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Hackmani tehas kolis Loole

Aktisaselts Metos tegevdirektor Andres Kirstein (fotol paremal) ja turundusjuht Rain Haava ei pelga ka ise tööle kätt külge panna. See “merepliit” on minemas Lõuna-Korea suurde 
laevatehasesse. Andres Kirstein vaatab üle veel dokumentatsiooni – kas kõik on ikka nii nagu vaja.

 Kes ei teaks kuulsat Hackmani köögitehnikat, 
paksupõhjalisi potte-panne, mis toidu põhjakõrveta mata 
ka algaja koka käes valmis keedavad. Meister koka käes aga 
igast söögist lausa piduroa valmistavad. Nüüd seisab 
tootmishoone, suur kiri “Hackman” seinal, Loo aleviku 
tehnopargis. 
Ülo Russak

Ega ometigi nüüd kuulsat Hackmani köögitehnikat, potte-panne 
pole hakatud Eestimaal, täpsemalt Jõelähtme vallas valmistama? 
Tehasesse küsimusele vastust saama aga polgi nii lihtne pääseda  
– sanitaartsoon, mis kaitseb Talleggi tootmishooneid, kaitseb ka 

Hackmani saladusi. Väljast kor-
raliku uuenduskuuri läbi teinud 
tootmishoone asubki tegelikult 
Talleggi vanas kanalas. 

“Hoone on ka seest täielikult 
ümber ehitatud, vastavalt meie 
tootmise vajadustele,” ütleb 
tehase tegevjuht Andres Kirs-
tein. “Nüüd sarnaneb see sama 
palju  kunagisele linnufarmile 
kui meie praegune toodang on 
samastatav Hackmani hästi 
teada pottide-pannidega. 

Kõik siin hoones sees ainult 

kinnitab direktori sõnu. Paar 
meest transpordivad eset, mis 
rohkem meenutab pigem väi-
kest vanni kui potti või panni. 

“See suurkööki minev pann 
võimaldab korraga kas või ter-
vele laevameeskonnale või sõja-
väeüksusele kastet valmistada, 
või siis – sektoritena kuumu-
tades – ka üheaegselt mitut eri-
nevat rooga küpsetada,” teab 
turundusjuht Rain Haava. Tu-
run dusjuht peabki oma too-
dangust kõike teadma, kuidas 

muidu seda siis turustada, 
lihtsamalt öeldes müüa. Terves 
maailmas müüa.

“Oleme tõesti jõudnud nii 
kaugele, et 90% meie too dan-
gust läheb ekspordiks välis rii-
kidesse,” ütleb Andres Kirstein.

Algas aga kõik natuke roh-
kem kui tosin aastat tagasi. 
Tuntud Soome köögitehnika 
tootja, mitmeid tehaseid omav 
kontsern Hackman otsustas osa 
tootmist Eestisse kolida. 

Loe edasi lk. 6/7

 Jõelähtme vald otsustas 
võrdsustada lasteaia-
töötajate võimalused 
puhkamiseks koolide 
personaliga. 

Selleks andis vallavalitsus las-
teaedade direktoritele õiguse 
2012. aasta suveperioodil anda 

koolieelsete lasteasutuste tööta-
jatele täiendavaid puhkepäevi, 
pedagoogidele 14 kalendripäeva 
ja lasteaia toetavale personalile 
7 kalendripäeva. Seega pikeneb 
lasteaiatöötajate tasustatavate 
puhkepäevade arv võrdseks 
kooliõpetajate omaga: lasteae-
dade pedagoogidel kokku 56 ja 
toetaval personalil 35 kalendri-
päevani, mis on võrdne kehtiva 

koolitöötajate puhkusepäevade 
määraga.

Jõelähtme vallavanem And-
rus Umboja sõnul väärivad 
koolide ja lasteaedade töötajad 
võrdseid töötingimusi ja täien-
davate puhkepäevade andmine 
on üks samm selle saavu-
tamiseks “Korralduslikult toi-
mib meil juba aastaid süsteem, 
kus lasteaiad on juulis kollek-

tiivpuhkusel ja suletud. Juuni 
lõpus ja augusti alguses on 
rühmade täitumus olnud madal 
ja lisapuhkepäevi võimaldab 
anda pooltäitunud rühmade 
kokkupanek.” Kogu korral-
dusliku poole kooskõlastasid 
lapsevanemad, lasteaiad ja 
vallavalitsus omavahel. Rüh-
mad pannakse kokku ja töö-
tajate puhkusepäevi piken-

datakse sel aastal katseliselt. 
Kui sarnane töökorraldus on 
kõigile osapooltele sobiv, siis 
jätkatakse sarnaselt ka järg-
mistel aastatel. Rahalisi lisa-
kohustusi see vallale kaasa ei 
too.

Lisainformatsioon: 
+3725150007

Jõelähtme vallavalitsus

Jõelähtme vald otsustas anda lasteaiatöötajatele 
võimaluse rohkem puhata  
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Suvel õue
Märkamatult on jälle kevad ja 
kevadilmad kutsuvad loodu-
sesse. Tänavuse maikuu ilmad 
on soosi nud igasugust tegevust 
vabas õhus. Targasti tegid need, 
kes oma puhkuse maikuusse  
planee risid. 

Tänases lehenumbris kajas-
tame mitmeid vabaõhuüritusi. 
Toimunutest tähtsaim oli kind-
lasti Teeme Ära 2012 ja eesseis-
vatest 2. juunil toimuv Jõeläht-
me-Kuu salu laulupäev. Laulu-
päev tõotab tulla suurim seni-
korraldatutest ja osavõtjaid näe-
me seal pea kõigist naaber-
omavalitsustest. Loodetavasti 
tuleb ilm ilus ja pub likut roh-
kesti. Külalised Saksamaalt valla sõp ruslinnast Bopfingenist on 
lubanud igatahes ka uudistama tulla.

Paljuräägitud uute töökohtade loomine vallas on endiselt oluline 
praegugi. Rõõm on tutvustada järjekordset “uut tulijat“. Loodetavasti 
suudame kunagi jõuda sinnamaani, kus elanikel ei tule enam sõita 
hommikul Tallinnasse ja õhtul väsinuna koju, teadmata, et midagi 
ilusat on kodukohas toimumas.

Toredaid tegemisi ja paiku, millest igal aastal osa saada, on 
tegelikult vallas küllaga. Olgu siinkohal mainitud Loo laat, Jõelähtme 
rattaralli, Rebala muuseumiöö ja kindlasti ka vastloodud Kostivere 
Kultuurimõis oma tiheda ning sisuka programmiga. Kõigest sellest 
pikemalt juba järgmistel lehekülgedel. Kostivere Kultuurimõisast ja 
selle juhist Irina Pärilast saame pikemalt lugeda juba järgmises 
lehenumbris.

Ka sporditegevus on kolinud siseruumidest õue. Lisaks mainitud 
valla jalgratturitele teevad rõõmu ka motosportlaste edukad esi-
nemised vabariiklikul tasemel. Motosport on üks ohtlikumaid ja 
samas ka kallimaid spordialasid. Tore, kui sporditegevust toetatakse 
ja spordivahendeid jagub kõigile soovijatele. Eesti Olümpiakomitee 
on selles osas meid tublisti aidanud.

Kevadel on põhjust ikka rääkida koolide ja lasteaedade lõppevast 
aastast ja eriti kooli lõpetajatest. Tänavu võivad rõõmu tunda ka 
lasteaedade töötajad. Nende suvine puhkuseaeg on nüüd pikem ja 
kindlasti võtavad lasteaedades meie lapsi sügisel vastu rõõmsamad 
ja puhanumad õpetajad. 

 Enne jaanipäeva kohtume kindlasti veel siis 2. juunil, ikka Jägala-
Joal ja ikka Jõelähtme-Kuusalu laulupäeval!

Volikogu töömailt

Priit Põldma

Jõelähtme Vallavolikogu 7. Koos-
seisu 34. istungil 26.04.2012
• Nõusoleku andmine vee eri-
kasutusloa saamiseks
Nõustuti vee erikasutusloa välja-
andmisega üheks aastaks MTÜ 
Vee- ja Energiaühistule Kalla-
vere Uusküla elanike veega 
varustamiseks
• Nõusoleku andmine ajutise 
vee erikasutusloa saamiseks 
Anti nõusolek ajutise vee eri ka-
sutusloa saamiseks Pirita jõk ke 
lõhilaste koelmu ehita miseks.
• Maardu II paekarjääris taotle-
tava maavara kaevandamise loa 
HARM-048 pikendamine
Anti nõusolek kaevandamise 
loa HARM-048 pikendamiseks 
kolme aasta võrra mitmete eel-
nõus ettenähtud eritingimuste 
ja piirangutega.
• Jõelähtme valla jäätmehool-
dus eeskiri (1. lugemine)
Võrreldes praegu kehtiva jäät-
me hoolduseeskirjaga on antud 
eelnõus täpsemalt reguleeritud 
jäätmeveoga liitumine, sellest 
kohustusest vabastamine; jäät-
mete kogumise ja jäätmeveo 

kord ning jäätmevedaja valik. 
Täpsustati jäätmevedaja kohus-
tusi ja Vallavalitsuse õigust han-
ke lepingu ennetähtaegseks lõ-
pe tamiseks. Täpsustati olme-
jäätmete sortimisel ja liigiti ko-
gu misel jäätmeliikide jaotust.
• Kaberneeme küla Lääne-Aksli 
2, Ploomi ja Põõsa maaüksuste 
detailplaneeringu koostamise 
algatamine, lähteülesande kin-
ni ta mine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algata-
mata jätmine
Algatati maaüksuste detailpla-
neeringu koostamine. Määrati 
planeeritava ala suuruseks 1 ha 
vastavalt lähteülesandes sisal-
duvale planeeritava ala skee-
mile. Keskkonnamõju stratee-
gilist hindamist ei algatatud
• Jõelähtme valla heakorra-
eeskiri
Eeskirjas on täpsustatud avaliku 
ruumi heakorda, selle tagamise 
nõudeid ja kohustusi nende 
nõuete tagamiseks. Konkreetselt 
on eraldi peatükina kirjas Valla-
valitsuse kohustused heakorra 
tagamisel. Täpsustatud on mõis-

teid ja toodud sisse uusi nõu-
deid kinnistute, ehitiste ja kom-
mu nikatsioonide omanikele 
heakorra tagamiseks. Eraldi 
punktidena on toodud ära 
lokaalsete kanalisatsioonisüste
emide korrasoleku tagamine ja 
selle äravedu ja tühjendamist 
tõendava dokumentatsiooni 
olemasolu ja säilitamine. Täp-
semalt on lahti kirjutatud jää ja 
lumekoristuse alad, tähtajad ja 
meetmed inimeste ohutuse 
taga miseks. Kasutusest väljas 
olevate hoonete omanikke on 
kohustatud sulgema hoonesse 
ja kinnistule sissepääsud, samu-
ti heakorrastama kinnistu.
• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse
Taotleti Harju maavanemalt 
munit sipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus Lii -
va kandi tee maaüksus (100% 
trans pordimaa).
• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse (Loo alevik Kuusiku 
tee) 
Taotleti Harju maavanemalt 
mu nitsipaalomandisse Jõeläht-

me vallas Loo alevikus Kuusiku 
tee maaüksus (100% transpor-
dimaa).
• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse
Taotleda Harju maavanemalt 
munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Neeme külas Met-
sa marja tänav T4 maaüksus 
(100% transpordimaa).
• Vallavalitsuse uue koosseisu 
kinnitamine. Jõelähtme Valla-
valitsuse abi vallavanem, palga-
line valla valitsuse liige Priit Põld-
ma esitas tagasiastumis aval-
duse. Kinnitati uus vallavalitsuse 
koosseis.
• Vastused volikogu liikme Art 
Kuum 29.03.2012 arupärimis-
tele
Vastati arupärimistele Jõeläht-
me Arendusgrupp OÜ tegevuste 
ja Iru külas läbiviidavate ühis-
vee värgi kaasajastamise tööde 
kohta.
• Vallavanem andis volikogu 
liikmetele informatsiooni ja 
vastas volikogu liikmete küsi-
mus tele.

ülevaate koostas Priit Põldma

 Kolmapäeval, 9. mail 
toimus Loo aleviku üld-
koosolek. 
Priit Põldma

Päevakorras oli uue alevikuva-
nema ja eestseisuse valimised. 
Uueks alevikuvanemaks valiti 
Andrus Sepp. Aleviku eestsei-
susesse valiti Ardo Lass, Hilda 
Männik, Jaan Preegel, Väino 
Haab, Andrus Umboja ja Kai 
Rimmel.

Kenale kevadisel õhtul oli 
Loo Kultuurikeskuse saali kogu-
nenud hinnanguliselt ligi sada 

inimest. Koosoleku alguses an-
dis põhjaliku ülevaate tehtust 
viimased kolm aastat aleviku-
vanem olnud Andrus Umboja. 
Alevikuvanema kandidaatideks 
lisaks Andrus Sepale esitati veel 
Hilda Männik ja Väino Haab. 
Viimatinimetatud taandasid en-
nast ja suure häälteenamusega 
valiti alevikuvanemaks Andrus 
Sepp.

Üldsuse otsusel valiti eest-
seisusesse kõik eelnevalt kandi-
daatideks esitatud inimesed. 
Alevikuvanem valitakse vasta-
valt statuudile kolmeks aas-
taks.

Loo alevikul uus alevikuvanem 
ja eestseisus

 Inimese elamine tekitab 
jäät meid nii kodus, tööl kui 
puhke hetkel. Siiani ei ole 
suudetud leiutada jäätme-
vaba elu- ega tootmis-
tehnoloogiat. 
Rein Ratas
Keskkonnanõunik

Seda ihaldatavat igavest jõu-
masinat ei suudeta ilmselt teha 
mitte kunagi. Küsimuseks jääb 
ikkagi – kui palju ja milliseid 
jäätmeid me tekitame ning kui-
das me neid edasi kasutame – 
käitleme.

Eestis moodustavad olme-
jäätmed 3% jäätmete üldko-
gusest. Samas iga meie inimene 
tekitab aastas keskmiselt 400 kg 
olmejäätmeid. Seega igaüks 
meist saab päris palju ära teha 
jäätmekäitluse korraldamisel. 

Kultuurmaailmas on jäätme-
käitlusmeetmed paigutunud nii-
sugusesse pingeritta: jäätme-
tekke vältimine (näiteks: osta 
vaid vajalikku, väldi liigset pa-
kendamist ja ühekordse kasutu-
sega asju); jäätmekoguste ja 
nende ohtlikkuse vähendamine; 
taaskasutuse laiendamine; kesk-
konna jäätmesaastamise vähen-
damine; keskkonnaohutu jäät-
me ladestus. Prügilasse lades-
tatud tavajäätmete kogused on 
viimastel aastatel küllaltki olu-
liselt vähenenud tänu liigiti 
kogu mise kohustuse rakendu-
misele ja uute taaskasutus-
meetodite kasutusele võtule. 

Vallavalitsuses on valminud 
uus jäätmehool duseeskiri, mille 
eelnõu esi mene lugemine toi-
mus Valla volikogus. Praegu keh-
tiva, 2007. aastal kehtestatud 
eeskirjaga võrreldes on uues 
eelnõus arves tatud õigusaktides 

vahepeal tehtud muudatusi, 
seda eeskätt korraldatud jäätme-
veoga liitu mise ja sellest kohus-
tusest va bas tamise, jäätmete 
kogumise, jäätmevedaja valiku 
ja jäätme veo korra osas. On täp-
sustatud olmejäätmete liigiti 
kogumisel jäätmeliikide jaotust 
vastavalt jäätmenimistule. Sa-
mu ti täpsus tati mitmeid tege-
vusi: ühis mahutite kasutamine, 
vana paberi ja kartongi kogu-
mine, pakendijäätmete kogu-
mine. Rõhutamist leiab jäät-
mete liigiti kogumise kohustus, 
mis tuleneb jäätmeseadusest. 
Selle kohustuse täitmine ei tä-
henda vaid seaduskuulekat käi-
tu mist. Hoopis rohkem – see 
tähendab ka arusaama, et see 
on minu perele majanduslikult 
kasulik: pakendi panek asja ko-
hasesse mahutisse on tasuta, 
segaolmejäätmete hulka pane-
kul aga maksuline; ka teistlaadi 

liigiti kogutud jäätmete ära and-
mine on odavam kui see oleks 
se ga jäätmete mahutisse 
panduna.

Oma jäätmeid liigiti kogudes 
anname oma riigi tööstusele 
hea võimaluse kasutada jäät-
meid esmase (loodusliku) toor-
me asemel. Teisisõnu, säästame 
mitte ainult metsa ja maad, 
vaid ka põlevkivi ja naftat.
Korralik kodune (aga ka töi ne) 
jäätmekäitlus on üks kätte-
võtmise asi, mis ei ole hoopiski 
keeruline ja tülikas tegevus. 
Pealegi muu tub ta meeldivaks 
ja kasulikuks harjumuseks. Val-
la valitsuse ülesandeks jääb: 
oma inimesi jäätmekäitluses 
aidata, arendada valla jäätme-
hooldust, korraldada nõuete-
kohaselt ko gu tud jäätmete ära-
vedu ja teha vastavat järele-
valvet.

Jäätmed kui elutegevuse osa

 Seadusandja on 
asetanud lasteaedades 
töötavad õpetajad ja 
kooliõpetajad ning koolides 
kui ka lasteaedades töötava 
toetava personali 
ebavõrdsesse positsiooni.
Nimelt kooliõpetajate palk on 
garanteeritud riigilt, selle tar-
beks on kehtestatud riiklikud 
miinimumid, alla mille õpeta-
jale palka maksta ei tohi. Laste-
aia õpetajate töötasu sõltub aga 
vaid iga omavalitsuse tahtest ja 
võimalustest. Tihti juhtubki nii, 
et omavalitsustel tahet jätkuks, 
kuid rahalisi vahendeid kooli ja 
lasteaedade õpetajate palga-
mää rade võrdsustamiseks mit-
te. Teine oluline teema, mille 
osas on kehtestatud koolide ja 
lasteaedade personalile eba-
võrdne positsioon on puhkus. 
Vastavalt Töölepinguseaduse 

alusel kehtestatud Vabariigi Va-
lit suse määrusele on koolide 
pedagoogidel õigus puhata 56 
kalendripäeva. Seaduse koha-
selt saavad aga lasteaia õpetajad 
puhata 42 ja toetav personal 28 
kalendripäeva. 

Nii on see seni olnud ka Jõe-
lähtme vallas, kus koolide perso-
nal on tänu riigi toele olnud nii 
paremini tasustatud, kui ka või-
malusega rohkem puhata. Pal-
juski sõltub omavalitsuse võime-
kus õpetajatele paremat palka 
maksta maksutulude laekumi-
sest ja selles osas ei ole meil vii-
mastel aastatel just eriti hästi läi-
nud, tuleme olemasolevate ko-
hus tuste täitmisega toime, kuid 
pedagoogilise personali pal-
gatingimuste parandami seks, 
kaasa arvatud lasteaedade ja 
koolide personali palgatingi-
muste võrdsustamiseks jaksu 
kahjuks ei ole. Sellises olukorras 
tuleb aga mõelda alternatiivse-
tele lahendustele, et motivee-
rida meie pedagoogilist perso-

nali seda rasket tööd edasi 
tegema.

Paar kuud tagasi hakkasime 
lasteaedade direktoritega tõsi-
selt arutama võimalusi lasteaia 
personalile täiendavate tasuliste 
puhkepäevade andmiseks, et 
võrdsustada lasteaedade perso-
nal koolide töötajate omaga. 
Teemat arutati vallavalitsuses 
ning otsustati, et lähtuda tuleb 
kahest olulisest aspektist, esi-
teks tuleb leida lahendus, mis 
võimaldaks toime tulla olemas-
oleva eelarve mahu piires ning 
teiseks oluliseks aspektiks sai, 
et ka lapsevanemad peavad 
selle plaani heaks kiitma. 

Lahendused leiti igas meie 
valla lasteaias, selleks annab 
hea võimaluse suvine periood, 
kus lapsi käib lasteaias oluliselt 
vähem kui teistel aastaaegadel. 
See aga annab võimaluse rühmi 
kokku panna ning võimaldab 
hak kama saada vähema perso-
naliga korraga kui tavaliselt. 
Plaane arutati nii hoolekogudes 

kui ka selle tarbeks kutsuti 
kokku lastevanemate üldkoos-
olekud, kus iga lasteaia kava 
täien davate tasuliste puhkepäe-
vade andmiseks lasteaedade 
personalile heaks kiideti.

Kuna selline lahendus on 
uus nii vallavalitsusele kui ka 
lasteaedadele, siis otsustas valla-
valitsus katseliselt anda lasteaia-
direktoritele õiguse täiendavate 
tasuliste puhkepäevade and-
miseks pedagoogidele 14 kalen-
dri päeva ning toetavale perso-
nalile 7-me kalendripäeva ulatu-
ses suvekuudel. Kui kõik läheb 
hästi ja probleeme sellise töökor-
raldusega ei teki, siis jätkame 
nii ka järgnevatel aastatel. Minu 
arvates väärivad koolide ja las-
teaedade töötajad võrdseid töö-
tingimusi ja täiendavate tasu-
liste puhkepäevade andmine 
on üks samm selle saavuta-
miseks.

Andrus Umboja,
vallavanem

Lasteaiatöötajaid tuleb väärtustada

Loo aleviku eestseisus vasakult: Väino Haab, Kai Rimmel, Ardo Lass, 
Andrus Sepp, Andrus Umboja, Hilda Männik, Jaan Preegel 
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Jõelähtme vald sai kolm uut 
elektriautot

 Peterburi maanteel 
Silberauto Eesti AS Ülemiste 
esinduse õuel ootas esmas-
päeval, 7. mail, kiiskavas 
päikeses 3 tuliuut sinist 
elektriautot oma omanik-
ke. Need olid Jõelähtme 
vallavalitsusele eraldatud 
pisikesed Mitshubishi i-MiEV 
mudelid.
Priit Põldma

Jõelähtme vallavalitsusest tulid 
autosid vastu võtma vallavanem 
Andrus Umboja ning sotsiaal-
osakonna kolm töötajat: Car-
men Viherpuu, Liivi Vain ja 
Katre Reilent.

Põhjaliku koolituse elektri-
auto kasutamisest viis läbi Sil-
berauto klienditeenindaja Too-
mas Trummer: “See on tore 
väike ja ergas linnaauto, millega 
on ideaalne läbida väikseid va-
he maid. Masin on hääletu ning 
tema teelpüsivus on hea. Sõidu-
omadustelt sarnane tavaautoga 
ja kiirendamisel ilmselt äkilisem 
kui mõni võimas sportauto” kii-
tis ta. Auto tundub väljast pi-
sike, aga on seest küllalt avar, 
mahutades vabalt isegi suurt 
kasvu mehe. Neljaukseline auto 
on mõeldud maksimaalselt 
nelja inimese vedamiseks.

Auto on varustatud näidi-
kuga, mis annab täpse info mak-
simaalsest vahemaast, mida 
enne järgmist laadimist võima-
lik läbida. Silberauto eest starti-
des lubab näidik veel 118 km 
maksimaalset läbisõitu, valla-
maja ette jõudes juba 97 km. 
Pideva laadimise tarbeks on 
igale elektriautole vallamaja 
ette paigaldatud kolm laadimis-

punkti. Oluliseks erinevuseks 
võrreldes tavaautoga on tema 
hääletu käivitamine ja liiku-
mine. Rahvarohkemates kohta-
des on võimalik turvalisuse ees-
märgil sisse lülitada nn auto-
mootori hääle simulaator.

Esimesel päeval külastati 
autoga juba ka Jägala-Joa sot-
siaal kliente. Sotsiaaltöö vanem-
spetsialist Liivi Vainu sõnul jäi 

ta autoga ülimalt rahule. Hää-
letu liikumine vajab vaid pisut 
harjumist. Auto väikesed gaba-
riidid ja suur manööver damis-
võime on just need, mida pisi-
keste vahemaade ja paljude pea-
tuskohtade külastamisel vaja. 
Soovime autodele pikka iga!

 Pärast pikka ettevalmistusaega on Loo alevikul nüüd 
valminud uus koduleht. Koduleht asub aadressil 
www.looalevik.ee.
Kodulehte täiendatakse pidevalt ja loojad paluvad tagasisidet, 
millised elanikke puudutavad teemad võiksid veel olla kajastatud 
uuel veebilehel, milline info peaks olema kättesaadav, mida muuta, 
mida paremaks muuta jne. Kõik ettepanekud on oodatud kodulehe 
tagasiside rubriigis www.looalevik.ee/kontakt/. Kodulehe loomi-
sele aitas kaasa Tõnu Tuisk, kes on ka Kostivere aleviku kodulehe 
autor ja administreerija.

Loo alevik on Jõelähtme valla kõige suurem asula. Rahvas-
tikuregistri andmetel elas 1. jaanuari 2012 seisuga alevikus 2017 
inimest. Aleviku staatus omistati Loo alevikule 1977. aastal. 2009. 
aasta kevadel valiti alevikuvanemaks Andrus Umboja ja tänaseks 
on valitud juba ka uus alevikuvanem- Andrus Sepp. Eestseisusesse 
kuuluvad Hilda Männik, Jaan Preegel, Kai Rimmel, Andrus Umboja 
ja Ardo Lass. Andrus Umboja sõnul on koduleht vajalik esmalt 
elanike operatiivsemaks informeerimiseks ja põhjalikumaks 
alevikku puudutavate küsimuste arutelule kaasamiseks.

Priit Põldma

Varsti algab Nehatu-Loo-Lagedi tee remont 
Põhja regionaalne maanteeamet kuulutas 10.05.2012 välja riigi-

hanke riigimaantee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi km 0,3-1,5 remondi 
teostaja leidmiseks.

Leping parima pakkujaga kavandatakse sõlmida enne jaani-
päeva, tööde lõpptähtaeg on 15. september 2012.

Remonditakse 1,2 km pikkune Loo tee lõik alates AS Merko 
Ehituse 2011-2012 tehtud Tallinn-Narva mnt Loo-Maardu lõigu 
lõpust Loo teel kuni Vibeliku tee ristmikuni Lool.

Teetöid rahastab Maanteeamet, uuendatava valgustuse eest sel 
teelõigul tasub poolte kokkuleppel 50 protsendi ulatuses vald.
Maanteeamet koos Nehatu lauda MÜ (Loo tee ja raudtee vaheline 
ala) arendajaga ehitavad remonditava teelõigu algusesse detail-
planeeringu kohase ringristmiku koos valgustusega. Töid rahastab 
piirkonna arendaja.

Projekt “Lastega peresid 
jõustavad teenused. Vol 2“
Projekti rahastab:

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 
Vabaühenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital rahastab MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuse 
projekti “Lastega peresid jõustavad teenused. Vol 2”, mille raames 
käivitatakse lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste osutamine 9 
Harjumaa omavalituses.

Omavalitsuste ning MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuse koostöö 
teenuste osutamise käivitamiseks sai alguse 2011 suvel, kui ühisel 
kokkusaamisel tõdesid omavalitsused, et kiireim võimalus paikkonna 
perede vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste arendamiseks on teenuste 
arendamine koostöös kolmanda sektoriga.

Üheskoos on läbi arutatud teenuste sisu, koostatud teenuste 
kirjeldused ja hinnakirjad ning ees seisab lepinguliste suhete 
vormistamine, et teenuste osutamisega alustada (samuti Eesti-Šveitsi 
koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital toetusel).

Peredele pakutavaid teenuseid rahastatakse 60 % ulatuses projektist 
ja 40 % ulatuses kohalike omavalitsuste poolt. KOVde ja MTÜ projekti-
põhine partnerlus annab omavalitsustele võimaluse hinnata MTÜ 
suutlikkust partnerina ning MTÜle võimaluse tõestada oma suutlikkust 
kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutajana. Mõlemale poole väljakutseks 
on edasises koostöös tagada teenuste osutamise jätkusuutlikkus nii, et 
vältida perede jaoks olukorda, kus neid jõustavad teenused on 
kättesaadavad vaid ajutiselt.

Lastega peredele suunatud teenuste osutamise käivitavad MTÜga 
koostöös Kernu vald Saue vald, Saku vald, Anija vald, Jõelähtme vald, 
Kuusalu vald, Viimsi vald, Nissi vald, Rae vald.

Projekti üldeesmärgiks on lastega perede heaolu ja kogukondade 
sotsiaalse sidususe toetamine üheksas Harjumaa omavalitsuses.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01. mai 2012 – 31. oktoober 2013 
ja projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste 
Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 568,16 eur.

Vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöös arendatakse 
Harjumaal lastega peredele suunatud sotsiaalteenuseid.

Jõelähtme vald osutab koostöös Perede ja laste nõuandekeskusega 
järgmisi teenuseid: 

Pereteraapia
Perelepitus
Visuaalkunstiteraapia 
Tugiisiku teenus
Tugiisikute töönõustamine
Supervisioon lastega töötavatele spetsialistidele 
Psühholoog lasteaias (Neeme, Kostivere ja Loo)
Teenusele suunatakse läbi Jõelähtme Vallavalitsuse hariduse-, 

kultuuri- ja sotsiaalosakonna. Psühholoogi vastuvõtule lasteaias saab 
registreerida otse psüholoogiga, täpsem informatsioon augustis.

Priit Põldma

Jõelähtme valla talgupäevad 
möödusid tavapäraselt rahva-
rohkelt ja koristatud said väga 
paljud räämas ning korrastamist 
vajavad piirkonnad. Ühtekokku 
osels talgutel üle 250 inimese 
ning talgupäevadel viidi valla 
korraldamisel Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskusesse 5,1 ton-
ni prügi. Vallaleht toob ära 
mõningad muljed tehtust…

Inimesed tulid kokku ja 
nüüd räägitakse…. 

Räägitakse, kuidas laupäeva 
hommikul hakkas Kostiveres 
rahvast kogunema bussijaama 
ümbrusesse. Esimesed saabu-
nud juba poole üheteistkümne 
paiku, kuigi kutsutud olid ühe-
teistkümneks. Kokku saanud 
neid nii 35 ümber. Mõnedel 
olid kaasas labidad, teistel re-
had, kolmandatel taskus käed, 
ühel olevat  isegi puurimismasin 
kaasas olnud. Noh ikka selleks, 
et auke maa sisse puurida.

Sest kui puid istutada, eriti 
noori puid, tuleb nad tugevate 
tugedega toestada ja need oma-
korda sügavale maa sisse 
taguda.

Kõigepealt räägiti raadios, 
et talgupäev on tulemas, siis 
rääkis külavanem, et ta olevat 
kõige esimene olnud, kes talgud 
Jõelähtme valda Kostiveresse 
registreeris, siis käis kõlakas, et 
paplirivi, bussijaama taga, noh, 
võetakse maani maha. Ja et ase-
mele istutatakse 21 noort  sang-
leppa.  

Päike paistis (ilmaennustu-
sest hoolimata), vihma ei sada-
nud (ilmaennustusest hooli-
mata) ja tööd tehti mehemoodi 

(kahtlevatest aknalpiilujatest 
hoolimata).

Vesi kuuma naha jahuta-
miseks oli, kommipaus energia-
süstiks oli, talgusupp oli, muu-
sika oli, piknikutoolid ja piknik 
olid ka, naljast ja naerust rääki-
mata.

Talgujuhid Kadi ja Jarmo 
olid tasemel ja tööd jagus täp-
selt kolmeni. Selleks ajaks olid 
istutatud sanglepad kahte sir-
gesse viirgu, seotud tugipostid 
toeks, kastetud ja rehitsetud, 
veetud ära oksapraht, istutatud 
lilli siia ja sinna, silutud puhtaks 
tööst tolmused näod ja porised 
säärikud.

Sahistatakse, et Talgupealik 
ise tänas kostiverelasi oma 
kodu koha ilusamaks, paremaks 
ja puhtamaks muutmise eest.

Mina seal ise kohal ei olnud, 
olid muud tegemised, aga räägi-
takse… ja ikka head ja et tuleval 
aastal tulevad talgud jälle.

Kersti Laanejõe

Sahal korrastati kalmistut 
Saha kalmistu kevadine ko-

ris tuspäev, sedakorda juba nel-
jas, toimus viimasel aprillikuu 
pühapäeval. 

Päeva mõte on olnud selles, 
et võimalikult vara kevadel kui 
juba ilm lubab, kogu kabeliaed 
üle riisuda ja kogunenud praht 
koos talvest tekkinud hunnikuga 
ära põletada. Osalejaid oli sel 
aastal 27, peale Saha küla oli 
inimesi ka Lagedilt ja Loo ale-
vikust. Talgulised on paraku 
igal aastal olnud suuresti ühed-
samad ja seetõttu sujus kõik 
ladusalt.

 Jaanus Hiis Saha külast

Teeme Ära 2012

Loo aleviku uus koduleht

Eesti Ornitoloogiaühing valis “Aasta linnuks 2012” tüllid ehk 
siis liigipaari väiketüll ja liivatüll. Valik langes neile atraktiivsetele 
pisikurvitsalistele peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks on tegemist 
linnuliikidega, kes ajavad väga sageli oma asju inimese vahetus 
naabruses, kuid jäävad pahatihti sealjuures just inimese enda jaoks 
märkamatuks. Teiseks on tegemist liikidega, keda on nii Eestis kui 
ka mujal Euroopas mingil õnnetul moel üsna kesiselt uuritud. Ning 
kolmandaks – mõlema liigi arvukus on aastakümneid vaid 
langenud…

Väiketüll on Eestis suhteliselt ebaühtlase levikumustriga 
pisikurvitsaline, kes pesitseb valdavalt tehismaastikel 
(kruusakarjäärid, paemurrud, ehitustandrid jmt), kuid asustab ka 
kruusaseid ja kiviklibuseid alasid rannikul ja saartel, puududes 
paiguti aga täielikult liivasemates piirkondades. Tüüpiline 
sisemaakurvitsaline, keda meil pesitseb 1000-2000 paari, asustab 
kogu Euroopas peamiselt inimtekkelisi paiku. On teada, et Euroopa 
Liidu maades pesitseb ehk vaid iga kümnes väiketüllipaar 
looduslikes tingimustes. Väiketüll on üks meie väikseimatest 
kurvitsalistest, olles pisut suurem lõokesest ning kaalub keskmiselt 
vaid 40 grammi. Väiketülli ülapool on luitunud pruun, alapool aga 
valge. Laup, kurgualune ja kaelus on tal valged, viimast piirab 
seljapoolel kitsas ja pugualal laiem mustpruun rõngas. Kiiru eesosa 
silmade vahel, valjasriba ja põsed on mustpruunid. 

Liivatüll on umbes kuldnoka suurune (50-65 grammi) 
pisikurvitsaline, kelle laup, kulm, kurgualune, lai kaelus ja alapool 
on valged. Kiiru eesosa silmade vahel, valjasriba ja põsed, samuti 
ka pugualalt algav ja üle turja ahenev rõngas aga mustad. Kiiru 
tagaosa, kukal ja kogu muu ülapool luitunud-pruun. Hoosuled 
tumepruunid, tiival valge vööt, mis on iseäranis hästi näha lennul. 
Külgmised töörsuled valged, sisemised pruunid. Noka tipuosa on 
liivatüllil must, tüvikuosa aga kollakasoranzh, jalad aga 
oranzhikaskollased.

Huvitavaid fakte
Kui lõimetishooldus üldisemalt on mõlemal tülliliigil suhteliselt 

sarnane, siis pesitsusbioloogias esineb siiski olulisi erinevusi. 
Nimelt kopuleeruvad väiketüllid spetsiaalse rituaalse käitumise 
ajal, mille käigus läheneb isaslind rõhutatult aeglasel marsisammul 
paaritumisvalmis emaslinnule. Teada on ka see, et väiksemat 
kasvu väiketüllide emaslinnud heidavad paari väiksemate 
isaslindudega ja vastupidi. Poegi hooldab väiketüllidel erinevalt 
liivatüllidest sageli 3-4 isendiline vanalindude grupp. Kerkib 
küsimus, et kui vanaks siis tüllid elavad? Arvestades tuule tiibadesse 
saanud lindude keskmist eluiga, siis on see mõlemal tülliliigil 4-5 
aastat, samas kui vanuserekordid ulatuvad peaaegu 20 aastani!

Jaanus Aua
Eesti Ornitoloogiaühing

Märka aasta lindu
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Kostivere Lasteteater oli 
festivalil jälle edukas

 11.–12. mai toimus 
Paide Kultuurikeskuses alg-
klasside kooliteatrite riigi-
festival “Kooliteater 2012, 
Paide” kus osales 15 truppi 
üle Eesti, lavalaudadele 
astus üle 180 õpilase. 
Priit Põldma

Lapsed tõid Paidesse palju elu-
rõõmu ning energiat. Pisikesi 
näitlejaid hindas žürii koos-
seisus Liina Leinberg, Kristjan 
Lüüs (mõlemad õpivad Viljandi 
Kultuuriakadeemias näitlejakoo-
lituse esimesel kursusel) ja Ree-
lika Lodjak (õpib Viljandi Kul-
tuuri akadeemias huvijuht-loov-
tegevuse õpetajaks). Žürii hin-
nan gul oli üldine tase väga hea, 
ent oli ka sellist, mida paren-
dada. Žürii tõstis esile leidlikke 
lahendusi nii kostüümide, lava-
kujunduse kui ka lavastamise 
osas. Samuti kiitis žürii juhen-

dajate repertuaarivalikut – see 
oli eakohane ja lastele arusaa-
dav ja nende võimetega arves-
tav. Truppide hulgast valiti välja 
parimad ja anti ka näitlje- ja 
eripreemiaid.

Eripreemiad:
Väljapaistev meeskonnatöö – Tartu 
Kesklinna kool, juhendaja Kris-
tii na Tõnson (E. Janikovszky 
põh jal “Ema ja isa”)
Terviklik lavastus – Orissaare 
gümnaasium, juhendaja Kai 
Paasoja (M. J. Eiseni põhjal “Oh, 
neid inimesi!”)
Väga hea kunstiline kujundus – 
Jõõpre põhikool, juhendaja Hel-
le Kirsi, (A. Perviku põhjal “Ühes 
väikses veidras linnas”)
Põrgulik kvintett – Kolga Keskkool, 
juhendaja Tuuli Rand (J. Kun-
deri põhjal “Vaeslaps ja talu-
tütar”)
Energilise atmosfääri loomine – 
Mammaste lasteaed-algkool, ju-
hendaja Diana Pehk (L. Gus tav-
son “Vanamemmed oma vahel”)
Lavastaja eripreemia leidlike lahen-

duste eest – Kostivere Kultuuri-
mõis, juhendaja Kersti Laanejõe 
(Wimberg “Buratino lood. Esi-
mest päeva uues kodus”)
Parim algupärand – Abja gümnaa-
sium, juhendaja Triinu Men-
ning (omalooming “Üks imelik 
pühadelugu”)
Julge lähenemine materjalile – Jõ-
geva gümnaasium, juhendaja 
Kersti Kruus (M. Ulman “Unus-
tatud nukuteater”)

Näitlejapreemiad:
Aleksander Alikas – Tõrva 
gümnaasium
Roosa seelikuga tegelaskuju – 
Märjamaa gümnaasium
Catlyn Rebas – Kolga põhi kool
Merit Lutsar – Mammaste 
lasteaed-algkool
Romi Viskar – Kostivere 
Kul tuurimõis
Minni Blum – Tudulinna 
kooliväline näitering
Henry Erenbus – Vohnja 
las teaed-algkool
Saara Suurkivi – Vohnja 
las teaed-algkool

Mari-Liis Kuivo – Vohnja 
lasteaed-algkool

Laureaadid:
“Ühes väikses veidras lin-

nas” – Jõõpre põhikool, juhen-
daja Helle Kirsi

“Buratino lood. Esimest päe-
va uues kodus” – Kostivere Kul-
tuurimõis, juhendaja Kersti Laa-
nejõe

“Tuhkatriinumäng” – Pika-
kan nu põhikool, juhendaja 
Kadi Kronberg

“Nöbinina” – Vohnja laste-
aed-algkool, juhendad Tiina 
Poopuu, Õnne Kiviperk, Kaida 
Trujevtseva

Külalisi võõrustas-majutas-
toitlustas Paide Ühisgümnaa-
sium. Korraldajad tänavad kõiki 
osalejaid ja ka toetajaid – Paide 
Mek, Lillepluss OÜ, Lipi-lapi 
äri, Eesti Harrastusteatrite Liit, 
Baysun OÜ, Nelja Kuninga ho-
tell, Paide Kultuurikeskus ja 
Paide Ühisgümnaasium.

 Neljapäeval, 19. aprilli 
õhtul oli Loo Kultuuri-
keskuse saal rahvast täis. 
Aare Värte eestvõtmisel 
esitasid segakoor Jõe-
lähtme Laulusõbrad ja 
ansambel Aareco filmi-
muusika paremikku Eestist 
ja laiast maailmast.

Priit Põldma

Rohkearvuline publik võttis 
kont serdi ülisoojalt vastu ja 
ettekandele tuli mitu lisalugu 
sh Aare Värte enda lugu “Mu 
eesti keel”. Emotsioon oli seda 
suurem, et juhtumisi oli just 
kontserdipäeval ka Aare sünni-

päev ja saalis oli palju õn nit-
lejaid. “Ideed kanda ette fil mi-
muusika paremikku olin en -
das kandnud juba pikka aega, 
sel liste ümmarguste numb rite 
val guses tuli kontsert lihtsalt 
kind lasti tänavu ära teha,” ütleb 
Aare Värte. Suurest publiku-
menust innustatuna otsustati 
koha peal ka, et 20. mail kan-
takse sama kava ette Kostivere 
Kul tuuri mõisa saalis. Ka Kos-
tivere kontsert möödus menu-
kalt ja ilma lisalugusid esita-
mata lau lusõpru lavalt maha ei 
lastud. Tu le vikuplaanides sei-
sab nüüd mõlemal kollektiivil 
ees esine mine Jõelähtme-Kuu-
salu lau lupäeval ja mõtteid on 
ka juba sü gishooaja sisusta-
miseks. Jää gu see aga esialgu 
sala duseks…

Kostivere Kooli 9. klassi lõpe tajad Kristi Tuisk ja Mariin Kroon
Alustasime oma kooliteed võr ratult omapärase seltskonnaga. Mille 
poolest me võime liigitada just meie klassi huvitavaks, on see, et 
esimene klass ei asetse nud seal, kus tegelikult pidi. Ni melt viibisime 
alguses lasteaias. See oli huvitav, kuna me olek sime saanud justkui 
oma laste aia eale aasta juurde. Ruumis olid kõikvõimalikud mängu-
asjad, polnud häirivat elektroo nilist kella ja õpetaja helistas tunni 
sisse ning välja kellu kesega.

Teises klassis kolisime üm ber suurde koolimajja ja saime päris 
omaenda klassi. See kõik oli meie jaoks kui teine maailm. Kui 
lasteaias tundsime, et ole me kõige vanemad ja kõige arenenumad, 
siis koolis enam nii ei olnud. Meid kõiki valdas tunne, et oleme 
kõige pisemad suurte poiste ning pikkade tüd ru kute keskel. Nojah, 
nendest pahandustest, mis me alguses korda saatsime, võiks ka 
palju rääkida… Päev, mil me saime inglise keeles selgeks sõna 
veepüstol ehk waterpistol, pidime seda ka kohe praktiliselt kasu-
tama. Nimelt tuli meie poistele pähe lasta klassis nn “veepüstolit’’: 
nad panid käe kraanile ette ning päästsid veejoa lahti. Vot siis alles 
purskas! Vett olid kõik kohad täis: õpetaja lauapealne, õpilaste 
pingid ja isegi lagi sai natuke märjaks kastetud. Nii kui kell helises, 
hakkas kogu klass pahandust koristama. La gigi sai kuivaks 
tõmmatud har jaga, mille otsa oli pandud must rätik, mis aga jättis 
omakorda lakke pruuni kihi, mis on seal tänaseni. Kui tuletada 
veel pahandusi meelde, siis toimusid meie esimesed käkikee-
ramised juba koolitee alguses. Algklasside klassijuhataja sõitis iga 
päev oma rohelise jalgrattaga kooli. Muidugi ei jäänud see meile 
märkamatuks. Pikapäevarüh mas õppimise ajal leidsid poi sid, et 
oleks hea nalja teha. Nad lasid õpetaja rattal kummid tühjaks. 
Päeva lõpus pidi klassi juhataja koju jalutama, ratas käekõrval. 
Tegelikult tunneme selle üle praegu natuke häbi küll.

Millest suures majas nii pal ju puudust tundsime, oli see, et 
pidime kehalise kasvatuse tunni läbi viima uue õpetajaga. Varem 
oli nii, et klassijuhataja andis kõiki tunde kehalisest kasvatu sest 
kuni matemaatika ja eesti keeleni välja. Enam ei olnud vana head 
õpetajat oma rohe lise suusakostüümiga ees suusa tamas, meie 
hanereas tema järel. Mõelda vaid, kui palju me suusatasime ja mis 
olulisem, me ei virisenud sel ajal üldse.

Alatest viiendast klassist tundus jälle kõik uue etapina. Meid 
ristiti rebasteks ning me hakkasime jooksma klassidest klassidesse, 
õpetajate juurest õpetajate juurde. Kõige suurem muutus oli uus 
klassijuhtaja. Meil polnud enam inimest, kes utsitaks meid tagant, 
et paran dada seda tööd või teha vaja likke ülesandeid. Pidime nüüd 
ise hakkama saama. Koos üks teist abistades võime öelda, et tulime 
igasugustest olukorda dest välja.

Edasinegi periood oli meil väga värvikas. Suutsime olla nii 
õpetajate lemmikud kui ka mitte nii väga meele järgi. Klas sis arenes 
välja miski, mis pani meid seisma enda õiguste eest. Tihtipeale 
panime proovile uusi õpetajaid, mis lõppes vahel väga halvasti ja 
mida ehk peak sime kahetsemagi. See näitas meid koolipere ees 
üldse teises valguses. Samas nutame taga ka pedagooge, kes olid 
meile südamelähedased. 

Oleme nüüd lõpetajad ja meid ootab ees uus algus. Eksa mid 
ja katsed erinevatesse koo lidesse on praegusel hetkel kõi ge suurem 
küsimärk. Järjest rohkem hakkab meile pärale jõudma, et üheksa 
kooliaastat on peagi läbi saamas. Kas me saame uutes olukordades 
hak kama, kas me tuleme iseseisva eluga toime? Kurb, et peame 
jätma oma väikese armsa kooli, kus kõik õpetajad on omaseks ja 
kalliks saanud. Väike kool on ikka väike kool – siin hoolivad kõik 
üksteisest. 

Priit Põldma

Eesti filmimuusika 100 ja maalima 
filmimuusika 120-aastane

Elu läbi põhikooli

LÕPETAD SEL AASTAL KOOLI?
KASUTA VÕIMALUST!

Tule õpi tööturul hinnatud eriala 

Eesti suurimas logistika koolis!

TALLINNA TRANSPORDIKOOL 
Tehnika 18, 10149 Tallinn, www.ttrk.ee. Infotelefon: 697 9040

Kutsed 2012/2013 õppeaastal:
LOGISTIKA  õppeaeg õppekeel
Põhikooli baasil
• veokorraldaja 3 aastat eesti ja vene
• laohoidja 3 aastat eesti ja vene
• logistika klienditeenindaja 3 aastat eesti ja vene 
Keskkooli baasil
• veokorraldaja 1 aasta eesti ja vene
• logistik 1 aasta ja 6 kuud eesti ja vene
• laohoidja 1 aasta ja 6 kuud eesti
• logistika klienditeenindaja 2 aastat eesti
ARVUTITEADUSED
Põhikooli baasil
· tarkvara- ja andmebaaside haldus (infotehnoloogia
tugispetsialist) 3 aastat eesti ja vene
Keskkooli baasil
· tarkvara- ja andmebaaside haldus (infotehnoloogia
tugispetsialist) 2 aastat eesti ja vene

Õppekava täieliku läbimise korral saad 
kutsekeskhariduse ja laiapõhjalise kutsealase 
ettevalmistuse, mis võimaldab teha erialaseid valikuid ja 
annab õiguse jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Segakoor "Jõelähtme laulusõbrad" ja Aare Värte.

 Tänavu, 15. mail tähistas 
Jõe lähtme lastekaitse selts 
oma sünnipäeva piduliku 
kontser diga Loo Kultuuri-
keskuse saalis. 
Kohal olid sõbrad ja toetajad 
Soomest Kajaanist, Eesti Las-
tekaitse Liidu esimees Alar 
Tamm, Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja ja mitmed sün-
nipäevalised ning õnnitlejad.

25 aastat tagasi 1987. a. mai-
kuu keskel sündis MTÜ Jõe-
lähtme Lastekaitse Seltsi eel-
käija – Loo Lastekaitse Selts – 
toonase Loo lastearst Erika Reis-
maa ja Soome Mannerheimi 
Lastekaitse Liidu Kajaani piir-
konna juhi Riitta Hurttia koos-
tööna.

15.mail 1990. a. arutas Jõe-
lähtme Küla Rahvasaadikute 

Nõukogu Loo Lastekaitse Seltsi 
põhikirja ja protokolli ning re-
gistreeris Loo Lastekaitse Seltsi 
Jõelähtme Küla Täitevkomitee 
juurde. Esialgu keskenduti vähe-
kind lustatud perede laste toeta-
misele. Humanitaarabi saadi 
enamjaolt Soomest. Majandati 
ise.

15.03.2000.a. muutis selts 
oma nime Jõelähtme Laste-
kaitse Seltsiks, mille juhatusse 
valiti Rozeta Meos, Maire Ruus, 
Kai Müürsepp

28.06.2000.a. kandis Tal-
linna Linnakohtu registri osa-
kond Jõelähtme Lastekaitse 
Seltsi mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrisse.

Seltsi tegevus on väga tihe-
dalt seotud meie valla eluga.  
Paljudes üritustes, mida me 
korraldame, osalevad nii lapsed 
kui ka nende vanemad.

Kõige suuremaarvulisem oli 
seltsi liikmeskond 2007. aastal. 
Siis kuulus JLS-i 41 liiget.

Tänaseks on seltsil mitmeid 
juba traditsioonilisi üritusi:
• tasuta riiete kogumine ja 
jagamine
• tasuta ujumine vähekindlus-
tatud perede lastele

• tasuta jõulupidu vähekind-
lustatud perede lastele
• Lastekaitsepäeva tähistamine 
1. juunil
• TPL-rühmade töö
• koolitused lastevanematele
• merelaager
Edu edaspidisteks tegemisteks!

Priit Põldma

Jõelähtme Lastekaitse Selts tähistas 25. sünnipäeva



 Järgmisel õppeaastal 
alustab Kostivere Koolis 
esimese klassiga õppetööd 
õpetaja Sirje Hollo.

Mariin Kroon

’’Õpetaja olen olnud kokku 15 
aastat, mida ei olegi ju tegelikult 
väga palju. Lastega olen tegele-
nud pea kogu oma elu küll laste-
ringide juhendajana või kasva-
tajana lasteaias. Kostivere koolis 
õpetan alles esimest aastat, nii 
et väikesi kooli alustajaid peak-
sin ehk ka paremini mõistma. 
Oma lapsed on küll juba suu-
reks kasvatatud ja olen ka kahe-
kordne vanaema, mõlemad lap-
se lapsedki aasta pärast kooli-
jütsid. Hobideks on aia- ning 
käsitöö, koerte kasvatamine ja 
viimastel aastatel ka mootor-
rattasõit.’’

Milline oli teie esmamulje Kosti-
vere Koolist?

Esmamulje koolist oli vägagi 
positiivne. Kolleegid on sõbrali-
kud ning abivalmid ja õpilaste 
suhtumine heatahtlikult uudis-
himulik. Oma laste ja kolleegide 
kiituseks tahan öelda, et see sõb-
ralikkus ning heatahtlikkus ei 
ole ka kooliaasta lõpuks kuhugi 
kadunud. Eks uuele töökohale 
asudes on ikka kerge närv sees, 
aga see oli kõigest uue alguse 
stress ning haihtus juba esime-
sel koolinädalal.

Kas õpetajaks soovisite saada 
juba lapsena?

Väiksena oli minu esimene 
unistus saada baleriiniks, vane-
maks saades tekkis huvi medit-
siini vastu ja tahtsin saada ars-
tiks. Kuna aga Tartu Ülikoolis 
oli arstiteaduskonda konkurss 
väga suur, siis ei olnud julgust 
isegi mitte proovima minna. 
Otsustasin õppida naiste- ja las-
te rätsepaks.

Miks teist sai õpetaja? Kellena 
olete veel töötanud?

Miks olen õpetaja, võiks öel-
da, et puhas juhus ja asjaolude 
soodne seis. Kuna tegelesin aas-
taid aeroobikaga, siis kutsus 
meie õpetajast peretuttav mind 
oma kooli kehalise kasvatuse 
õpe tajaks, ja kuna ei ole midagi 
püsivamat, kui ajutised asjad, 
töötasin selles koolis kuus aas-
tat. Sealt ka siis otsus ja tegeli-
kult vajadus erialase hariduse 
järele, mille sain Tallinna Üli-
koolist.

Päris ammu olen töötanud 
ka rätsepana Tallinna Teenin-

dus majas, milles praegu asub 
uhke Tallinki hotell.

Kui kaua olete õpetajana tööta-
nud?

Õpetajana olen koolis töö-
tanud 15 aastat ja viis aastat 
sellele lisaks veel ka lasteaias. 
Pedagoogilist tööd on juba teh-
tud kakskümmend aastat.

Mida peate õpetajatöö puhul 
olulisimaks?

Oluliseks on õpetajana töö-
ta des minu arvates heatahtlik-
kus ja kannatlikkus, tahe oma 
teadmisi ja oskusi edasi anda, 
olla toeks, kui vaja, lohutada, 
kui vaja.

Mis on töös lastega kõige meel-
divam?

Lastega töötamine on põ-
nev. Just vaheldusrikkus teeb 
töö meeldivaks, sest ükski päev 
ei sarnane eelmisele.

Mida arvate Eesti haridus-
süsteemist?

Arvan, et Eesti koolist saab 
hea hariduse. Meie õpilased on 
saanud rahvusvahelistel testidel 
häid tulemusi ning üha rohkem 
jätkab meie koolide lõpetajaid 
õpinguid väljaspool Eestit. See-
ga Eesti koolil ei ole suurt häbe-
neda midagi – me oleme suut-
nud ajaga kaasas käia. Palju on 
muutunud just tänu arvutiajas-
tule. Võib olla tuleks täna kooli 
reformimisega pisut aega maha 
võtta ja edasised muudatused 
enne nende rakendamist pisut 
paremini läbi mõelda.

Kumb töö on teie jaoks pinge-
rohkem, kas klassijuhatajatöö 
või aineõpetajatöö? Mis on
nende töökohustuste erine-
vuseks?

Pigem on klassijuhatajatöö 
ehk pingelisem. Tegelema peab 
kõigega, mis on seotud koolis 

oma klassiga. Tihe koostöö ko-
du ja kooli vahel eeldab suhtle-
mist ka lapsevanematega, mis 
aineõpetajal pole nii töömahu-
kas. Kursis tuleb olla teistes 
õppeainetes toimuvaga, vahel 
peab olema mitte ainult õpe-
taja, vaid ka nõustaja, kuulaja, 
lohutaja.

Aineõpetaja õpetab konk-
reet set ainet ja saab keskenduda 
rohkem oma aine õpetami-
sele.

Kuidas maandate oma pingeid, 
kui vahel tekib klassi ees seismi-
sest väsimus?

Mul on kodus kaks mõnusat 
koera. Nendega iga päev nelja-
kilomeetrisel jalutuskäigul käies 
kao vad igasugused pinged. Ja 
muidugi toimetamine oma ko-
du aias on samuti hea pinge-
maandamise koht.

Mida peate elu mõtteks ning 
edu saladuseks?

Kui aus olla, siis pole sellele 
kunagi mõelnud. Olen püüdnud 
olla hea ema oma kahele lap-

sele, nüüd hea vanaema kahele 
lapselapsele ja oma õpilastele 
mõistev õpetaja.

Kas teie jaoks on praegused 
lapsed erinevad teie esimestest 
õpilastest? Kui jah, siis mille 
poolest?

Ei arva, et esimesed kuidagi 
praegustest erinevad, nad olid 
lihtsalt esimesed ja igaühel 
neist on oma koht minu süda-
mes. Aga oma praeguse klassi 
õpilastega oleme kuidagi selle 
ühe õppeaastaga väga lähe-
dasteks saanud. Ja selline läbi-
saamine on minu õpetajaks 
olemise aja jooksul küll kuidagi 
eriline.

Mida ootate järgnevatelt aasta-
telt, millised on teie unistused?

Unistused. Üks ammune 
unis tus on langevarjuga hüppa-
mine. Kas see ka täitub, eks elu 
näitab.

Aga järgnev aasta tuleb kind-
lasti tore ja tegus. Oma tulevaste 
õpilastega oleme juba korduvalt 
kohtunud ja kõik nad on väga 
vahvad ja asjalikud.
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Sirje Hollo

 Veel enne kõige pinge-
lisemat lõpueksamite 
perioodi õnnestus mul 
kohtuda sel kevadel 
Kostivere Kooli lõpetavate 
noortega. 

Vestlesime kooli ja lemmikai-
nete teemadel, palusin neil rää-
kida oma õpetajast ning meenu-
tada kooliaja vahvaid seiku. 
Otse loomulikult võtsime noor-
tega jutuks ka nende tuleviku-
plaanid.

15. juunil lõpetavad Kosti-
vere Kooli 11 õpilast, 1. klassi 
astudes oli neid kokku 16. Kosti-
veres elab neist 6, teised sõi-
davad hommikuti siia Jägalast 
ja Rebalast. Vahemaad õpilaste 
kodude vahel ei tundu olevat 
takistuseks, vastupidi – klassi 
iseloomustab hooliv, abivalmis 
ja sõbralik ükteisesse suhtu-
mine. Toetus klassivennale 
kodu põlengu järel ning õpetaja 
Linda Tamme tänamine tema 
töösuhte lõppedes Kostivere 
Kooliga – need on vaid paar 
näidet südamesse liigutava 
mälestuse jätnud sündmustest. 
Samuti hindavad noored klassi 
huumorimeelt, head omavahe-
list läbisaamist ning kokkuhoid-
mist. Täpselt samu omadusi 
toovad noored esile oma klassi-
juhatajat Kalli Heina kirjeldades. 
Lisaks hindavad noored õpetaja 
võrdset suhtumist kõikidesse 
õpilastesse, ta on aus, avatud 
õpilaste muredele ning rõõmu-
dele, piisavalt range, professio-
naalne oma töös ning eelkõige 
autoriteet. Klassi esimest õpe-
tajat Linda Tamme meenuta-
vad aga noored kui alati väga 
noo ruslikku ning aktiivset õpe-
tajat – sagedased ning pikad 
suusaretked meenuvad kiirelt 
ning naeratus nägudel. Teistest 
kooli õpetajatest mainivad noo-
red kunagist bioloogiaõpetajat 
Ingmar Kokka, kes kooli tööle 
asudes ei olnud ehk kõige popu-
laarsem õpetaja, ent suutis 
selleks väga lühikese ajaga saa-
da ning selleks ka jääda. Pärides 
noortelt, mida nad selle õpetaja 
puhul hindasid, vastavad nad 
justkui ühest suust: “Ta andis 
oma ainet väga hästi.” Ühis-
meelt ja õpetaja sooja poole-
hoidu meenutavad noored ka 
Tiiu Trisbergist rääkides, kelle 
jaoks olevat klass olnud justkui 
“oma lapsed”… Kuulates neid 

ning nendega arutledes, olen 
meeldivalt üllatunud – tänased 
noored ei pea kõige olulisemaks 
sõbrasuhteid õpetajatega, vaid 
vajavad usaldust, hindavad 
tead misi ning õpetaja pädevust 
oma ainetunni läbiviimisel.

Klassi lemmiktundide statis-
tikat tehes üllatun bioloogia 
võidukäigu üle. Kui meespoolel 
domineerib esirinnas kehaline 
kasvatus, siis tüdrukute seas on 
ilmselt väga andekaid tulevasi 
ajakirjanikke ja muusikuid. 
Üksmeelselt hääletatakse aga 
kõige paremaks tunniks vahe-
tunnid. Seda just algklassides, 
mil sai klassiruumis proovitud 
kraanivee purskkaevu süstee-
mide toimimist ja maha peetud 
märja svammi sõdasid – peaasi, 
et tunni alguseks vaid õpetaja 
laud kiirelt kuivaks saaks…

Aeg on andnud võimalused 
üksteist tundma õppida, ühes-
koos mälestusi koguda ja hari-
dust omandada. Välgukiirusel 
on saabumas aeg, mil tuleb 
teha järgmised valikud.

Kui Kostivere Koolis oman-
datud haridus on üldjoontes 
vägagi hea, siis edaspidiste 
õpingute puhul on noored pisut 
ettevaatlikud teatud ainetun-
dide suhtes – vene keele ja geo-
graafia õpetajate vahetumine 
läbi aastate ei ole võimaldanud 
neid aineid omandada piisaval 
tasemel. Samuti räägivad õpi-
lased vajadusest kooli renovee-
rida – klassiruumid ja õppe-
vahendid vajavad nüüdisajas-
tamist, naabervaldade kooli-
dega konkurentsis püsimiseks 
tuleks kindlasti panustada ka 
spordihoone ja staadioni ehita-
misse. Inimsuhete vallas märgi-
vad noored ära algklasside õpi-
laste omavahelist nigelavõitu 
läbisaamist. Nad innustavad 
endast nooremaid olema sõbra-
likumad, viisakad ning järgima 
häid kombeid. 

25. mail peavad meie kooli 
tulevased vilistlased tutipidu. 
Seejärel tuleb edukalt läbida 
eksamite periood. Kui kõik 
õnnestub, on klassi noored 
valmis lõpuaktuseks 15. juunil 
kell 16.

Põrumist eksamitel, edu ja 
kordaminekuid edaspidistes 
valikutes!

Kostivere aleviku nimel

Kadi Truuleht,
Kostivere alevikuvanem

Meie õpetaja Sirje Hollo

Ta on hea ja lahke just nagu minu unistuste õpetaja. Praegu 
on meie õpetajal käsi õmmeldud. Talle soovitati haiguslehte, 
aga ta ei olnud nõus ja jäi meiega. Iga teine õpetaja oleks 
võtnud haiguslehe.

Melissa

Kui me tahame kusagile minna, siis ta ütleb: “Jah, me lähme!“. 
Ta on hea ja ilus ja ta oskab õpetada paremini, kui keegi teine. 
Ta on meile palju üllatusi teinud. Teda kiidavad isegi teised 
õpetajad. 

Jarek

Meie õpetaja on hea, sest ta on lahke ja kui me saame tun-
nistused, annab ta mälestuseks väikese kingi. Ta kudus meile 
kindad. Meil on super klassijuhataja, ta toetab meid kõiges. 
Kui kellelgi on sünnipäev, siis ta ostab kaardi ja kingi. Sööklas 
ta paneb toitu ja kui keegi jääb ilma, läheb ta juurde tooma. 
Meie õpetaja on kõige parem!

Nadja

Mulle meeldib meie õpetaja sellepärast, et ta on hästi hea ja 
lahke. Ja sellepärast ka, et ta teeb meile hästi-hästi palju üritusi. 
Ta lubab meid vahel arvutisse ja tegeleb meiega hästi palju. 
Ta võtab meiega koos paljudest üritustest osa ja käib vahel 
meiega koos kehalises.

Karoliina

Meie õpetaja on lahke ja hea. Teeb meile palju üritusi ja võtab 
paljudest üritustest osa. Ükskord käis õpetaja meiega koos 
kehalise tunnis.

Hendrik

Meie õpetaja teeb peaaegu kõike, mida meie tahame ja ta on 
hoolitsev ja viisakas. Ta võtab peaaegu igast üritusest osa. 
Õpetaja meeldib mulle!

Kristo

Intervjuu Sirje Holloga Teele Kostivere 
Koolist 

 Eesti suurimal, tänavu 
veerandsaja aastaseks saa-
val Rebala riiklikul muinsus-
kaitsealal asuv Rebala muu-
seum vürtsitas laupäeval, 
19. mail, toimuvat muu-
seumiööd helilooja Urmas 
Sisaski loitsuga iidsete 
kal mete vahel. 
Priit Põldma 

Õhtu jooksul külastas muuseu-
mit üle kahesaja inimese, koha-
le olid saabunud nii koha likud 

kui ka rohkelt külalisi Tallin nast 
ja mujalt Harjumaalt.

Tänapäeva arenevas maa-
ilmas ei ole muuseumid juba 
ammu pelgalt vaatlemiskohad. 
Edukamad pakuvad lisaks huvi-
tavatele ekspositsioonidele roh-
kelt kultuuriüritusi ja tihti mit-
meid ekspo sitsiooniga seondu-
vaid atrak tsioone. Selliselt toi-
miv muu seum suudab end alati 
paremini reklaamida ja näiteid 
ei pea kaugelt otsima. 

“Mõte korraldada loits esi-
vanematele Jõelähtme kalmete 
vahel sündis sellest, et nime-
tatud koht on vanim konkreet-

selt teadaolev pühapaik Eestis,” 
selgitas Rebala Muuseumi juht 
Janek Safranovski. “Siia rajati 
üle kolme tuhande aasta tagasi 
hauamonumendid, mille ole-
mus ei lase kahelda nende 
sakraalses iseloomus. Ja kes 
oleks väärikam loitsima kui 
Urmas Sisask,” lisas ta. 

Muuseumiöö Rebala muu-
seumis algas programmiga 
Jõelähtme kalmeväljal, kus 
samas avati ka kaitseala muu-
seumi uus ekspositsioon, näi-
dati filme kaitseala minevikust 
ning Sõdalaste Koja laagris õpe-
tasid naised muistseid käsitöö-

võtteid. Esinesid arheoloogid 
Ants Kraut ja Ain Mäesalu, 
jutustades lugu sid 3000 aasta 
vanuste kalmete saladus test ja 
vanadest tapariis tadest. Seejärel 
pidasid Sõda laste Koja võitlejad 
maha mui nas lahingu ning 
esines ansam bel Svjata Vatra. 
Muuseumiöö lõpetas Urmas 
Sisaski loits muistsetele esi-
vanematele. 

Rebala muuseum plaanib 
kindlasti edukaks kujunenud 
üritust korraldada juba järgmise 
aasta muuseumiööl ja miks 
mitte muuta see pikaajaliseks 
traditsiooniks.

Rebala muuseum tähistas muuseumiööd Urmas Sisaski loitsuga
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Juuni kultuuri kalender Suurköögid maailma01. juunil kell 9.00 Loo Staadionil Rahvusvaheline lastekaitsepäev. 
Jõelähtme valla laste SPORDIPÄEV 1. – 6. klassidele
Korraldaja: Loo keskkool, kontaktisik Rozeta Meos, tel 5284488, 
rozeta.meos@lookool.ee
02. juunil kell 17.00 Jägala-Joal Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja 
tantsupidu KARUKELLAD HELISEVAD
Kunstiline juht Karin Soosalu, assistent Kadri Lepik, kunstnik Anu 
Karjatse. Korraldajad: Jõelähtme Vallavalitsus, kontaktisik Elle Himma 
53948826, elle.himma@joelahtme.ee; Kuusalu Vallavalitsus, kontaktisik 
Milli Kikkas 5033 218, milli.kikkas@kuusalu.ee; Jõelähtme Valla 
Kultuuriühing, kontaktisik Margit Pärtel
Toetajad: Leader Põhja-Harju koostöökogu, PRIA, Eesti Kultuurkapital, 
Olamer OÜ, Karlskroona OÜ, Tallinna Lauluväljak SA, Siuvirr OÜ 
04.juunil kell 11.00 Neeme Rahvamajas Nipitiri teatri nukuetendus 
VETEVANA VÕLUPEEGEL. Korraldaja: Neeme Rahvamaja, kontaktisik 
Marika Kurvet, tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
04. juunil kell 18.00 Loo Keskkoolis KOOLI PARIMATE ÕPILASTE 
VASTUVÕTT. Korraldaja: Loo Keskkool, kontaktisik Rozeta Meos, 
tel 5284488, rozeta.meos@lookool.ee
04.-06. juuni Loo seenioride klubi Pihlakobar väljasõit TALLINNA TELE-
TORNI (kuupäev täpsustub). Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik 
Kai Müürsepp, tel 56462878, kai.muursepp@lookultuurikeskus.ee
05. juunil kell 10.00 Kostivere Kultuurimõisas
KOSTIVERE KOOLI LÕPUAKTUS
Korraldaja: Kostivere Kool, kontaktisik Eliko Roomet, tel 5262727, 
eliko.roomet@kostivere.edu.ee
05. juunil kell 10.00 ja 12.00 Loo Keskkoolis 
Kell 10.00 – 1.-4. klassi LÕPUAKTUS
Kell 12.00 – 5.-11. klassi LÕPUAKTUS
Korraldaja: Loo Keskkool, kontaktisik Rozeta Meos, tel 5284488, 
rozeta.meos@lookool.ee
05. juunil kell 17.00 Neeme Koolis Neeme Kooli LÕPUAKTUS
Korraldaja: Neeme Kool, kontaktisik Marika Kurvet, tel 53496294, 
marika@neemerahvamaja.ee
05. juunil kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse A-saalis Nukuteatri- ja 
tüdrukute klubi HOOAJA LÕPUPIDU. Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, 
kontaktisik Kadri Lepik, tel 55635021, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 
06. juunil kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere kooli 
PARIMATE ÕPILASTE TUNNUSTAMINE. Korraldaja: Kostivere Kool, 
kontaktisik Eliko Roomet 5262727, eliko.roomet@kostivere.edu.ee
06. - 08. juunini Neeme külas Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 
KUNSTILAAGER. Korraldaja: Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, 
kontaktisik Tiina Muddi, tel 55697772, tiina.muddi@gmail.com
Toetaja Jõelähtme Vallavalitsus
07. juunil kell 12.00 Loo Kultuurikeskuse B-saalis Loo seenioride klubi 
Pihlakobar JAANIKUU ÜMARLAUD
* Kodupaik Loo – vestlusringis Loo aleviku vanem Andrus Sepp
* Juunikuu sünnipäevalapsed
* Suveinfo
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik Kai Müürsepp, 
tel 56462878, kai.muursepp@lookultuurikeskus.ee
09. juunil kell 11.00 Vanamõisas HARJUMAA XVIII MEMME-TAADI 
LUSTIPIDU. Osalevad Neeme lauluansambel Briis (juhendaja 
Aleksander Kaidja) ja Kostivere lauluansambel Rukkilill (juhendaja Kai 
Sõitja)
09. juunil kell 15.00 Viimsi Vabaõhumuuseumis eelkooliealiste laste 
tantsupidu KODUPÄIKE. Osalevad Loo lasteaia Pääsupesa tantsijad. 
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
09. juunil kell 15.00 Jõelähtme Rahvamajas JÕELÄHTME KÜLAPÄEV
16.00 Neeme näiteringi kogupere etendus KAELKIRJAK
17.00 Küla ajaloo õpituba
18.00 Petanque
18.00 Laste mängud ja meisterdamine
19.00 Kaasavõetud piknikukorvide mekkimine
19.30 Tants ja soovikontsert
Töötab küla arengu töötuba, kus vestlusringis iga inimese mõtted ja 
arvamised olulised on. Korraldaja: Jõelähtme Küla, kontaktisik Taimi 
Saarmaa, tel 51 44 258, taimi.saarmaa@emolv.ee
12. ja 28. juunil kell 18.00 Kostivere pesapalliväljakul EESTI MV 
PESAPALLIS
12.06 – võistlevad Kostivere Amigos – Pantrid
28.06 – võistlevad Kostivere Amigos – Pitbulls
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
14. juunil kell 15.00 Loo Kultuurikeskuse juurest JALGRATTAMATK JA 
ORIENTEERUMINE. Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik Kadri 
Lepik, tel 55635021, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee, Vilve Kletten-
berg, tel 53098010, vilve@lookultuurikeskus.ee 
15. juunil kell 16.00 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere Kooli 9. KLASSI 
LÕPUAKTUS
15.-17. juuni Rannu Kultuurimajas KÜLATEATRITE FESTIVAL. Osaleb 
Jõelähtme Lavagrupp Tšehhovi lühinäidendiga “Karu”
15.-17. juuni Tartu Laululava Põhja- ja Baltimaade MEESKOORIDE 
FESTIVAL. Osaleb Loo Poistekoor, juhendaja Leili Värte. Toetaja: 
Jõelähtme Vallavalitsus
15.-17. juuni Tamperes EESTI-SOOME TANTSUPIDU. Osaleb 
naistantsuansambel LOOLILL, juhendaja Erika Põlendik
16. juunil kell 12.00 Neeme Rahvamajas TAASKASUTUSRINGI 
PÄEV -MÜÜK. Korraldaja: Neeme Kool, kontaktisik Marika Kurvet, 
tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
18.-19. juuni Loo Keskkoolis SUVEKOOLITUS klaveriõpetajatele ja 
-õpilastele “Vaba saade ja improvisatsioon klaveri algõpetuses“. 
Koolitaja Sibeliuse Akadeemia õppejõud INGA RIKANDI. 
Korraldaja: Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, kontaktisik Tiina Muddi, 
tel 55697772, tiina.muddi@gmail.com. Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
20. juunil kell 12.00 Loo Keskkoolis 9. KLASSI LÕPUAKTUS. 
Korraldaja: Loo Keskkool, kontaktisik Rozeta Meos, tel 5284488, 
rozeta.meos@lookool.ee
20. juunil kell 15.00 Loo Keskkoolis 12. KLASSI LÕPUAKTUS. 
Korraldaja: Loo keskkool, kontaktisik Rozeta Meos, tel 5284488, 
rozeta.meos@lookool.ee

Loe algust lk. 1

“Alustasime siis mõningate 
lihtsamate esemete tootmisega, 
tootemudelid olid täpselt üle 
võetud soomlastelt. Eestis oli 
lihtsalt odavam toota, tööjõud 
oli odavam, energia oli oda-
vam,” meenutab tehase juht 
Andres Kirstein algust Eestis. 
Aastanumbriks kirjutati siis 
1999, tootmiskohaks oli üks 
vana Dvigateli tsehh Tallinnas 
Suur Sõjamäel. Tootma hakati 
Eestis aktsiaselts Metos nime 
all, see oli siis Hackmani regis-
treeritud tütarfirma Eestis.

Tehase kolimine
Nüüd kolis tehas Suur-Sõja-

mäelt Loo alevikku. “Seal jäi 
lihtsalt kitsaks, siin pakuti aga 
ava raid tingimusi ja ka arengu-
ruumi,” põhjendab direktor 
kolimist.

“Tehas on ju kasvanud. 
Tänaseks on meie töös ja toot-
mises kõige enam muutunud 
ehk see, et meil pole ühtegi too-
det, mis oleks kelleltki üle võe-
tud. Kõik on siin kohapeal 
arendatud. Kas meie endi inse-
neride poolt või oleme kasu-
tanud kontsernisisest abi. Me-
tose toodang on originaalne. 
Meid eristabki teistest Eesti 
firmadest, kel emafirma kuskil 
mujal, just see, et meie ei tee 
allhanget. Tooted valmivad ot-
sast lõpuni siin.

See tähendab, et sisse oste-
takse – kas Soomest või Hiinast 
või Saksamaalt – roostevabast 
terasest metall-lehed, mis siis 
giljotiini all parajateks tükkideks 
lõigatakse, õige kuju antakse. 
Edasi painutatakse terasleh-
tedest juba kas pliidi või ahju- 
või pannikorpused, mis siis 
punkt keevitusega kokku keevi-
tatakse. Edasi toimub isolat-
siooni paigaldus ja siis juba see 
kõige peenem töö – elektroonika 
paigaldamine ja seadistamine. 

Valik on üsna suur
Nii valmivad suurköökide 

tavaahjud ja õhuvahetusega 
kon vektsioonahjud, nii tradit-
sioo nilised keraamilise rauaga 
elektripliidid, valurauaga plii-
did aga ka köögitehnika vii-
mane sõna – induktsioon plii-
did. Veel valmistatakse suur köö-
kide nõudepesu ruumi desse 
roos tevabast terasest sead meid 
– töölaudu, konveie reid ja 
muud.

Kui toode valmis, kontrolli-
takse see enne müüki saatmist 
põhjalikult – pliidid ja ahjud 
pannakse küdema, siis testi-
takse veel elektrooniliselt.

“Muidu meie äris ei saa,” 
ohkab direktor. Suurköökide 
seadmed töötavad teinekord 24 
tundi järjest, peavad olema 
vastupidavad.

Kvaliteetne toodang on too-
nud kaasa ka edu. Merepliitide 
tellijateks on suured laeva te-
hased Venemaal ja Koreas, ka 
Tallinki laevad on enamuses 
varustatud just selle tehase 
köögiseadmetega.

“Üldiselt on nii, et Eestis 
müüme oma toodangut Metos 
kaubamärgi all. 40% eesti turust 
on meie käes,” kõneleb turun-
dusjuht Rain Haava. Metose 
kaubamärki kannavad Selveri 
suurköökide seadmed, paljude 
nimekate restoranide ja hotel-
lide köökides on kasutusel just 
Metose tooted.

“Kui me müüme aga läbi 
oma emafirma kuskile Koreasse 
või Singapuri, siis kasutame 
Hackmani kaubamärki.” 

Turundusjuht Rain Haava 
sõidab lähipäevil Lähis-Idasse, 
täpsemalt Araabia Ühend emi-
raatidesse uusi kliente leidma. 
Paaris luksushotellis on seal 
juba nende seadmed, nüüd on 
kiiresti areneva piirkonna tei-
sedki hotellijuhid Hackmani-
Metose tehnika vastu huvi 
tundnud. Tuleb kohal olla. 

“Lattu me ei tooda, töötame 
ainult lepingute alustel, kin-
nitab turundusjuht

Praegu töötab tehases pool-
sada inimest. Kas tootmise 
laienemine nõuab rohkem töö-
käsi?

90% toodangust 
läheb ekspordiks.

“Eks oskustöölistega ole 
meil nagu igal pool mujalgi 
probleeme. Kes meile tulla 
tahab, peab olema vähemalt 
kutsekoolist saanud keevitaja 
või muu kutse, siin õpetame siis 
juba erialaseid  nippe ja nõkse, 
spetsiifikat,” ütleb direktor, kes 
ise on lõpetanud Tallinna Teh-
nikaülikooli mehhanika alal ja 
õppinud siis veel mitmetes üli-
koolides majandust.

“Meil hariduseta ei saa,” 
kinnitab ka turundusjuht Rain 
Haava. “Töögi käib meil neljas 
keeles – eesti, vene, soome, 
inglise.”

Need aga, kes kord Metoses 
tööle asunud, on siia ka jäänud. 
Ja toonud sugulasi-tuttvaid va-
ba nevatele kohtadele kaasa. Nii 
on kaadri voolavus väike.

Kus aga Hackman kodu-
köögi tarvis potte-panne val-
mistab, see jäigi saladuseks. 
Loolt tulevad suurköökide sead-
med.

KOMMENTAAR
Vallavanem Andrus Umboja: 

“Vallale on väga tähtis, et 
sellise maailmamainega tootja 
nagu Hackman Eesti tütarfirma 
Metos Loo alevikku kolis. Kind-
lasti lisandub sellest töökohti, 
areneb Loo tööstuspark, toot-
mine seal muutub mitmekesi-
semaks. Vähetähtis pole ka see, 
millise suunitlusega firma tuleb. 
Et meie tehnopark on üsna 
asula keskel ja kogu transport 
peab sinna jõudma läbi aleviku, 
siis on tähtis, et tootmine oleks 
töö- ja teadus-, mitte materjali-
mahukas. Ja Metos seda just 
ongi. Uus väärtus luuakse koha-
peal. 

Ise tunnen ma Hackmanit 
küll paremini pottide-pannide 
kaudu, aga tehast lähiajal külas-
tades teen endale selgeks ka 
suurköökide saladused.

Hiinast saabunud kahe tonnise lehtmetalli paki vaatab üle automaat -
pinkide programmeerija Aleksei Dubrovnin.  Käe all olevast pakist peaks 
tooret jätkuma neljaks päevaks.

Esimene tööoperatsioon on lehtmetalli lõikamine. Automaatpingi 
operaator  Viktor Lutška lõikab valmis kõik pliidi ja ahjukorpused.

Pliidi korpuse keevitab kokku koostaja Daniel Schultz. San
elek

Koostaja Svetlana Bezverkhkaja on tehases töötanud rohkem kui kümme aastat
samuti.



7
NR. 179

MAI 2012 ETTEVÕTMISED

a nüüd Loo alevikust

Õnnitleme kõiki aprilli ja mai 
sünnipäevalapsi, soovime õnne ja tervist!

91 24.04 MARIA BELOVA Kostivere alevik

88 03.04 HELMUTH TEDER Loo alevik

88 14.04 HELMI KAUPONEN Loo alevik

87 07.04 NINA NAUMOVA Loo alevik

87 18.04 TAMARA URMASTE Koila küla

84 14.04 ELMIRE SEPP Kostivere alevik

83 01.04 HILLAR KAARE Loo alevik

83 19.04 SALME LEHT Loo alevik

82 23.04 SALME LÜÜS Maardu küla

81 18.04 ERMILDA AASMÄE Loo alevik

81 25.04 AGNES LOOSAAR Loo alevik

81 25.04 SALME PUUSEPP Kostivere alevik

80 02.04 LAIMON BAUMANOVSKIS Maardu küla

80 04.04 ILMAR KAHU Ihasalu küla

80 07.04 HILMA EENMAA Loo alevik

80 15.04 ASTA RÄMMELD Ülgase küla

75 26.04 ARVI KINGISSEPP Loo alevik

70 11.04 PEETER LAUTON Ruu küla

70 27.04 REIN KAUL Loo alevik

MAI

92 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla

92 09.05 VENDA KASK Loo alevik

89 24.05 LEIDA RÜÜTEL Loo alevik

87 08.05 LINDA HAAVEL Ruu küla

86 06.05 LEONID RABOVALYUK Kostivere alevik

86 10.05 LINDA ROSIN Kostivere alevik

86 27.05 ANTS-PEETER TUST Neeme küla

85 03.05 MARGARITA TJURINOVA Jägala-Joa küla

85 10.05 VEERA HÕBEMÄGI Maardu küla

85 18.05 MARTIN LUHAÄÄR Ihasalu küla

83 15.05 LEONHARD PÄRNASTE Liivamäe küla

82 13.05 HILMI PÄRNASTE Liivamäe küla

82 15.05 REINHOLD KUIMET Uusküla küla

81 06.05 HELVI-BRIGITTE RAUDNAGEL Loo alevik

81 22.05 FRICIS HERBERTS KRUMINŠ Ruu küla

80 19.05 VALVE STUMBUR Kullamäe küla

80 19.05 HILDA AUSNER Kaberneeme küla

80 20.05 FELIX LAUSSOO Loo alevik

80 27.05 SALME AVIK Loo alevik

80 29.05 SILVI TORJUS Nehatu küla

75 06.05 SIVI ANT Kostivere alevik

70 11.05 KALJO KLOOSTER Loo alevik

70 27.05 AIME KURG Maardu küla

70 29.05 MALL ZUPPING Loo alevik

22. juunil kell 20.00 Loo alevik, LOO ALEVIKU JAANITULI. 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik Vilve Klettenberg, 
tel 53098010, vilve@lookultuurikeskus.ee; Kadri Lepik, tel 55635021, 
kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 
23. juunil kell 10.00 Raasikul HARJU XVII MAAKAITSEPÄEV
23. juunil kell 14.00 Jõelähtme Rahvamaja õuel KÜLADEVAHELINE 
VÕRKPALLIVÕISTLUS. Korraldaja: Jõelähtme Rahvamaja, kontaktisik 
Maie Ramjalg, tel 53978896, joelahtmerahvamaja@gmail.com
23. juunil kell 18.00 Jõelähtme Rahvamajas VÕIDUTULE JAGAMINE 
KÜLAVANEMATELE. Korraldaja: Jõelähtme Rahvamaja, kontaktisik Maie 
Ramjalg, tel 53978896, joelahtmerahvamaja@gmail.com
23. juunil kell 19.30 Jõelähtme Rahvamaja vabaõhulaval JÕELÄHTME 
JAANITULI. Mängud, võistlused, elav tantsumuusika, puhvet. 
Korraldaja: Jõelähtme Rahvamaja, kontaktisik Maie Ramjalg, 
tel 53978896, joelahtmerahvamaja@gmail.com
23. juunil kell 18.00 Kostivere külaplatsil, mõisa mäel KOSTIVERE 
JAANITULI. Korraldaja: Kostivere Küla Selts, kontaktisik Kadi Truuleht, 
tel 5206600, ktruuleht@hotmail.com. Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
23. juunil kell 18.00 Neeme külas IHASALU POOLSAARE JAANITULI. 
Esineb Kuldne trio. DJ – Tom Lilienthal. Superstaari konkurss. Võistlu-
sed, mängud. Korraldaja Neeme Naiste Rannavalve Selts. Kontaktisik 
Terje Kuum, tel 56676698, terje@inroom.ee. Toetaja: Jõelähtme 
Vallavalitsus
23. juunil kell 20.00 Kaberneeme sadamas JAANITULI. 
Korraldaja: MTÜ Kaberneeme Külaselts, kontaktisik Marina Sonn, 
tel 5146373, marina.sonn@mail.ee. Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Juuni kultuuri kalender

kt Peterburgi haridusega tehnikainsener Alexandre Khorupounov seab paika köögiseadmete 
ktroonilise osa. Ja unistab inseneri ametist tehases.

. Ja töö talle meeldib. Kolleegid ja pal k Kõik kontrollitud, läheb “merepliit” lattu, Korea reisi ootama. Lükkavad turundusjuht Rain Haava ja 
tegevdirektor Andres Kirstein.

Keevitaja Urmas Ohtla on ametis suurköökide 
nõudepesuseadmetega.

Sekretär Katriin Tammekivil on poolsada mees -
kolleegi. Seepärast pole ka imestada, et lilled on 
alati laual.

Renoveeritud Hackmani tehasekorpus Loo 
tööstuskeskuses.
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Jõe lähtme valla 
pensionärid!

Kultuurikeskuse perenaine Hilda 
Männik.

 13 aastat on Kostiveres 
tegutsenud päevakeskus. 
Uksed on avatud olnud 
kõigile. On hea meel 
tõde da, et ka külastajatest 
on välja kujunenud ühtne 
pere ja meil on koos tore 
olla.
Anne Kanne

Aga on ka mure, et rahvas ei 
taha või ei julge ja mõeldakse, 
et ma ei laula ja ei tantsi, mis 
ma sinna tulen. Tulge suht-
lema.

Oleme nüüd kahjuks ära 
koli nud oma ilusast kodust ja 
asu me mõisas II korrusel. Eks 
see teeb ka teatud korrektiive. 
Ei ole kerge kõigil tulla pikast 
tre pist II korrusele. Aga saab 
hakkama.

Nagu lehest loete, on meil 
palju tegemisi, ja eriti tore on 
tulla hommikuti kohvi jooma ja 

päevaplaane arutama ning suht-
lema. Iga päev meil ei toi mu 
üritusi, sest peame armsaks 
oma vahel veedetuid tunde. Vaa-
tame vahel filme, rahvas toob 
kaasa pilte lapsepõlvest, tut-
vume üksteise noorusaegadega 
ja nii jõuame üksteisele lähe-
male.

Olen vestelnud küla vahel 
jalutavate pensionäridega ja 
olen üllatunud, et rahvas ei tea, 
millega ma 13 aastat olen veel 
tegelenud. Päevakeskuse rahvas 
teab küll, kust abi saada, kui on 
vaja minna apteeki, kauplu-
sesse, arsti juurde, juuksurisse, 
surnu aeda. Tean eakaid, kes 
sõidavad bussiga linna apteeki 
jne. Tulge ja tutvuge meiega, 
saate meele lahutust ja ka 
vajadusel abi. Ma arvan, et 
keegi ei saa öelda, et neid ei 
oodata meie päevakesku sesse.

See on see töö, mis ma olen 
võtnud vabatahtlikult ja kogu 
südamest enda kanda 13 aas-
tat.

Peale selle oleme ka kaasa-
ajaga kaasa läinud. Tahtmise 
korral on meie juures võimalik 
patsutada kahte toredat kutsut. 
Toon nad alati kohale, kui on 
tahtmist. Neid nimetatakse te-
raa piakoerteks. Koerateraapia 
on hea pingete maandamiseks, 
meeleolu tõstmiseks. See ole-
neb inimestest, kellele koerad 
meeldivad, kellele mitte. Meile 
meeldivad ja rahvas on rahul, 
kui kaks väikest valget kera ringi 
jooksevad.

Suvel on meil traditsiooni-
line väljasõit. Seekord on 2-päe-
vane ja sihtkoht Saaremaa. Väl-
ja sõit toimub 1. ja 2. augustil. 
Edaspidi täpsustame üksik as-
jad. Kellel on soovi, võib juba 
kohe endast teada anda päeva-
keskusesse või telefonil 

56285422, 6081539. 

Loodan, et see kirjatükk 
lisab meie perele liikmeid. 

Ilusat kevadet!

 Pühapäeval, 6. mail, 
toimus jällegi traditsioo-
niline Loo kevadlaat. Nüüd 
juba teist aastat on käinud 
see üritus käsikäes ja koos-
töös Grillliiduga. 
Priit Põldma

Populaarsust kogunud Grillfestil 
oli võistkondi seekord rohkem 
kui varem ja grillijatevaheline 
konkurets oli võimas. Lõpp-
kokkuvõttes olid Põhja-Eesti 
parimad grillijad 2012 “Amps 
BBQ Team”. Kostivere 4x4 
Garage võistkonda kuuluvad 
säravad mehed ja Loo noortest 
koosnev võistkond “Noored ja 
tragid” ei jäänud minu kui kõr-
valtvaataja ja laadalise seisu-
kohalt võitjatele sugugi palju 
alla. Võistlejate lustlik meel ja 

teravmeelsed naljad aitasid 
päeva meeleolukalt ja kiirelt 
mööda saata. Muidugi ei saa 
mainimata jätta kaunist kevad-
ilma, mis meie üritust hooli-
mata ilmaennustustest toetas. 
Päeva ilmestas kultuuriprog-
ramm, kus naisrahvatantsu-
rühmad Loolill, Jüri Marid ja 
Ülejala sussisahistajad esitasid 
laadalistele ja grillijatele ilusa ja 
tervikliku tantsudepõimiku. 
Loomulikult astus üles ka meie 
erakordselt tubli ja tragi kol-
lektiiv seenioride klubi Pihla-
kobar. Nemad esinesid nii 
laulu- kui ka tantsuansambliga. 
Üritusel sai kuulda veel lõõtsa- 
ja kitarrimängu ning meeste 
simmanilaule. Suur osa laadalisi 
olid sel aastal väga rõõmsad Jõe-
lähtme vallavalituse kingituse 
üle: nimelt oli käsitöölistele ja 
omatoodangu müüjatele laada-

plats seekord tasuta ning see 
meelitas kohale rohkem just 
selliseid laadalisi, keda me ühel 
eestimaiselt ehedal laadal meel-
sasti näha soovime. Kauplejaid 
oli umbes 20. Kauplejate tagasi-
side oli positiivne ja enamus 
lubas järgmisel aastal rõõmuga 
tagasi tulla. Laadal müüdi tõe-
poolest igasugust kaupa: lõike-
lilledest kuni mööblini. Minu 
isiklikuks lemmikuks osutus 
suitsusingilett.

Õhupalliloomade meister-
daja, menukad batuudid, suhk-
ru vatt, masinajäätis, kodune 
lihapirukas ja nostalgiavahvlid 
on vaid pisike osake, mis laada-
lisi rõõmustas. Meelelahtust ja 
kaupa oli nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. Oli üks vahva päev 
nii oma valla inimestele kui ka 
külalistele.

Kihelkonna-
päevad ja 
Jõelähtme 
Passaar
Augustikuus, rukki maarjapäeva 
ajal toimuvad taas Jõelähtme 
kihelkonna päevad. Meie kiriku 
nimipühaku päeva puhul saa-
vad teoks mitmed, juba tradit-
sioonilised ettevõt mised.

Kahel viimasel aastal on 
kihelkonnapäevade tegemis-
tesse lisandunud ka Jõelähtme 
Passaar. Just sedasi möödunud 
sajandi alguses kirikaias toimu-
nud heategevuslikku näite-
müüki ja suvepidu kutsuma 
hakati.

Igal aastal on olnud Pas-
saaril ka üks läbiv teema – suu-
rem näitus vanas leerimajas. 
Selle aasta näitus on kavas luua 
Jõelähtme piirkonna külade 
sugupuudest. 

Pöörame pilgu meie kihel-
konna suguvõsade pärinemise 
ja kujunemise loole. Välja-
näitusele on oodatud nii mood-
sad internetipõhised, kui hoole 
ja armastusega käsitsi joonis-
tatud sugupuud.

Et mõista anda, kust kandist 
tuled ja millisesse suguseltsi 
kuulud, pane julgesti selga 
omakandi rahvarõivad. Ära 
unusta koju ka peenemat näpu-
tööd, et kinda- ja käisekirju, 
pitsi- ja põlvesokkide mustreid 
käsitöötelgis vahetada ja võr-
relda.

Kui on huvilisi, ei ütle me 
ära hea ja parema müügist, aga 
seekordne Passaar võiks kuju-
neda rohkem kohtumise – kui 
müügipaigaks. 

Võta kaasa pill ja pikniku-
korv ning veeda pühapäev hea-
de sõprade, sugulaste ja hõim-
laste seltsis Jõelähtme Passaaril 
19. augustil.

Ettepanekute ja küsimus-
tega võib pöörduda meiliaad-
ressil piretph@gmail.com või 
telefonil 56456028. 

 Tujukas aprill näitas 
oma pirtsakamat poolt ka 
laupäeval, 14. aprillil, kui 
Neeme Rahvamaja ette hak-
kasid autod vurama lähe-
malt ja kaugemalt – oma 
vallast, Tallinnast, naaber-
valdadest Viimsist ja Raelt. 
Mis siis ikka toimumas? 

Maria-Marika Kurvet
Neeme Rahvamaja juhataja

Ei midagi muud, kui kohvik-
klubi õhtu, kuhu külaliseks oli 
palutud KULDSE PÄIKESE lau-
lu mehed Kuuno Kasaku juhen-
damisel. Nagu Neemele koha-
ne, ei puudunud ka üllatusmees, 
kelleks seekord oli vaieldamatu 
Neeme patrioot ja neemekate 
lemmik Erich Krieger, kes on 
selle ansambliga leivad ühte 
kappi pannud. Austajaid ja 
austajannasid oli saabunud nii 
linnast kui rannast, Kostiverst 
ja Koogilt. Suur tänu Anne Kan-
nele, kes head reklaami tegi.

Mõnusad kohviaroomid, 
mahe muusika ja rõõm kohtu-

misest sõpradega, keda pole 
hulka aega näinud ja hea oleks 
teada kui hästi käsi vahepeal on 
käinud – mõnus ju. Nüüd siis 
aeg programmiga alustada. 
Ansambel esinemisvalmis ning 
kohe esimestest minutitest 
saati täitis saali võimas meeste-
laul. No ütle mis sa ütled aga 
meeste laul on ikka üle kõige. 
Kõlasid igihaljad lood “Armu-
nud sõdur”, “Hispaanialikud 
silmad”, “Rohelised niidud” 
jne. Kui palju, palju ilusaid 
laule!

Saateansambli tegijad “me-
hed” olid Sulev ja Diana. Kont-
serti rikastasid vahepaladega 
Johannes Tõrs, Kuuno Kasak ja 
kui laulust mahti sai, siis ka 
Erich Krieger. Laulud, naljad 
tõsilood – kõik see oli meeldiv 
kooslus. Kõik see toimis ning 
hea tunne tundus olevat nii 
esinejatel kui ka kuulajatel ja 
eks seepärast neil see Neeme 
reis ette sai ju võetud. Tänu 
Peeter Hüti organiseerimisele 
saime kontserdi ka jäädvus -
tada. Tänud teile, esinejad, ja 
tänud teile – kuulajad. Oli 
ütlemata ilus kevadõhtu Neeme 
kaldal.

 Ühel ilusal maikuu 
pärast lõunal sõitsid Loo 
seeniorid naabruses asu-
vasse Veski tallu, et seal 
perenaise Margit Pärteli 
lahkel loal savi saladustesse 
piiluda. 
Kai Müürsepp
Loo Pihlakobar

Uudistanud värsket taluhoonet 
väljast ja seest, istusime suure 
perelaua taha ja lasime koha-
likel vägijookidel hea maitsta – 
naistepuna, nõmmliivatee ja 
mis kõik veel, kõik Margiti enda 
siitsamast paepealselt korjatud. 
Soe tee tegi südamealuse soo-
jaks ja suu veeretas mõnusalt 
jutulõnga... 

Kui esimese pooltunniga 
maailma-asjad paika said, oli 
aeg küps. Margit pani savipätsi 

lauale ja lõikas seda kui leiba, 
igaühele tükikese. Kõik asusid 
hoolega tööle, niiske savi paitas 
peopesi ja pallikese veeretamine 
tundus uskumatult mõnus. Järg-
mine ülesanne, pallist pika savi-
ussikese voolimine, vajas juba 
süvenemist. Jutt jäi katki ja pilk 
püsis ainiti oma kätetööl. Vii-
maks tuli ussikesed spiraaliks 
keerata ning tihedalt-tihedalt 
vormi laduda. Nii valmis Margiti 
juhendamisel ja meie kõigi 
ühise kätetööna Pihlakobara 
oma savikauss. Kuidas kauss 
edasi käitub, kas see koos püsib 
ja ka kuumutamisele vastu 
peab? Näis, eks aeg annab aru-
tust.

Päev kaldus õhtusse, kui 
tööga valmis saime ja buss nina 
taas Loo poole pööras. Tänu 
Sulle, lahke perenaine Margit, 
ilusa pärastlõuna ja erilise või-
maluse eest midagi teha, ühes-
koos ja iseomaenese kätega!

Loo laat ja Grillfest 2012

Loo seenioride klubi keraamika 
õppepäeval Veski talus

Kohtumine kohvikus

Loo Kultuurikeskuse väljakuu-
lutatud fotokonkurss “Kevad 
Südames“ on tänaseks lõppe-
nud. Meile laekus suur hulk 
ilusaid kevadfotosid. Pea kõiki-
delt piltidelt paistis selgesti välja 
fotograafide kirg pildistamise 
vastu ja oskus märgata kevade 

ilu. Foto näitust käis hindamas 
profes sionaalne fotograaf Awen-
tus Heikmann. Suurepärase 
kom po sitsioonitajuga inime-
sena pandi tema õlule raske 
koorem valida välja kolm kõige 
paremat pildistajat. Hindamisel 
ei män ginud rolli see, kas pilt oli 

teh tud lihtsa “seebikarbiga“ või 
profikaameraga. Oluline oli 
emotsioon, mis pilti vaadates 
tekkis. Kuna valik osutus vägagi 
keeruliseks, siis otsustasime väl-
ja anda ka eripreemia noorele 
fotokunstni kule Grete-Helena 
Eranurmile, kes võitis 10 eurose 

Photo Pointi kinkekaardi. Au-
hinnalistele koh tadele tulid:

I koht Rene Seemann,
II koht Eve-Raili Kuulpak,
III koht Anette Aasaru.
Esimene koht saab 50 eu-

rose kinkekaardi ja teised 20 
eurose Kaubamaja kinkekaardi. 

Auhinnad saab kätte Loo Kul-
tuurikeskusest. Fotonäitus jääb 
üles suve alguseni, seega olete 
kõik meie majja oodatud.

Aitäh kõigile osavõtjatele!

Kadri Lepik
Loo Kultuurikeskuse kunstiline juht

Fotokonkurss on lõppenud

Jõelähtme 
Lastekaitse Selts 

õnnitleb kõiki 
meie valla lapsi 

ja
lapsevanemaid 

saabuva 
lastekaitse päeva 

puhul 
1. juunil 2012.a.

Kutse 
merelaagrisse
Kutsume meie valla lapsi koos 
vanematega telkimisega mere-
laagrisse 4.-5.augustil 2012.a. 
Neeme rannas.

Osalustasu, 2 eurot inimese 
kohta, tasuda laagriülem Hilda 
Männiku kätte 15. juuniks.

Info:hilda@lookultuuri-
keskus.ee, tel. 53454131
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 Laupäeval, 28. aprillil, 
sooja kuid tuulise ilmaga 
toimunud Jõelähtme VI 
rattamaratoni võitis nel-
jandat aastat järjest Alges 
“Massa“ Maasikmets (Ex-
treme Sport). Naiste parim 
oli Inge Kool (TÜ ASK). Maa-
sikmetsa jaoks oli see Jõe-
lähtmes viies kord üle tada 
lõpujoon esime sena. 
Priit Põldma

78 km pikkusel põhisõidul jät-
kus seekord põnevust viimaste 
kilomeetriteni. Sõidu alguses 
Lastekangru ja K-750 singlitel 
(kogupikkusega üle 6 km) eral-
dus 6-liikmeline juhtgrupp, mil-
les olid seni neljal korral või-
dutsenud Maasikmets, eel mise 
aasta kolmas Rainer Neidra (SK 
Rakke/FUJI), Ivo Suur ja Oliver 
Öpik (Nissan ProShop) ning esi-
mest korda osalevad soomlased 
Valtteri Repo ja Jaakko Sorvisto 
(CC Picaro/Fuji Peloton Team 
Fin land). Kroodil võttis rünnaku 
ette Neidra, kelle kiirendus osu-
tus mehele endale ülejõu käi-
vaks ning lõppes taandu misega 
teise kümnesse. Seejärel võtsid 
juhtimise enda kätte Maasik-
mets, Repo ja Suur. Ruu-Koda-
soo metsades pani Massa oma 
paremuse maksma ja kind lus-
tas ajaga 3:28:40 viienda või du. 
Tamperest pärit Repo sõitis lõ-
pukilomeetril Suurel eest ja sai 
teise koha ajaga 3:31:25. Suur 
lõpetas kolmandana 3:31:42. 
Öpik lõpetas neljandana ja Sor-

visto viiendana. Kuuen daks tuli 
Pait Hirv (Haanja RK).

Naistest võttis pika ja raske 
distantsi ette vaid kaks võist-
lejat. Seni kahel korral võidut-
senud Jana Matvejeva (Varga-
mäe) ja Inge Kool (TÜ ASK). 
Kool oli seekord parem ajaga 
4:37:43, mis üldarvestuses andis 
tubli 55. koha. Kokku lõpetas 
110-st startinust 102 ratturit.

Matkasõidul pikkusega 
47 km osales kokku 169 ratturit. 
Neist lõpetas 152 ratturit. Mees-
test läbis kiiremini ringi Andres 
Ojasalu (KOMO) ja naistest Iiris 
Õunmaa (KJK). Noorte 12 km 
võistlusel pi da sid noormeeste 
arvestuses tulise lõpuheitluse 
Janno Roots ja Pärtel Lahtvee. 
Finišijoonel edestas Roots Pär-
telit poole rattapikkusega. Kol-
manda koha sai Kermo Hendrik 
Tõnov (KJK). Tüdrukute arves-
tuses sai esi koha üldarvestuses 
neljandana lõpetanud Aune 
Tenslind (Jõe lähtme Singel), 
Anett Sirvel (Rakke SK) ja Grete-
Liis Suisalu (CC Rota Mobilis).

Jõelähtme VI rattamaraton 
toimus rattaklubi Jõelähtme 
Singel eestvedamisel. Ürituse 
toimumiseks panid õla alla Jõe-
lähtme vald, Citymark, Aiaauk, 
Olerex, Maxim, Haanjamatkad, 
Soojuspumbakodu, Vennad 
Dah lid ja paljud vabatahtlikud. 
Jõelähtme Singel tänab kõiki 
panuse eest ürituse korralda-
misel. Täpsemad tulemused 
www.singel.ee leheküljelt.

Järgmine Jõelähtme Ratta-
maraton toimub 2013. aasta 
27. aprillil. Ootame kõiki ratta-
huvilisi Jõelähtme VII ratta-
maratonile!

Jõelähtme VI 
rattamaraton

14.-15.04 ning 21.-22.04.2012 
toimus Lool rahvusvaheline 
noor te jalgpalliturniir Tiger Cup 
2012. Korraldajaks oli Loo Jalg-
palliklubi FC Tiigrid. Võistlus 
toimus seitsmes erinevas vanu-
se rühmas, esindatud olid võist-
konnad Eestist, Lätist ja Lee-
dust. Kokku võttis spordi üri-
tusest kahel nädalavahetusel 
osa 68 võistkonda enam kui 
1000 lapse ja noorega. Turniiri 
põhieesmärgiks oli pakkuda 
kõigile lastele võistlusrõõmu ja 
-kogemust. Hoolimata muutli-
kest ilmaoludest olid kõik osa-
võtjad tublid ja said mängida 
palju kõrgetasemelisi kohtu-
misi. B-8 vanuserühmas said 
üllatusega hakkama kohalikud 
Loo Jalgpalliklubi poisid, kes 
võt sid turniirivõidu 12 võist-
konna konkurentsis!! Lisaks 
saavutati 3-s koht B-14 vanuse-
rühma poiste seas. 
Turniiri esikolmikud vanuse-
rühmiti : 
B-14 
I FC Levadia 
II FC Levadia II 
III FC Tiigrid 

B-12
I SK Augur 
II FC Infonet 
III FS Sitika (Läti) 

B-11 
I FC Kotkas 
II SK Everest 
III JK Nõmme Kalju 

B-10 
I TJK Legion 
II FC Sparta 
III SK Everest 

B-9 
I FS Metta 
II TJK Legion 
III SK Everest 

B-8 
I FC Tiigrid 
II FC Sparta 
III JK Tammeka 

B-7
I Harju JK 
II JK Nõmme Kalju 
III FC Tartu 
Loo Jalgpalliklubi tänab abi eest 
turniiri korraldamisel : 
Jõelähtme Vald 
AS Tere 
Arctic Sport 
Nike 
A – Film Eesti 
Jaa Disain OÜ 
Rahvarattad.ee 
Spordimaa.ee 
Didriksons 
Chupa - Chups 

Kostivere korvpallimeeskond tänab oma toetajaid (Maasoojus, 
Briketipoisid, Kostivere 4x4 garage, Arupo, Aatma, Nelico, Aleksander 
Možajev, Olev Nõmmik), tänu kellele on läbi saanud järjekordne 
tegevusterohke sportlik hooaeg.

Rallisportlane Martin Adamson 
saavutas 31. märtsil Taani meis-
tri võistlustel teise koha. Taanis 
pandi 13-aastane Martin sõitma 
klassi 300cc (Martinil 180cc)kus 
võistles enamasti koos 18-aas-
taste poistega. 

Martini sõnul olid kogemu-
sed, mida esimesest Euroopa 
võidusõidust saadi väga vajali-
kud. Teine auhinnaline koht 
teeb aga eriti rõõmu ja annab 
tublit indu edaspidisteks tree-
nin guteks. Järelikult on talvine 
tugev üldkehaline treening (uju-

mine, jooks) ja aeroobne Red 
Motolaste treening ning koordi-
natsioonitreening Sky parkis 
andnud sellise ettevalmistuse, 
et mõõduvõtt endast vanema-
tega on täiesti jõukohane ja 
tulemuslik. Hooaeg jätkub juba 
15. aprillil Vilskis viie etapi -
liste suviste kestvuskrossidega, 
29. aprillil Aizputes algavad 
kuue etapilised Läti meistri-
võistlused ja 1. mail Põlvas viie 
etapilistel Eesti meistrivõistlus-
tel. 

Priit Põldma

Speedway, vaatemänguline ning populaarne spordiala maailmas 
on nüüd uuesti ka Eestis kindlalt kanda kinnitamas. Kakskümmend 
aastat tagasi Tabasalus, Lool ning Kohtla-Nõmmel avatud radadest 
on kasutusel veel kaks, kahjuks Loole ehitatud söerada nende hul-
ka enam ei kuulu. Valminud rajal jõuti vaid üks võidusõit korral-
dada. Tänaseks on söerada amortiseerunud ning ilmselt ei oleks 
Liivamäe küla servale rajatud rada tänasel päeval enam sobivaim 
paik mootorite müristamiseks. 

Tollase raja ehitajad ja trekisõidu edendajad olid Reino Viidas 
ja Väino Haab. 

Reino Viidast võib lugeda selle ala omaaegseks tipptegijaks, 
öeldut kinnitavad kunagised saavutused söerajal.

Taasiseseisvunud Eestis katkes tehnikaspordialade tegevus 
rahanappusel mõneks ajaks, Speedway osas jäi paus küll pike-
maks. Tänasel päeval on meil speedway populariseerimisega 
uuesti ametis Väino Haab ja Ken Viidas, ning meestel on kuri plaan 
meie kanti uus rada rajada ning Speedway koolitusega tõsisemalt 
tegelema hakata. Ainus ja suurim mure on järelkasv.

Tulemuste poole pealt on algus on olnud paljutõotav, möödu-
nud hooajal korraldatud Eesti karikavõistluste sarjas toodi 
Jõelähtme valda kaksikvõit Ken Viidas I ja Väino Haab II koht.

2012 aasta Speedway Eesti meistrivõistluste esimene etapp 
toimus 12.05.2012 Kohtla-Nõmmel. Vaieldamatu favoriit Ken Vii-
das saavutas etapivõidu. Väino Haab katkestas poolfinaalis ja saa-
vutas kuuenda koha.

Ka tänavune suvi tõotab tulla huvitav, Speedway  kalenderplaan 
lubab järgmist:
02.06 – Ranna Speedway  karikas Tabasalus RSW/FIM 500)
30.06 – EMV/EKV 2. etapp Tabasalus (RSV/FIM 500+ Flattrak)
25.08 – Ranna Speedway  karikas Tabasalus (RSW/FIM 500)
31.08 – EMV/EKV 3. etapp Kohtla-Nõmmel (kõik klassid, öine)
29.09 – EMV/ EKV 4. etapp Tabasalus (kõik klassid)

Kalendrisse lisandub vähemalt üks võidusõit juulikuus (RSW/
FIM 500). Kuupäev hetkel lahtine ja hooaja lõpushow retro-
pillidega! Ootame kaasa elama ja kellel huvi Speedway  vastu, 
võtke ühen dust aadressil: tskjoelahtme@hot.ee või ken.speedway@
gmail.com

Priit Põldma

 Jõelähtme vallavalitsus 
esitas taotluse ja sai posi-
tiivse vastuse projektile 
“EOK tuleb kooli”. Projekti 
raames said toetust spordi-
inventari soetamiseks kõik 
kolm valla kooli.
Pidulik projekti lõpetamine toi-
mus 19. aprillil Loo Keskkoolis. 
Spordiinventari üle andma ja 
kooliperega kohtuma olid saa-
bunud Mart Siimann, Jaak Salu-
mets ja Peeter Lusmägi. Toimus 
ka võrkpalli näidistreening, mil-
le viisid läbi TTÜ võrkpallurid. 
Eesti Olümpiakomitee koostöös 
kohalike omavalitsustega eral-
das spordiinventari üldharidus-
koolidele enam kui 100 000 euro 
eest. Projekti partneriks oli AS 
Sportland. EOK president Mart 
Siiman kirjutas Loo kooli külalis-
te raamatusse järgmised sõnad:

“Siiras rõõm oli kohtuda 
sära vate silmadega nutikate ja 
spordisõbralike Loo Keskkooli 
õpilaste ja õpetajatega ja 99 

päeva enne Londoni olümpia-
mänge vestelda spordist, spordi-
rõõmust ja spordi esteetikast.” 
  Eesti Olümpiakomitee alus-
tas 2010. aastal projekti “EOK 
tuleb kooli” eesmärgiga eden-
dada liikumisharrastust kooli-
des. Projekti raames toetati üld-
hari duskoole sportmängude 
inventariga (jalgpallid, korv pal-
lid, käsipallid, võrkpallid ning 
saalihoki varustus). Projekti rea-
li seerimise eel duseks oli koha-
like omavalit suste kaasalöömine 
omafinant see ringuga vähemalt 
50% ula tuses. Rahalisi vahen-
deid eral dati nn. pearaha põhi-
mõttel. Kolme aasta jooksul lii-
tus EOK initsiatiiviga 136 koha-
likku omavalitsust 15 maa kon-
nast ning projekti kogumaksu-
museks kujunes 105 139 eurot. 
Selle sum ma eest jõudis kooli-
deni 873 jalgpalli, 1487 korvpalli, 
135 saalihoki komplekti, 131 
käsi palli ja 1254 võrkpalli. Eesti 
Olüm piakomitee tege vust fi-
nantseeritakse suures osas ette-
võtete sponsortoetuste abil. 

Priit Põldma

EOK külastas Loo Keskkooli

Speedway 
hooaeg algas

Rallisportlane Martin Adamson 
alustas hästi

Tiger Cup 2012

Meie edukas allveeujuja
Uuskülas kasvanud Aleksandr Drozdov on sirgunud 19-aastaseks 
tubliks spordimeheks, kes kuulsust kogunud nii Eesti meistri-
võistlusel kui ka ülemaailmsetel võistlustel. Treeninguid alustas 
noormees 1995 Maksim Merkuri käe all Eesti Alveeujumise Spordi-
klubis. Ta on Eesti võistkonna koosseisus võitnud allveeujumise 
Euroopa Meistrivõistluste 4x100 meetri pronksmedali (2010 aastal 
Kaasanis). Tänavu on auhindu ka juba individuaalvõistlustel:  Eesti 
2012. aasta meistrivõistluste 6 esikohta ning üks teine koht. Aprillis 
Poolas toimunud 4nd Round of Finswimming World Cup 2012 
saavutas noormees 1. koha 100 meetris. Aleksandri tänavuse 
hooaja ettevalmistused mööduvad Inglismaal, Leedsi ülikoolis,
 kus noormees ka õpib. Priit Põldma

Speedway...



Olete oodatud Jõelähtme-Kuusalu laulu- ja tantsu-
peole KARUKELLAD HELISEVAD 2. juunil 2012 
kell 17.00 Jägala-Joale.

Laulupeo kunstiline juht on Karin Soosalu, assis-
tent – Kadri Lepik, kunstnik – Anu Karjatse.

Laulu- ja tantsupeol astuvad üles Jõelähtme ja 
Kuusalu valla taidlejad, samuti on kohal mitmed 
kollektiivid Rae ja Viimsi vallast ning Tallinnast. Laulu-
päevale on registreerunud 22 erinevat laulukollektiivi 
435 lauljaga ja 19 tantsurühma 257 tantsijaga, samuti 
Kuusalu puhkpilliorkester ning Randvere pasuna-
poisid. Oma lauludesse ja tantsudesse on sisse põi-

mitud mõtisklused looduse haprusest ja ilust, elu 
võima likkusest selle keskel ja tulevikulootustest. 
Esiette kandele tuleb Erki Meistri sulest spetsiaalselt 
sellele laulupäevale kirjutatud uudisteos “Karukellad 
heli sevad”, mille sõnade autoriks on Ruu küla elanik 
Jaan Tepp.

Bussid väljuvad Loolt kell 16.00 (läbi Kostivere ja 
Jõelähtme) ja Kaberneemest kell 16.00 (Neemes 
16.20).

Peo kestvus: 2 tundi, sissepääs vaba.
Täiendav informatsioon: Elle Himma, tel 6054881, 

e-post elle.himma@joelahtme.ee
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Hei, Jõelähtme 
rahvas!

Jaanipäev on tulemas ja 
külades süttivad oma pere-

dele jaanilõkked.
Teeme ühe vahva ürituse ka 
üheskoos, nii nagu aastaid 
tagasi kihelkonnapäevadel.

Kutsun külasid kokku panema 
võrkpalli meeskonna ja 

peame maha üks sõbralik, 
kuid tuline võrkpallilahing!

Kõik saavad auhinna, kuid 
tiitleid on vaid üks ja see on – 

“KANGE JAAN”

23. juunil kell 14.oo olge 
valmis Jõelähtme Rahvamaja 

võtkpalliplatsil.
Mäng toimub liivas.

Info ja registreerimine tel. 
53978896, Maie. Jüri Paavel 

on asjaga kursis ja toetab 
meid.

Kell 18.oo jagatakse 
vabaõhulava platsil võidutuld 

küladele ja õhtu jätkub ka 
Jõelähtme platsil.

Kella 19.30 paiku algab 
Jaaniõhtu melu tantsu ja 

mängudega.
Platsil ka puhvet.

Tulgem ühiselt Jaanilõkkele, 
hea tujuga vastu aasta 

pikemale ööle!

Jõelähtme valla koolide
1.- 6.kl. õpilaste

spordipäev toimub

reedel, 1. juunil 2012. a.

kell 9.00-12.00
Loo staadionil

Avaldame sügavat kaastunnet

ADO EHA  21.03.1917 – 26.03.2012
MAIMU EEK  24.03.1927 – 24.03.2012
TOOMAS PÕLDME 04.12.1942 – 26.04.2012
AILI PÄRNAMÄGI 10.06.1961 – 27.04.2012
JÜRI PAJU  25.11.1948 – 29.04.2012
VAIKE RANNALA 05.01.1947 – 08.05.2012
HILLI ÕUNAP  14.12.1934 – 15.05.2012

Teatame teile kurbusega , et 
15. mail 2012. a. lahkus meie hulgast

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi üks asutajaliige 

Hilli Õunap
Mõtleme tänutundega tema tööle ja 

panusele meie valla laste heaks

Jõelähtme Lastekaitse Selts
Jõelähtme vallavalitsus

Avaldame sügavat kaastunnet

Tarmole ja Toomasele peredega

Hilli Õunapi
surma puhul.

Sõbrad Saha ja Maardu külast, 
Jaanus Hiis Saha külast

Elu on laul, nii habras ta viis, heliseb hetk... ja katkeb ta siis.

Sügav kaastunne Toomasele ja Tarmole peredega kalli ema

Hilli Õunapi
14.12.1934 – 15.05.2012

lahkumise puhul. 

Linde jt Peetri omad

HILLI ÕUNAP
14.12.1934 – 15.05.2012
Just sellisena – särasilmse ja rõõmsa-
meelsena, lauluhimulise ja kergejalgsena 
jääb Hilli meie mõtetesse ja mälestustesse.

Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR mälestab 
oma kauaaegset liiget ja avaldab sügavat 

kaastunnet omastele.

28.04 kell 12.15 põles kulu Jõelähtme vallas Vana-Narva 
maanteel. Pirita päästjad kustutasid umbes 200 ruutmeetri 
suuruse kulupõlengu.
28.04 kell 13.23 läks Jõelähtme vallas Saviranna 
külas lõkke tegemisel lõkkekoha ümber põlema 
mõne ruutmeetri suurusel alal kulu. Majad olid 
õnnetuskohast umbes 20 meetri kaugusel, 
Muuga päästjad kustutasid põlengu.
28.04 kell 18.57 põles umbes 0,1 hektari suurusel alal kulu Jõe-
lähtme vallas Jägala külas. Muuga päästjad kustutasid põlengu.
29.04 kell 01.05 põlesid Maardu teel Uuskülas kulu ning rehvid. 
Põlengu suurus oli umbes 300 ruutmeetrit, Muuga päästjad 
kustutasid põlengu.
14.05 kell 14.32 teatati häirekeskusele tulekahjust Lool Saha teel 
asuvas ettevõtte tööstusruumis. Päästjate saabudes põles hoone 
lagi mõõtmetega 5×10 meetrit ja osaliselt katusekonstruktsioone. 
Päästjad töötasid kahes osas, ühed hoones sees ning teised 
katusel. Päästjad lokaliseerisid põlengu kella 15.42-ks ning 
likvideerisid selle kella 16.31-ks. Tulekahju kustutamisel osalesid 
Kesklinna, Muuga, Lilleküla, Saue ning Assaku päästjad ning 
päästetehnika. Momendil on põlengu tekkepõhjus selgitamisel, 
inimesed õnnetuses vigastada ei saanud.
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Palju õnne Virve Lääne!

Meie valla kultuurielu üks alustalasid Virve Lääne on Loo ja 
Jõelähtmega tihedamalt olnud seotud aastast 1987, mil ta asus 
tolleaegse Tallinna Näidislinnuvabriku sovhoosi a/ü klubi 
juhatajaks. Ta on juhatanud Loo kultuurielu, asutanud mitmeid 
rahvamuusikaansambleid, asutanud rahvatantsuansambli 
(Loolille eelkäija), aastast 2001 on teinud ettevalmistusi muusi-
ka kooli asutamisele (asutati 2010), aidanud läbi viia laulupäevi 
ja muid ülevallalisi suurüritusi, õpetanud viiulimängu ja juha-
tanud koore. Virve Läänel on viiulimängu staaži 52 aastat ja 45 
aastat aktiivset kontserttegevust nii Eestis kui raja taga. Soo-
vime talle tervist, huumorimeelt, tublisid pillilapsi ja jätkuvat 
piiritut armastust muusika vastu.

Õnnitlevad Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool,
Jõelähtme Vallavalitsus

Ajalehe Jõelähtme 
vallaleht väljaandja on 
Jõelähtme Valla volikogu ja 
Vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil: 
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised kui 
ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste tel-
limine 6462214, 58189131, 
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Anna Zuntova ja Igor Zuntov
poeg Marcus Zuntov 29.03.2012

Kati Heliste ja Erki Heliste
poeg Andri Heliste 28.04.2012

Piret Vainomäe ja Jaanus Raudjärv
poeg Hendrik Raudjärv 09.05.2012

Jõelähtme Valla 
Keskraamatukogu 
töökorraldus suvel

Puhkuste ajal väiksed 
raamatukogud avatud 
nädalas 1 päev 
Kaberneeme raamatu-
kogu: 
21. maist – 17. juunini 
avatud teisipäeviti kell 
10.00–15.00
Neeme raamatukogu: 
1. – 28. juulini avatud 
teisipäeviti kell 10.00–
15.00.
Loo raamatukogu: 
avatud 1. juunist – 
31. augustini:
Esmaspäev 10.00–19.00, 
Teisipäev 10.00–18.00, 
Kolmapäev 10.00–18.00, 
Neljapäev 10.00–18.00, 
Reede 9.00–17.00, 
Laupäev suletud.
Jõelähtme raamatu-
kogu: 
suletud 2.–29. juulini.
Kostivere raamatukogu: 
4.–17. juunini avatud 
kolmapäeviti kell 10.00–
15.00

Jõelähtme vallavalitsus õnnitleb
100 juubelil

Elfriede Loopere
Jägala külast

1. juuni 2012. a.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme Vallavalitsuse ja volikogu poolt algatatud detail-
planeeringud:
1. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 19.04.2012 vastu korralduse nr 217 
“Loo alevik Vibeliku tee 19, 19g ja 21e maaüksuste detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” sihtotstarbed 
– tootmismaa, planeeritava ala suurus on 1,2 ha. Vibeliku tee 19, 19g 
ja 21e maaüksused paiknevad Loo aleviku keskuses, piirnedes Talleggi 
tootmisterritooriumiga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
liita Vibeliku tee 19, 19g ja 21e maaüksused ja laiendada Vibeliku tee 
21e maaüksusel olevat tootmisüksust. Kavandatav detailplaneering on 
kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohane.

2. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 19.04.2012 vastu korralduse nr 218 
“Jõesuu küla Ärdupõllu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koosta-
mise algatamine ning lähteülesande kinnitamine” sihtotstarve – maa-
tulundusmaa, planeeritava ala suurus on 6,41 ha. Ärdupõllu maaüksus 
paikneb Jägala jõe kaldal, piirnedes üldplaneeringu kohase tiheasus-
tusalaga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ärdupõllu 
maa üksuse osaline muutmine elamumaaks, maa-ala kuni 5 krundiks 
jaotamine, ehitusõiguse määramine kuni 5 üksikelamu ja 5 abihoone 
ehitamiseks. Kavandatav detailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla 
üldplaneeringu kohane.

3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.04.2012 vastu otsuse nr 287 
“Kaberneeme küla Lääne-Aksli 2, Ploomi ja Põõsa maaüksuste detail-
planeeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” sihtots-
tarbed – elamumaa, planeeritava ala suurus on 9685 m2. Koostatava 
planeeringu eesmärk on korrastada krundipiire ning ette näha elamu-
maa kruntide moodustamine Põõsa ja Lääne-Aksli 2 kinnistutest. De-
tailplaneeringuga määratakse ehitusõigused ja hoonestustingimused 
kuni neljale rajatavale üksikelamule ning ühele olemasolevale elamule. 
Määratakse juurdepääsud ja taristuga varustamine ning keskkon-
natingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. 
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme 
Vallavolikogu (Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee), 
koostamise korraldaja on Jõelähtme Vallavalitsus (Jõelähtme küla, Har-
jumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee) ning koostaja on Realarhitektid OÜ 
(Kosemetsa 14, Tallinn 12012, ralf@arhitektid.ee).
EELIS andmebaasi kohaselt (04.10.2010 seisuga) planeeringualal ja 
selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid, hoiualasid, 
püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid või kaitstavate looduse 
üksikobjekte. Planeeritav ala piirneb Pirita jõeoru maastikukaitsealaga. 
Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkon-
nas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kul-
tuuripärandit ega vara.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hinda-
mise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ (KeHJS) § 33 lõike 1 
punktis 3 nimetatud detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS 
§ 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, 
on koostatud järgnev analüüs.
Kavandatav tegevus ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja keskkon-
najuhtimissüsteemi seaduse“ § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimis-
tusse, mille korral keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbivii-
mine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 
1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav 
tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käes-
oleval juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 
nimetatud tegevuse alla, so tegemist on infrastruktuuri ehitamine ja 
hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 
“Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju 
hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ (VV määrus) 
§ 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise 
vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata 
juhul linna arendustööde (näiteks elamurajooni, vangla rajamine), välja 
arvatud üksikute elamute ehitamine, korral. VV määruses nimetatud lin-
na aren dustööd on määratlemata õigusmõiste, mistõttu ei ole täpselt 
selge, mis tegevused ja objektid linna arendustööde alla peaksid kuu-
luma. VV määrus põhineb Euroopa Nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ 

“Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta“ 
(KMH direktiiv) (muudetud Euroopa Nõukogu direktiiviga 97/11/EÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2003/35/EÜ) lisal 2. 
Täpsemalt VV määruse § 13 punkt 2 põhineb KMH direktiivi lisa 2 punk-
til 10b “Linnaarendustööd, sealhulgas kaubanduskeskuste ja parklate 
ehitamine“. Nimetatud punkti sisu on avatud Euroopa Komisjoni juhen-
dis “Interpretation of defi nitions of certain project categories of annex I 
and II of the EIA Directive“. Linna arendustööd võiksid hõlmata järgmisi 
objekte: kaubanduskeskus, autoparkla, garaaž bussidele, elurajoon, 
haigla, ülikool, staadion, kino, teater, ühisveevärk- ja kanalisatsioon. 
Juhises toonitatakse, et kuigi on kasutatud sõna “linn“, mõistetakse 
selle all ka väljaspool linnalisi asulaid tehtavaid arendustöid, mille ise-
loom on sarnane nimetatule. 
Kavandatav detailplaneering on kehtivat Jõelähtme valla üldplanee-
ringut muutev. Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsu-
ses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel 
aadressil joelahtme.kovtp.ee.

4. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 17.05.2012 vastu korralduse nr 284 
“Vandjala küla Kusma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine ning lähteülesande kinnitamine” sihtotstarve – maatulun-
dusmaa, planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha. Kavandatava planeerin-
gu eesmärk on kinnistu jagamine moodustades maatulundusmaa siht-
otstarbega maaüksuse ning elamumaa sihtotstarbega krundile ühe 
üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga tuleb 
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, planeerida juurdepääs 
ja krunti teenindav taristu ning seada keskkonnatingimused planeerin-
guga kavandatu elluviimiseks. Kavandatav detailplaneering on kehtiva 
Jõelähtme valla üldplaneeringu kohane. Planeeringuala paikneb valla 
üldplaneeringu kohaselt hajaasustuses, miljöökaitsealal ajaloolise küla-
tuumiku servas, kus maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamumaa.
5. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 17.05.2012 vastu korralduse nr 285 
“Vandjala küla Saare kinnistu detailplaneeringu koostamise algata-
mine ning lähteülesande kinnitamine” sihtotstarve – maatulundus-
maa, planeeritava ala suurus on 7,65 ha. Kavandatava planeeringu 
eesmärk on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine Saare 
maaüksuse kirdeossa Vandjala tee äärde üksikelamu ja abihoone ehi-
tamiseks. Planeeringuga tuleb määrata krundi ehitusõigus ja hoones-
tus-tingimused, planeerida juurdepääs ja krunti teenindav taristu ning 
seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. 
Kavandatav detailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneerin-
gu kohane.
Korraldustega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses tööpäe-
viti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
(joelahtme.kovtp.ee).

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu:
1. Loo küla Kaasiku 2 kinnistu (24504:008:0576) detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toi-
mub Jõelähtme vallamajas 12. juunil 2012 algusega kell 15.30.
Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda 
Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast neljapäe-
vani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt on detail-
planeeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla 
kodu lehel (joelahtme.kovtp.ee.)

Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud:
1. Iru küla Iru külaplats kinnistu (24504:002:0407) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 11. juunist kuni 25. juunini 2012. Planeeritava 
ala suurus on 4164 m2. Planeeringu koostamise eesmärk on määrata 
kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike 
ehitiste maa äriotstarbeta puhke- ja spordiehitiste püstitamiseks. De-
tailplaneering ei sisalda kehtestatud Jõelähtme valla üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneering on algatatud 
Jõelähtme Vallavalitsuse 05.04.2012 korraldusega nr 191.

2. Iru küla Nurmevälja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Planeeritava ala moodustavad 
Ämma tee 65/67/69 (24504:002:0467), Välja tee 3 (24504:002:0466) 
Välja tee 2 (24504:002:0465), Välja tee 1 (24504:002:0464), Nurme 

tee 3 (24504:002:0463), Nurme tee 2 (24504:002:0462), Nurme tee 1 
(24504:002:0461) ja Välja tee (24504:002:0486). Planeeritava ala suurus 
on ca 3,98 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks. Planeeringuga kavandatakse valla üldpla-
neeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmist eesmärgiga pla-
neerida varem kavandatud elamuala asemele logistikakeskus. Selleks 
tehakse ettepanek moodustada ärimaa sihtotstarbega maaüksus. 
Iru küla Nurmevälja detailplaneeringu koostamine on algatatud 
Jõelähtme Vallavolikogu 22.12.2011 otsusega nr 254.

3. Koogi küla Salu maaüksuse (24504:008:1301) detailplaneeringu ava-
lik väljapanek toimub 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Planeeritava ala 
suurus on 18,3 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on olemasoleva 
Salu (maatulundusmaa) kinnistule kümne elamumaa sihtotstarbega 
krundi, kahe transpordimaa sihtotstarbega krundi, kahe tootmismaa 
sihtotstarbega krundi (tehnorajatistele – puurkaevule ja elektri ala-
jaamale) ning ühe maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse moo-
dustamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks. Planeeritavad elamumaa krundid jäävad 
üldplaneeringu tingimustes sätestatust väiksemad.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 25.04.2005 
korraldusega nr 477 ning Jõelähtme Vallavolikogu 29.07.2008 otsusega 
nr 384 on jätkatud planeeringu koostamist uuendatud lähteülesande 
alusel valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.

4. Koogi küla Koogi I maaüksuse (24504:008:0590) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Planeeritava 
ala suurus on 19 ha. Alale on kavandatud kümme elamumaa sihtotstar-
bega krunti, neist kaheksa üksikelamu ehitamiseks ning kaks paarisma-
ja ehitamiseks, kaks ärimaa sihtotstarbega, kolm transpordimaa sihtots-
tarbega ning 1 tootmismaa sihtotstarbega (elektri alajaamale) krunt ja 
üks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 13.06.2007 kor-
raldusega nr 379.

5. Neeme küla Kärka 2 maaüksuse ja Reinu IX maaüksuse osa detail-
planeeringu avalik väljapanek Kärka 2 (katastritunnus 24505:001:0279) 
maaüksuse osas toimub 11. juunist kuni 25. juunini 2012. Planeeritava 
ala suurus on ca 1 ha. Detailplaneeringuga ei kavandata maaüksuse 
jagamist. Planeeringuga on tehtud ettepanek muuta maa sihtotstarve 
elamumaaks ning rajada krundile üks üksikelamu ja kaks abihoonet. 
Detailplaneering ei sisalda Jõelähtme valla üldplaneeringu põhilahen-
duse muutmise ettepanekut. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme 
Vallavalitsuse Jõelähtme Vallavalitsuse 14.02.2005 korraldusega nr 332 
”Neeme küla Kärka 2 maaüksuse ja Reinu IX maaüksuse osa detailpla-
neeringu koostamine ja lähteülesande kinnitamine”. 

6. Uusküla küla Kiige (24504:004:0690) maaüksuse detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Planeeritava 
ala suurus on 2,5 ha. Alale on moodustatud kaks ärimaa sihtotstarbega 
krunti, üks tootmismaa sihtotstarbega krunt reoveepumplale ning kaks 
transpordimaa krunti. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldpla-
neeringu põhilahenduse muutmiseks. Jõelähtme valla üldplaneeringu 
järgi paikneb planeeringuala tiheasustusalal, kus maakasutuse juhtots-
tarve on maatulundusmaa. Planeeringuala paiknemine Muuga sada-
ma idaosa ja sadamat teenindava raudteejaama vahetus läheduses 
loob eelduse planeeringuga kavandatavaks tegevuseks.
Uusküla küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu koostamine on algata-
tud Jõelähtme Vallavalitsuse 10.05.2006 korraldusega nr 526 ”Uusküla 
küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine”. Jõelähtme Vallavolikogu 26.01.2012 otsuse 
nr 267 “Uusküla küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu koostamise 
jätkamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät-
mine“ alusel jätkati detailplaneeringu koostamist valla üldplaneeringut 
muutva planeeringuna. Detailplaneeringute põhijoonise ja seletuskir-
jaga on võimalik tutvuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal 
esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning 
samaaegselt on detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pan-
dud Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee.).

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampak ku-
mise korras hoonestamata kinnistu aadressil Harju maakond, Jõe-
lähtme vald, Loo alevik, Jõeääre tee 28 (kinnistu pindala 2119 m2, 
katastritunnus 24504:002:0591, registriosa nr 9209702, elamumaa 
100%). Kinnistu võõrandamise alghinnaks on 45 000 eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 04. juuni 2012 
kell 9.45 Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Jõelähtme küla, 
Jõelähtme vald, Harjumaa. Pakkumiste avamise aeg on 04. juuni 
2012 kell 10.00 ja pakkumiste avamise asukohaks on Jõelähtme 
Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

1. Kinnistu võõrandatakse alljärgnevatel tingimustel: 
1.1. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama 

nummerdatult ja allkirjastatult ning alljärgnevas järjekorras and-
med ja dokumendid: 

1.1.1. pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;
1.1.2. nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel 

kehtestatud tingimustel; 
1.1.3. pakkuja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja 

aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, 
asukoht ja aadress, kontaktandmed;

1.1.4. juriidilistel isikutel äriühingu põhikirja kohase pädeva 
organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks; 

1.1.5. juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
1.1.6. pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende erinevuse 

korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat; 
1.1.7. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri 

ja pakkumise kehtivusaeg;
1.1.8. koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast 

dokumendist; 

1.1.9. pangaarve rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagas-
tada tagatisraha; 

1.1.10. pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, mil lel 
peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varus-
tatud tekstiga “Kinnistu enampakkumine. Mitte avada enne 
04.06.2012 kell 10.00”. 

1.2. ostuhind tuleb tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul müügi-
lepingu sõlmimise päevast; 

1.3. müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse 1 kuu jooksul 
arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest; 

1.4. juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi 1 kuu jooksul 
alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest kinnistu ost-
miseks müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks 
ning lepingu sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

1.5. pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema 
esitatud eesti keeles ja pakkumishind eurodes;

1.6. objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sh. 
notari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses ostja;

1.7. vara antakse üle notariaalse lepingu sõlmimisega;
1.8. enampakkumise osalemistasu suuruseks on 30 eurot, 

taga tis raha suuruseks on 500 eurot.
Osalemistasu ja tagatisraha tuleb tasuda Jõelähtme Vallavalit-

suse arvele SEB Pank a/a 1000 201 890 5004 hiljemalt 03.06.2012 
ning märkida selgituseks ostetava objekti aadress. Tagatisraha 
tagastatakse mittevõitnud osalejate pangaarvele 3 tööpäeva 
jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Võitnud 
pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha ettemaksuna tasumi-
sele kuuluva ostuhinna sisse. Täiendav info: Kätlin Madis, katlin.
madis@joelahtme.ee, telefon 605 4857; Teet Sibrits, teet.sibrits@
joelahtme.ee, telefon 508 4284, Ülo Laanemets, ulo.laanemets@
joelahtme.ee, telefon 515 7425.

Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega 
nr 173 Harju maakonnaplaneeringu “Rail Baltic 

raudtee trassi koridori asukoha määramine“, 
Harju maavanem algatas 19.04.2012 korraldusega 
nr 661-k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude 

strateegilise hindamise. 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seadusele on maakonnaplaneeringu koostamise puhul 
keskkonna mõju strateegiline hindamine kohustuslik. Maakonna-
planeeringu eesmärk on 1435 mm standardil põhineva Rail 
Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine selliselt, et 
tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn-Pärnu-Riia raud-
tee, mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.

Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju Maavalitsus, 
planee ringu kehtestab maavanem. Nii planeeringu koostaja kui 
keskkonnamõju strateegiline hindaja valitakse riigihanke 
tulemusena. Harju maakonnaplaneeringu “Rail Baltic raudtee 
trassi koridori asukoha määramine“ algatamise otsuse ja kesk-
konna mõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on 
võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse veebilehel aadressil 
http://www.harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-
trassikoridori-asukoha-maaramine
ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Rooskrantsi 12, 15077, 
Tallinn).
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MÜÜN 
Soodsa hinnaga frees asfalti. 
Vajaduse korral transport ja 
konsultatsioon. Tel. 53818801

Müüme ja paigaldame turu-
liidriks olevaid klaasplastist 
lipumaste 5565 5009, 
www.hobesolg.ee, mastid@
hobesolg.ee Schwenn Seene.

TÖÖ
Pakume tööd eramu korista-
misel Neemes. Koristatava 
pinna suurus 150 m2. Huvi 
korral helistada tel 5165054.

Maja projektid. Ehitusluba, 
kasutusluba. Mõõdistamine. 
5220023 M. Mikk

OST
Ostame tehnilist hõbedat ja 
nõuka-aegsete elektrikilpide 
sisu. 58 434 717

Soovin osta garaažiboksi Loo 
alevikus. Tel. 5217642

Ostan tehnikat, nii töökorras 
kui remonti vajavat – traktor, 
kombain, sõiduk, veok jne. Sa-
mas ostan ka vanametalli, ra-
ha kohe. Pakkuda võib kõike, 
tel 5678 6526

Müüa kartulit!
15 kg sangadega paberkott – 5€

30 kg paberkott – 10€
8 kg – 3€

Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta jt.

Kojutoomine Kostivere, Loo ja Iru piirkonnas. 
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

Raamatupidamisarvestuse 
teostamine firmadele, aru -

andlus maksu- ja statistika-
ametile, aastaaruanded. Info: 
www.raamatupidamine24.eu,

telefon 5565 3880

KAATRI RENT
koos juhiga, reisid saartele, veesuusa ja 

tuubisõidud.

Tel 5165054 

Koduleht: www.merereisid.webs.com


