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 Kolmapäeval, 11. juulil kell 18.00 
toimus Loo spordihoone kõrval uue 
kunstmurukattega tenniseväljaku 
avamine.
Projekti eestvedajateks olid endine alevi-
kuvanem Andrus Umboja ja praegune 
alevikuvanem Andrus Sepp. Projekti ko-
gumaksumuseks kujunes 34 699 eurot, 
millest 90% saadi LEADER projektist. 

Omaosaluse toetuse projektile andis 
Jõelähtme vallavalitsus. Kohale oli tulnud 
huvilisi nii Loolt, Kostiverest, Irust ja 

kaugemaltki. Tegemist on esimese taolise 
avaliku mängimisvõimalusega Jõelähtme 
ja Rae vallas.

Tänaseks võib öelda, et Jõelähtme 
vallas on kaks erisugust tenniseväljakut: 
Lool kunstmuru kattega ja Iru külas tar-
taankattega tenniseväljak. Iga soovija 
võib valida omale sobivaima mänguplat-
si. Võrreldes Tallinnaga on ka hinnakiri 
soodne, ja veel soodsam oma valla täis-
kasvanutele ja eriti lastele. Võimalus on 
astuda ka püsikliendiks ja tasuda hooaja 
tasu.

Täpsemalt loe hinnakirja kohta lk. 3.

 Kolmapäeval, 18 juulil, kõigest 
nädal aega pärast Loo aleviku tenni-
seväljaku avamist toimus juba järg-
mine Jõelähtme valla tennisevälja-
ku avamine.
Sedapuhku siis Iru külas ja MTÜ Iru 
Ämma klubi eestvedamisel. Erinevalt 
Loo aleviku tenniseväljaku kunstmuru 
kattest saab Irus kätt proovida tartaan-
kattega väljakul.

Asjatundjate hinnangul on tartaan-
kattega tenniseväljakul palli liikumine 

kiirem ja seetõttu ka mängutempo aktiiv-
sem. Lisaks tenniseväljakule sai Irus val-
mis ka pere pisematele mõeldud laste 
liikluslinnak.

Projekti maksumuseks kujunes 70 800 
eurot, millest PRIA toetus moodustas 
63 720 eurot. Projektijuht Arno Kannikese 
sõnul on tegemist alles algusega. Täna-
seks valminud spordiväljak ja liikluslinnak 
on vaid üks osa plaanitavast. Tulevikus 
peaks valmima veel ka külamaja, mille 
ehitust kavatsetakse finantseerida Eesti 
Energia, PRIA ja Jõelähtme vallavalitsuse 
toel. (Priit Põldma)

Jõelähtme vallas avati kaks uut tenniseväljakut

Teist ametiaega Neeme külavanemana tegutsev Sirje Põllu annab muusikatunde nii oma küla lasteaias ja koolis kui ka väljaspool Neemet. Muuhulgas saab koolis tema käe all tegeleda 
koorilauluga. Lisaks sellele võib kuueklassilises Neeme koolis tundidevälisel ajal ka veel näiteks näidelda ning klaveri- ja kitarrimängu õppida (vaata lk 4-5). Martin Rits

Neeme külas käib vilgas elu Volikogu töömailt
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Vilets suusailm
K ui naabrimees äkki saabunud 

vihmasabina peale oma grilli-
mistarvikud katuse alla pidi viima, 
siis kostus kõva häälega öeldud 
lause: “On ikka s..t suusailm, ise-
gi grillida pole võimalik”. Jah, ega 
osanudki kuidagimoodi teda lo-
hutada. Ütlesin vaid, et oleme vii-
maste aastatega sooja lõunamaise 
ilmaga ilmselt liiga ruttu ära harju-
nud.
Lapsepõlvest mäletan, et paljalt 
paduvihma käes jooksmine oli vä-
ga tore ja lõbus tegevus. Ja minu 
arust on vahva, et ilmad pole 
päevast-päeva samasugused. 
Ei kostnud mu repliigi peale see naabrimees midagi enam. Eks ta 
mõnevõrra noorem ka...
Õues ajaveetmise võimalused on vallas igatahes viimase kuuga 
igati meeldivamaks muutunud. Vabas õhus tennist mängida saame 
nüüd nii Loo alevikus kui ka Iru külas. Valida saab kunstmuru kattega 
väljaku Lool või hoopis tartaankattega Iru platsi vahel. Kunstmuru 
kattel pidi asjatundjate hinnangul olema palli liikumine aeglasem 
ja seetõttu peaks see sobima väiksema kogemusega mängijatele. 
Mõlema projekti suurtoetajaks oli euroliit oma LEADER program-
miga. Kuuldavasti esitas ka MTÜ Neeme Tennise Akadeemia projek-
titaotluse Neeme avaliku tenniseväljaku ehitamiseks. Seekord veel 
siiski raha ei saadud, ehk edaspidi. Seega võib öelda, et valda on ta-
banud suur tennisemängu buum.
Valmimas või juba valminud on ka mitmed kergliiklusteed ning pare-
mini on võimalik harrastada nii kepikõndi kui ka rattasõitu. Kohtusin 
hea tuttava naisterahvaga Loo alevikust, kes just tuli rattaga rannast 
päevitamast. Jutu käigus mõtlesin, et üsna pea peaks olema võima-
lik rattateidpidi Loo alevikust otse mere äärde päevitama sõita. Üks 
väike lõik Iru külas Ämma teel jääb arendaja südametunnistusele, 
kes küll on lubanud kindlasti kergliiklustee kohe-kohe välja ehitada. 
Pikemalt valla teedeehitusest kirjutab juba selles lehenumbris kom-
munaalnõunik Indrek Mäeküngas.
Peatselt algab ka reaalne ehitustegevus Kostivere põhikooli juures. 
Keskeltläbi poole ehitusrahast saame jällegi euroliidult ja pool jääb 
vallal tasuda. Esmajärjekorras alustatakse ehitust just spordisaali, 
raamatukogu ja perearstikeskuse poolelt. Täpsemaid andmeid leiate 
samalt leheküljelt vallavanema kirjutisest.
Kokkuvõtteks võime nentida, et sportimisvõimalusi vallas peaks 
jaguma. Ole mees ja tegutse ainult. Loodetavasti ei pea meist keegi 
pugema vabanduste taha, et olümpiamängude ajal teeme tugitooli-
sporti või et väljas on vilets suusailm.

Priit Põldma.

See aasta on vallale mär-
kimisväärne uute kergliik-
lusteede ehituse poolest.
Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Iru külas on lõplikult valmis 
saanud Linnuse-Iru tee ja Äm-
ma tee kergtee, Uuskülas Maar-
du tee kergtee ning Ämma tee-
Loovälja tee kergtee. Osaliselt 
uueneb Loo tee kergtee.

Nagu kõigil teedel, on ka 
neil oma lugu.

Vabariigi valitsus hakkas ligi 
kuus aastat tagasi otsima lahen-
dusi liiklussurmade arvu oluli-
seks vähendamiseks. Lahendus-
test üks oli jalakäijate ja jalgrat-
turite jaoks eraldi teede rajami-
ne. Tänu sellele on parimatel 
aastatel liiklusõnnetuste ohv-
reid olnud aastas alla saja, pari-
mal aastal 78 (kuigi ka see arv 
on väga suur).

Harju maavalitsus algatas 
maakondliku teemaplanee-
ringu Harjumaa kergliiklusteed, 
mis kavandab teede ehituse 
lähima kümne aasta jooksul. Ka 
meie valda on kavandatud suh-
teliselt palju uusi kergteid, mille 
ehitamine sõltub ka omava-
hendite olemasolust. Uute tee-
de planeeringuga saab tutvuda 
maavalitsuse kodulehel.

Esmalt Ämma tee- Loovälja 
tee kergtee.

Maanteeamet algatas ca 
kümme aastat tagasi vabariigi 
suurima liikluskoormusega Tal-
linn-Narva maantee rekonst-
rueerimise menetluse, mille 
tulemuseks oli 2006. aastal val-
minud Loo-Maardu teelõigu re-
konstrueerimisprojekt.

Kahjuks mõjus ülemaailmne 
majandussurutis sedasi, et Eesti 
teedeehituse toetusrahad jõud-
sid kohale alles aastal 2009 ning 
märtsis 2010 sai AS Merko Ehi-

tus Maanteeameti tellimusel 
Loo-Maardu teelõiku rekonst-
rueerima hakata. Projekti koha-
selt ehitati Iru küla tehnopargist 
lähtuvalt Ämma tee kergliik-
lustee õhendustee tunnelist 
läbi kuni Loo muna ristmikuni 
ning sealt edasi kogujateele ehk 
Loovälja teele kuni Maardu jär-
veni ja sealt edasi kuni Maardu 
mõisa teeni. Kergtee kogupikkus 
on neli kilomeetrit.

Enne majandussurutist ka-
vandas riik Euroopa rahadega 
toetusprogrammi Tallinna ja 
selle lähiümbruse linnade ja 
valdade kergliiklusteede võr-
gustiku rajamiseks. Programm 
nägi ette toetust 85% ulatuses 
ning omavalitsuste omafinant-
seerimist kuni 15% ulatuses. 
Esialgu kümmet omavalitsust 
hõlmavas toetusobjektide ni-
mekirjas oli meie vallast Uus-
külas asuv 1,4 kilomeetri pikku-
ne Maardu kergtee.

Selle ehitus algas aastal 

2011, sel suvel saab lõik koos 
valgustuse ja uute bussipavil-
jonidega valmis. Töövõtjaks on 
EMV Skanska. See teelõik on 
piirkonnale tähtis, kuna Maardu 
linna Muuga aedlinna territoo-
riumil jätkub tee nelja km ula-
tuses kuni Muuga tee ja Altmet-
sa tee ristmikuni (hiljuti avati 
seal suur Maxima kaubandus-
keti keskus).

Kuna majandusolud olid 
aastatel 2009-2011 omavalitsus-
tele erinevad, sai meie vald tänu 
omafinantseerimise võimeku-
sele lisada toetusobjektide ni-
mekirja Iru küla kergtee ning 
Loo-Lagedi kergtee.

Iru küla Linnuse-Iru-Ämma 
tee ühe km pikkune kergtee 
koos valgustusega valmis juu-
nis-juulis 2012. Töövõtjaks oli 
Kiili Teed, alltöövõtjaks nagu ka 
Maardu tee ehitusel tänavaval-
gustuse Rito Elektritööd. Küla 
jaoks väga oluline kergtee ehitu-
se tingimuseks oli senini sõidu-

teena kasutatud Linnuse tee 
muutmine kergliiklusteeks. 

Linnuse tee on omapärane 
selle poolest, et ta asub Pirita 
jõe ürgorus kunagise Iru linnuse 
lähistel ning administratiivselt 
asub ta Tallinna linna halduster-
ritooriumil. Pika asjaajamise 
lõpptulemusena andis Tallinn 
selle tee kinnistu Jõelähtme val-
la omandisse ning vald sai taot-
leda toetusraha kergteede võr-
gustiku osa ehitamiseks. 

Nagu kõigil on oma hind, 
nii ka sellel kergtee lõigul. 

Kui senini kasutasid Iru küla 
mõned inimesed Linnuse teed 
sisse-väljasõiduteena Iru külast 
väga keerulise liikluskorraldu-
sega Narva mnt-Pärnamäe tee-
Vana-Narva mnt ristmikule, siis 
alates juulist selline võimalus 
kadus. 

Sõites igapäevaselt selle 
ristmiku kaudu, on hea meel 
tõdeda, et vähenenud liiklus-
koormus ristmikul on muutnud 
liikluse senisest tunduvalt ohu-
tumaks.

Eelnimetatud toetusprog-
rammi abil on vald tellinud 
Loo-Lagedi kergtee projekti 
ning kavandab selle ehitamist 
aastal 2013.

Maanteeameti Põhja re-
giooni tellimusel remonditakse 
sel aastal Loo teed ning Loo-
Saha-Vibeliku tee ristmikku 
ning rajatakse uus ringristmik 
Loo muna ristmiku piirkonda 
seoses perspektiivse logistika-
pargi arendusega. Loo teel re-
konstrueeritakse tänavavalgus-
tus ning osaliselt ka kergtee.

Aastal 2014 kavandab vald 
korraldada Jägala-Joa küla ning 
Neeme küla vahelise kergtee 
ehitamise koostöös Laheranna 
piirkonna arendajaga. Projekt 
on valmimisjärgus ning koos-
kõlastamisel maaomanikega 
ning Muinsuskaitseametiga.

Volikogu töömailt

Meie uued kergliiklusteed

 Jõelähtme vallavolikogu 
7. koosseisu 36. istungilt 
28.06.2012.

• Jõelähtme valla jäätme-
hoolduseeskiri. Täpsem sisusel-
gitus lk 7.

• Jõelähtme valla 2011. aasta 
konsolideeritud majandusaasta 
aruande kinnitamine. Kinnitati 
Jõelähtme valla 2011 aasta kon-
solideeritud majandusaasta 
aruanne bilansimahuga 
18 127 810 eurot ja aruande-
perioodi tulemiga 129 479 eu-
rot. Kinnitati Jõelähtme valla 
2011 aasta eelarve reservfondi 
kasutamise aruanne summas
6984 eurot. 

• Jõelähtme vallavolikogu 
30.11.2004 otsuse nr 149 “Avali-
kult kasutatavate teede nime-
kirja kinnitamine” lisa muut-
mine. Nimekirjast eemaldati 19 
teed, mille avalikuks kasutami-
seks määramiseks puudub sisu-
line vajadus. Need teed ei ole 
ühelegi isikule ainukeseks või-
malikuks marsruudiks elu- või 
töökohta liikumisel.

• Avaliku korra eeskiri. Eel-
nõuga kehtestatakse Jõelähtme 
valla avaliku korra eeskiri ja 
tunnistatakse kehtetuks Jõe-
lähtme vallavolikogu 26.11.2002. 

a. määrusega nr 2 kehtestatud 
“Jõelähtme valla avaliku korra 
eeskiri, heakorra- ja kaevetööde 
eeskiri ning koerte ja kasside 
pidamise eeskiri” alajaotusena 
kehtestatud “Avaliku korra ees-
kiri”.

• Maa erastamise eeltoimin-
gute tegemise delegeerimine 
Jõelähtme vallavalitsusele. Eel-
nõu esimese paragrahviga voli-
tab Jõelähtme vallavolikogu 
Jõelähtme vallavalitsust tegema 
kõiki maareformi seaduse § 222 
lg 1 lauses 3 nimetatud maa 
erastamise eeltoiminguid. Eel-
nõu teine paragrahv on jõus-
tumisnorm.

• Isikliku kasutusõiguse 
seadmine Laheranna Vesi OÜ 
kasuks. Otsuse jõustumisega 
saab vallavanem õiguse sõlmida 
Jõelähtme valla omandisse 
kuuluvate Jõesuu ja Ihasalu kü-
las asuvate maaüksustele isik-
liku kasutusõiguse lepingu La-
heranna Vesi OÜ kasuks.

• Haapse küla Strandhofi ja 
Männikäbi maaüksuste detail-
planeeringu koostamise pea-
tamine. Otsustati Strandhofi ja 
Männikäbi maaüksuste detail-
planeeringu koostamise menet-
lemine kuni Strandhofi ja Män-
nikäbi maaüksuste kaasomandi 
lõpetamiseni.

• Iru küla Iru külaplats kin-
nistu detailplaneeringu kehtes-
tamine. Planeeritavaks alaks on 
Iru külaplats kinnistu (katastri-
tunnus 24504:002:0407, sot-
siaalmaa alaliik üldkasutatav 
maa 100%, pindala 4164 m2). 
Planeeringu koostamise ees-
märgiks on määrata kinnistu 
maakasutuse sihtotstarbeks 
sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike 
ehitiste maa äriotstarbeta puh-
ke- ja spordiehitiste püstita-
miseks.

• Jõelähtme vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 29 “Jõe-
lähtme vallavara valitsemise 
kord” muutmine. Määrusega 
määratletakse hoonestusõigu-
sega koormamise võimalused 
ja otsustuskorras hoonestus-
õiguse seadmise isikute ring, 
sätestatakse hoonestusõiguse 
seadmise algatamise võima-
lused ning hoonestusõigusega 
koormamise konkursi tingimu-
sed.

Muudatustega luuakse kõi-
gile isikule võrdsed võimalused 
hoonestusõiguse seadmise 
taotlemiseks.

• Hoonestusõiguse seadmi-
se otsustamine. hoonestusõigus 
seatakse kogu Iru küla, Ämma 
tee 20 kinnistule pindalaga 4164 
m2 ning tähtajaga viisteist aas-
tat.

• Keskkonnaministrilt loa 
taotlemine Iru küla Ämma tee 
20 kinnistu sihtotstarbe muut-
miseks ja hoonestusõigusega 
koormamiseks. Esitatakse taot-
lus keskkonnaministrile nõus-
oleku saamiseks Jõelähtme val-
la omandis oleva Iru küla Ämma 
tee 20 kinnistule (kinnistus-
registriosa nr 12614502, katast-
ritunnus 24504:002:0407, pind-
ala 4164 m2, sihtotstarve üldka-
sutatav maa 100%) maa sihtots-
tarbe muutmiseks ühiskondlike 
hoonete maaks ja hoonestusõi-
gusega koormamiseks MTÜ Iru 
Ämma klubi kasuks

• Loa andmine riigihanke 
korraldamiseks. Anti Jõelähtme 
Vallavalitsusele luba riigihanke 
korraldamiseks vallavalituse ja 
hallatavate asutuste nimel ava-
tud turult elektrienergia ostmi-
seks.

• Vastus volikogu liikme Art 
Kuum 30.05.2012 arupärimisele. 
Loetleti millist kasu on vald 
saanud seoses Laheranna kin-
nistute võõrandamisega.

• Vallavanema informat-
sioon. Vallavanem andis üle-
vaate eelarve täitmisest seisuga 
31.05.2012.

Ülevaate koostas
Priit Põldma

 Kostivere kooli remon-
dist on unistatud juba pikki 
aastaid, kuid kuidagi pole 
õnnestunud seda seni ellu 
viia. Sellel teel oleme koha-
nud mitmeid takistusi, eel-
kõige finantside puudu-
mist. 
Andrus Umboja
Vallavanem

Kuid kui 2010. aastal lülitati ko-
halike omavalitsuste linnaliste 
investeeringute programmi li-
sanimekirja esimese projektina 
Kostivere kooli rekonstrueeri-
mine, tekkis tunne, et enam ta-
kistusi olla ei saa ning tuleb 
kannatlikult ära oodata meie 
ees oleva projekti riigihanke tu-
lemused ja siis saab pihta haka-
ta.

Võit kahes kohtuastmes
Kuid kahjuks läksid asjad 

hoopis teist teed, nimelt hak-
kasid riigi toetusprogrammi tu-
lemusi vaidlustama Loksa linn 
ja Harku vald, mis pani protsessi 
venima. Linnaliste piirkondade 
toetuste programmi vaidlus 
jõudis lõpuks otsaga kohtusse, 
kuhu kaasati kolmanda isikuna 
ka Jõelähtme vald.

Palkasime valda esindama 
Varuli advokaadibüroo advo-
kaadi Karl Haavasalu, kes tegi 
väga head tööd ning väljusime 
kahest kohtuastmest võitjatena, 
mille tulemusel jäid senised 
hindamistulemused kehtima 
ning regionaalminister kinnitas 
oma 21.05.2012 käskkirjaga 
Kostivere kooli toetust saavate 
projektide nimekirja.

Eeltoodust tulenevalt kuu-
lutas vallavalitsus 31.05.2012 

välja riigihanke “Kostivere põhi-
kooli rekonstrueerimine ja mul-
tifunktsionaalse kogukonnakes-
kuse ehitus”. Hanke tulemuste 
esitamise tähtajaks oli 9. juuli 
2012.

Volikogu ja vallavalitsus kin-
nitasid ära hanke tulemused, 
mille kohaselt esitasid parima 
hinnaga pakkumise ühispak-
kujad Wesico Ehitus OÜ ja We-
sico Project OÜ. 

Hind kallines
Loodetavasti keegi enam 

hanke tulemusi ei vaidlusta 
ning on võimalik sõlmida ehi-
tustööde leping parima pakku-
mise teinud ettevõtjaga. Lisaks 
ehituse hankele viis vallavalitsus 
läbi ka riigihanke 900 000 euro 
laenamiseks, et kaasfinantsee-
rida kooli rekonstrueerimist. 
Kui algselt kavandatud omaosa-
luse määr oli ca kuus miljonit 
krooni, siis ehitushindade kalli-
nemise tõttu tuleb meil nüüd 
ca 2,5 korda enam panna välja 
omaosalust võrreldes projekti 
taotluse esitamise ajal planeeri-
tud hindadega. 

Samuti selgus hanke käigus, 
et projekti toetusest ja valla 
omaosaluse vahenditest tuleb 
esialgu piirduda koolihoone 
täieliku renoveerimise ning 
juurdeehitusega, kuhu saavad 
uued ruumid Kostivere raama-
tukogu ja Kostivere perearsti-
keskus, mis vabastavad ruumid 
ühele täiendavale lasteaiarüh-
male Kostivere lasteaias. Esialg-
sest hanke mahust jääb välja 
kooli uue saali ehitus ja ka spor-
diväljak, mis valmib hiljemalt 
2015. aastaks.

Kui kõik läheb plaanipära-
selt, siis avame renoveeritud 
koolihoone 2013. aasta 1. sep-
tembril.

Kostivere kool läheb remonti

Jõelähtme vallas on valminud mitu uut kergliiklusteed. Internet



NR. 181

JUULI 2012 VALD 3

Iru külarahval on hea 
teada, mida viimasel ajal on 
teinud MTÜ Iru Ämma klubi!
Arno Kannike
Iru Ämma klubi juhatuse liige

Iru külaplatsi rekonstrueerimi-
seks tuli hea võimalusena meie 
õuele Leader programm! Alla-
kirjutanu koostöös meie klubi 
esimehe Toomas Uduga koostas 
Leader programmile kokku 
kolm projektitoetuse taotlust.

Esimese projektina taotlesi-
me raha Iru külaplatsi rekonst-
rueerimise projekteerimiseks. 
Meie taotluse kiitsid MTÜ Põh-
ja-Harju Koostöökogu ja PRIA 
heaks ning Leader programmi 
rahadest eraldati projekteeri-
mistöödeks 82 500 krooni ehk 
5273 eurot.

Projekti koostas Sammas 
Arhitektuuribüroo. Vastavalt 
kokkuleppele rahastas Eesti 
Energia AS Iru Elektrijaam es-
malt projekteerimistööde kulu-
tused, millest 90% pärast kulu-
dokumentide esitamist tagastas 
PRIA.

Teise projektina e. Iru küla-
platsi rekonstrueerimise esime-
se etapi tööd teostati vastavalt 
AB Sammas projektile, millele 
saime heakskiidu Jõelähtme 
vallavalitsuse poolt, mis väljas-
tas ehitusload. Projekti maksu-
museks kujunes 70 800 eurot, 
millest PRIA toetus moodustas 
63 720 eurot.

Põhilised ehitustööd teostas 
koos alltöövõtjatega Lemmin-
käinen Eesti AS. Alltöövõtuga 
paigaldati piirdeaiad, teostati 
haljastustööd, elektritööd (teos-
tas Loo Elektriehituse OÜ). Väl-
jaku akrüülvaigu värviseguga 
katte paigaldas Läti firma SIA 
“Domo Trad” ning 30. juunil 
2012 said viimase tööna jooni-
tud tennise- ning võrkpalliväl-
jakute liinid.

Märkimist väärib samaaeg-
selt asjaolu, et lisaks multi-
funktsionaalsele spordivälja-
kule ja laste mänguväljaku kor-
rastamisele ja atraktsioonide 
lisamisele rajati meie vallas 
ainulaadne laste liikluslinnak. 
Ka selle projekti esialgsel rahas-
tamisel aitas meid EE AS Iru 
Elektrijaam.

Kolmanda projektina e. Iru 
külamaja ehitamise rahastami-
seks esitasime taotluse 
23.02.2012. a. Põhja-Harju 
Koostöökogu VI vooru. Vastavalt 
piirangutele, mis on seatud 
ühes voorus ühe taotluse rahas-
tamiseks, nägime ette külamaja, 
mille kogupind on 114 ruut-
meetrit nn “karbi” ehituse ilma 
siseviimistlustöödeta. Projekti-
toetuse maksumuseks kujunes 
68 002 eurot, millest Iru Ämma 
klubi omaosalus on 6 800 eurot 
(10%), PRIA toetus 61 200 eu-
roga.

Kuna Eesti Energiaga koos-
töö lõpptulemus on Iru küla-
maja nn energiamaja ehitamine, 
mille ühiskasutusena näeme 
sõbralikke kokkuleppeid selles, 
et Eesti Energia omab selles 
majas püsinäitust säästliku 
energiatootmise kohta, saab 
korraldada koolitusi, seminare 
ning teisi üritusi. Meie Iru Äm-
ma klubi, olles maja haldaja, 
saame korraldada mitmesugu-
seid avalikke üritusi, külakoos-
olekuid, käivitada taidlus- ja 
huviringe laiale külarahva siht-
grupile.

Samas on selles majas ette-

nähtud spordiplatsi kasutajatele 
riietumis- ja pesemisvõimalu-
sed, rännumeestele puhkamis-
võimalused.

Tänuavaldused:
Tänud meie klubi juhatuse 

esimehele Toomas Udule tema 
suurepärase abi eest Külaplatsi 
arenduse projektitoetuste aval-
duste vormistamisel. Siinjuures 
ka mõneti hilinenud ametlikud 
tänud abi eest Iru küla arengu-
kava 2009-2015 vormistamisel!

Tänud Helju Lukasele meie 
klubi rahaliste vahendite sihi-
pärase kasutuse tagamise eest!

Tänud Andres Johannsonile, 
kes väsimatult haldab Iru küla 
kodulehte ja lööb alati innukalt 
kaasa ürituste korraldamisel, 
sedakorda külaplatsi avamisel 
helitehnikaga!

Tänud Mati Pärnamäele, 
kes alati abivalmilt on toetanud 
meie klubi üritusi, meenutame 
siis Iru Ämma austusüritust 
möödunud sügise pööripäeval, 
jaanitule korraldamist selle 
aasta vihmasel päeval ja ka 
nüüd, kes meie ilmade muut-
likust arvestades tõi oma kulude 
ja kirjadega kohale isegi kaks 
telki ning aitas vahetult Iru Äm-
ma kringli ja tordi pakkumisel!

Täname projekteerijat Kairi 
Kirt-Endet, ehitajat Sander 
Nõmmet ja muidugi meie suur-
sponsorit EE AS Iru Elektrijaa-
ma, mis on kenasti osalenud 
Iru küla “Energiamaja” püstita-
misele eelnevate ja sellega 
seonduvate ettevalmistustööde 
rahastamisel!

Iru külaplatsi ametlik 
avamine toimus 18. juulil.

Avaüritusena korraldasime 
tennise paarismängu kiirtur-
niiri, millel oslaes seitse paari ja 
mille võitsid oma küla mehed 
Martin Johannson ja Arno Kan-
nike. Auväärse teise koha saa-
vutasid Tallinna ja Loo segapaar 
Kerstin Mahlapuu-Veiko Karp 
ning suurepärase esinemisega 
said kolmanda koha meie küla 
paar Alina Zapatinskaja Henri 
Kerde!

Laste tenniseharjutuste soo-
ritamisel olid südikamad Mikk 
Lepik, Aleksandra Leks; Katriin 
Kimberg, Lily Truu, Helena Kar-
men Udu ja Rahel Valk. Kenad 
meened tõstsid laste tuju ning 
kõik kinnitasid, et alustavad 
tennisemängu õppimist!

Laste liikluslinnakus oli sa-
muti aktiivne rattasõit ja tõuke-
rattal kihutammine, mängukas-
tis aga meie külarahva silma-
rõõmud tillukesed irukad!

Oleme siis tublid edasi ja 
toetame Iru Ämma klubi oma 
aktiivse kaasalöömisega.

Head klubikaaslased, luba-
ge meelde tuletada, et vasta-
valt vallavalitsusega sõlmitud 
lepingule on külaplatsi tasuta 
kasutamise tingimustes meie 
kohustus puude ning põõsaste 
asendusistutamine, kuna võtsi-
me maha vanad ja mitteväär-
tuslikud puud. Lubame siis 
koos, et selle kohustuse täidame 
külamaja ehitamise käigus.

Loo tenniseväljaku hinnakiri alates väljaku avamisest, 11. juulist 2012

• Väljaku kasutamine – 20 eurot 1 tund
• Väljaku kasutamine Jõelähtme valla registris olevatele elanikele – 5 eurot 1 tund
• Väljaku kasutamine Jõelähtme valla lastele (kuni 18 a.) – 1 euro 1 tund
Võimalus astuda püsikliendiks ja tasuda hooajatasu (2012 suvi, kehtib ainult vallakodanikele)
• täiskasvanud – 25 eurot (ühe isiku kohta)
• lapsed (kuni 18 a.) – 5 eurot (ühe isiku kohta)
Püsiklient on end Loo spordihoones püsikliendiks registreerinud isik. Püsikliendiks saamiseks tuleb 
spordihoone administraatori juures pärast hooaja tasu maksmist ennast registreerida, teatades enda 
telefoninumbri ja e-posti aadressi, et saaksime vajadusel ja kliendi soovil teavitada tenniseväljakul toimuvast. 
Hooaja tasu maksnud püsiklient saab väljakut kasutada tennise välishooaja lõpuni kokkulepitud aegadel. 
Püsikliendi staatus on isikuline, see ei laiene teistele samal ajal väljakut kasutavatele mängijatele. Teisisõnu 
– kui püsiklient mängib tavakliendiga, tuleb viimasel tasuda pool väljaku rendist. Paarismängu puhul sama, 
vastavalt proportsioonile.
Tenniseväljaku ajad palume broneerida juulis – Merike Virolainen 5348 7710, augustis – Jüri Paavel 
5646 5761, septembris – spordihoone administraator 608 0671 või eeltoodud numbritel.
Samade kontaktide kaudu saavad infot ka harrastajad, kes soovivad võtta tennise algõpetuse tunde. Lisaks 
võimalus rentida reketeid ja palle.
Tenniseväljaku kasutamise kord ja hinnakiri kehtib 2012. aasta välishooajaks, mille kestus sõltub ilmastiku-
oludest (väljakul puudub valgustus). Väljaku broneerimine toimub seitse päeva nädalas kella 10.00-st kuni 
22.00-ni. Tenniseväljaku haldaja jätab endale õiguse teha edaspidi nii hinnakirjas kui kasutamise tingimustes 
muudatusi, mille kohta teavitab aegsasti väljakut kasutavaid kliente.

21. septembrist hakkab 
Harjumaa ühistranspordis 
tööle uus piletimüügisüs-
teem – seniseid paberpile-
teid hakkavad asendama e-
piletid. Üksikpileteid saab 
bussijuhilt sularaha eest ka 
edaspidi osta.
Kristjan Konks
Ühendatud Piletid AS

Uus piletisüsteem toob kaasa 
mõningaid muudatusi. Kui seni 
sai pileti osta bussijuhi käest 
sularaha eest, siis nüüd lisan-
dub uus võimalus – pileti saab 
osta spetsiaalsele e-kaardile ehk 
Ühiskaardile laetud rahaga. 
Uued e-kaardid hakkavad keh-
tima nii Tallinnas kui Harjumaal. 
Kui sõite on rohkem ning regu-
laarselt, on kõige mugavam os-
ta endale kuukaart.

Et Ühiskaardiga piletit osta, 
tuleb kaardile eelnevalt raha 
laadida. Selleks on kaks võima-
lust – Tallinna ja Harjumaa 
müügipunktides ning bussijuhi 
juures bussis, kusjuures bussis 
saab raha kaardile laadida ai-
nult viie euro või selle kordse 
väärtuses (nt 10, 15 jne eurot). 
Kuupileteid bussist osta ei saa. 
Müügikohti, kus raha kaardile 
laadida saab, on palju – post-
kontorid, R-kioskid, mitmed 
kauplused, kioskid ning ka Tal-
linna linnavalitsuse teenindus-
büroo. Lisaks on võimalik kaar-
dile raha laadida ka e-pangas, 
mobiil- ja lauatelefoniga, info- 
ja ostuliinilt 11800 ning otse-
korraldusega.

Soodustused jäävad 
kehtima

Kuigi uus piletisüsteem 
toob kaasa mõningaid muuda-
tusi, jäävad kõik senised sõidu-
soodustused kehtima ka edas-
pidi. Erinevalt varasemast või-
maldab uus süsteem kohalikel 
omavalitsustel kehtestada oma 
elanikele ka maakonnaliinidel 
sõidusoodustusi. Põhiliselt 
puudutab see õpilastele ja pen-
sionäridele tehtavaid soodus-
tusi.

Ühtseid sõidusoodustusi 
Harjumaal seni ei olnud ja ka 

uue süsteemi juurutamisega 
neid ei kehtestata. Samas on 
kõigil kohalikel omavalitsustel 
võimalus seda ise teha. Uus 
süsteem võimaldab kohalike 
soodustuste üle pidada väga 
täpset arvestust.

Soodustuste andmist hakka-
vad kohalikud omavalitsused 
ise haldama – nad sisestavad 
soodustused piletisüsteemi 
ning neid arvestatakse auto-
maatselt iga sõidu eest tasu-
misel või kuukaarti ostes. Sel-
leks, et soodustusi arvestataks 
õigele inimesele, tuleb Ühis-
kaart isikustada. Seda saab teha 
internetis või teistes Ühiskaardi 
müügikohtades. Harjumaal va-
hetavad uued piletid välja seni 
kasutusel olnud paberist kuu-
piletid, mis kehtisid kuu esime-
sest päevast kuu viimase päeva-
ni. Need asenduvad 30 päeva 
piletitega, mis hakkavad kehti-
ma ostmise päevast.

2013. aasta jooksul on plaa-
nis uus süsteem laiendada kõi-
gile Harjumaa omavalitsuste 
siseliinidele, mida halduslepin-
gute kaudu haldab Harjumaa 
Ühistranspordikeskus.

Muudatused Tallinnas
Tallinnas toob septembrist 

rakenduv piletisüsteem kaasa 
rohkem muudatusi.

Bussidesse paigaldatakse 
oranži värvi validaatorid, mis 
registreerivad ühistranspordi 
kasutaja sõidukorra ning kont-
rollivad sõiduõigust. Tänu uuele 
süsteemile on transpordikor-
raldajatel võimalik senisest pa-
remini kujundada ühistrans-
pordi graafikuid nii, et see ar-
vestaks erinevate aega koormusi 
ja oleks seeläbi tarbijale kõige 
mugavam. Samuti väheneb 
bussides sularahaga arvelda-
mine, et hoida kokku sõitjate 
aega.

Kuigi üksikpiletite osas mi-
dagi ei muutu ja neid saab en-
diselt osta bussijuhi käest ka 
sularaha eest, on sõitjate jaoks 
mugavam pileti soetamiseks 
laadida e-kaardiga seotud kon-
tole raha ning bussi sisenedes 
see validaatoris aktiveerida. 
Kindlasti tuleb meeles pidada, 
et tunnipilet kehtib ainult siis, 
kui see on valideeritud! 

Kuna süsteem peab ise 
arvestust üksikute sõitude osas, 
siis ei tule reisijal ühes päevas 
rohkem kui päevapileti maksu-
muse ulatuses sõitude eest ta-
suda. Tänu sellele muudatusele 
ei pea enam kartma, et erakor-
ralised sõidud rahakotist liiga 
palju raha võtavad.

Sobivaima e-pileti kalkulat-
sioon toimub hetkel ainult ühe 
ööpäeva piires. See tähendab, 
et püsisõitjal on endiselt kõige 
kasulikum osta kuukaart. Kuu-
kaarti saab osta uuele piletikaar-
dile samamoodi nagu seni ID-
piletit. 

Ühistranspordi piletikaar-
diks sobib nii spetsiaalne e-
kaart ehk Ühiskaart, aga ka vas-
tava kiibiga varustatud ISIC-
kaart või õpilaspilet. Ühiskaarte 
müüakse Harjumaal ja Tallinnas 
paljudes erinevates müügikoh-
tades, et kõigil oleks võimalik 
see lihtsalt soetada. Ühiskaart 
maksab 2 eurot.

Kuni järgmise aasta aprillini 
jääb paralleelselt kasutusele ka 
seni kehtinud ID-pilet. Senised 
paberpiletid kehtivad 2012. 
aasta lõpuni ning edaspidi on 
võimalik osta üksikpiletit ka 
bussijuhi käest. 

Uus piletimüügisüsteem 
võimaldab lisaks integreeritu-
sele Harjumaa ühistranspordi 
ja Tallinn Cardiga sõitude vali-
deerimisega kaasneva teabe 
abil transpordikorraldajatel 
luua ühistranspordi kasutajate 
vajadusi paremini arvestav lii-
nivõrk.

Süsteem on kergesti laien-
datav ning võimaldab ka teistel 
linnadel ja maakondadel süs-
teemiga liituda.

Uue piletisüsteemi kohta 
saab lisainfot internetist aad-
ressil www.pilet.ee ja telefonil 
11800. Samuti võib küsimustega 
pöörduda e-postiaadressil 
info@pilet.ee.

Uut süsteemi arendab välja 
ning haldab järgmisel neljal 
aastal riigihanke võitnud Ühen-
datud Piletid AS. Uus piletimüü-
gisüsteem läheb Tallinnale ja 
Harjumaale maksma 4,6 miljo-
nit eurot, mis on ligikaudu 20 
korda vähem kui piletimüügi-
süsteem koos 5-aastase haldu-
sega Helsingis.

Iru külaplatsi spordi-
väljaku kasutamise 
reeglid
Spordiväljak on mõeldud spor-
dimängude ja -võistluste läbivii-
miseks.

Spordiväljakul võib viibida 
vaid sobivates jalanõudes, mis 
ei lõhu väljaku katet.

Spordiväljakul on kategoo-
riliselt keelatud sõita transpor-
divahendite ja sõidukitega, k.a. 
jalgrattad, tõukerattad, rulad 
jms.

Spordiväljaku kasutamis-
soov tuleb saata mailiaadressile 
irukyla@gmail.com.

Väljaku kasutamisõigus te-
kib, kui saadakse aktsepteeriv 
vastussõnum, soovitud aeg re-
gistreeritakse kalendris ja on 
tasutud (või tasumine kokku le-
pitud) väljaku kasutamise mak-
sumus.

Spordiväljaku kasutaja on 
kohustatud:

1. Kasutama väljakut hea-
peremehelikult.

2. Väljaku kasutamise käigus 
tekkinud või avastatud vigastus-
test teatama esimesel võima-
lusel MTÜ’le Iru Ämma klubi.

3. Korrastama väljaku selle 
kasutamise lõppedes.

Üks tund väljaku kasutamist 
sisaldab ka väljaku korrasta-
miseks kuluvat aega.

Püsikliendi staatus on isi-
kuline st. annab õiguse väljaku 
kasutamiseks püsikliendile ja 
tema partnerile. Püsikliendi 
staatust ei saa teisele isikule 
edasi anda. Püsikliendi staatuse 
andmise otsustab MTÜ Iru Äm-
ma klubi juhatus ning staatuse 
andmisest keeldumist ei pea 
põhjendama.

Püsikliendile laieneb kohus-
tus mänguaeg registreerida ja 
saada sellele kinnitus.

MTÜ Iru Ämma klubi juha-
tuse otsusega on õigus vabas-
tada väljaku kasutamise mak-
sust.

Spordiväljaku kasutamiseks 
saab registreerida aadressil: 
irukyla@gmail.com.

MTÜ Iru Ämma klubi a/a 
10220082207015. Lisainfo ja 
kalender: www.iru.ee

Külaplatsi hinnakiri 2012
• Väljaku kasutamine olene-

mata inimeste arvust – 20 eurot 
tund.

• Väljaku kasutamine olene-
mata inimeste arvust Jõelähtme 
vallas registreeritud elanikele – 
5 eurot/tund.

• Väljaku kasutamine olene-
mata inimeste arvust MTÜ Iru 
Ämma klubi liikmetele – 1 euro 
tund.

• Väljaku kasutamine olene-
mata inimeste arvust Jõelähtme 
valla lastele (kuni 15 a.) – 1 euro 
tund.

Püsikliendi staatus
Püsikliendiks saab astuda 

Jõelähtme vallas registreeritud 
elanik või MTÜ Iru Ämma klubi 
liige, staatuse kinnitab MTÜ ju-
hatus.

• Täiskasvanu väljaku aasta-
maks – 25 eurot.

• MTÜ liikme väljaku aasta-
maks – 10 eurot.

• Jõelähtme valla elanike ja 
MTÜ liikmete lastele lisahin-
nasoodustus 50% vastavast hin-
nakirjast.

Iru Ämma klubi 
tegemised Septembris muutub 

piletimüügisüsteem
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 Ihasalu poolsaarel, na-
pid 40 kilomeetrit Tallin-
nast ida suunas, asub Nee-
me küla. Pisikeses külas 
käib aktiivne seltsielu, 
hüvesid jagub nii palju, et 
neid käiakse nautimas Iha-
salust ja kaugemaltki.
Martin Rits
martin@harjuelu.ee

Külavanema ametit pidav Sirje 
Põllu kinnitab, et jaanuari sei-
suga oli Neeme külla sissekir-
jutatud 280 inimest. See arv on 
aga petlik, kuna paljudest pere-
dest on mõni liige ka Tallinna 
hingekirja kantud. Suveperioo-
dil külaelanike arv puhkajate 
arvelt aga koguni kahekordis-
tub.

Väikesel külal on olemas 
oma kool, lasteaed, raamatu-
kogu, pood, kõrts, rahvamaja ja 
ajaleht. Tegelikult võiks seda 
loetelu veelgi jätkata. Aga on 
nähtud ka nukramaid aegu, al-
les hiljuti oli näiteks kauplus 
suletud. “Olen isegi näinud pil-
te, kus poe ukse peal on mehed 
tsiklit valinud ja ostnud,” mee-
nutab Põllu, olles rõõmus, et 
aktiivse suhtluskohana tuntud 
koht taas avatud on.

Küla oma ajaleht
Üheks kultuurielu elavda-

jaks ja külarahva huvide tee-
nimise näiteks on Neeme naiste 
rannavalve selts. “Seltsi peami-
seks eesmärgiks on anda välja 
ajalehte Oma Poolsaar,” ütleb 
Põllu. Leht ilmub neli korda 
aastas ning külavanema sõnul 
on suurim tiraaž küündinud 
koguni 200 eksemplarini. 

Viimasest lehenumbrist 
saab näiteks lugeda, kuidas tra-
gid neemekad Brüsselis kuna-
gisel Rannavalve seltsi liikmel 
Kristiina Ojulandil külas käisid. 
Samuti Neeme oma Nokia ot-
singutest. Aga lehest ei puudu 
ka kööginurk, kust saab isuära-
tavaid mõtteid, millega ja kui-
das oma kõhtu täita.

Naistel ja meestel oma 
selts

Lisaks ajalehele korraldavad 
ettevõtlikud naised veel tradit-
sioonilist emadepäeva pere-
pidu. Sirje Põllu: “Emadepäeva 
perepeol toimub ühes kooli, 
lasteaia ja beebikooliga kontsert 
ning sellele järgneb alati midagi 
õpetlikku – näiteks on liiklus-
ohutusest käinud rääkimas po-
litsei. Samuti käis meil külas 
kiirabiarst Mare Liiger, kes näi-
tas, kuidas käsi-jalgu lahasesse 
panna.”

 

Kaluritepäev on 
igal aastal rahva 
kohale toonud.

Naistepäeval kokatakse 
koos mõne kuulsa inimesega 
küla Wana Kala kõrtsis. Sirje 
Põllu: “Esimesena käis meil Vla-
dislav Koržets, kes tegi rahva 
ees söögi, koos kõik maitsesime 
seda ning rääkisime juttu sinna 
juurde. Siis oli kõrtsis nii palju 
rahvast, et kõik küla pingid sai 
kokku toodud.” Sääraseid kok-
kamisi on korraldatud juba 
mitmeid aastaid.

Enne naisteseltsi tegutses 

aga juba meeste veetav Neeme 
merekultuuriselts. Ülesandeks 
edendada ikka mere- ja küla-
kultuuri. Iga-aastaselt korralda-
takse juuli keskpaigas küla 
suurüritust – kaluritepäeva. 

Wana Kala kõrtsi omaniku 
ja merekultuuriseltsi liikme 
Aleks Leonidovi sõnul on ka-
luritepäev igal aastal rahva ko-
hale toonud. “Korraldame ran-
navõrkpalli turniiri, sadamas 
toimuvad ujumis- ja sõudevõist-
lused, spinningu viskamine ja 
õhtul mängib ansambel,” kir-
jeldab ta traditsioonilist sünd-
must, mis küla südames toi-
mub.

Kohalik Hollywood
Neemes on filmitud ka terve 

hulk erinevate sarjade võtteid. 
“Mitu osa on tehtud näiteks 
Kättemaksukontorit,” ütleb 
Leonidov. Uitru säärel on fil-
mitud ka reklaame. “Küll on 

käidud küsimas, kas tohib min-
na tuletorni juurde filmima 
sükkpükste kui ka viina reklaa-
mi,” räägib Põllu, kuidas Neeme 
omamoodi Hollywoodi meenu-
tab.

Kohalikest koosnev priitaht-
lik päästekomando hoiab silma 
peal ka ümbruskonna julge-
olekul. Sirje Põllu: “Päästeko-
mando on meil väga tubli. Ikka 
tuleb sõita metsapõlenguid 
kustutama või appi autoavariide 
korral. Alles hiljuti jõudis meie 
komando õnnetuspaika esime-
sena kohale ning aitas autost 
inimest välja lõigata. Samuti on 
abi antud merel”.

Ei ole head ilma halvata
Suur asi küla jaoks on toimiv 

bussiühendus. Hiljuti sai korda 
ka tee, mida mööda Neeme 
külla sõita. Lähiajal peaks val-
mima ka külaplats. Samuti kas-
vavad kool ja lasteaed. “Kui osa-

des kohtades käib koolimajade 
sulgemine, siis meil toimub 
laienemine. Meie külla ja lähi-
ümbrusesse tuleb inimesi aina 
juurde, seetõttu laiendame ka 
lasteaeda,” selgitab külava-
nem.

Külas usutakse, et peagi lei-
takse lahendused ka murekü-
simustele, mis paratamatult kü-
laeluga kaasas käivad. Üheks 
selliseks on sadam. “Rahasid 
pole sisuliselt sadamale tulnud 
ja projektid on liiva jooksnud. 
Sadam tervikuna praegu vire-
leb,” kirjeldab Leonidov.

Väikekohale omaselt on 
probleeme ka turvalisuse ja pi-
kanäpumeestega. Soiku on jää-
nud kunagi aktiivsemalt toimi-
nud naabrivalve. Kolmandaks 
suuremaks mureteemaks on 
vähesed juurdepääsukohad 
merele, mis takistab nii koha-
likel kui ka külla tulnutel randa 
pääsemist.

Kultuurikalender
• 31. juuli-5. august Põhjamaade Harrastusteatrite Festival Taanis. 
Osaleb Jõelähtme Lava Grupp.
• 02. august kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo seenioride 
klubi Pihlakobar lõikuskuu ümarlaud. Juuli-augustikuu sünni-
päevalapsed. Alustab tööd Pihlakobara ansambel. Korraldaja: Loo 
kultuurikeskus, kontaktisik Kai Müürsepp, tel 5646 2878, kai.
muursepp@lookultuurikeskus.ee.
• 4. august Ülgase külas Ülgase küla – 630. Fotod, meenutused. 
Päeva lõpus simman. Korraldaja: MTÜ Ülgase Külaselts, kontaktisik 
Andres Viirpalu, tel 514 9650.
• 4. august kell 16.00 Neeme rahvamajas jumalateenistus.
• 4.-6. august Neeme külas Jõelähtme lastekaitseseltsi merelaager. 
Osalustasu 2 eurot inimese kohta. Korraldaja: Jõelähtme Lastekaitse 
Selts, laagri ülem Hilda Männik, tel 606 0557 või 5345 4131, hilda@
lookultuurikeskus.ee. Toetaja: Jõelähtme vallavalitsus.
• 6.-10. august Neeme külas Jõelähtme valla laste filmilaager. Hind: 
Jõelähtme valla lapsele 40 eurot, mitte Jõelähtme valla lapsele 70 
eurot. Korraldaja: MTÜ Kodu- ja Koolikoostöökoda. Kontakt-
andmed: Merike Kahu, tel 521 0975, kahumerike@gmail.com.
Toetaja: Jõelähtme vallavalitsus.
• 10. august kell 12.00 meistrikursus looduses. Korraldaja: Loo 
kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, tel 608 0573, vilve@
lookultuurikeskus.ee, Kadri Lepik, tel 5563 5021, kadri.lepik@
lookultuurikeskus.ee.
• 15. august kell 12.00 rannamängud jõe ääres. Korraldaja: Loo 
kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, tel 608 0573, vilve@
lookultuurikeskus.ee, Kadri Lepik, tel 5563 5021, kadri.lepik@
lookultuurikeskus.ee.
• 18.-19. august Jõelähtme kihelkonnapäevad.

18. augustil kell 12.00 palverännak Jõelähtme kirikust Saha 
kabelisse.
19. augustil kell 11.00 Jõelähtme kirikus kuld- ja hõbeleer. Selle 
aasta kihelkonnapäevade ajal ootame taas kirikusse neid, kel 
leeripühast möödunud 50 aastat.Kutsume koos kuldleerilistega 
oma tõotust Jumalale uuendama ka hõbeleerilisi, ehk neid, kes 
käisid leeris 25 aastat tagasi. Nagu ikka katame ühiselt laua kirik-
las. Soovijatel anda märku telefonil 5664 7686 või elektronposti 
aadressil joelahtme@eelk.ee.
19. augustil kell 13.00 Kiriklas Jõelähtme Passaar. Suur sugupuu-
de väljanäitus ning juturing kihelkonna suguvõsade pärimise 
ja kujunemise loost. Meisterdamine ja õpitoad, laul, tants ja 
pillimäng. Võta kaasa pill ja piknikukorv ning veeda pühapäev 
heade sõprade, sugulaste ja hõimlaste seltsis! Korraldajad: MTÜ 
Rebalased ja EELK Jõelähtme Kogudus. Lisainfo: Piret, piretph@
gmail.com ja Triin, triin448@gmail.com. Toetajad: EAS, Jõe-
lähtme vallavalitsus.

• 18. august kell 12.30 Neeme külas Neeme meremuusika ja 
müügipäev. Korraldaja: Neeme rahvamaja, kontaktisik Marika-
Maria Kurvet, tel 5349 6294, marika@neemerahvamaja.ee.
• 24. august kell 12.00 augustikuu kunstitund looduses. Korraldaja: 
Loo kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, tel 608 0573, 
vilve@lookultuurikeskus.ee, Kadri Lepik, tel 5563 5021, kadri.
lepik@lookultuurikeskus.ee.
• 25.-26. august Kostivere mõisa üritused.

25. augustil kell 11.00 Vandjala külaplatsil 1. Kostivere mõisa 
mängud “Muinasaeg”. Korraldajad: MTÜ Rebala Kultuuriruum, 
Kostivere Küla selts, Kostivere kultuurimõis, Parasmäe külaselts, 
Kostitajate klubi ja Kostiranna küla, Jägala Linnamäe MTÜ, 
Rebala Muuseum. Toetajad: EAS, Jõelähtme vallavalitsus.
26. augustil kell 12.00 Kostivere mõisas Kostivere mõisapäev 
“Mõisalapse mängumaa”. Patroon: UNICEFI Eesti Rahvus-
komitee president Elle Kull. Päeva juht: Peep Raun. Lastele 
erinevad mängu- ja töötoad. Avatud on vanade mänguasjade 
näitus, hoidiste kelder, juur- ja puuviljakelder, käsitöö- ja vana-
kraamilaat, kohvik. Külla tuleb rahvamuusikaansambel.
Kell 19.00 kontsert “Mu süda, ärka...”. Hanna-Liina Võsa – vokaal, 
Lembit Saarsalu – saksofonid, Jaak Lutsoja – akordion, Merle 
Kollom – klahvpillid. Pilet eelmüügist 5/3 eurot, kohapeal 7/5 
eurot. Korraldaja: Kostivere selts, Kostivere kultuurimõis. 
Toetajad: EAS, Jõelähtme vallavalitsus.

• 25. august kell 21.30 Neeme külas muinastulede öö. Meie 
esivanemad on Läänemere ääres elanud juba mitu tuhat aastat, 
tihti süütasid nad lõkkeid, et anda märku oma naabritele ja mere-
sõitjatele. Iidetulede meenutamiseks kogunevad tuhanded ini-
mesed igal aastal augusti viimasel laupäeval kell pool kümme õhtul 
mere äärde, et tähistada muinastulede ööd. Tule samuti mere 
äärde, et süüdata küünal, tõrvik või lõke. Korraldaja: Neeme Naiste 
Rannavalve selts, kontakisik Sirje Põllu, tel 5656 3333, sirje@zzz.
ee.
• 29. august Loo seenioride klubi Pihlakobar väljasõit Peipsi äärde, 
kohtumine Pala rahvamaja tantsurühmaga Siisike. Korraldaja: Loo 
kultuurikeskus, kontaktisik Kai Müürsepp, tel 5646 2878, kai.
muursepp@lookultuurikeskus.ee.
• 30. august kell 19.00 Loo keskkooli sisehoovis salongiõhtu 
“Suveöö valgus”. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve 
Klettenberg, tel 608 0573, vilve@lookultuurikeskus.ee, Kadri Lepik, 
tel 5563 5021, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee.

Neeme külas käib vilgas elu

Neeme külavanem Sirje Põllu seismas küla vapi all, mis kaunistab Neeme keskel asuvat maja, milles asuvad 
algkool, rahvamaja ning raamatukogu.

Hea noor filmisõber!
Kui oled 12-18 aastat vana, siis ootame sind Jõelähtme valla noorte 
filmilaagrisse 13-17 augustil Neeme külas. Õpime filmimise algtõde-
sid ja valmistame laagri lõpuks ka lühifilmi. Lisaks mängud, etüüdid 
ja mõnus laagrielu koos toredate kaaslastega. Juhendajateks Balti 
meediakooli tudeng Regina Verner, amatöörfilmide autor Dmitri 
Kuznets, Neeme rahvamaja kunstiline juht Merike Kahu. Oma soovist 
laagris osalemiseks anna teada kahumerike@gmail.com, või telefonil 
521 0975, Merike Kahu.
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1938. aastal valminud Ihasalu (ka Neeme) tuletorn, mis on saanud küla 
üheks sümboliks.

Neeme sadamas saab hoida väiksemaid aluseid. Külaelanike sõnul on sadam üldiselt siiski nukras seisus ning vajaks süvendamist ning väljaarendamist. 5x Martin Rits

Neeme külas tegutseva vabatahtliku päästekomando masinad seisavad lageda taeva all, talveks oleks aga hädasti vaja masinad sooja ruumi saada.

Merekultuuriseltsi liige Aleks Leonidov endale kuuluva Wana Kala kõrtsi leti taga.
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Kostivere lasteaed 
võtab tööle

üldruumide koristaja
koormusega 0,75 

ametikohta.
Tööle asumise aeg 

august 2012. Lisainfo 
Heli, 608 1540.

Loo tee 
remondist
Maanteeameti põhja regiooni 
tellimusel remondib AS Tref 
Nord Loo teed ning ehitab uue 
ringristmiku Loo tee ja raudtee 
vahelisele alale rajatava logisti-
kakeskuse tarbeks.

Rajatakse ka uus tänavaval-
gustus. Tööde tähtaeg on 15. 
september k.a.

Kuna töid tehakse teed liik-
luseks sulgemata, võib üksikutel 
päevadel tekkida ebamugavusi 
seoses liikluskorraldajate tege-
vusega kui suunatakse vastas-
suunalisi liiklejaid ühele sõidu-
reale. (JV)

Kostivere 
mõisapäeva 
üleskutse
On aeg valmistuda sügiseseks 
Kostivere mõisapäevaks. Kas 
teate, et Kostivere mõisapäev 
toimub 26.08.2012 juba 4. kor-
da? Oleme rääkinud härrasrahva 
tegemistest, teenijarahva elu-
olust, eelmisel aastal kesken-
dusime söögikultuurile. 

Sel aastal on meie teemaks 
mõisalaps ja tema mängud, 
milliste mänguasjadega ja kui-
das mängiti mõisas 100 aastat 
tagasi.

Mõisapäeva ühest toast 
saab mänguasjade muuseum, 
kuid mitte tavaline. Me kutsume 
rahvast üles täitma muuseumi 
oma lapsepõlve lemmikleluga. 
Otsige oma pööningutelt ja kas-
tidest üles kaisukarusid, nukke, 
mänguloomi, automudeleid, 
lasteraamatuid ning ka selliseid 
asju, mida esmapilgul mängu-
asjaks ei pea, kuid millega omal 
ajal saadi suurepäraselt mängi-
tud. Igal mänguasjal on kindlas-
ti ka oma lugu. Kirjutage see 
lugu üles või tulge mänguasjade 
tundi sellest rääkima. Asju ja 
jutte võtavad vastu Kersti Vaht 
ja Eliko Roomet.

Mõisapäevade läbiv liin on 
laada ja hoidiste temaatika. 
Meie eesmärgiks on teha üks 
traditsooniline hubane laat 
oma mulla peal kasvatatud, 
omanäolise koduse kraamiga. 
Tulge tutvustama ja müüma 
oma aia- ja põllutoodangut.

Teretulnud on põnevate ret-
septide järgi valmistatud hoidi-
sed, küpsetised ja toidud. Ärge 
hoidke vaka all ka oma näpu-
töid. Kuulutame välja konkursi 
Kaunim hoidis 2012. 

Ootame rohket osavõttu! 
Eelregistreerimine ja lisainfo: 
hoidised – Mare Treiberg, tel 
517 4105, e-post: naeris@hot.
ee, mänguasjad – Kersti Vaht, 
tel 5695 1473, laat – Siiri Hein-
maa, tel 5649 5113, e-post siiri@
loomekombinaat.ee. (Kaili 
Raamat)

 Järgmise aasta algusest 
avaneb Eestis elektriturg 
ning kõik kodutarbijad saa-
vad hakata valima elektri-
müüjat. 

Timo Tatar
Majandus- ja kommunikatsiooniminis-
teeriumi energeetika osakonna juhataja

See tähendab, et elektrienergia 
muutub sarnaseks tarbekau-
padele ja teenustele, mille ost-
misel saab igaüks lähtuda enda 
soovidest ja vajadustest. Elekt-
rienergiat hakkavad pakkuma 
erinevad müüjad erinevate pa-
kettidega, kelle seast saab enda-
le valida sobiva. 

Elektrimüüjat saavad hakata 
valima need elektritarbijad, kel-
lel on enda nimel sõlmitud le-
ping võrguettevõttega. See tä-
hendab, et müüjat saavad vali-
da kõik need inimesed, kes täna 
tarbivad elektrit ja saavad enda 
nimele ka elektriarve.

Kui näiteks elektri ostmiseks 
on leping korteriühistul või hal-
dusfirmal, siis valib uuest aas-
tast elektrimüüja ühistu või hal-
dusfirma, mitte iga korter või 
inimene eraldi. Samas tasuks 
kõikidel üürnikel ja korteri-
ühistute liikmetel olla aktiivsed 
ning osaleda elektrimüüja vali-
kul, sest lõpuks maksavad elekt-
ri eest kõik ühistu liikmed ja 
haldusfirmaga seotud tarbijad.

2013. aasta algusest saab 
soovi korral elektrit osta juba 
mõne uue elektrimüüja käest, 
milleks ettevalmistusi saab ha-
kata tegema lähikuudel. Kodu-
tarbijatele selguvad uued elekt-
rimüüjad ja hinnapaketid selle 
aasta sügiseks. Erinevate turule 
tulevate elektrimüüjate selgu-
misel edastab riik selle kohta 
info kõigi kodutarbijateni nii 
postkasti jõudvate trükiste, riik-
liku kodulehe www.avatud2013.
ee kui meediaväljaannete va-

hendusel. Tänaseks on teada, et 
lisaks Eesti Energiale ja Imatra 
Elektrile hakkavad elektrimüüki 
pakkuma veel vähemalt kolm-
neli uut ettevõtet.

Praegu pole veel selgunud, 
milliseks pakutavad hinnapa-
ketid ja lepingutingimused ku-
junevad, kuid laias laastus on 
võimalik valida kolme variandi 
vahel. Esiteks turuhinnast sõl-
tuv pakett, mille hind võib kuu-
de lõikes erineda ning seetõttu 
on kulutusi täpselt raske prog-
noosida. Teiseks on fikseeritud 
pakett, mis võimaldab kulusid 
täpselt planeerida, sest teatud 
perioodiks lepitakse kokku 
kindlas elektrihinnas. Kolman-
daks on võimalik valida kombi-
neeritud pakett, kus teatud osa 
hinnast on üheks perioodiks 
fikseeritud ning ülejäänud osa 
sõltub turuhinnast. 

Need tarbijad, kes ei soovi 
või ei jõua enne 2013. aastat 
elektrimüüjat valida, elektrita ei 
jää. Neid varustab elektriener-
giaga ikka edasi nende praegune 
võrguettevõtja. Sellisel juhul 
võetakse hinna aluseks eelmise 
kuu keskmine turuhind, millele 
lisandub ettevõtte mõistlik ka-
sum.

Kuna selline variant ei pruu-
gi tarbijale olla kõige soodsam, 
siis on soovitatav erinevate pak-
kumiste hindasid võrrelda ning 
alles seejärel otsus langetada, 
kas valida endale uus elektri-
müüja. 

 

Teeme kõik selleks, 
et elektrituru 
avanemine 
kulgeks sujuvalt ja 
arusaadavalt iga 
elektritarbija jaoks.

Erinevate pakkumiste võrd-
lemisel on oluline silmas pida-
da, et elektrituru avanemine 
mõjutab ainult kolmandikku 
igakuisest elektriarvest ehk 
reaalselt tarbitud elektrienergia 
hinda.

Ülejäänud osa elektriarvest 
ehk võrguteenuse tasu ning 
maksud ei sõltu turu avane-
misest.

Kui näiteks täna on pere 
elektriarve 15 eurot kuus, siis 

elektrituru avanemine mõjutab 
sellest 5 eurot. See, kui palju tä-
nane 5 eurot uuest aastast vähe-
neb või suureneb, sõltub juba 
vabaturul konkurentsis tekki-
vast hinnast ja igaühe valitud 
paketist ning tingimustest.

Seega tuleb kõigile soovida 
kaalutletud valikuid. Elektrituru 
avanemine ei juhtu üleöö, mis-
tõttu on riik tegelenud etteval-
mistustega juba eelmise aasta 
teisest poolest, et igal tarbija 
jääks aega rahulikult muudatus-
tega ja uute võimalustega tutvu-
miseks. Infot ja materjale jaga-
takse juba täna erinevate orga-
nisatsioonide, riigi ja ettevõtete 
vahendusel.

Sügisel jõuab kõikide eesti-
maalaste postkastidesse ka 
täiendav trükis, mis käsitleb 
elektrituru avanemise erinevaid 
aspekte alates müüjate vahe-
tamise protsessi üksikasjalisest 
tutvustamisest kuni tarbija õi-
guste kaitsmiseni.

Samuti jagatakse infot läbi 
erinevate meediaväljaannete, 
seminaride ja materjalide. Tee-
me kõik selleks, et elektrituru 
avanemine kulgeks sujuvalt ja 
arusaadavalt iga elektritarbija 
jaoks.

Elektriturg avaneb uuest aastast

 Kostivere mõisahoones 
toimetab juba südatalvest 
saati Irina Pärila. Kultuu-
rimõisas remonditakse ak-
naid, vastloodud näitering 
valmistub esimeseks esi-
nemiseks ning käimas on 
mõisamängude ja mõisa-
päeva ettevalmistamine.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

“Suvi siin Kostiveres on olnud 
töine,” ütleb kultuurimõisa juht 
Irina ja vaatab ajas pisut tagasi. 
“Kõik siin on minu jaoks uus: 
koht, inimesed. Ootasin keva-
det, et näha seda päris Kosti-
veret ja kui kogu selle paiga ilu 
nägin, tekkis tõeline jõud ja 
tunne, et olen täiesti õiges ko-
has,” naeratab ta.

Palju aega ja energiat kulub 
Irinal maja ülalpidamise, kor-
rashoiu, renoveerimise, ürituste 
ettevalmistamise ja inimeste 
ootuste vahel orienteerumiseks. 
Irina rõõmustab, et suureks 
toeks on tegutsevad ja aktiivsed 
mittetulundusühingud, kelle 
südameasjaks kultuurielu 
edendamine.

Malevlastest on mõisas 
suur abi

Suure töö tegid juunikuus 
ära Kostivere õpilasmalevlased, 
noored korrastasid mõisaruu-
me. Parandamist vajavad asjad 
viidi hoiule garaažiboksi, loo-
tusetud aga Kostivere jaanilõkke 
tulematerjaliks.

“Noored inimesed tegid ära 
väga suure töö. Augustikuine 
õpilasmaleva rühm aitab ette 
valmistada mõisapäeva,” räägib 
Irina. Mõisa juures olevatesse 
aitadesse kavandatakse mõisa-
päevaks erinevaid tegevusi ja 

malevlased aitavad neid ette 
valmistada. Korrastamist ootab 
ka veel hulk mõisaruume esi-
mesel korrusel. Irina loodab, et 
noored, kes panustavad mõisa 
korrashoidu, hakkavad ka ise 
kultuurimõisa tegemistes kaasa 
lööma ja koos leitakse need 
tegevused, mis noori köida-
vad.

Mõisamängud ja 
mõisapäev

“Koos käivad käsitööinime-
sed, on savituba, kus tehakse 
imelisi asju Margit Pärteli ju-
hendamisel. Tegutseb eakate 
päevakeskus, kellel Anne Kanne 
eestvedamisel samuti aktiivne 
seltsielu. Lasteaias tantsitakse 
salsat, loomisjärgus on kino-
klubi,” loetleb Irina. Olemas-
olevaga tutvumisele lisaks 
püüab Irina läbi igapäevatöö 
mõista, mis on Kostivere eri-
pära. “Kostivere, tegelikult kogu 
Jõelähtme piirkonna maad on 
ajalooliselt väga rikkad.”

Ajaloolise rikkuse jagamise 
teemat kannavad eelseisvad 
sündmused. Irina sõnul ollakse 
hetkel kultuurimõisas kesken-
dunud kahele suursündmusele, 
mis augustikuus tulekul. Nimelt 
toimub 25. augustil mõisamän-
gude päev Vandjala külas ja 26. 
augustil mõisapäev Kostiveres. 
Mõisamänge korraldab Vandja-
la külavanem Tiia Välk, mõisa-
päeva MTÜ Kostivere Selts.

Näitering teeb proove
Intervjuu aegu (esmaspäe-

val, toim.) koguneb majja täis-
kasvanute näitering, mis val-
mistub Kersti Laanejõe juhen-
damisel augustikuus Raplamaal 
Järvakandis toimuval harrastus-
teatrite suvekoolis ülesastumi-
seks. Valminud on omaloomin-
guline etendus, mis kantud tee-
mast “Eesti film 100”. “Algatasin 

selle suvekooli ise aasta tagasi, 
veel Raplamaal töötades, nüüd 
jätkavad seda minu head kol-
leegid,” ütleb pika kultuuritöö 
kogemusega Irina. Kindlasti 

saab lustakat tükki tulevikus 
näha ka oma, Kostivere rahvas.

Irina ütleb, et iga inimene 
on mõisa oodatud, olgu siis nõu 
andma, kaasa lööma või esialgu 

ka lihtsalt uudistama, mis või-
malusi kultuurimõis pakub. 
“Minu suur soov on, et inimesed 
leiaksid tee Kostiveresse ja mõi-
samajja.”

Kostiveres on tulekul 
mõisamängud ja mõisapäev

“Mul on püstol!” teatab üks reisija vagunis, mispeale teine abikaasa kõrvad katab ja karjatab: “Minu mees 
Leopold kardab pauku!”

Eesti fi lmidest rahvale tuttavatest “kildudest” koosnev etendus toob 
kultuurimõisa juhile Irina Pärilale naeru suule. 3x Regina Lilleorg

Mõisahoones on käsil akende 
renoveerimistööd.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallavalitsuse ja volikogu poolt algatatud 
detailplaneering
• Jõelähtme vallavalitsuse 21.06.2012 korraldusega nr 352 on algatatud
Rebala külas Jäätmekeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneering (“Reba-
la küla Jäätmekeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine” sihtotstarve – jäätmehoid-
la maa, planeeritava ala suurus on 66,83 ha. Kavandatava planeeringu 
eesmärk on maa-alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määra-
mine (ehitusaluse pinna ja korruselisuse suurendamine), sihtotstarbe 
täpsustamine, haljastuse ja kinnistu liikluskorralduse lahendamine 
(parkimine ja sõiduteed), tehnovõrkudega varustamise lahendamine 
ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu ellu-
viimiseks.
Planeeringuala asub Maardu ammendunud fosforiidikarjääri kirdeosas, 
planeeritav ala piirneb peamiselt jätkuvalt riigiomandis oleva maaga, 
idast Saueaugu ja edelast Eskometsa kinnistutega.
Kavandatav detailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneerin-
gu kohane.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on 
Jõelähtme vallavalitsus (Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; kantselei@
joelahtme.ee), kehtestaja on Jõelähtme vallavolikogu (Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee), ning koostaja on M.K. Konsul-
tatsioonid OÜ (Kaarli pst 9-2, Tallinn 10119, info@mkkonsult.ee).
Keskkonnaamet on asunud seisukohale, et detailplaneeringuga kavan-
datava tegevusega ei kaasne eeldatavalt vajadust läbi viia keskkonna-
mõju strateegilist hindamist.
Keskkonnaministeerium on selgitanud, et juhul, kui kavandatakse uusi 
tegevusi, mis on loetletud KeHJS § 6 lõikes 1, siis tuleb algatada kesk-
konnamõju hindamine.
Muinsuskaitseamet on selgitanud, et Rebala muinsuskaitseala eesmär-
kide ja kinnismälestiste kaitse seisukohast ei kaasne planeeringualal 
tavajäätmete jätkuva töötluse ja kõrvaldamisega täiendavat negatiiv-
set mõju kaitsealale.
Harju maavalitsus on asunud seisukohale, et keskkonnamõju stratee-

gilise hindamise algatamine on vajalik, kuna planeeritakse suurendada 
jäätmekütuse tootmisliini ja kompostimise platsi võimsust, millel võib 
olla oluline visuaalne mõju, kaasneda ebameeldiv lõhn ja müra. Samuti 
põhjendab Harju maavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamise vajalikkust asjaoluga, et planeeritav ala on Harju maakon-
naplaneeringu teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” määratletud rohevõrgustiku alana ning asub 
osaliselt kaitsmata põhjaveega alal. Harju maavalitsus juhib tähelepa-
nu sellele, et tuleb arvesse võtta ka tegevuse mõju Rebala muinsuskait-
sealale, kus detaiplaneeritav ala tervikuna asub.
Jõelähtme vallavalitsus, olles kaalunud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise vajalikkust, on seisukohal, et kuna praeguseks on prügila 
valmis ehitatud ja seal toimub jäätmete käitlemine, siis ei ole võima-
lik keskkonnamõju hindamise tulemuste põhjal otsustada prügila ega 
jäätmete käitlemise asukoha üle. Seepärast ei ole praegusel juhul kes-
kkonnamõju strateegilise hindamise eesmärke võimalik realiseerida, 
mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole 
vajalik ega otstarbekas. Samas on planeeringuga kavandatavate tege-
vuste jaoks tarvilik keskkonnakompleksluba, mille andmise eelduseks 
on keskkonnamõju hindamise läbiviimine. Seega saab kavandatavate 
tegevuste keskkonnamõju igal juhul hinnatud.
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil (jo-
elahtme.kovtp.ee).

Jõelähtme vallamajas toimuvad detailplaneeringute avalikud 
arutelud
• Jõelähtme vallavalitsuse maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas toi-
mub 06. augustil 2012 kell 15.30 Koogi küla Koogi I maaüksuse detail-
planeeringu avalik arutelu.
Koogi küla Koogi I maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mus 11. juunist kuni 09. juulini. Avaliku väljapaneku ajal esitati kirjali-
kult ettepanekuid ja vastuväiteid. Seoses sellega korraldab Jõelähtme 
vallavalitsus avaliku arutelu.
• Jõelähtme vallavalitsuse maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas toi-
mub 07. augustil 2012 kell 14.00 Koogi küla Salu maaüksuse detailpla-
neeringu avalik arutelu.

Koogi küla Salu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 
11. juunist kuni 09. juulini. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik
ettepanek detailplaneeringule. Seoses sellega korraldab Jõelähtme 
vallavalitsus avaliku arutelu.
• Jõelähtme vallavalitsuse maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas toi-
mub 07. augustil 2012 kell 15.00 Uusküla küla Kiige maaüksuse detail-
planeeringu avalik arutelu. 
Uusküla küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mus 11. juunist kuni 09. juulini. Avaliku väljapaneku ajal esitati kirjali-
kult ettepanekuid ja vastuväiteid. Seoses sellega korraldab Jõelähtme 
vallavalitsus avaliku arutelu.

Jõelähtme vallamajas toimuvad detailplaneeringute 
eskiislahenduste avalikud arutelud
• Haljava küla Kärdupõllu, Kärdumetsa ja Kärdu maaüksuste ja lähiala
(24504:009:0344; 24504:009:0345; 24504:009:0343) detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 09. augustil 2012 algusega kell 15.30.
• Manniva küla Sootalu 5 maaüksuse (24504:004:0226) detailplaneerin-
gu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 14. augustil 2012 algusega kell 
14.30.
• Kaberneeme küla Lääne-Aksli 2, Ploomi ja Põõsa maaüksuste
(24505:001:0121, 24505:001:0448, 24505:001:0505) detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 14. augustil 2012 algusega kell 15.30.
Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik tut-
vuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast nel-
japäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt on de-
tailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla 
kodulehel (joelahtme.kovtp.ee.).
Jõelähtme vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu
Jõelähtme vallavolikogu kehtestas 28.06.2012 otsusega nr 305 Iru küla 
Iru külaplatsi kinnistu detailplaneeringu.

Õnnitleme juuli 
sünnipäevapsi
95 29.07 AGNES JAKSEN Ruu küla
93 26.07 OLGA TEPLOVA Loo alevik
91 17.07 HELMI JAKSEN Ruu küla
91 25.07 ÕIE-OPHELIA AUSLA Loo alevik
88 29.07 ASTA LIIVAND Maardu küla
87 04.07 VELDA AHMAN Manniva küla
86 25.07 ELLEN SALUMETS Kallavere küla
85 01.07 MARIA MATVEJEVA Kostivere alevik
85 11.07 LINDA PRITS Vandjala küla
85 25.07 HARALD TALVIK Vandjala küla
84 05.07 LEO RIID Iru küla
84 05.07 IRINA JÜRGENS Loo alevik
84 15.07 ENDEL SALUMETS Kallavere küla
84 20.07 JEKATERINA

FEDOTOVA Jägala küla
83 07.07 VELLO VAIN Rebala küla
83 07.07 HANNA TKACH Liivamäe küla
82 04.07 AGRAFENA

SEMJONOVA Kallavere küla
82 05.07 VAIKE KOSE Kostivere alevik
82 27.07 SAIMA LUKS Parasmäe küla
82 27.07 DAGMAR HARAK Maardu küla
82 29.07 YURY DROZDOV Iru küla
81 16.07 PAVEL HOKKONEN Loo alevik
81 22.07 MEIDA TIITUS Uusküla küla
80 12.07 LINDE-LORITTE

KALJULA Saha küla
75 13.07 JAAK ALTNURME Loo alevik
75 16.07 GALINA MUROVA Uusküla
75 25.07 VELLO VARIK Loo alevik
75 26.07 LUULE PIIRSALU Saha küla
75 27.07 ILVI VIIDAS Iru küla
70 19.07 VALTER VILBASTE Kaberneeme küla
70 19.07 HEITI MARDIAT Loo alevik
70 21.07 ANNE-LIIS RAHUMÄGI Jägala küla
70 21.07 ARNO ROOTSLANE Loo alevik
70 28.07 ELLEN LÕHMUS Loo alevik

Avaldame sügavat
kaastunnet

OIVA SAVOLAINEN
12.11.1949-17.06.2012

Jõelähtme vallas juunikuus 
sündinud lapsed
Kerdi ja Alvar Jaamu,
poeg Roger Jaamu 01.06.2012

Liis Truubon ja Kaupo Luur,
poeg Karmar Luur 02.06.2012

Kätlin Polli ja Ivo Nuut,
poeg Kaspar Nuut 18.06.2012

Stella Hallik ja Mihkel Kaldaru,
tütar Sandra Kaldaru 26.06.2012

 KRIMIUUDISED

• 28.06 kell 13.52 põles soojak Jõelähtme vallas Jägala
külas. Tühjalt seisva soojaku mõõtmed olid 10x3 meetrit. Enne 
kustutustööde algust kuulsid päästjad põlevast hoonest kumma-
lisi pauke, luure käigus selgus, et tegemist oli eterniidi põlemi-
sega. Põlengule pandi piir kella 14.31-ks ning tulekahju kustutati 
lõplikult kella 15.12-ks. Kesklinna, Muuga ja Assaku päästjad 
osalesid kustutustöödel, hetkel on põlengu tekkepõhjus selgita-
misel.

• 07.07 kell 13.45 teatati häirekeskusele hädasolevast
purjelaudurist Jõelähtme vallas. Tuvastati, et purjelaudur oli 
merel oma kursist veidi kõrvale kaldunud, otseses hädas ta 
polnud. Koostöös Mere-valvekeskusega aitasid Neeme vaba-
tahtlikud päästjad isiku paati ning toimetasid sadamasse. 

• 12.07 kell 12.12 teatati süttinud kaubikust Peterburi
maanteel Jõelähtmelt umbes kaks kilomeetrit Tallinna poole. 
Auto kustutati kella üheks. Selle süttimise põhjust pole teada. 
Inimesed õnnetuses viga ei saanud.

KEHTESTATI JÕELÄHTME VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI

Jõelähtme vallaleht toob lugejateni kokkuvõtte uuest kehtimahak-
kavast eeskirjast. Võrreldes senikehtinud eeskirjaga on sisse vii-
dud muudatused minimaalsed. Jäätmehoolduseeskirja üldsätetes 
määratletakse õigusakti eesmärk ja Jõelähtme vallavalitsuse selle-
alaseid tegevusi. Vallavalitsus korraldab jäätmehooldust ja selle
arendamist ning teostab järelevalvet eeskirja täitmise üle. 

Olulisemad muudatused
• Eeskirja on valla eripära arvestades sisse toodud kaevandamisjäät-
mete mõiste, samuti kogumispunkti ja pakendipunktide mõisted. 
On täpsustatud jäätmete kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise 
ning taaskasutusorganisatsiooni mõisteid.
• Jäätmekäitluse üldnõuded on sätestatud eeskirja §3 lõigetes 1...15.
Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. 
Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt 
võimalik ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulu-
kas. Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada nende taaskasuta-
mist võimalikult suures ulatuses.
• Eeskirja on täiendatud toitlustusettevõtete kohustusega koguda
eraldi toiduõli ja -rasva jäätmeid.
• Täpsustati ühismahuti kasutamise korda ja vanapaberi ning kar-
tongi liigiti kogumist, seda ka vähem kui kuue korteriga elamumaa 
kinnistutel – § 5 lg 14...16. Jäätmekäitluse arenguprotsessis laien-
datakse olmejäätmete liigiti kogumist vähem kui 6 korteriga elamu-
maa kinnistutele 1. jaanuariks 2015. Tulenevalt jäätmeseaduse § 31 
lg 3 korraldab Jõelähtme vallavalitsus paberi-, papi-, metalli-, plasti- 
ning klaasijäätmete liigiti kogumise 1. jaanuariks 2015. a. Tulenevalt 
jäätmeseaduse § 134 viiakse biolagunevate jäätmete osakaal prügi-
lasse ladestavatest olmejäätmetest alla 30 massiprotsendi 16. juuliks 
2013. a. ja alla 20 massiprotsendi 16. juuliks 2020. a. Jäätmekäitluse 
korraldamisel arvestatakse üha rohkem taaskasutusprintsiibiga nii 
jäätmete kogumisel kui ka käitluskoha valikul. 
• Probleemtoodete ja nendest tekkivate jäätmete kogumine näeb
ette, et elektri- ja elektroonikaseadmed, sh külmkapid, elektriplii-
did, pesumasinad ja telerid, või neist tekkinud jäätmed kogutakse 
muudest jäätmetest eraldi ning antakse üle elektri- või elektroonika-
seadmete jäätmete kogumispunktidesse või jäätmejaama või uue 
toote ostmise korral müügikohta. Kasutuskõlbmatuks muutunud 
patareid ja akumulaatorid kogutakse muudest jäätmetest eraldi 
ning antakse üle elektri- või elektroonikaseadmete jäätmete kogu-
mispunktidesse, avalikesse ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, 
viiakse jäätmejaama või avalikesse patareide kogumiskastidesse või 
müügikohta.
• On rõhutatud jäätmete taaskasutamise taaskasutuse- ja lähedus-
põhimõtet; jäätmekäitluskohta käitava ettevõtja kohustust hoida 
korras sissesõidu- ja siseteed ning vältida oma rajatistel tolmu ja 
haisu levikut.
• Täpsustatakse biolagunevate jäätmete kompostimise ja puidu-,
paberi- ning papijäätmete põletamise tingimusi.
Eeskirjal on kolm lisa:
• Lisa 1 esitab nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele.
Mitteohtlike jäätmete nimistusse on lisatud tõrva mittesisaldav as-
falt. Lisasse on viidud kord, mis käsitleb kaevise kasutamist väljas-
pool tekkekoha kinnisasja. Samuti on lisatud nõuded asbestitööde 
tegemisel.
• Lisa 2, tervishoiu- ja veterinaariateenuse osutamisel tekkinud jäät-
mete käitlemise korda on täpsustatud: jäätmekottide kasutamise, 
teravate ja torkivate jäätmete, nakkusohtlike jäätmete ja kasutatud 
elavhõbedalampide osas. Omaette lõikena (9) on sisse viidud radio-
aktiivsete jäätmete käitlemise kord.
• Lisa 3 esitab jäätmete vastuvõtukohad Jõelähtme vallas.

Priit Põldma

Müüa kartulid!
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



Ajalehe Jõelähtme valla-
leht väljaandja on Jõe-
lähtme 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 
tellimine 646 2214, 
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.
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Ostan tehnikat, nii töökorras 
kui remonti vajavat – traktor, 
kombain, sõiduk, veok jne. 
Samas ostan ka vanametalli, 
raha kohe. Pakkuda võib kõike 
tel 5678 6526

MÜÜK

Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud 30-60 cm. Aastaringne 
tootmine ja lai puu sortiment. 
Tasuta transport väiksemat 
mõõtu kalluriga! Kontakt: 
Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 
või halupuu24@hot.ee 

TEENUS

Korstnad, ahjud, pliidid. Ehi-
tus ja remont. Pensionäridele 
soodustused. Tel. 5624 9455

Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5690 0686

OÜ F-Trans teostab reovee ja 
liigvee äravedu Jõelähtme val-
las. Tellimine info@fekaal24.
ee või telefonil 506 5406. 
Rohkem infot www.fekaal24.
ee

KAATRI rent 
koos juhiga, 

reisid saartele, 
veesuusa- ja 

tuubisõidud. Tel 
516 5054. 
Koduleht:

www.merereisid.
webs.com

LOO PEREARSTIKESKUS OTSIB LOO PEREARSTIKESKUS OTSIB 
MEDITSIINIÕDEMEDITSIINIÕDE

1,0 ametikoht, vajadusel on võimalik tööle
asuda ka väiksema koormusega.
Tööle asumine niipea kui võimalik.
Lisainformatsioon telefonil 5558 8350.

Raamatupidamisarvestuse 
teostamine firmadele, aruandlus 
maksu- ja statistikaametile, 
aastaaruanded.

Lisainfo tel 5565 3880, koduleht: 
www.raamatupidamine24.eu.

Kihelkonna päevad, Kuldleeri jumalateenistus ja 
Jõelähtme Passaar, 19. augustil kell 11.00-16.00

Augustikuus, rukkimaarjapäeva paiku toimuvad taas Jõelähtme 
kihelkonnapäevad. Meie kiriku nimipühaku päeva puhul saavad teoks 
mitmed ettevõtmised. Pühapäevasele kihelkonna aastapäeva ja 
kuldleeri jumalateenistusele järgneb Jõelähtme Passaar.

Passaar algab ühise koosolemise ja piknikuga. Seejärel heidame pilgu tagasi 
siinsetele elanikele ning mõtiskleme oma juurte üle.
Leerimajas on avatud näitus Jõelähtme kihelkonna sugupuudest. Väljanäitusele 
on oodatud nii moodsad interneti-põhised, kui ka hoole ja armastusega käsitsi 
joonistatud sugupuud. Räägime perekonnanimede panemisest ja sugupuude 
koostamisest. Toimetatakse käsitöötelgis.
Passaarile on oodatud ka käsitöö- ja aiasaaduste müüjad ning väikesele lavale 
kõik, kes soovivad õpetada kohaletulnutele mõne mängu või laululoo või oma 
laulu või tantsuga kohalolijaid rõõmustada.


