670

2011 KÜ Kärmu 2 KÜ Kärmu 2 mängu- ja spordiväljak 19612 12 743
EELK Püha Neitsi Maarja ko-
gudus

Jõelähtme kirikuaia hooldusvahendite soetami-
ne 7873 7086

MTÜ Jägala Linnamäe Rebala muuseumi kaasajastamine 40 844 36 759
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Ringvaade – Põhja-Harju koostöökogu piirkond 2290.20 2061

Jõelähtme Vallavalitsus Kostivere mõisa projekteerimine aleviku kesku-
seks 53 868 40 401

MTÜ Iru Ämma Klubi Iru külaplatsi rekonstrueerimine,  I etapp 68 002 61 200

AS EGCC Jõelähtme golfi väljaku hooldamiseks ja kvali-
teedi tõstmiseks vajaliku tehnika ostmine

45 200 27 120
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KOSTIVERE TUNNUSTUSAUHINNAD „HEAD TEOD 2011“
Hea Kostivere ja Jõelähtme valla elanik!
Palun aita leida ja tunnustada vahvaid tegusaid Kostivere inimesi, asutusi, ettevõtjaid, seltse, organisat-
sioone, kes sel aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt. 
Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja abivalmis või on see mõni tuttav, kes panustab igapäevaselt 
Kostivere aleviku heaolu nimel? Kas tead meie aleviku elanikku, kes on saavutanud väljapool Kostiveret 
tunnustust ja seeläbi annab meil põhjust tema üle uhkust tunda? Või soovid esile tõsta toetajat, kelle panus 
aleviku elu parendamisel on kuldaväärt?  
Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist - anna sellest kindlasti teada! Mitte üks tegu Kostivere aleviku 
elanike ja siinse elukeskonna parendamise nimel ei ole väike, vaid kõik need teod on HEAD TEOD!  
Kõigil on võimalik esitada nominentideks: 
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või organisatsiooni
2. Tegu, projekti või saavutust
Nominentide esitamine:
Esita kandidaat www.kostivere.ee või täida paberkandjal ankeet Kostivere Raamatukogus.
Kandidaadi üles seadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või ettevõtte nimi
2. Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/saavutus/inimene/asutus/selts/organisatsioon või ettevõte 
tunnustust
3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed
Nominentide esitamise tähtaeg:  20. detsember 2011.  
Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja Jõelähtme valla 
elanikest 7-liikmeline zürii. Tunnustusauhindade saajad 
avalikustatakse pidulikul tunnustusüritusel 28. detsembril 2011.

Lisainfo: 
Kadi Truuleht, Kostivere alevikuvanem
Tel. 52 06 600   ktruuleht@hotmail.com 
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Jõelähtme Vallavoliko-
gu 7. koosseisu 28. istung 
26.10.2011

• Jõelähtme valla arengu-
kava muutmine läbis esime-
se lugemise ja eelnõu suunati 
teisele lugemisele. 

• Volikogu otsustas lõpeta-
da eelnõu „Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sissetu-
lekust mittesõltuvate sotsiaal-
toetuste maksmise kord“ esi-
mese lugemise ja suunata eel-
nõu teisele lugemisele.

Volikogu võttis vastu 
alljärgnevad määrused:

• määrus nr 65 „Neeme Koo-
li arengukava kinnitamine“.

• määrus nr 66 „Jõeläht-
me Vallavolikogu 29.03.2007 
määruse nr 59 „Lapsehoiu-
teenuse osutamise tingimu-
sed ja toetuse maksmise kord" 
muutmine“.

Alates 2007. a kehtinud kor-
ra muutmise tingib vajadus 
seletada lahti riigi rahastatava 
raske või sügava puudega lap-
se lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi kasutami-
se tingimused. Oluline muu-
datus on, et lapsehoiuteenuse 

toetust saab taotleda ka taga-
siulatuvalt kuni kaks kuud

• määrus nr 67 „Huvikoo-
li seaduses kooli pidajapäde-
vusse antud ülesannete osali-
ne delegeerimine“. 

Kooli pidaja poolt volitatud 
isikuks on määratud valla-
valitsuse vastavat valdkonda 
juhtiv spetsialist.

• määrus nr 68 „Elsa Rikan-
di nimelise kultuuripreemia-
väljaandmise kord“. 

Preemia antakse välja üks 
kord aastas ühele isikule õpe-
tajate päevale pühendatud 
vallavanema pidulikul vastu-
võtul. Kultuuripreemiat sa-
male isikule korduvalt ei anta. 
Preemiasumma suurus nä-
hakse ette vallaeelarves vas-
tavalt eelarve võimalustele. 
Preemia andmise või andma-
ta jätmise otsustab vallavalit-
sus komisjoni ettepanekul.

Volikogu võttis vastu 
alljärgnevad otsused:

• otsus nr 234 „Jõelähtme 
Vallavolikogu 23.05.1996 ot-
suse nr 37 „Elsa Rikandi ni-
melise kultuuripreemia asu-
tamine“ muutmine“.

• otsus nr 235 „Jõelähtme 
Vallavolikogu keskkonna- ja 

planeerimiskomisjoni koos-
seisu muutmine“. 

Keskkonna- ja planeerimis-
komisjonikoosseisust arvati 
välja Jüri Jalakas ja tema ase-
mel kinnitati liikmeks Tõnis 
Tuuder.

• otsus nr 236 „Maa taotle-
mine munitsipaalomandis-
se“.

Ilumäe tee 18 maaüksusel, 
pindalaga ca 145 m2 (tootmis-
maa) asuv puurkaev-pumba-
maja kuulub Jõelähtme valla 
omandisse.

• otsus nr 237 „Maa taotle-
mine munitsipaalomandis-
se“.

Seene tn 4a maaüksusel 
pindalaga ca 1800 m2 (toot-
mismaa) asuv ringtall kuulub 
Jõelähtme valla omandisse. 

• otsus nr 238 „Isikliku ka-
sutusõiguse seadmise eelle-
pingu ja lepingu sõlmimine 
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ 
kasuks Pärituule tee 1a maa-
üksusel“.

• otsus nr 239 „Isikliku kasu-
tusõiguse seadmise eellepin-
gu ja lepingu sõlmimine Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 
Neeme kivi maaüksusel“.

• otsus nr 240 „Isiklik kasu-
tusõigus Eesti Energia Jaotus-

võrk OÜ kasuks Neeme kooli 
maaüksusel“.

• otsus nr 241 „Katastriük-
suse Aruküla tee 5 Kostivere 
alevik võõrandamine otsus-
tuskorras“. Toimus 8880 m2 
suuruse tootmismaa sihtots-
tarbega kinnistu omandiõi-
guse otsustuskorras üleand-
mine OÜ-le Loo Vesi. Kinnis-
tu võõrandamishinnaks on 11 
600 (üksteist tuhat kuussada) 
eurot.

• otsus nr 242 „Kallavere kü-
la Väike-Neti kinnistu detail-
planeeringu kehtestamine“.

• otsus nr 243 „Parasmäe kü-
la Kostiferi 2 kinnistu detail-
planeeringu koostamise alga-
tamata jätmine“.

• otsus nr 244 „Kaberneeme 
küla Sepamäe kinnistu ja lä-
hiala detailplaneeringu keh-
testamine“.

PROTOKOLLILISED 
OTSUSED

• Volikogu nõustus 
(protokolliline otsus nr 
1-26.10.2011) välisõhu saaste-
loa L.ÕV/319060 muutmise-
ga taotlusmaterjalides toodus 
mahus. Juhtides ühtlasi Har-
ju-Järva-Rapla rajooni Kesk-
konnaameti tähelepanu asja-

olule, et eelnimetatud saas-
teloa kehtivustähtaeg on ku-
ni 31.12.2011 ning Jõelähtme 
Vallavolikogu ei anna nõus-
olekut saasteloa pikendami-
seks.

• Aadu Sutt`i avaldus Jõeläht-
me Vallavolikogu 27.11.2007 
otsusega nr 295 kehtestatud 
Kaberneeme küla Karikalda, 
Jaagu 1, Ranna ja Liiva maa-
üksuste detailplaneeringu 
joonise 5 parandamiseks. 

Volikogu võttis vas-
tu protokollilise otsuse (nr 
2-26.10.2011): nõustuda, et te-
gemist oli ilmse eksituse pa-
randusega joonise väljavahe-
tamise näol.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
25.08.2011 otsusele „Loo ale-
viku, Liivamäe küla, Saha kü-
la ja Nehatu küla üldplanee-
ringu kehtestamine“ esitatud 
vaide küsimuses võttis voli-
kogu vastu protokollilise ot-
suse (nr 3-26.10.2011):

1) informatsioon esitatud 
vaide kohta võtta teadmiseks;

2) vaie sisuliselt läbi vaada-
ta vallavolikogu keskkonna- 
ja planeerimiskomisjonis ja 
tulla küsimuse juurde taga-
si järgmisel volikoguistungil.

Vallavanem Andrus 
Umboja informatsioon

• Kostivere alevikus algab 
ÜVK järgmisel aastal. KIK-ist 
on saadud positiivne otsus.

• KOIT kava kohtuotsuse lan-
getab esimese astme kohus 23. 
novembril 2011.

• Loo lasteaia juurdeehitu-
se kolmas etapp hakkab val-
mis saama. Tähtaeg novembri 
teises pooles, valmis saadakse 
aga varem. Momendil käivad 
viimased välistööd. Pooleli on 
riigihange mööbli ostmiseks ja 
ruumide sisustamiseks. Reaal-
selt lasteaia avamine saab toi-
muma 9. jaanuaril 2012.

• Ettevalmistamisel on 2012. 
aasta eelarve. Soovime esita-
da selle novembrikuus voliko-
gu istungile. Esimene lugemi-
ne detsembris. Lisaeelarve tu-
leb volikokku novembris.

• Läbirääkimistel Maantee-
ameti Põhja regiooni peadi-
rektoriga saavutasime kokku-
leppe, et 2012 rekonstrueerib 
Maanteeamet Loo tee. Kerg-
liiklustee Loo alevikust kuni 
Lagedi keskuseni läheb ehi-
tusse 2013.

Vallavolikogu istungi üksik-
asjalik ülevaade www.volis.ee.

VOLIKOGU TÖÖMAILT

VALD

Liiklusnädal Loo KeskkoolisRuu küla ei ole üksi

Traditsioon jätkub

LLiiiikklluussnnädal Loo Keskkoooolliiss
Rita Jõemets
Loo Keskkooli klassiõpetaja

Iga kooliaasta algul tu-
leb väikestele liiklejatele 
taas liiklemise põhitõdesid 
meelde tuletada. 

Loo Keskkooli algklassi-
de peres toimus liiklusnädal, 
mille raames said lapsed mä-
lu värskendada liiklusega seo-
tud põhimõistete, tänaval liik-
lemise reeglite ja liiklust regu-
leerivate vahendite osas. 

Liiklusnädalat alustasime 
pildi joonistamisega teemal 
„Mina tänaval“, jätkasime ju-
tu ja etteütluse kirjutamise, 
ristsõnade lahendamise ja lii-
kumisega.

Teisel päeval kirjutasid 3.–
4. klasside õpilased pildi juur-
de ka samateemalise oma-
loomingulise jutu, 1.–2. klassi 
õpilased aga täitsid lünkteks-
ti liiklusmõistetega või panid 
kirja mõne nende jaoks oluli-
se liiklusreegli. Piltidest ja kir-
jatöödest valmis igal algklas-
sil oma liiklusraamat, millega 
kõik said tutvuda näitusel. 

Kolmanda päeva naelaks oli 
liiklusteemalise ristsõna la-
hendamise võistlus, mis ai-
tas meenutada või kinnistada 
liiklusalaseid termineid. Nel-
jas päev tõi algklasside fua-
jeesse väljapaneku mitmesu-
gustest helkuritest. Lisaks joo-
nistasid ja meisterdasid 1.–2. 
klasside õpilased ka omaloo-
mingulisi helkurite näidiseid. 
3.–4. klassid said aga proovile 
panna eesti keele oskuse liik-
lusteemalise etteütluse kirju-
tamise võistluses.

Nädal 
kulmi-
neerus 
reedese 
koolima-
jasise-
se orien-
teeru-
mismän-

guga „Otsi liiklusmärke“ ning 
kohtumisega liikluspolitsei-
niku ja lõvi Leoga. Orientee-
rumismäng pakkus lastele lii-
kumisrõõmu, liiklusmärkide 
otsimine tekitas elevust ning 
värskendas teadmisi märkide 
tähenduse osas.

Kohtumisel liikluspolitsei-
nikuga võeti kokku kõik, mis 
liiklusnädala tegevustega õpi-
ti. Lapsed said politseiamet-
niku ees särada oma suurepä-
raste teadmistega. Osavõtjaid 
ning võistluste võitjaid pre-
meeris sooja käepigistuse ja 
väikese särava meenega laste 
poolt armastatud lõvi Leo.

Nädala lõpetuseks pakkus 
lastele parajat põnevust ka 
võimalus oma käega katsuda 
politseitöös vajalikke vahen-
deid. Väiksematel koolilastel 
tuli kuulivesti tõstmiseks ko-
gu jõud kokku võtta, suure-
mad said selle raskust aga lau-
sa oma seljas tunda ja sellega 
teatevõistluses kiirust ja osa-
vust üles näidata. 

Tegus nädal täitis oma ees-
märgi, Loo kooli väikesed liik-
lejad said meeldejääval moel 
vajalikud teadmised. Algklas-
side õpetajate perel on rõõm 
oma tublide, liiklusteadlike 
ja – tänu lõvi Leo kingitusele – 
ka pimedas säravate kasvan-
dike üle.

RRuuuu kküüla ei oollee üükkssii
Meeli Meri
Külavanem

Novembrikuu esime-
sel laupäeval korraldas 
Jõelähtme rattaklubi 
MTÜ Singel rattamatka 
Ruu Heakorra Seltsi toe-
tuseks.

Rattasõit sai alguse Ko-
dasoo mõisa juurest ja 
lookles läbi Ruu küla met-
sa. Osa võttis üle saja väi-
kese ja suure ratturi. 

Tihti mõtleme karjää-
ri vastu kohtuteed käies, 

et meie – kogu küla ja Jõe-
lähtme vald – oleme oma 
muredega üksi. Nii see 
ometi ei ole. Südantsoojen-
dav oli kuulda ja näha, kui 
osavõtlikud olid inimesed. 
Nii mõnigi siiakanti esi-
mest korda sattunud rattu-
ritest tuli küsima, kuidas 
saab olla võimalik, et ime-
ilusasse metsavaikuses-
se tahetakse teha karjäär. 
Sellele küsimusele ei oska 
meist keegi vastata enne, 
kui kohtud on oma lõpliku 
sõna öelnud.

Tahaksin Ruu küla nimel 
tänada südamest Singli 
rattaklubi ja tema eestve-
dajaid Meelis ja Kaisa Väl-
ku, kelle idee oli teha rat-
tamatk meie metsa ja kü-
la toetuseks. Tänan ka osa-
võtjaid ja kiidan ka oma 
küla tublisid inimesi, kes 
olid ikka ja jälle valmis 
Ruu küla heaks pannkoo-
ke küpsetama.

TTraddiittsiioooonn jjäättkkubb
Anne Kanne

Meretuulte vallas 
asub väike armas Kaber-
neeme.

25. oktoobril kohtusime 
vanas armsas koolimajas 
Kaberneeme põliselanike-
ga. Juba 13 aastat seovad 
Kostivere päevakeskuse 
peret ja Kaberneeme rah-
vast ühised üritused, väl-
jasõidud ja palju muud, ka 

esimene memme-taadi su-
vesimman toimus Kaber-
neemes. 

Seekord oli kohal neli 
sünnipäevalast: Velli, Silvi, 
Meeri ja Raivo. Pärast õn-
nitlemist ootas meid ilus 
kohvilaud. Kaberneeme 
rahvast oli tervitama ja kü-
simustele vastama tulnud 
valla sotsiaaltöötajad Car-
men ja Liivi. Rõõmu pak-
kusid ühislaulud ja Helje 
pillimäng. 

IRL pressiteade
28. septembril toimus IRL Jõelähtme osakonna 
üldkogu, kus piirkonna uueks esimeheks valiti 
Vello Voog ja juhatuse liikmeteks Alari Kasemaa, 
Aivar Haav, Tiia Välk, Art Kuum, Meelis Raudsepp ja Vaido Laanemets.
Järgmiseks kaheks aastaks valitud juhatuse tegevuse põhimõteteks 
on jätkusuutliku hariduspoliitika elluviimine ning keskkonnale ohtlike 
kaevanduste loomise ennetamine. Neid ülesandeid saab lahendada ai-
nult kodanike algatusi innustades ja väärtustades ning külakogukondi 
valla arenguprotsessi kaasates.
Lähiaja prioriteet on kindlasti valla 2012. aasta eelarve analüüs ja 
vastuvõtmine volikogus. „Olen optimistlik uue juhatuse võimekuses 
ja loodan, et järgmistel kohalikel valimistel tunnustavad valijad meie 
tegemisi oma häältega,“ ütles Vello Voog.

TEADE
Toimub Muuga pump-hüdroakumu-
latsioonijaama (PHAJ) detailplaneerin-
gu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuande 
avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Koostamisel on DP Jõelähtme vallas Uusküla külas Muuga sadama 
territooriumil PHAJ rajamise võimaluste väljaselgitamiseks. DP raames 
viiakse läbi KSH. Esialgse kava kohaselt rajatakse Muuga sadama 
territooriumile kuue aasta jooksul graniiti süvendid, kuhu rajatakse 
PHAJ. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 80 m kõrgune 
šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes asuva veehaarde kaudu 
lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatesse turbiinidesse ja seejärel 
maa-alustesse mahutitesse. Mahutid asuvad Neeme graniidimassiivis. 
Hüdroturbiinide ja generaatorite poolt toodetud elekter viiakse rajata-
vasse alajaama.
KSH vahearuandes on toodud olemasoleva olukorra kirjeldus ja 
esialgsete hinnangute ülevaade (elanike küsitlus, õhusaaste, müratase, 
põhjavesi, merelised protsessid jt).
DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu ning 
DP ja KSH koostamise korraldaja Jõelähtme Vallavalitsus (KSH kontak-
tisik Eleri Kautlenbach, e-post: eleri.kautlenbach@mail.ee, tel 53 498 
565).
KSH koostaja on Ramboll Eesti AS/Ramboll Finland OY (kontaktisik Eike 
Riis, e-post: eike.riis@ramboll.ee, tel 698 8353, aadress: Laki 34, Tallinn).
Arendaja: OÜ Energiasalv (kontaktisik Lembit Vali, e-post: lembit@vool.
ee, tel 653 3960, aadress: Pirita tee 20, Tallinn).
KSH vahearuandega on võimalik tutvuda 01.12.2011 - 14.12.2011:
• Jõelähtme Vallavalitsuses ja veeblilehel www.joelahtme.ee 
• OÜ Energiasalv veebilehel www.energiasalv.ee 
• Ramboll Eesti AS-i kontoris ja veebilehel www.ramboll.ee

KSH vahearuande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi 
ja vastuväiteid kuni 14.12.2011 Ramboll Eesti AS aadressile ja e-postiga 
aadressile eike.riis@ramboll.ee ning avalikul arutelul.
KSH vahearuande avalik arutelu toimub 15.12.2011 algusega kell 18.00 
Maardu Rahvamajas (aadress Karjääri 4, Maardu). 
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Jõelähtme motohoo-
aja pidulik lõpetamine 
toimus 11.11.11. Loo Kul-
tuurikeskuses, kus tänati 
Jõelähtme valla parimaid 
sportlasi.

Kohal olid sõitjad koos tii-
mide, fännklubi ja perega.

Õhtu sai alguse kultuuri-
keskuse kunstilise juhi Kad-
ri Lepiku poolt kokku seatud 
sisuka kontserdiga. Eeskava 
juhtisid konferansjeed, Jõe-
lähtme tehnikaspordiklu-
bi motoringi poisid Markus 
Maximus Lill ja Mario Soop.

Eeskava alustas kitarril 
Kostivere noortekeskuse juht 
João Mendonça, samuti esi-
nesid Jõelähtme muusika-
kooli pillilapsed Tiina Muddi 
juhendamisel. Kitarri saatel 
esitas oma menukamaid lau-
le Kerli Puusepp ja eeskava 
lõpetas Osvald Udrase hoog-
ne lõõtspillimäng. 

Vallavanem Andrus Umb-
oja, abivallavanem Priit 
Põldma ja Jõelähtme Tehni-
kaspordi klubi juhatuse esi-
mees Väino Haab tunnusta-
sid motosportlasi tänukirja-
de ning valla meenetega.

Kahtlemata on noorteklas-
si valla parim motosportlane 

Hans Priidel, kelle karikasaak 
on muljetavaldav:

Eesti karikavõistlused mo-
tokrossis 2011 – 65cc – 3. koht,
Eesti meistrivõistlused moto-
krossis 2011 – 65cc – 7. koht,
Äksi noortekrossi karikasari 
2011 – 65 cc – 3. koht,
Eesti karikavõistlused tali-
krossis 2011 – 65cc – 4. koht,
mini karikasari 2011 – 65cc – 
2. koht.

Jõelähtme motomehed on 
esinenud edukalt kevadel 
alustatud Eesti speedway ka-
rikasarjas, kus kohad jagune-
sid järgmiselt:
Ken Viidas – RSV 500 Ees-
ti speedway karikavõistlused 
2011 – I koht,
Väino Haab – RSV 500  Ees-
ti speedway karikavõistlused 
2011 – II koht,
Kaupo Tisler – RSV 500  Ees-
ti speedway karikavõistlused 
2011 – 8. koht,
Ove Viidas – RSV 500  Ees-
ti speedway karikavõistlused 
2011 – 9. koht,
Freddy Viidas – RSV 500  Ees-
ti speedway karikavõistlused 
2011 – 10. koht,
Reino Viidas – staa�ikas mo-
tosportlane, kes osales mõ-
ned päevad enne oma seits-
mekümnendat juubelit RSV 
500 Eesti speedway karika-

võistlustel Kohtla-Nõmme 
etapil ja saavutas karikasarja 
kokkuvõttes 13. koha.

Quadide klassis Eesti 
speedway karikavõistlustel 
2011 saavutas Ardo Tigane II 
koha

Ringraja võistlustel Audru-
ringi karikasarjas 2011 klas-
sile C võitis Urmas Haab I ko-
ha.

Mini MX klassis saavu-
tas Kristo Kaste Eesti karika-
võistlustel talikrossis 7. ko-
ha ja

Eesti karikavõistlustel jää-
rajas 13. koha. 

Kalvi Kaste saavutas super-
moto Eesti meistrivõistlus-
tel – mini SM Hobby klassis 
II koha, Eesti karikavõistlus-
tel talikrossis mini MX klas-
sis 14. koha. 

Mõnusas seltskonnas möö-
dub aeg kiiresti, nii sai läbi ka 
motomeeste hooaja lõpuüri-
tus.

Kodu poole mindi 
uute plaanide ja mõtetega. 
Speedway harrastajatele tu-
leb eelolev hooaeg huvitav, 
uus ala on suvega populaar-
sust kogunud ja võistlustabe-
lisse pääsemiseks tuleb juba 
talvel ujulas ja jõusaalis alus-
tada.

Väino Haab

Ardo Tigane

Tantsuks män-
gis ansambel 
Aareco

 Reino Viidas 
koos abikaasa 
Ilviga

Õpetajad mängisid korvpalli

Motosportlased tähistasid hooaja lõppu

SPORT

Kodasoo-Ruu rattasõidu võitsid 
Sigvard Kukk ja Laura Soome

Sportlik isadepäev Loo koolis

Ruu metsa kaitseks ja 
Ruu Heakorra Seltsi toetu-
seks korraldatud Kodasoo-
Ruu rattasõit tõi Kodasoole 
üle 100 ratturi.

35 km pikkuse kaheringilise 
põhisõidu lõpetas 59 ja 20 km 
matkasõidu 40 ratturit.

Meestest olid kiiremad Sig-
vard Kukk ajaga 1:42:51, Märt 
Küüt (mõlemad Spordipart-
nerist) ajaga 1:51:36 ja Sulev 
Lipp 1:52:05. Kolm tublit naist, 
kes pika ja raske sõidu lõpeta-
sid, olid Laura Soome (2:36:29) 
ning singlikad Jaanika Käes 
(2:43:08) ja Anneli Allikajaka 
(3:04:50).

Matkasõidu arvestuses pee-
tud noortevõistluse parimad 
olid Pärtel Lahtvee ja Aune 
Tenslind (Jõelähtme Singel). 
Lastesõidul pikkusega 1,5 km 
osales 9 last.

Singlikate parimate tule-

muste eest hoolitsesid taas 
kord naissoo esindajad. Mees-
te konkurentsis näitasid head 
minekut klubi tulevikumehed 
Janek Laansalu ja Kalle Tak-
kel.

Jõelähtme Singel avaldab 
kõigile osalejatele tänu, osa-
lemisega toetasite Ruu küla 
võitluses ühe piirkonna ilusai-
ma metsa säilimise eest. Ruu 

külavanem tänas kõiki rattu-
reid annetuse eest, mis läheb 
külaseltsi kaevandusvasta-
se protsessi kohtukulude kat-
teks. Loodetavasti saame ka 
järgmisel aastal seal pidada 
nii suusa- kui rattavõistlusi.

Ilusat rattahooaja lõppu 
soovides ning kohtumiseni 28. 
aprillil Jõelähtme VI rattama-
ratonil!

Rain Peerandi

Juba mitmendat aas-
tat võtavad isadepäeva eel 
omavahel korvpallis mõõtu 
Loo kooli isade ja poegade 
võistkonnad.

Seekordne mäng rohkear-
vulise publiku ees kulges tasa-
vägiselt ning korviderohkelt. 
Esimese veerandaja lõppedes 
juhtis isade võistkond 16 : 14. 

Teisel veerandajal kompro-
missitu võitlus jätkus ning 
isad suutsid oma edu veelgi 
suurendada ühe punkti võr-
ra. Poolaja lõppedes särasid 
tablool numbrid 29 : 26 isade 
kasuks. Kolmandal veerand-
ajal panid isad oma kavaluse 
ja oskused maksma ning suu-
rendasid oma edu kaheksa-
le punktile, 44 : 36. Poisid küll 
proovisid kiirusega mängu 
muutust tuua, aga takistuseks 
olid isade suured kered kui 

Hiina müür, millest ei saanud 
üle ega ümber. Mänguaja lõp-
pedes pidid pojad järjekordselt 
oma isade paremust tunnista-
ma tulemusega 64 : 52. Poe-
gade võistkonnas käisid plat-
sil Henri Heiste, Sten Aronija, 
Rihard Küttis, Johannes Kuke-
bal, Jaak Paavel, Martin Kase 
ja Juhan Lilleorg. Isade võist-
konda kuulsid Jüri Paavel, Ur-
mas Klandorf, Jaare Pentus, 
Andrus Sepp, Peeter Kase, Ivar 
Lilander ja Marko Kaska. 

ÕÕppeettaajjaadd mängisid korvpalli
Rain Peerandi

Sügisvaheajal toimus 
Narvas järjekordne Eesti 
õpetajate korvpalliturniir, 
millest võttis osa ka Loo koo-
li võistkond.

Eesti Koolispordi Liidu poolt 
korraldaval turniiril osales 21 
võistkonda, kes olid jagatud 
kahte liigasse. Loo kooli esin-
dus mängis kõrgemas liigas, 
prooviti kaitsta eelmise aasta 
esimest kohta. Kõrgema liiga 
9 võistkonda oli jagatud 3 ala-
gruppi, kust grupi võitja pää-
ses mängima medalite eest. 
Loo kool oli loositud ühte ala-
gruppi koos Märjamaa güm-
naasiumi ja Jüri gümnaasiu-
miga. Esimene mäng Mär-
jamaa esindusega oli pinge-
line ning tasavägine, män-
guaja lõppedes olid tablool 
numbrid 35 : 24 Loo kooli ka-
suks. Alagrupi esikohta otsus-
tavas mängus peeti maha tuli-
ne lahing naabervalla esindu-
sega. Väga närvilise ja kaasa-
kiskuva mängu võitis seekord 
Jüri Gümnaasium tulemuse-

ga 34 : 31. Selle kaotusega pol-
nud enam lootust eelmise aas-
ta tiitlit kaitsta ning tuli lep-
pida mängudega 4.–6. kohale. 
Esmalt kohtuti jällegi Kohila 
gümnaasiumiga. Mängu nor-
maalaja lõppedes oli tablool 
viigiseis ja võistkonnad otsus-
tasidki sõbraliku viigi kasuks. 
Turniiri viimases mängus koh-
tuti Tartu Decartes’i lütseumi-
ga, kus Loo kooli võistkond pi-
di tunnistama tartlaste paari-
punktilist paremust. Seega ja-
gati turniiril koos Kohila güm-
naasiumiga 5.–6. kohta, kõr-

gema liiga turniiri võitis 
sel aastal Jüri gümnaa-
sium. 

Loo kooli eest män-
gisid Annika Tammik, 
Mari Piir, Risto Jamnes, 
Jüri Paavel, Rain Peeran-
di ja Jõelähtme vallava-
nem Andrus Umboja, 
kuna igal koolil on õigus 
oma võistkonda kaasata 
maakonna piirest mõne 
teise kooli õpetaja või ka 
oma vallavanem. And-
rus Umboja osales es-
makordselt sellel turnii-
ril. Ta jäi üritusega iga-

ti rahule ning tundis rõõmu 
võistlemisest koos Loo kooli 
õpetajatega.

Lisaks sportlikule poole-
le said kõikide võistkondade 
esindused tänu Narva linna-
valitsusele tutvuda ka sealse-
te vaatamisväärsustega. Eri-
ti hariv ja meeldejääv oli Nar-
va kindluse ja muuseumi kü-
lastamine. Lisaks korraldati 
võistkondade vastuvõtul spor-
diviktoriin ning esinesid mit-
med Narva linna tantsugrupid 
ning võistlustantsijad oma ka-
vadega. 

Hans Priidel

Urmas Haab

Ken Viidas
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Järgnevad majanduslike huvide dekla-
ratsioonid on esitatud Jõelähtme Val-
lavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete 
ning vallavalitsuse ametiisikute poolt 
korruptsioonivastase seaduse ja Jõe-
lähtme Vallavolikogu poolt kinnitatud 
07.11.2002. a määrusest nr 1 “Majan-
duslike huvide deklaratsioonide avali-
kustamise korrast” lähtudes ametiisiku 
majanduslike huvide deklaratsiooni 
vormi järgi.
 I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood 
(ei kuulu avaldamisele). 3. Ametikoht. 
4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga 
aste ja ametipalk (avaldatakse koos 
asutusest makstavate lisatasudega;
volikogu liikme puhul ei avalikustata).
 II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraama-
tusse kandmiseni, ka ehitised ja nende 
osad).
7. Registrisse kantud autod, vee-ja 
õhusõidukid; sõiduki liik, mark, välja-
laske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: 
emitent, liik, kogus, nimiväärtus, kogu-
väärtus.
9. Pangaarved (pank arve liik ja nende 
arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõi-
guslikele isikutele, kui võla suurus üle-
tab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 
000 krooni, kui ametikohal ametipalka 
ei maksta: võlausaldaja, võlajääk dek-
lareerimise ajal. 11. Muud varalised 
kohustused, mille suurus ületab dekla-
reerimise ajal eelmise kuue kuu ame-
tipalga või 50 000 krooni, kui ameti-
kohal ametipalka ei maksta (liisingud, 
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
           IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja 
lisatasud põhitöökohal, kui ametiisi-
kul puudub ametipalk, näidates nende 
suuruse; kompensatsioonid, sh nõuko-
gudest saadavad hüvitised, nimetades 
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; 
intressid; pensionid; töövõtust ning 
teadus-ja õppetööst saadavad tasud; 
autoritasud; muud tulud või tulualli-
kad, näidates ära, mis liiki tuludega on 
tegemist) (tulu suurust näitamata).
            V Andmed maksustatava tulu ja 
dividenditulu kohta
(Ei kuulu avaldamisele.)
            VI Andmed abikaasa, vanemate 
ja laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele.)

Volikogu liikmed

1. Väino Haab. 3. Majandusjuht. 4. 
Loo Keskkool. 6. Korter Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo Harju (ühisvara); kor-
ter Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 
(ühisvara); kinnistu Harjumaa Jõeläht-
me vald Nehatu Harju 24504:002:0244; 
garaažiboks Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo Harju 24504:003:040; kinnistu 
Harjumaa Jõelähtme vald Maardu Har-
ju 24504:003:0333. 7. Sõiduauto Audi 
100 (1992); mahtuniversaal Merce-
des-Benz (1997); mahtuniversaal Ford 
Transit 100 (1995); traktor T-25A 
(1993); mootorratas Honda 926 RR 
(2002); mootorratas Kawasaki KL-650 
(1992); ATV Kawasaki-750 (2007); jett 
Jamaha-800 (2001). 8. Ei ole. 9. Swed-
bank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Töövõtulepingujärgne tasu; 
volikogu liikme hüvitis.
1. Ljudmilla Kaska. 4. Volikogu lii-
ge. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo Harju; kinnistu Harjumaa Jõeläht-
me vald Iru Harju; kinnistu Pärnumaa 
Pärnu vald; kinnistu Pärnumaa Pärnu 
vald. 7. Sõiduauto Seat Toledo (1999). 
8. Riverside Grupp OÜ 100% aktsiad. 
9. SEB Ühispank – arvelduskonto 1. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu hü-
vitis.
1. Toomas Laanejõe. 3. Töötu. 4. Töö-
tukassa. 6. ½ elamumaast koos eramu-
ga Harjumaa Jõelähtme vald Kostivere 
Harju nr 9378702. 7. Sõiduauto Audi 
80 (1992); sõiduauto Peugeot Partner 
(2006). 8. Tallink Grupp aktsiad 1008 
tk – 745 €; SEB progressiivne pensio-
nifond – 2341 €; OÜ Etme osakud 42 
väärtusega 40 200 EEK; OÜ Paas osa-
kud 25 väärtusega 2500 EEK. 9. Swed-
bank – arvelduskonto, krediidikonto; 
SEB pank – arvelduskonto. 10. Swed-
bank – laenujääk 45 595.59 €. 11. Ei 
ole. 12. Volikogu ja komisjoni liikme 
hüvitis; töötukassa koondamishüvitis; 
OÜ Etme palk ja koondamise kindlus-
tushüvitis.
1. Ardo Lass. 3. Juhataja. 4. OÜ Me-

lanell. 6. Elamumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo Harju 12256; tootmismaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Maardu 
Harju 24504:003:0088; maatulundus-
maa Lääne-Virumaa Tapa vald Läpi 
½ 10064; maatulundusmaa Hiiumaa 
Pühalepa vald Suuremõisa 58133 – 
63902:001:0680. 7. Ei ole. 8. AS Aat-
maa nimeline 9770 – 6,4 € - 62 528 €; 
OÜ Melanell osa – 1,0 – 2556 € - 2556 
€. 9. SEB – arveldusarve, USD konto. 
10. AS SEB – 198 462.76 €. 11. Ei ole. 
12. Residendist füüsilise isiku 2010. 
a tuludeklaratsiooni alusel; Jõelähtme 
Vallavalitsus, palk; Jõelähtme Valla-
valitsuse juhtimis- või kontrollorgani 
liikme tasu; RO Estonia palk ja muu 
tulu; volikogu liikme hüvitis.
1. Arvo Olek. 3. TÜ Talismaa juhata-
ja. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald. 7. Ei ole. 8. TÜ Talismaa 
osakud 185 000 EEK. 9. Sampo pank 
– arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 4. 
Rahvaspordiklubi Loo. 6. Korter Harju-
maa Jõelähtme vald Loo Harju, kinnis-
tu 68585; garaaž Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo Harju 167/2947. 7. Sõiduauto 
Toyota RAV4 (2005). 8. Ei ole. 9. SEB 
– arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Jõelähtme Vallavalitsus – volikogu 
liikme hüvitis.
1. Maido Pajo (volikogu liikme voli-
tused peatatud kuni 01.01.2012*). 3. 
Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavoli-
kogu. 6. Kinnistu nr 12837302 elamu-
maa mõtteline osa 330/1980 Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduau-
to Chrysler Sebring (2003). 8. OÜ Pajo 
Õigusnõu osamaks 89 900 kr – 5746 €; 
Loo Hoiu-Laenuühistu osamaks 4147 
€; AS Kalev aktsia 144 tk – 1440 EEK 
– 92 €.; AS EGCC aktsia 10 000 EEK 
– 639 €. 9. SEB Pank – arveldusarve ja 
tähtajaline hoius; Nordea Pank – arvel-
dusarve ja tähtajaline hoius; Loo Hoiu-
Laenuühistu – arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. OÜ Pajo Õigusnõu juris-
ti tasu vastavalt tulemustele; pension; 
hoiuseintressid; dividenditulu; autori-
tasud; loengutasud; lepinguliste tööde 
tasud; volikogu liikme hüvitis. 
1. Tarmo Paldermaa. 3. Juhatuse lii-
ge. 4. Protrailer OÜ. 6. Elumaja Harju-
maa Jõelähtme vald Loo Harju 86107; 
kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju 86105; kinnistu Lääne-Nõva, 
Hindaste 888. 7. Sõiduauto MB 190 E 
(1991); sõiduauto M-21 (1962). 8. Prot-
railer OÜ 100%; Loo Maja OÜ 100%; 
Martom Vara OÜ 25%. 9. Swedbank – 
arveldusarve 1, krediit 1; SEB – arvel-
dusarve 1. 10. SEB – 8069,95 €. 11. Ei 
ole. 12. Volikogu hüvitis.
1. Mati Pärnamägi. 3. Administra-
tiivdirektor. 4. Baltic Clean AS. 6. 
Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Iru Harju. 7. Sõiduauto Peugeot 206 
(2000). 8. Express Grupp aktsia 14 – 
1,41 € – 19,74 €; Nordea pensionifond 
A osak – 13 686,156 – 0,87387 € – 11 
959,92 €. 9. Swedbank – arvelduskon-
to 1, väärtpaberikonto 1, kogumispen-
sioni konto 1; Nordea – arvelduskonto 
1, krediidikonto 1, kogumispensioni 
konto 1; SEB Pank AS – arvelduskonto 
1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk; Loo 
Vesi OÜ nõukogu liikme tasu; Jõeläht-
me valla volikogu liikme hüvitis.
1. Marko Raudlam. 3. Töötu. 6. Kor-
ter Harjumaa Jõelähtme vald Harju 
4977802, kinnistu (elamumaa) Harju-
maa Jõelähtme vald Harju 7144902. 7. 
Ei ole. 8. Swedbank – pensionifond K3 
1449,013, kohustuslik; Sampo Pank – 
Sampo pension 50 – 2612.90. 9. Swed-
bank – arveldusarve 1, krediidikonto 
1, laenukonto 1, pensionikonto 1; SEB 
– arveldusarve 1; Sampo pank – arvel-
dusarve 1, limiidikonto 1, kasvuhoius 
1. 10. Swedbank krediidikonto 49 
635,22 EEK, eluasemelaen 134 514,01 
€; Sampo limiidikonto 14 486,24 EEK, 
arvelduskrediit 7472,55 EEK. 11. 
Swedbank hüpoteek 2 860 000 EEK; 
elatusraha 2175 EEK. 12. Töötukassa; 
volikogu aseesimehe hüvitis.
1. Kai Rimmel. 3. Müügiosakonna 
juhataja. 4. Ingle AS. 6. Suvemaja 
Saaremaa Pihtla vald Laheküla 96434; 
elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju 2010102; elumaja Harjumaa 
Jõelähtme vald Parasmäe 1344502; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Harju 10900602, 10900702, 10901202. 
7. Ei ole. 8. Kohustuslik pensionifond, 
Sampo pension 25 – 15 443 osakut. 9. 
Danske Bank A/S Eesti fi liaal – arvel-
duskonto. 10. Danske Bank A/S Eesti 
fi liaal 780 000 EEK (sellest 50%). 11. 

Hüpoteek 1 521 000 EEK elamumaa; 
hüpoteek 1 200 000 EEK elamumaa. 
12. Morganinvest OÜ juhatuse liikme 
tasu; volikogu liikme hüvitis.
1. Ester Sassi. 2. Perearst-juhataja. 3. 
Loo Tervisekeskus OÜ. 6. Kinnistu 
Võrumaa Võru linn 70541. 7. Ei ole. 8. 
AS Pharmac lihtaktsia 30 – 300 – 9000 
EEK; OÜ Loo Tervisekeskus osakapital 
1 – 20 100. 9. Swedbank – arveldusar-
ve 1; SEB – arveldusarve 1, kaardikon-
to 1, väärtpaberikonto 1. 10. Ei ole. 11. 
AS SEB liising sõiduauto kasutusrent 
kuumaks 500 €. 12. Palk põhitöökohal; 
volikogu liikme hüvitis.
1. Andrus Sepp. 3. Projektimüügi-
juht. 4. Henkel Balti OÜ. 6. Maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Liivamäe küla Harju 9192602; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 9192702; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 9192802; elamumaa 
½ kaasomandist Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 9192902; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 11170202; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju 12562402; ela-
mumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12562502; elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 12562602; transpordimaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562702; elamumaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Harju 12562802; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12562902; elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 12563002; elamumaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563102; elamumaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Harju 12563202; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12563302; elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 12563402; tootmismaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563502; elamumaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Harju 12563602; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12563702; transpor-
dimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563802; transpordi-
maa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563902; elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 12564002; elamumaa 321/1511 
kaasomandist Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju 12564602. 7. 
Sõiduauto Opel (2000). 8. Swedbank 
pensionifond K2 – 8256,496 – 0,82598 
– 6819,70. 9. Swedbank – arveldusar-
ve 1, laenukonto 1, krediitkaardi konto 
2; Sampo pank – arvelduskonto 1. 10. 
Swedbank – 34 000,96 €. 11. Hüpoteek 
Swedbanki kasuks summas 49 915,00 
€. 12. Volikogu hüvitised.
1. Tõnu Truumaa. 3. Aednik. 4. Ilu-
aiandus OÜ. 6. Elamu ½ Harjumaa 
Jõelähtme vald Harju 8893802; kor-
ter ½ Harjumaa Jõelähtme vald Harju 
10079102. 7. Ei ole. 8. OÜ Artvali 25 
565 €; OÜ Kosbi 2556 €; OÜ Kostive-
re Haldus 2556 €; OÜ Iluaiandus 2556 
€; OÜ Autoalarm 2556 €; Sampo 50 
– osaku hind 1,09 € – kogus 875.920 
– väärtus 954,29 €; LHV maailma 
aktsiad – osaku hind 1,31 € – kogus 
670.122 – väärtus 878,39 €. 9. Swed-
bank – arvelduskonto; SEB Pank – ar-
velduskonto; Sampo Pank – arveldus-
konto; Krediidipank – arvelduskonto. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liik-
me hüvitis; Jõelähtme Varahaldus OÜ 
nõukogu liikme tasu; Artvali OÜ palk.
1. Riimas Ukanis. 3. Juhatuse liige. 4. 
Rimtom OÜ/ Rimtom Ehitus OÜ. 6. Ei 
ole. 7. Ei ole. 8.
Rimtom OÜ osa 50%; Rimtom Ehitus 
OÜ – 30%. 9. Swedbank – arveldusar-
ve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Loo 
Vesi nõukogu hüvitis; Jõelähtme Valla-
volikogu liikme hüvitis.
1. Aare Värte. 3. Muusikaõpetaja. 4. 
Loo Keskkool. 6. Korter Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo. 7. Ei ole. 8. Ei 
ole. 9. SEB pank – 1 arvelduskonto, 1 
krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto 
kasutusrent 2010. a 12. Volikogu liik-
me hüvitis.
1. Valeri Tammeleht. 6. Elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 
64295; elamumaa (kaasomand 1/14)  
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 
10543402. 7. Sõiduauto Volkswagen 
Sharan (2000). 8. Ei ole. 9. SEB Pank – 
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Ljudmilla Bauer (volikogust taga-
si astunud 08.2011). 3. Inspektor. 4. 

PMTK veose teeninduskoht. 6. Elamu 
Harjumaa Jõelähtme vald Uusküla nr 
538502. 7. Ei ole. 8. OÜ Tammiku Vesi 
– 1 – 14 000 – 14 000 EEK; ERGO 
pensionifond 2P2 – 2632,107 – 17,22 
– 45 338 EEK; SEB progressiivne pen-
sionifond 411 – 14,69 – 6037 EEK. 9. 
Eesti Krediidipank – arveldusarve. 10. 
Eesti Krediidipank – 221 076 EEK. 11. 
Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.

Vallavalitsuse ametnikud

1. Leho Kure. 3. Vallasekretär. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 40 
– 1438 €. 6. ½ kinnisasi – elamu koos 
kõrvalhoonetega Põlvamaa Põlva vald 
557138; korteriomand Tallinn, Har-
jumaa – Tallinn 7351701; ühisomand 
korteriomandist Harjumaa Rae vald 
12676102. 7. Sõiduauto (kasutusrent) 
Citroën C4 (2008). 8. Kohustuslik pen-
sionifond Sampo pension 50 – kogus 
5946,899 – osaku hind 1,05877 – väär-
tus 6296,40. 9. SEB – arveldusarve 
1, krediidiarve 1; Swedbank – arvel-
dusarve 1; Danske Bank AS/Eesti fi -
liaal – arveldusarve 1, krediidiarve 1. 
10. Danske Bank AS: 1) laenujääk 74 
059,08, 2) laenujääk 36 070,28, 3) lae-
nujääk 882,69; SEB: 1910. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.
1. Maire Kivistu. 3. Vallasekretäri abi. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
17 – 14 000 EEK (01.05–21.12.2010 
0,9 kohta, ametipalk 12 600 EEK ehk 
805,29 €). 6. Elamumaa Harjumaa 
Kuusalu vald 3015. 7. Ei ole. 8. Ko-
gumispension K2 – 3600,933 osakut 
– 2945,35 €. 9. Swedbank – arveldus-
konto 2. 10. Swedbank 20 015,72 €. 11. 
Hansa Liising 6485,08 €; Sampo pank 
9500 €. 12. Pension ja lisatasu voliko-
gu komisjonide töös osalemise eest.
1. Teet Sibrits. 3. Jõelähtme Vallavalit-
suse liige, abivallavanem. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. 22 500 kr. 6. Kinnis-
vara (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme 
vald Kallavere 13006402. 7. Ei ole. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 2, 
hoiuarve 1; SEB – arveldusarve 1. 10. 
Ei ole. 11. AS Nordea Finance Estonia 
sõiduauto liisinguleping – 118 746,50 
EEK. 12. Juhtimisorgani liikme tasu.
1. Priit Põldma. 3. Abivallavanem. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 22 500 
EEK. 6. Korter Tallinn; elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo. 7. Sõiduauto KIA Sephia (1997); 
sõiduauto Fiat Punto (2000). 8. Ei ole. 
9. Swedbank – arvelduskonto 4; SEB 
pank – arvelduskonto 1. 10. SEB – 22 
369 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Tiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. Aara 
talu. 6. Maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 
24504:003:0126; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla 
Harju 24504:008:0159; maatulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald Ruu 
küla Harju 24504:008:0236; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ül-
gase küla Harju 24504:004:0162; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo küla Harju 24504:008:0224; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Ülgase küla Harju 24504:004:0174; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Kallavere küla Harju 
24504:004:0192; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere 
küla Harju 24504:004:0909; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Rebala küla Harju 24504:008:0177; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo küla Harju 24504:008:0172; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Koogi küla 24504:008:0483; ta-
luhooned, elamu ja rajatised kinnistul 
Harjumaa Jõelähtme vald Vandjala 
küla Harju 24504:008:0482; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu küla Harju 24504:003:0002; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Maardu küla Harju 
24504:003:0001; elamumaa Harjumaa 
Maardu linn Harju 44603:003:0097, 
mõtteline osa elamumaast ning korter; 
elamumaa Harjumaa Maardu linn Har-
ju 44603:003:0128, garaažiboks ning 
mõtteline osa elamumaast. 7. Veoau-
to Peugeot Partner (2002); Sõiduauto 
WW Golf II (1988). 8. Ei ole. 9. Sampo 
– arveldusarve, tähtajaline hoius; SEB 
Ühispank – arveldusarve; Swedbank – 
tähtajaline hoius, arveldusarve. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme 
hüvitis, tulu füüsilisest isikust ettevõt-
jana.
1. Elo Pajo. 3. Kantselei spetsialist. 4. 

Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
12 – 11 400 EEK. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Tulud töövõ-
tulepingutega.
1. Svetlana Pajupuu. 3. Jurist. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 21 – 
1023 €. 6. Elamumaa (ühisomand) Har-
jumaa Kuusalu vald Harju 6609002; 
maatulundusmaa (ühisomand) Harju-
maa Kuusalu vald Harju 9832902; maa-
tulundusmaa (ühisomand) Harjumaa 
Kuusalu vald Harju 10188802; elamu-
korteriomand (787/8565 mõtteline osa 
kinnistust, ühisomand) Harjumaa Kuu-
salu vald Harju 10985102; tootmismaa 
(1/20 kaasomandist, ühisomand) Har-
jumaa Kuusalu vald Harju 11843802. 
7. Sõiduauto (ühisomand) Opel Omega 
(1989); sõiduauto (ühisomand) Opel 
Omega (1991); väikeveok (ühisomand) 
Fiat Strada (2004). 8. Pajupuu Holding 
OÜ osak 1 – väärtus 1278 € – 1278 €. 
9. Swedbank – arvelduskonto – 2; SEB 
– arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Õppe-
laenu käendusleping; õppelaenuleping. 
12. Kuusalu Vallavolikogu komisjoni 
liikme hüvitis.
1. Merike Metstak. 3. Avalike suhe-
te peaspetsialist. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 22 – 16 500. 6. 
Elamumaa/korter Tallinn – 3470401; 
elamumaa/korter Tallinn – 22601701; 
maatulundusmaa/elamu Harjumaa Jõe-
lähtme vald Saviranna 1566102 (1/2). 
7. Ei ole. 8. OÜ Merimetsa Kinnisvara 
100%. 9. SEB – arveldusarve. 10. SEB 
– eluasemelaen 25 669 €. 11. AS SEB 
Ühisliising kapitalirent Mazda 3. 12. 
Üüritulu.
1. Mihkel Toomse. 3. IT-spetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
12 – 11 400 EEK. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank – 1 deebet, 1 kre-
diit; SEB – arveldus. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole. 
1. Uno Paas. 3. Väärteomenetleja. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
23 – 1087 €. 6. Korteriomand (1/2) Tal-
linn; kinnistu (159/379) Harjumaa, Rae 
vald, Lagedi Harju. 7. Sõiduauto BMW 
X5 (2002); Chrysler (2005); BMW X5 
(2003). 8. OÜ Atoll osakud – 40 000 
EEK. 9. SEB – deebetarve; Swedbank 
– deebetarve, 2 krediitarve; Nordea – 
krediitarve; Sampo – krediitarve. 10. 
SEB – eluasemelaen 38 000 €. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Carmen Meikar. 3. Pearaamatupi-
daja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus; MTÜ 
Koostöökoda. 5. Palgaaste 27 – 17 100 
kr (2010), 1215 € (2011). 6. Ei ole. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB pank – arvel-
dusarve 1; Swedbank – arveldusarve 1. 
10. Ei ole. 11. Eluasemelaenu käendus 
42 958,26 €. 12. MTÜ Koostöökoda 
töötasu. 
1. Jaana Haab. 3. Vanemraamatupi-
daja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 18 – 934 €. 6. Korter Harjumaa 
Jõelähtme vald Kostivere. 7. Ei ole. 8. 
Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupidaja. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
18 – 13 140 EEK. 6. Eramu Harjumaa 
Kuusalu vald Kiiu 35201:003:1120; 
eramu Harjumaa Kuusalu vald 
35201:003:0035. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Swedbank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Liivi Vain. 3. Sotsiaaltöö vanems-
petsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 29 – 11 250 EEK. 6. Ei ole. 
7. Sõiduauto ZAZ (1990); sõiduauto 
KIA (1997). 8. Ei ole. 9. SEB – arvel-
dusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei 
ole.
1. Elle Himma. 3. Kultuuri- ja spordi 
vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 14 – 799. 6. Elu-
maja Harjumaa Jõelähtme vald Haapse 
küla Harju 280102. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 
9. SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. 
Sõiduauto Toyota Auris liising. 12. Ei 
ole.
1. Carmen Viherpuu. 3. Hariduse va-
nemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalit-
sus. 5. Palgaaste 14 –  799 €. 6. Elamu-
maa, elamuboks Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo Harju nr 1969 katastritun-
nus 24504:002:0220. 7. Nissan Micra 
(2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arvel-
dusarve 1, SEB pank – arveldusarve 1. 
10. Eluasemelaen SEB Pank AS, kaas-
laenutaotleja 50%, laenujääk 48 411,44 
€. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Margit Liivak. 3. Lastekaitse- ja 
noorsootöö vanemspetsialist. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 
– 799 €. 6. Elamumaa (kaasomandis) 

Harjumaa Maardu linn nr 9523902. 7. 
Ei ole. 8. Swedbank pensionifond K2; 
Swedbank pensionifond K3. 9. Swed-
bank – arveldusarve. 10. Swedbank – 
õppelaen 5140.98 €. 11. Ei ole. 12. Ei 
ole.
1. Ülo Laanemets. 3. Maanõunik. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
26 – 1183 €. 6. Elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju nr 198502; 
elamumaa (1/10 m.o) Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo Harju nr 10589102. 7. 
Ei ole. 8. Swedbank pensionifond osa-
kud 8670,418 – 0,81788 – 7091,36. 9. 
Swedbank – arveldusarve, tähtajaline 
hoius, kogumispensioni konto; Nordea 
Pank – tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. 
Ühishüpoteek SEB 1 019 000 EEK; 
Hansaliising (sõiduauto kasutusrent) 
10 321 €. 12. Ei ole.
1. Alla Tempel. 3. Registripidaja. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 
– 12 500 EEK (01.01.–01.05.2010); 11 
250 EEK (01.05–31.12.2010). 6. Kor-
teriomand Harjumaa Jõelähtme vald 
Kostivere Harju 8131902 (525/30410 
m.o.). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB – ar-
veldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
TÜ Kostivere Tera palk.
1. Triin Lindau. 3. Maakorralduse 
peaspetsialist. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 32 – 14 600 kr 
(01.01–30.04.2010); 13 140 (01.05.–
31.12.2010). 6. Kinnistu Harjumaa 
Jõelähtme vald Neeme küla Harju 
1926702 (1/2 m.o.). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 
9. Swedbank – deebet. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Elatis alaealise ülalpidami-
seks.
1. Raimo Klesment. 3. Planeerimise 
peaspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalit-
sus. 5. Palgaaste 19 –959 €. 6. Ei ole 7. 
Ei ole. 8. LHV pensionifond XL – osa-
kute arv 3561,166 – väärtus 1,11912 €; 
Pensionifond Sampo pension 50 – osa-
kute arv 467,640 – väärtus 1,06608 €; 
Pärnu Instituut OÜ 100% – 2556 €. 9. 
AS SEB Pank – arveldusarve. 10. Ei 
ole. 11. Auto liising (kasutusrent) – 
jääk 5620,57 €. 12. Töövõtust saadav 
tulu (projektipõhine); tulu ettevõtlusest 
(OÜ Pärnu Instituut).
1. Helle Kulbas. 3. Arhitekt. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 21 – 
1023 €. 6. Elamumaa Pärnumaa Pärnu 
linn, (kood 625) 96/10 000 (1181-8-8). 
7. Ei ole. 8. Made Projekt OÜ osa 1 – 
nimiväärtus 10 000 EEK (639,12 €) – 
koguväärtus 10 000 EEK (639,12 €). 
9. Swedbank – arvelduskonto 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Vanaduspension.
1. Laine Vain. 3. Planeerimise pea-
spetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 19 – 959 €. 6. Ei ole. 7. 
Sõiduauto Volkswagen Passat. 8. Ei 
ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. 
1. Heiki Lilienthal. 3. Ehitusnõunik. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palga-
aste 12 – 18 800 EEK. 6. Elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Neeme küla 
Harju 24505:001:0733; elamumaa 
Ida-Virumaa Kohtla vald Peeri küla 
32002:002:0133; korter Ida-Virumaa 
Kohtla-Järve 32214:004:0073; maa-
tulundusmaa Ida-Virumaa Iisaku vald 
Tälivere küla 22401:001:0180. 7. Sõi-
duauto Volvo 740 (1989); sõiduauto 
Volvo V70 (1999). 8. Ei ole. 9. Swed-
bank – deebet; Ühispank – deebet, 
kreedit; Nordea – deebet. 10. SEB pank 
– 600 000; Nordea Pank – 800 000 11. 
Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus.
1. Gerli Kelk. 3. Ehitusspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 
– 799 €. 6. Maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Jõelähtme küla Harju 
5196702; korteriomand (1/2) Harju-
maa Jõelähtme vald Loo 8182102. 7. 
Ei ole. 8. Swedbank – pensionifond 
K3 – 2300,69 €. 9. Swedbank – arvel-
duskonto 1; kogumispensionikonto 1. 
10. Swedbank – kodulaen 89 534 €. 11. 
Käendusleping 6 344.85 €. 12. Ei ole. 
1. Indrek Mäeküngas. 3. Kommunaa-
lnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 26 – 18 500 EEK (1183 €). 6. 
Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Ihasalu 24505:001:0097, kinnistu 
nr 3313102; kinnistu Harjumaa Viimsi 
vald Viimsi 89001:010:6010, kinnis-
tu nr 4193202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Swedbank – arveldusarve 1, tähtajalise 
hoiuse arve 1. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek 
summas 16 000,00 € Swedbank AS ka-
suks. 12. Ei ole.

Volikogu esimees Art Kuum ja valla-
vanem Andrus Umboja esitasid oma 
deklaratsioonid siseministrile ja need 
avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.

Valla ametiisikute 2010. a majanduslike huvide deklaratsioonid
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Õnnitleme kõiki novembri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

Kõikide määruste ja otsustega saab tutvuda Jõelähtme 
vallavalitsuse kantseleis, raamatukogudes ja kodulehel: 
www.joelahtme.ee 

94 19.11 GUSTAV JASK Kaberneeme küla

93 08.11 HELMI SAKSUS Loo alevik

92 09.11 ELLE TEMPER Loo alevik

89 21.11 HELLA SEPP Kostiranna küla

87 06.11 KSENIA VAHER Ihasalu küla

87 26.11 LAINE NERO Iru küla

86 08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA Loo alevik

86 25.11 KATARINA HERTMANN Jõelähtme küla

85 02.11 ELLEN RATASEPP Loo alevik

84 10.11 HILMA JUNUS Sambu küla

83 30.11 LEMBIT SAALISTE Loo alevik

81 06.11 PEETER PROMET Rebala küla

81 16.11 VAIKE VAHER Uusküla

80 04.11 AINO SIKKA Loo alevik

75 11.11 ÜLO KURGPÕLD Loo alevik

75 16.11 ENDEL SAKS Loo alevik

75 24.11 HELVI RABOVALJUK Kostivere alevik

75 30.11 SILVI SEINRE Iru küla

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik väljapanek:    
1. Saha küla küla Uus- Tam-
me (24504:003:0003) kinnistu 
detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 05. detsemb-
rist kuni 19. detsembrini 2011. 
Planeeritava ala suurus on 0,48 
ha. Planeeringu koostamise 
eesmärgiks on Uus-Tamme 
kinnistu jagamine kaheks ük-
sikelamukrundiks, ühel neist 
paikneb olemasolev üksike-
lamu, teine moodustatakse 
uue üksikelamu püstitami-
seks. Saha küla Uus- Tamme 
kinnistu detailplaneering on 
algatatud Jõelähtme valla üld-
planeeringu põhilahenduse 
muutmise ettepanekut sisal-
dava (elamukruntide suurus 
väiksem kui 3000m2) planee-
ringuna. Jõelähtme Vallavoli-
kogu 25.08.2011 otsusega nr 
209 kehtestatud „Loo aleviku, 
Liivamäe küla, Saha küla ja Ne-
hatu küla üldplaneering“ näeb 
ette Saha küla põhjaosas krun-
di minimaalseks suuruseks 
1500 m2. Seega on Saha küla 
Uus- Tamme kinnistu detail-
planeering alates 25.08.2011 
menetletav üldplaneeringu ko-
hase detailplaneeringuna.
Detailplaneering on algata-

tud Jõelähtme Vallavolikogu 
28.10.2010 otsusega nr 121.
2. Manniva  küla AS EGCC 
maa- ala detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 05. 
detsembrist kuni 19. detsemb-
rini 2011. Planeeritava ala suu-
rus on 15,8 ha. Planeeritava 
ala moodustavad Kivikirve tee 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Risti-
kangru tee 29, 31, 33, 35, 37, 
39 ja Golf Marina 3 kinnistud. 
Planeeringu koostamise ees-
märgiks on Jõelähtme Vallavo-
likogu 29.04.2003 otsusega nr 
41 kehtestatud Jõelähtme val-
la Manniva küla Jägala Jõesuu 
puhke – ja spordikompleksi 
detailplaneeringu muutmine. 
Käesoleva planeeringuga moo-
dustatakse Kivikirve tee 22, 24 
ja 26 elamukruntide asemel 
kaks elamukrunti suurusega 
1862 m2 ja 1803 m2. Golf Ma-
rina 3 kinnistu arvelt moodus-
tatakse lisaks üks elamukrunt 
aadressiga Ristikangru tee 58 
pindalaga 2921 m2. Sellega 
säilib planeeringualal varase-
ma planeeringuga kavandatud 
elamukruntide arv. Neljale 
Ristikangru tee ääres paikne-
vale elamukrundile liidetakse 
juurde 186 kuni 605 m2 suuru-
sed krundiosad Golf Marina 3 
ärimaa sihtotstarbega kinnistu 
(golfiväljak) arvelt. Kruntidel 
muudetakse hoonete lubatud 
ehitusalust pinda ning täpsus-
tatakse arhitektuurseid nõu-

deid hoonetele.
Detailplaneering ei sisalda 
kehtestatud Jõelähtme valla 
üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmise ettepanekut.
Detailplaneering on algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 
06.07.2009 korraldusega nr 
340.

Detailplaneeringute põhijoo-
nise ja seletuskirjaga on või-
malik tutvuda Maa-, ehitus- ja 
keskkonnaosakonnas tööajal 
esmaspäevast neljapäevani 
kella 8.00- 17.00 ja reedel 8.00- 
13.00 ning samaaegselt on de-
tailplaneeringute põhijoonis 
ja seletuskiri välja pandud Jõe-
lähtme valla kodulehel  (www.
joelahtme.ee).

Kullamäe küla Kullamäe I 
ja Siimu detailplaneerin-
gu avaliku arutelu 
tulemus
Kullamäe küla Kullamäe I ja 
Siimu I maaüksuste detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku 
jooksul 05.09.-02.10.2011 lae-
kus Jõelähtme Vallavalitsusele 
4  kirja ettepanekute ja vas-
tuväidetega.  08.11.2011 toi-
munud planeeringu avalikul 
arutelul käsitleti ettepanekut  
planeeringualale suunduva 
juurdepääsutee – Kullamäe 
tee - asukoha osas. Muud et-
tepanekud ja vastuväited pol-
nud vallavalitsuse hinnangul 

käsitletavad vastuväidetena 
detailplaneeringu lahenduse-
le. Jõelähtme Vallavalitsus jäi 
seisukohale, et olemasoleva 
juurdepääsutee viimine aja-
loolisest asukohast metsaalale 
ei ole otstarbekas. Ettepaneku 
esitajad vallavalitsuse seisuko-
haga ei nõustunud ning oma 
ettepanekutest ja vastuväide-
test ei loobunud.  
Planeerimisseadusest tulene-
valt esitab Jõelähtme Valla-
valitsus Kullamäe I ja Siimu I 
maaüksuste detailplaneeringu 
maavanemale koos informat-
siooniga arvestamata jäänud 
ettepanekute ja vastuväidete 
kohta.

Jõelähtme Vallavolikogu 
on kehtestanud järgne-
vad detailplaneeringud: 
1. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 26.11.2011 otsusega 
nr 242 Kallavere küla Väike- 
Neti kinnistu detailplaneerin-
gu;
2. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 26.11.2011 otsusega 
nr 244 Kaberneeme küla Sepa-
mäe kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu.

Jõelähtme vallavolikogu 
26.10.2011 võttis vastu otsu-
se nr 243 „Parasmäe küla 
Kostiferi 2 kinnistu detail-
planeeringu koostamise 
algatamata jätmine“ 

2. novembril kell 13.52 teatati häirekeskusele tulekahjust Loo alevikus Järve 
teel. Põleng oli 200 m2 suuruses kahekorruselises puitmajas. Elanikud, kes 
tulekahju märkasid ja seda enne päästjate saabumist esmaste vahenditega 
kustutada püüdsid, olid hoonest väljunud. Väljakutsele reageerisid 
päästemeeskonnad ning eritehnika Muuga, Assaku ja Kesklinna 
komandost. Tulekahju oli hoone teisel korrusel, põles katuseple-
kialune puitkarkass ja soojustus umbes 30 m2 ulatuses. Päästjad 
avasid tulekahju kustutamiseks katuse- ja seinakonstruktsioone ning 
panid tulele piiri kella 14.58-ks.. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. 
Tulekahju sai alguse metallmoodulkorstnast, mis kuumenedes süütas puidust 
katusekonstruktsiooni, mille paigaldamisel ei olnud arvestatud korstna ja 
puitkonstruktsiooni vahelise ohutu kauguse nõudeid.

g
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Saha küla üldkoosolek 
16. detsembril 2011 algusega kell 18.00 toimub Loo 
kultuurikeskuses Saha tee 7B Saha küla üldkoosolek.
Päevakord
1. Leiame lahenduse paarile praegu käsil olevale küsimusele
2. Teeme tagasivaate viimastel aastatel külas toimunule
3. Vaba mikrofon, iga soovija saab sõna
4. Külavanema ja küla eestseisuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks

info: Jaanus Hiis, tel 513 2368, jaanus.hiis@levira.ee

Haljava küla koosolek  
toimub Sepa talus Karl ja Vaike Kurmi juures 
27. nov 2011 kell 16.00.
Teema: Haljava küla arengukava. Kõik on oodatud.

Haljava külaselts

Jõelähtme küla üldkoosolek  
1. detsembril kell 19.00 toimub Jõelähtme rahvamajas 
Jõelähtme küla üldkoosolek.
Päevakorras:
• Rebala muinsuskaitseala teemaplaneering ja kaitseala piiride 
vähendamine. Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja.
• Kohapeal algatatud küsimused.

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Vallavalitsus
Toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee
Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.

Koosviibimine hingedepäeval

Armas vallarahvas!

Kasutatud asjad ootavad omanikke!Kasutatud asjjad ootavaadd omanikke!
30. oktoobril toimunud kogumisringi käigus kogutud 
riided ja mänguasjad on tasapisi leidmas uusi omanikke. 
Kokkukogutud materjali on käinud sorteerimas vallael-
anikud ise. Täname kõiki hoolivaid inimesi, kes vihmasel 
sügispäeval tulid kodust välja ning tõid puhtad asjad 
ettenähtud kohta. Vabandame Uusküla elanike ees, kelle 
juurde Kolatakso õigel ajal ei jõudnud. 
Riidelao uksed on avatud jaanuarini. Tulge julgelt uudis-
tama ja leidma siit endale vajalikku.    
Kasutatud asjade tuba asub Jõelähtme külas vallavalit-
suse majas. 
Täpsem info tel 605 4858 või 5343 3303.

Koosviibiminee hhiinnggeeddeeppääeevvaall
Kostivere Päevakeskus

Hingedepäeva hämaralt udusel õhtupoolikul kogunes paar-
kümmend inimest Kostivere päevakeskusesse kuulama sõnalis-
muusikalist eeskava, mille kandis ette Hirvli raamatukogu ju-
hataja Lea Räni-Ojamäe. 

Hingedeaega sobivad laulud ja vahelugemised Fred Jüssi raamatust lõid 
emotsioonidest tulvil õhkkonna, mis pani nii mõnegi silmanurgast „mida-
gi“ otsima. Hubases ruumis põlevad küünlad andsid kogu olemisele müsti-
lise ilme. Esineja oli kava koostades valinud imeilusad laulud, mis vaheldu-
sid Fred Jüssi äärmiselt isikupäraste tekstidega.

Vaikushetkega meenutati meie hulgast lahkunuid.
Siis süttis rõõmsam valgus ja kõiki osalejaid ootas pidulikult kaetud laud. 

Ei puudunud ka traditsiooniline kohv ning päevakeskuse juhataja Anne 
Kanne omaküpsetatud maitsev ja lõhnav pidustritsel.

Osalejate hulgas viibis vallavanem Andrus Umboja, kellega eakad said 
vestelda oma probleemidest. Mõnusas ja mõtteid rikastavas õhkkonnas 
möödus aeg märkamatult. 

AArmas vallllarahhvas!!

-
-

Ka see aasta saab varsti otsa. Mida vana-aastaõhtul teha? 
Kuhu minna?

Jõelähtme rahvamaja võtab need mured enda kanda, sest 
31. detsembril kell 21.00 avab rahvamaja uksed, et taas ühes-
koos uuele aastale rõõmsalt vastu astuda.

Üllatusesinejaid tuleb siit ja sealt, põhitegijad on sel korral 
ansambel Svips ja Ervin Lillepea.

Elu näitab, et kui tahetakse kodu 
lähedal lustida, tuleb lauad tuleb aegsas-
ti kinni panna.

Meil on soodsad hinnad, suupistete ja 
vahuveiniga lauakoht maksab 12 eurot ja 
hinnad vana-aastaõhtuses baaris ajavad lausa naerma.

Tee elu kergemaks endal ja meil – tegutse kärmelt!

Maie Ramjalg, info tel 603 3053, 5397 8896
joelahtmerahvamaja@gmail.com

Neemes tuleb kirjakandja koju tellida
Eesti Post

1. jaanuarist 2012 korral-
dab Eesti Post Neeme frant-
siisikontori töö umber. 

Selles piirkonnas hakatak-
se postiteenuseid pakkuma 
kirjakandja vahendusel. Kui 
soovite saata pakki, täht- või 
väärtkirja, tellida ajakirjan-
dust või maksta arveid, saate 
tellida koju kirjakandja.

Kirjakandjat saavad tellida 

kõik eraisikud ja ettevõtted, 
kes elavad või asuvad maa-
piirkonnas (küla, aleviku või 
alevi territooriumil) lähimast 
postkontorist kaugemal kui 5 
km. Teenus on tasuta. Posti-
saadetised toimetatakse ela-
nikele postkastidesse ja kätte

endiselt kirjakandja poolt. 
Soovi korral saab postisaa-
detise kättesaamise tellida 
ka teise, sobivama asukohaga 
postiasutusse ning see on üle 
Eesti tasuta.

Kirjakandjat saab koju tel-
lida Eesti Posti klienditee-
ninduskeskuse telefonil 1661 
E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00 
(v.a riiklikud pühad) või Ees-
ti Posti kodulehelt www.post.
ee/kir_iakandia.

Edaspidi on teile lähim Kos-
tivere postkontor, mis on ava-
tud E,L 9.00–12.00, T,N,R 9.00–
14.00, K 9.00–11.00 ja 15.00–
18.00, P suletud.

Eesti Post vabandab või-
malike ebamugavuste pä-
rast postiteenuste osutami-
sel. Küsimuste korral palume 
pöörduda Eesti Posti klien-
diteeninduskeskusesse tele-
fonil 1661 või e-kirjaga info@
post.ee.

AS Tallegg pakub tööd
LINNUTALITAJALE
Tööülesanded:
- Lindude talitamine
- Lindla töörežiimi jälgimine
- Lindude tapale saatmine
- Lindla abiruumide pesemine

Nõuded kandidaadile:
- Isikliku auto kasutamine
- Keskharidus
- Tehniline taip
Kandideerimiseks saata oma CV aadressile: 
pille.peenemaa@tallegg.ee või faksile 6107060
Info tel 6107092
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Avalik koosolek
Tehnonord OÜ kavandab väetise pressimise 
ja granuleerimise tsehhi rajamist Jõeläht-
me valda Uusküla külasse Muuga sadama 
tööstuspargi territooriumile (Klaukse tee 8, 
katastritunnus 24504:004:1143).
Väetist kohapeal ei toodeta. Kogu väetise 
käitlemisprotsess on mehhaaniline, st toimub 
väetise füüsiline kokkupressimine ning see-
järel kokkupressitud plaatide purustamine, 
mille tulemusel saadakse graanulid. Väetise 
kasutusalana on planeeritud Eesti ja teiste EL 
riikide põllumajandus.
Väetise granuleerimistsehhi tutvustava 
materjaliga on võimalik tutvuda OÜ Alkranel 
kodulehel http://www.alkranel.ee/. Väetise 
granuleerimistsehhi kohta on võimalik 
kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada 
Tehnonord OÜ esindajale e-posti aadressil 
mail@tehnonord.eu kuni 28.11.2011. a.  
Tehnonord OÜ korraldab projekti tutvus-
tava koosoleku 30.11.2011 kl 18.00–20.00 
Maardu rahvamaja (Karjääri tee 4, Maardu 
linn) väikeses saalis. Kõik huvilised on 
oodatud!

N 1. detsembril kell 12.00 Loo kultuurikeskuse 
B-korpuses 
Loo seenioride klubi ümarlaud 
Helkur – odavaim elukindlustus
vestlusringis Reet Pool
Koridorigaleriis Urmas Loige nahapildid
R 2. detsembril kell 15.00 Kostivere päevakeskuses
Kostivere päevakeskuse sünnipäev
Külaliseks Kostivere noortekeskuse juhataja
João Paulo de Almeida Mendonça
L 3. detsembril kell 18.00 Loo kooli saalis 
Vokaalansambel AnnabRe 10. aastapäeva kontsert
Ansambli juhendaja Erki Meister
Kell 19.00 Kaarli kirikus, Tallinnas
Jõulukontsert 
Kaastegev segakoor Jõelähtme Laulusõbrad, diri-
gent Aare Värte
P 4. detsembril kell 11.00 Jõelähtme kirikus
II advent
Segakoor Sõprus
T 6. detsembril kell 15.00 Loo kultuurikeskuse 
B-korpuses 
II advendiküünla süütamine
Päkapikula meisterdamine
Kell 16.00 Kostivere päevakeskuses
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpilaste kontsert 
„Väikesed jõulud“
P 11. detsembril kell 11.00 Jõelähtme kirikus
III advent
Segakoor Jõelähtme Laulusõbrad, dirigent Aare 
Värte
Kell 11.00 Kostivere päevakeskuses
Jõulualbumi valmistamine
Osavõtutasu 7 €
Kell 11.00–15.00 Loo kultuurikeskuse B-korpuses 
Trühvlite valmistamise töötuba
marika.ukanis@hotmail.com (5347 7078)
T 13. detsembril kell 15.00 Loo kultuurikeskuse 
B-korpuses 
III advendiküünla süütamine 
Piparkookide kaunistamine
Kell 15.00 Neeme rahvamajas
Neeme seenioride pidulik jõululõuna taidlejate ja 
külalisesinejatega
R 16. detsembril kell 11.00 Loo kultuurikeskuse 
B-korpuses 
Loo beebikooli jõulupidu
L 17. detsembril kell 16.00 
Kostivere lasteteatri etendus „Jõulurahu aeg“ 
Kell 17.00 Kaberneeme vana koolimaja saalis 
Kaberneeme küla jõulupidu
Lasteteatri Ukuleele etendus „Võluunenägu“
Kell 19.00 Loo kooli saalis 
Tallinna Poistekoori jõulukontsert
Dirigendid Lydia ja Tomi Rahula
P 18. detsembril kell 11.00 Jõelähtme kirikus 
IV advent
Laulab vokaalansambel Amabile, juhendaja Meeli 
Lass
Kell 15.00 Jõelähtme rahvamajas
Jõelähtme valla eakate jõulupidu
E 19. detsembril kell 14.00 Kostivere mõisas
Kostivere päevakeskuse jõuluõhtu
T 20. ja K 21. detsembril Neeme rahvamajas
Päkapiku töötoad
T 20. detsembril kell 17.00 Loo kultuurikeskuse 
A-korpuses 
Tüdrukuteklubi jõulupidu 
K 21. detsembril kell 14.00 Loo kultuurikeskuse 
B-korpuses 
Loo Seenioride klubi Pihlakobar
Jõulupidu
Kell 17.00 Kostivere noortekeskuses
Jõulupidu
kell 18.00 Neeme rahvamajas
Laste jõulupidu
N 22. detsembril kell 12.00 Loo kultuurikeskuse 
A-korpuses 
Muinasjutuline jõuluhommik koos jõulumemme ja 
päkapikkudega
Kingitus Lilleküla gümnaasiumi näiteringilt
„Lumekuninganna“, lavastaja Kadri Lepik
L 24. detsembril kell 17.00 jõuluõhtu jumalateenis-
tus
L 24. detsembril kell 21.00 jõuluöö jumalateenistus
P 25. detsembril kell 11.00 I jõulupüha
E 26. detsembril kell 11.00 II jõulupüha
T 27. detsembril kell 17.00 Kostivere noortekesku-
ses
Talvine lustipidu
K 28. detsembril kell 19.00
Pidulik tänuüritus „Head teod 2011“ 
N 29. detsembril kell 17.00 Loo kultuurikeskuse 
A-korpuses 
Noorte vana-aasta disko
R 30. detsembril kell 10.00 Kostivere päevakeskuses
Aastalõpu kohvitund
Kell 20.00 Neeme rahvamajas aastalõpupidu 
Esineb tantsutrupp Atenga 
Tantsumuusika ansamblilt Alaska
L 31. detsembril kell 21.00 Jõelähtme rahvamajas
Vana-aastapidu
Ansambel Svips ja Ervin Lillepea
Üllatusesinejad, baar, ilutulestik jne
Laua kohapilet 12 eurot, eelmüük on juba alanud
Täpsem informatsioon tel 5397 8896
Kell 23.45 Kostivere aleviku kuuse juures
Vana-aasta ärasaatmine ning uue aasta vastuvõtt 
Kell 17.00 aastalõpu jumalateenistus Jõelähtme 
kirikus

Koostas Elle Himma

KUHU MINNA VÄLISPAIGALDISTE ELEKTRIK 
Kaabelliinid, tänavavalgustus, alajaamad.
Vajalik eelnev kogemus. 
Tasu 980 €.
CV saata info@prosystem.ee 
Tallinn, Tel 671 4183

Raamatupidamisarvestuse 
teostamine fi rmadele, aru-
andlus maksu- 
ja statisti-
kaametile, 
aastaaru-
anded.
Lisainfo 
tel 5565 3880

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

Ostame üle Eesti: 
virnastatud võsa; 
raiejäätmeid;
saetööstuse jääke (pinnad, 
saepuru, höövlilaast); 
kasvavat võsa (kraavide ja 
teede ääred, võsastunud 
põllu- ja heinamaad).
Energiavaru OÜ  +372 508 0336
info@energiavaru.ee
www.energiavaru.ee

Müüa pidevalt Siberi lehise terrassi- ja 
saematerjali. Materjal on ideaalne 
välistingimustes kasutamiseks ja selle eluiga on 
kordades pikem nt männi omast. 
Võimalik transport. Tel 5662 5555

Otsime sõbralikku ja hoolivat lapsehoidjat 
aastasele poisile Jõelähtmes u 3 tööpäevaks 
nädalas. Võib hoida ka lapsehoidja kodus. Tel 503 
0209.

UUS HIND! Müüa kartulit. 15 kg sangadega 
paberkott – 5€, 30 kg paberkott – 10€.
Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta 
jt.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas 
hinna sees, mujal kokkuleppel. 
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

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

Ostan teie seisva või mitte töötava auto, võib 
ka ülevaatuseta.
Pakkuda võib kõike. Tel.56740940

Väikeveod (kuni 2,5 tonni). 
Liiv, muld, killustik, 
sõnnik, täitepinnas. 
Tel 509 2936

Peo ja peielauad. Ruum 
mahutab kuni 90 inimest.
Asume Raasikul.
502 1706,  608 2192

RAAMATUPIDAJA otsib 
erialast lisatööd väikese 
või keskmise suurusega 
ettevõttes. Korraldan 
kogu raamatupidamise 
algdokumendist 
aastaaruandeni, programm 
HansaRaama. Tel 511 9966

Seadus käsib 
eramaja omanikel 
korstnapühkija 
kutsuda 
Igal viiendal aastal 
peab korstna puhas-
tama ja kütteseadme 
ohutust kontrollima 
kutseline korstna-
pühkija, kes annab 
kütteseadme puhasta-
mise ja kontrolli kohta 
akti. Korstnapühkijate 
kontakte saab küsida 
pääste infotelefonilt 
1524 ja need leiab ka 
http://www.korsten.ee.

„JÕULUSÄRA 2011“  
MTÜ Kostivere Küla Selts kuulutab 
välja konkursi „ Jõulusära 2011“. 
Selle eesmärk on innustada 
Kostivere elanikke oma 
kodu ja/või koduümb-
rust jõulupäraselt 
kaunistama. Rajatavad 
jõuludekoratsioonid  
pakuvad silmailu ning loovad 
meie kodualevikus jõulumeeleolu.
Osalema on oodatud:  
1. Üksikisikud (nt oma akna  jõuludekoratsiooni teosta-
mise eest)
2. Eramud (nt oma kodumaja või aia  jõuludekoratsiooni 
teostamise eest) 
3. Ühistud või asutused (nt oma maja jõuludekoratsiooni 
teostamise eest) 

Laske fantaasial lennata, kasutage erinevaid materjale, 
sest konkursil osalemise ainus piirang on,  et jõuludeko-
ratsioon peab olema õuest jälgitav.
Konkursi tööde hindamine:
Jõuluaja vältel liigub alevi vahel ringi 7-liikmeline žürii,  
kelle ülesandeks on  tähele panna ja märgata jõuluehteis 
kauneid kodusid, asutusi ja ettevõtteid. Žürii teeb oma 
otsuse 24.12.2011. Tunnustusauhind antakse üle 28. 
detsembril Kostiveres toimuval üritusel „Head Teod 2011“. 
Aleviku jõuludekoratsioonidest koostatakse pildigalerii 
kodulehele www.kostivere.ee
Lisainfo:
MTÜ Kostivere Küla Selts , www.kostivere.ee 


