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 Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja allkirjastas 
9. augustil ehituse töö -
võtu lepingu Wesico 
Project OÜ-ga Kostivere 
Põhikooli rekonstrueeri-
miseks ja mul ti funktsio-

naalse kogu konnakeskuse 
ehituseks. 
Lisaks koolihoone renovee ri-
misele luuak se ehituse käigus 
uued ruumid Kostivere raama-
tukogule ja Kostivere pere arsti-
keskusele. Valmib nn. multi-
funkt sionaalne Kostivere kogu-
konnakeskus. 

Ehituse valmi mise tähtajaks on 
31. august 2013 ja pärast 
augustikuist renoveeritud ruu-
mide sisus tamist võib kesku-
se avada juba 1. septembril 
2013. 

Projekti rahastatakse Eu-
roopa Liidu poolt läbi EAS-i 
meetme “Kohalike avalike tee-
nuste arendamine” raames. 

Projekti kogumaksumuseks ku-
juneb 2 234 898,79 eurot, millest 
toetus moo dustab 1 224 306,00 
eurot, mis on 54,78% ehituse 
kogumaksumusest. Jõeläht me 
vallavalitsuse poolne panus on 
1 010 592, 79 eurot.

Vallavanem Andrus Umboja 
sõnul on valla hariduse kva-
liteedi tõstmine priori teet num-

ber üks. „Põhikooliealiste õpi-
laste kodulähedane kool omab 
olulist tähtsust Jõelähtme valla 
hariduse kva liteedile. Tänavu 
valminud Jõelähtme valla hari-
duse arengukava kinnitab, et 
renoveeritud kaasaegne kooli-
maja on just kõige olulisem valu-
punkt Kostivere ja kogu valla 
hariduselus.”

Sõlmiti Kostivere kooli ehitusleping

Rootsi-Kallavere küla muuseum on tegutsenud juba 2006. aastast. Selle ajaga on märkimisväärselt laienetud ning kasvanud ka eksponaatide arv. Muuseumipidajate sõnul ei ole neil 
muuseumis ühte kindlat ajastut vaid lihtsalt esemed, mis on seotud külaga ja sealt kunagi läbi käinud. Pildil on üks küla aktivist ja muuseumi vedajatest Kersti Pent näitamas vanu taldrikuid. 
“Praegu ei kasutata iirist nii palju, aga kunagi oli see süütuse, puhtuse ja armastuse sümbol väga levinud nõude kaunistamisel,” teab naine rääkida. Teiste nõude seas on muuseumis 
vaatamiseks ka kunagise haridustegelase ja koolijuhi Jakob Westholmi serviistaldrik (vaata lk 6-7).   Martin Rits

Pisikese Rootsi-Kallavere küla 
hingeks on kasvav muuseum

Haridusest uue 
kooliaasta eel

Septembris muutub 
piletimüügisüsteem

Põhja-Harju koostöö-
kogu õppereisil 

Vandjala küla 
projektid sel suvel  

Jõelähtme valla 
kihelkonnapäevad
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Sisukas suvelõpp
S uvine koolivaheaeg ongi 

selleks korraks jälle möödas 
ja usinad õpilased saavad koolis 
taas kokku. Eks ole tore jälle 
kohtuda ja suve jooksul tehtut 
meenutada. Lastele on tänavu 
ka mõningaid üllatusi: Loo las-
te aias uued mänguväljakud, 
Loo keskkool omandamas uut 
välisilmet soojustuse näol ja 
Kos tivere kooli ühel osal juba 
aed ümber, tähistamaks alanud 
kooli remonti.
Eks samasugust toredat kohtu-
misrõõmu pakub ka täiskas-
vanutele taas tööletulek. Kokku 
saadi vabal ajal juba erinevatel väliüritustel, kus augustkuised 
tähtede vaatamised innustasid meenutama mööduvat suve ja tule-
viku plaane seadma. Julgustavalt mõjuvad ka päevased suhtlemi-
sed laatadel erineva sügiskraami ostul ja mõõduvõtmistel teiste 
ettevõtjate ning kultuu ri inimestega.
Augustilõpu kultuurielu Jõelähtme vallas näitab, et vallarahvas 
on puhkustelt tagasi ja aktiivselt üritustest osa saamas. Nii sünd-
musterohket augusti kui tänavu, ma vallas igatahes ei mäleta. Ei 
takistanud rahvakogunemisi ei vihm ega ka tuuline ilm. Tore, et 
paljudel jätkus jaksu külastada kohe mitmeid üritusi järjepanu. Lisaks 
juba traditsioonilistele Jõelähtme Passaarile, Kostivere mõisapäevale, 
muinastulede ööle ja traditsioonilistele külapäevadele on tänavu ka 
nn „uusi tulijaid“.  
Mitmed külad, kes veel varem kokkusaamisi ei korraldanud, on taas 
üksteist leidmas ja mitmed külad, kes omavahel ei suhelnud, on 
teinud ka ühisüritusi. Tähtis on leida vaid põhjus ja motivatsioon 
tegutseda. Silmapaistvaim saavutus on muidugi Vandjala küla, 
kes oma ürituse tarbeks rajas ja avas uhiuue toredalt kujundatud 
Vandjala külaplatsi. Kostivere mõisapäev oma idee ja rahastus-skee-
miga on eeskujuks igatahes paljudele. 
Nii nagu uus aasta on ka uus hooaeg sügisel mitmete uute muutuste 
ja muudatuste aeg. Bussigraafi kute muutused on tavapärased juba 
igal aastal, samuti nagu muutuvad vastavalt vajadustele nn kooli-
liinid. Mõneti keerulisemaks, kuid samas ka mugavamaks, peaks 
muutuma bussisõit ja piletiost bussis. Uus süsteem peaks looma 
tulevikuks võimaluse paindlikult reisida ka naaberomavalitsuste 
vahel. 

Head lugemist!

Priit Põldma.

Andrus Umboja
vallavanem

 Kooliaasta algus on üle 
pika aja positiivselt üllatav, 
nimelt ei ole juba ammu 
läinud meie valla kõikidesse 
koolidesse nii palju lapsi kui 
sel aastal. 

Meie suurimas koolis, Loo Kesk-
koolis, kasvab sel õppeaastal 
laste arv 325 õpilaseni, Kostivere 
koolis 94 õpilaseni ning meie 
väikekoolis Neemel 23 õpi-
laseni.

Võrdlusena saab välja tuua, 
et Kostivere koolis läheb sel 
aastal esimesse klassi 24 last, 
kui eelmisel aastal oli neid 11. 
Selle üle on eriti hea meel, kuna 
Kostivere kooli õpilaste arv on 
varem näidanud pidevalt vähe-
nemise märke. Usun, et selle 
positiivse arengu taga on teave 
alanud Kostivere koolihoone 
rekonstrueerimisest, mis nüüd 
juba käimas on ning järgmise 
õppeaasta ehk 2013. aasta esi-
meseks septembriks päris val-
mis saab.

Loo kooli esimestesse klassi-
desse minevate õpilaste arv näi-
tab jätkuvat stabiilset kasvu, kui 
eelmisel aastal võtsime vastu 37 
õpilast, siis nüüd võtab esimest 

korda koolitee jalge alla juba 39 
last. 

Kui viimasel paaril aastal 
alustas Neeme koolis oma esi-
mesi õpinguid kaks esimese 
klassi last, siis seekord hakkab 
seal õppima neli last.

Laste arvu kasv näitab kind-
lasti kahte erinevat arengut 
meie vallas. Üheks on laste hulk 
üleüldiselt, nimelt on viimasel 
aastakümnel sündivate laste 
arv meie vallas oluliselt kasva-
nud, seda tendentsi peegeldab 
loodud uute lasteaiakohtade 
arv ning jätkuv nõudlus uute 
kohtade järele. 

Teiseks oluliseks arenguks, 
mis ei ole eelmisest vähe-
tähtsam, on meie koolide imago 
paranemine. Sel aastal tehtud 
hariduse arengukava uuringud 
kinnitasid, et meie koolide 
maine on järjest para ne nud, 
ainukeseks tõsiseks prob-

leemiks osutus Kostivere kooli 
halb seisukord, mis on aga 
nüüd paranemas. 

Meie oma valla hariduselu 
positiivsete toonide taustal väl-
gub aga ähvardavalt nn Aavik-
soo haridusreform. Ega keegi 
täpselt ju teagi, mida see reform 
lõpuks enesest kujutama hak-
kab või millal ja kas üldse see 
aset leiab. Aeg-ajalt saame le-
hest lugeda kõlavaid tsitaate, 
koosolekutel jagatav info on vas-
tu oluline. On tunne, et plaanid 
haridusministeeriumis ei vahel-
du enam nädalate vaid päeva-
dega. 

Algselt gümnaasiumi hari-
duse reformist on mudelites 
saamas kogu riigi koolisüsteemi 
raputav kärbe, mille eemärgiks 
on leida vaid raha palgatõusu 
lubaduste katteks ja seda ka 
paljude põhikoolide eksistentsi 
arvelt. Selleks pakutakse pide-

valt välja uusi rahastusmudeleid, 
et leida võimalusi, kuidas oma-
valitsuste arvelt palgatõusu kat-
teks lisaraha leida. 

Ilus jutt hari duse kvaliteedi 
parandamisest on raha otsimise 
taustal lenna nud prügikasti. 
Leian, et selline asjade käik on 
lubamatu, rõhu tab ju riik/
haridusminister igal sammul 
kodulähedase kooli priori-
teetsust.

Seega kui riik oma varase-
matest sõnadest kinni peab, 
milles me ju ei tohiks kahelda, 
saavad õpetajad kauaoodatud 
mõistliku palgatõusu, aga seda 
mitte omavalitsuste ning kogu 
riigi koolisüsteemi eksistentsi 
arvelt.

Jõelähtme valla koolid on 
igal juhul jätkusuutlikud nii 
oma õppekvaliteedi kui ka laste 
arvu poolest. Jätkuks vaid riigil 
selget mõistust.

Kooliaasta algus pakub positiivset emotsiooni

 Hooaja alguseks 
rõõmustavad Loo lasteaia 
lapsi uued mänguväljakud. 
Mänguväljakute ehitamist 
finantseeris Eesti vabariigi 
valitsus 15 000 euro 
väärtuses.
Siseministeeriumiga sõlmitud 
lepingu alusel paigaldati uue 
õppeaasta alguseks lasteaia õue-
alale liumägi, köisronila, kaks 
kaalukiike, üks kahekohaline 
rippkiik, kolm vedrukiike ja 
mängulinnak Locomotive. 

Aasta alguses toimunud 
uute rühmade avamisega vajas 
lasteaed kindlasti juurde ka 
uusi mänguplatse õues. Laste-
aia direktori Katrin Paldermaa 
sõnul on laste rõõm uute väl-
jakute üle suur. „Tulevikus võiks 
mängimisvõimalusi õues täien-
dada veel paari kiige võrra, siis 
oleks tagatud laste elemen-
taarne mänguvajadus. Väliselt 

võiks lasteaia valmissaanuks 
lugeda aga alles siis, kui val-
mivad ka siseteed ja projekti-
kohane haljastus lasteaia õue-
alal. See on ilmselt aga juba 
järgmiste aastate perspektiiv.“

Hanke võitnud mängu väl-
jaku paigaldaja OÜ Tiptiptap  
tooted on valmistatud ranges 
vastavuses Eestis ja Euroopas 
kehtiva mänguväljakuseadmete 
ohutusstandardiga EVS-EN 
1176:2008. Ainsana Eestis on 
nende tooteid katsetanud TÜV 
SÜD Product Service GmbH ja 
terviktoodetele on omistatud 
TÜV vastavussertifikaadid. Män-
gu väljakutele kehib garantiiaeg 
kaks aastat.

Lisaks Loo lasteaia inves-
teeringutele on riigi eraldise 
toel plaanis renoveerida ka Kos-
ti vere mõisa fassaad. Finant-
seeringu summaks on 17 000 
eurot ja ehitustöödega plaani-
takse alustada 2013. aasta 
kevadel.

Priit Põldma

Loo lasteaed sai uued 
mänguväljakud

Uuel õppeaastal läheb Neeme koolis esimesse klassi neli õpilast, kokku on koolis uuest õppeaastast 23 last.
   Martin Rits

 Viimased aastad on Eesti 
hariduses kulgenud reformi 
tähe all. Seda küll rohkem 
sõnades, kui tegudes. Osa-
poolte kokkuleppel alusta-
vad sügisest mitmes maa-
konnakeskuses puhtad 
gümnaasiumid. Ääre-
maadel on koole suletud 
õpilaste ja elanike vähe-
nemise tõttu.
Vaido Niinesalu

Rääkides reformidest on tekki-
nud palju segadust ja eba-
kindlust. Aga mis peaks siis 
muu tuma? Suures osas jätkub 
ikka veel Nõukogude ajast pärit 
kooli süsteem. Seda nii kooli-
võrgu kui inimeste haridusele 
esitatavate ootuste ja mõttelaadi 
osas.

Eesti koolis on jätkuvalt 
probleemiks, et iga uue valitsuse 
ja haridusministriga algab kõik 

justkui uuesti. Eesti koostöö 
kogu on palju aastaid erinevaid 
osapooli kaasates töötanud 
Eesti haridusstrateegia 2012 – 
2020 kallal. Ettepanekud on 
tehtud ka haridusministee-
riumile ja valitsusele, et seda 
analüüsi võetaks arvesse ka 
valit suse haridusstrateegia 2020 
planeerimisel ja elluviimisel. 
Elame näeme.

Haridusministeeriumi 
eesmärgid

Aga nüüd asjale lähemale. 
Tegelikult on haridus minis-
teeriumi plaanid päris suured. 
Lähiaastateks on püstitatud neli 
põhilist eesmärki:

1. Õpetajale makstakse vää-
rilist töötasu ja vähendatakse 
tema koormust.

2. Koolidel on senisest suu-
rem otsustusvabadus, mis läh-
tub kooli ja kogukonna ees-
märkidest ning vajadustest. 
Varasemast vähem on ülalt 
tulnud ettekirjutusi, mida täide-
takse linnukese pärast.

3. Põhikool on kodulähedane 
ja tugev.

4. Gümnaasiumiharidus on 
konkurentsivõimeline ja mitme-
kesine.

Kõlab hästi. Kui sellest kas-
või osa suudetakse realiseerida, 
oleme palju saavutanud. Meil 
on olnud juba 21 aastat taas-
tatud iseseisvat riiki, aga endi-
selt räägitakse elementaarsetest 
asjadest. Aga eks see aeg, võrrel-
des kasvõi Rootsiga, on olnud 
liialt lühike, et stabiilne riik 
saaks välja kujuneda.

Olukord vallas
Kui rääkida olukorrast ja 

võimalustest Jõelähtme vallas, 
siis minu arvates on haridusega 
seotud tingimused head. Koha-
lik omavalitsus ei esita mingeid 
formaalseid, linnukese pärast, 
nõudeid. Koolijuhid ja koolid 
saavad üsna vabalt ja loomin-
guliselt oma asja ajada. Kaua 
üleval olnud Kostivere kooli 
renoveerimine lõpeb hiljemalt 
aasta pärast. Siis võib öelda, et 

kõik tingimused kodulähedase 
tugeva põhikooli olemasoluks 
on saavutatud. 

Siinkohal on sobiv tsiteerida 
vallavanem Andrus Umboja: 
„Valla hariduse kvaliteedi tõst-
mine on prioriteet number üks. 
Põhikooliealiste õpilaste kodu-
lähedane kool omab olulist täht-
sust Jõelähtme valla hariduse 
kvaliteedist.“

Ka kooli maine on minu 
arvates igas mõttes paranenud. 
Esimesel septembril alustab 
esimeses klassis kooliteed 26 
õpilast. Kindlasti on see üks 
kõigi aegade rekordeid. Suur 
tänu kõigile neile lapse vane-
matele usalduse eest. Võin teile 
kinnitada, et Kostivere koolist 
saab hea hariduse.

Mõne aasta pärast saame 
jälle koolis hakata korraldama 
jalgpallivõistlusi ja kõiki muid 
tegevusi, mis nõuavad suuremat 
õpilaste arvu kui seda oli 
senini.

Kooliaasta alguses võib opti-
mistlikult vaadata tulevikku!

Haridusest riigis ja 
Jõelähtme vallas 

Uued mänguväljakud rõõmustavad Loo lapsi.  Katrin Paldermaa
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Bussiliiklusest
Jõelähtme vallas bussiliiklust korraldav Harjumaa 
Ühistranspordikeskus kavandab septembris mõnin gaid 
muudatusi. 

Alates 1. septembrist hakkavad maa konnaliini nr 143 Tallinn-
Anija-Kehra bussid sõitma läbi Uus-Rebala asumi Jõelähtme-
Kemba teel kolm korda päevas.
Vallaliinide J1 (Neeme) ja J2 (Kaberneeme) busside lõpp-
peatuseks saab Olerexi bensiini jaama asemel Männituka peatus 
Tallinn-Narva maanteel. Tänu sellele muutub sõitjatele muga-
vamaks ümber istu mine Tallinnasse suunduvatele pikaliini 
bussidele. 
Keskus kavandab korrigeerida nende liinide sõidu plaane 
eesmärgiga vähen dada ümberistumiseks vajalikku ooteaega.
On kavandatud Tallinn-Kostivere liinile ühe õh tuse reisi, 
väljumisega Balti jaamast kell 22.30, lisamist ning liini 
pikendamist kuni Jõelähtme ja Männisalu peatusteni Tallinn-Narva maanteel.
Koolibussidena töötavate valla siseliinide J3-J13 sõiduplaanid on sarnased eelmise õppeaastaga. 
Täpsem info muudatuste kohta ning koolibusside sõiduplaanid pannakse augusti lõpus valla 
kodulehele.

 Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik

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.

Septembris muutub 
piletimüügisüsteem

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
hind muutub oktoobrist

 1. novembril 2010 jõustunud monopolidele hinna-
piirangute kehtestamise seadusega muudeti ka Ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni seadust veeteenuse hinna 
kehtestamise regulatsiooni osas. 

Indrek Väärtnõu
OÜ Loo Vesi Juhatuse liige

Eelnõu seletuskirja kohaselt on regulatsiooni muutmine vajalik 
selleks, et viia veeteenuse hind poliitilise surve alt välja. „Riigi 
tasemel suudetakse vee-ettevõtjate tegevust ning nende kulutusi 
hinnata ühtsetel alustel, mis tagab elanikkonna võrdsema koht-
lemise sõltumata piirkonnast. Kuna seni määrasid veeteenuse 
hinna üldjuhul kohalike omavalitsuste volikogud, siis sõltus 
veeteenuse hinna tõstmine või langetamine tihti poliitilistest 
kaalutlustest ja mõningatel juhtudel jäeti vee-ettevõtja majan-
dusnäitajaid seejuures seaduse kohaselt hindamata. Veelgi enam, 
veeteenuse hind on vee-ettevõtte majandamise üks põhialustest 
ning kehtestatud hinnad, mis ei kata vee-ettevõtja põhjendatud 
tegevuskulusid, rääkimata põhivara amortisatsioonist, ei taga vee-
ettevõtjate ning kogu veemajanduse jätkusuutlikkust. Suured 
investeeringud reoveepuhastite ja ühisveevärgi ning -kanali-
satsioonitorustike ehitamisse ja renoveerimisse, mis tänapäeval 
tehakse Euroopa Liidu ja riigi raha arvel, ei oma sotsiaalset ega 
keskkonnakaitse väärtust, kui ehitatud süsteeme ei ole võimalik 
amortiseerida,“ seisab seletuskirjas.

Lähtudes seaduse muudatusest esitas OÜ Loo Vesi käesoleva 
aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse hindade muutmise 
kooskõlastamiseks. Ettevõte taotles veeteenuste hinnatõusu, kuna 
teenuse osutamise kulud on ettevõttest sõltumatult tõusnud, 
mistõttu seniste hindadega jätkates ei oleks ettevõtte tegevus 
jätkusuutlik. Hindade kooskõlastamine konkurentsiametiga oli 
vajalik selleks, et kehtestada ühesuurune veeteenuste hind nii üle 
kui ka alla 2000 inimekvivalendi suuruse reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel, millel OÜ Loo Vesi veeteenuseid osutab.

Konkurentsiamet kooskõlastas 24. juulil 2012 OÜ Loo Vesi 
tegevuspiirkonda uued tasud võetud vee ning reovee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest. Senised vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
hinnad on kehtinud muutumata 2009. aastast. 

Alates 1. oktoobrist 2012 kehtivad OÜ Loo Vesi tegevus-
piirkonnas järgmised hinnad (eurot/m3):

     Ilma KM-ta KM-ga
tasu võetud vee eest füüsilistele 
isikutele     0,651  0,78
tasu võetud vee eest juriidilistele 
isikutele     1,407  1,69
tasu reovee ärajuhtimise ja puhas-
tamise eest füüsilistele isikutele  1,533  1,84
tasu reovee ärajuhtimise ja puhas-
tamise eest juriidilistele isikutele  2,224  2,67

Võrreldes varasemaga kasvab oktoobrist vee- ja kana lisat-
siooniteenuse kuupmeetri tasu eraisikutele 64 ja juriidilistele 
isikutele 54 eurosenti. Hinnatõusu taga on kallinenud kanali-
satsiooniteenused, kuid samal ajal väheneb võrreldes varasema 
hinnaga veevarustusteenuse hind mõlemale tarbijagrupile. 

Tarbijagruppide vahelise hinnatasanduse vajadusest tulenevalt 
väheneb lähiaastatel eeldatavasti juriidiliste isikute kanali sat-
siooniteenuse hind. Juriidilistele isikutele kehtestatud reovee 
ärajuhtimise hinda (nn ülereostustasu), mis sõltub reoainete 
sisaldusest, ei muudetud. Uue hinna kehtestamisega kaovad ka 
varasemalt kehtinud eraldi hinnad sellistele teenustele nagu 
näiteks tehniliste tingimuste väljastamine, kooskõlastamine ning 
veeühenduste sulgemine ja avamine, ehk vee-ettevõtja põhi tege-
vusega seotud teenuste osutamise kulu on arvestatud veeteenuse 
kuupmeetri hinna sisse.

Ettevõte on viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid 
veeteenuste kvaliteedi tõstmiseks. Suurimad investeeringud tehti 
lõppenud 2011. aastal ning enamikus sihtfinantseerimise abil. 
Suurim sihtfinantseerija oli ja on KIK. Lisaks on projektide 
finantseerimiseks kasutatud nii ettevõtte omavahendeid, Jõe-
lähtme valla abi kui ka laenuvahendeid. Kõik tehtud investeeringud 
on vajalikud selleks, et täita keskkonna ja ohutusnõudeid, Euroopa 
Liidu direktiividest tulenevaid kohustusi ning osutada klientidele 
senisest kvaliteetsemat veeteenust.

Nii on alates 2009. aastast käesoleva hetkeni ühtekuuluvusfondi, 
keskkonnainvesteeringute keskuse ja Jõelähtme vallavalitsuse toel 
torustike ning muude rajatiste ning seadmete ehitusse investee-
ritud kokku 3,9 miljonit eurot, millest ettevõtte omaosalus moodus-
tab 589 tuhat eurot. Suurematest ehitustest on tänaseks lõpetatud 
või lõpetamise järgus Loo ja Iru torustike rekonstrueerimistööd 
kogumaksumusega ca 3,4 miljonit eurot, Kostivere reoveepuhasti 
ja veetöötlusjaam maksumusega 466 tuhat eurot ja Neeme küla 
reoveepuhasti ja torustikud maksumusega 554 tuhat eurot. 

Töös on projekt mille käigus rekonstrueeritakse Neeme küla 
veetöötlusjaam, maksumusega 160 tuhat eurot. Ees ootavad 
Kaberneeme küla ühisveevärgi II astme pumpla, veetöötluse ja 
torustike ehitustööd, eeldatava maksumusega 637 tuhat eurot 
ning Kostivere aleviku vee ja kanalisatsioonitorustike rekonstru ee-
rimistööd maksumusega 953 tuhat eurot.

Uute hindade kehtestamisega seonduvalt palume oktoobri 
alguses kõigil OÜ Loo Vesi klientidel kindlasti esitada 30. septembri 
seisuga veearvestite näidud. 

Konkurentsiameti otsusega 24.07.12 nr 9.1-3/12-015 saab 
tutvuda OÜ Loo Vesi kodulehel www.loovesi.ee. Täiendava infor-
matsiooni saamiseks palume pöörduda OÜ Loo Vesi poole, tel: 
6080677, e-mail: info@loovesi.ee.

Ranitsa toetus

 Jõelähtme vallavalitsus 
maksab ka sel sügisel ranit-
satoetust valla lastele, kes 
lähevad esmakordselt kooli.

Carmen Viherpuu

Ranitsatoetust makstakse kõi-
gile 1. klassi minevatele lastele, 
hoolimata, kas laps läheb oma 
valla või mõne teise oma valit su-
se kooli. Tingimuseks on, et vä-
he malt üks vanematest oleks 
rahvastikuregistri and metel ela-
nud Jõelähtme val las alates 
jooksva aasta 1. jaa nua rist enne 
lapse kooliminekut ning laps 
on rahvastikuregistri andmetel 
Jõelähtme valla elanik.

Toetuse taotlemiseks peab 
lap se vanem, eestkostja või hool-
daja esitama vallavalitsusele 
vormikohase avalduse hiljemalt 
kolme kuu jooksul pärast lapse 
esmakordset kooliminekut.

Ranitsatoetuse määraks 
käes oleval aastal on 128 eurot 
ning toetust hakatakse maksma 
alates 15. septembrist.

Vormikohase avalduse ranit-
satoetuse taotlemiseks leiab Jõe-
lähtme Vallavalitsuse kodulehelt 
www.joelahtme.ee, valides „juh-
timine“ alt „blanketid ja asja-
ajamisjuhised“. Avalduse võib 
saata postiga aadressil Posti-
jaama tee 7, Jõelähtme küla, 
Jõelähtme vald 74202 Harjumaa 
või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil kantselei@joe-
lahtme.ee. Alati on võimalus 
tulla vallavalitsusse ja täita aval-
dus kohapeal.

Ilusat koolitee algust kõigile! 

Laste kaitse 
Seltsi 
merelaager

 Augusti esimesel nädala-
vahetusel toimus kaua-
oodatud Jõelähtme Laste-
kaitse Seltsi merelaager.

Kadri Lepik

Kuna laager oli juba eelnevatel 
aastatel populaarsust kogunud, 
siis oli registreerujaid laagrisse 
üle neljakümne. Laagrisse sõit-
mise päeva hommikul sadas 
paduvihma ja suur osa registree-
rujaid otsustas koju jääda. Võit-
sid aga muidugi need, kes vap-
ralt ilma kartmata kohale tulid, 
sest juba tunnike pärast kohale-
jõudmist läks taevas selgeks ja 
päikegi tuli välja. 

Reeglid tutvustatud, telgid 
püsti pandud ja laager võiski 
alata. Imeilusas mereäärses Nee-
mes sai kahe päeva jooksul kor-
da saadetud palju. Käidi matkal, 
mängiti seltskonnamänge, tehti 
uhke lõke, lauldi lõkkelaule, 
ujuti ja veedeti mõnusalt aega. 

Merelaagris osutusid kõige 
menukamaks muidugi Väino 
Haabi kohale toodud atraktsioo-
nid. Sai teha lõbusõitu nii vees 
kui maismaal. Muidugi ei saa 
mainimata jätta ka erakordselt 
mõnusaid ning kosutavaid toi-
dukordi.  

Mul on hea meel, et sain 
olla osaline Neeme merelaagris 
ja kogu meeskond tänab süda-
mest kõiki osalejaid, korraldajad 
ning Jõelähtme vallavalitsusust. 
Era kordselt suured tänud mui-
dugi Hilda Männikule, kes sai 
laagri korraldamisega suure-
päraselt hakkama.



Korraldusmeeskond tänab südamest kõiki, 
kes aitasid kaasa Kostivere mõisapäeva 

õnnestumisele:

• EAS ja Jõelähtme Vallavalitsus
• Kostivere Kultuurimõis, Irina Pärila ja Kersti Vaht
• Rebala Kultuuriruum MTÜ ja Tiia Välk
• Jõelähtme Rahvamaja, Maie Ramjalg, Kalev Nõmme 
• Loo Kultuurikeskus,Vilve Klettenberg, Kadri Lepik, Hilda Männik
• Egon Järve 
• Eventech
• Lagedi Ratsaspordikool ja Ain Unt
• Krista Varik, Lea Palu, Katrin Tammesson, Maris Viires, Reige Ers,
    Maire Ruus, Kaire Käärik, Anneli Ottep, Helen Peniäinen, Elle Luik 
   ja Tiiu Tarvo
• Segakoor Raudam
• Kostivere Noortekeskus
• Märjamaa Lõõtsamutid
• Kaberneeme Külaselts MTÜ, Jana Aasla ja Kaberneeme küla lapsed 
• Kostivere Küla Selts MTÜ
• Mari Toom
• Jõelähtme Valla Kultuuriühing MTÜ
• Ajaveski MTÜ ja Margit Pärtel
• Kostivere Teatrigrupp ja Kersti Laanejõe
• Kostivere Õpilasmalev 2012
• Ülla Prits
• Naeris OÜ
• Kohvik Lepatriinu ja Reet Rätsep
• Peep Raun
• Kirjastus Varrak
• Merle Kollom ja muusikud Hanna Liina Võsa, Lembit Saarsalu ja 
   Jaak Lutsoja
• Andres Oopkaup
• Rootsi-Kallavere muuseum
• Marko Raudlam, Tiit Tammesson, Meelis Oja, Janno Roots, Ken 
  Pahkma, Edvard Prošutinski , Toomas Känd, Paul Himma, Tiit 
  Treiberg, Margus Varik ja Kaarel Palu
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MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu aktiivsemad tegevliikmed käisid õppereisil Pärnumaal. Muuhulgas külastati 
ka Kihnu muuseumit.  Merle Laager

 MTÜ Põhja-Harju Koos-
töökogu eestvõtmisel toi-
mus 10.-11. augustil õppe-
reis Pärnumaale tutvumaks 
LEADER-programmist rahas-
tatud MTÜ Pärnu Lahe 
Partnerluskogu koostöö-
projektiga „Romantiline 
rannatee“. 

Meie saatjaks oli Raili Mengel-
Sünt. Õppereisil osalesid MTÜ 
Põhja-Harju Koostöökogu aktiiv-
semad tegevliikmed. Huvitavaid 
kogemusi ning ideid saadi roh-
kesti.

Projektis „Romantiline ran-
natee“ osalevaid koostöö part-
nereid on palju ja projekti ees-
märgiks on juhatada turiste eri-
nevatesse huvipakkuvatesse 
kohtadesse Pärnumaal. „Ro-
man tiline rannatee“ ühendab 
endas teid ja radu, kultuuri-, 
ajaloo- ning loodusväärtusi, 
mis jäävad Pärnumaa kümne 
(Hääde meeste, Tahkuranna, 
Saar de, Sauga, Lavassaare, 
Koonga, Audru, Tõstamaa, Varb-
la ja Kihnu) valla piiridesse. 
Pärnu maa „Romantilise ranna-
tee“ külastajale on loodud kodu-
leht www.rannatee.ee, mis on 
igati abiks puhkuseplaanide 
sead misel. 

Palju huvitavaid kohti
Õppereisi alustati Sauga 

Avatud Noortekeskuses, kus 
keskuse juhataja Ivika Uslov 

andis ülevaate noortekeskuse 
kujunemise loost. 

Õppepäeval külastati Tam-
me aiandustalu ja tutvuti ravim- 
ja maitsetaimede näidisaiaga, 
kus kasvamas põnevad köögi-
viljad ja kulinaarias kasutamist 
leidvad ürdid. Aiandustalu eks-
pordib oma saadusi ka välja-
poole Eestit, eksootilisemaks 
sihtkohaks on Jaapan. 

Lavassaare valla külastus 
möödus sealse volikogu esi-
naise juhtimisel. Valda pea-
miselt valit sevad naised on ol-
nud usinad projektikirjutajad 
ja mitmed väikevallale üle jõu 
käi vad prob leemid on saadud 
just euro toetuste abil lahen-
datud.

MTÜ Ühinenud Ranna rah-
vas on ehitanud Pärnu lahe äär-
de koolituskeskuse Rannarahva 
Mõttekoda, mis valmis käes-
oleva aasta kevadel tänu Lea-
der-rahastusele koos hakkajate 
ran na kaluritega ja kus MTÜ pla-
neerib korraldada koolitusi ran-
na rahva kultuuri ja tegemiste 
kajastamiseks. Toimus kohtu-
mine ka kohalike ranna kalu-
ritega ning põhjaliku ülevaate 
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 
tegevusest ja projektidest andis 
tegevjuht Esta Tamm. 

Huvitavamaks elamuseks 
õppereisil osalenutele oli Varbla 
vihmaussi kompostmulla toot-
mistalu külastamine. OÜ Öko-
muld korraldatud veise sõn ni-
kust kompostmulla tootmine 
oli heaks eeskujuks nutikusest 
ja võimalustest, mida väheste 

vahenditega on võimalik saada 
nõukogudeaegsest tühjalt seis-
ma jäänud laudast.

Külastajaid jagub
LEADER-projekti abil on saa-

nud elu sisse ka paljud Kihnu 
saare tegemised. Kena sõit auto-
kastis viis õppereisil osa lejad 
tuletorni, muuseumi, kirikusse 
ja rahvamaja lähistele. Kinnitust 
sai tõsiasi, et renoveeritud vaa-
tamisväärsusi tulevad turistid 
külastama ka Eestist kaugemalt. 
Asjatundlik giid Mare Mätas 
muu tis ekskursiooni huvitavaks 
ja elulähedaseks. 

Õppereisi lõppakordiks ol-
nud Augustiunetuse festivali 
külastus Pärnus andis kinnituse, 
et Romantilise Rannatee kesk-
punkt on ikkagi maakonna-
keskus. Samuti said õppereisil 
osa lejad kinnitust tõsiasjale, et 
piir konna efektiivne turunda-
mine on võtmeküsimus. Koh-
vikus ”Liivi lahe räimerada 
roman tilisel rannateel”, mis 
pakkus rannakülade maitse ela-
musi. Külastajaid igatahes jät-
kus. Suur aitäh LEADERi tegev-
juhile Mer le Laagrile sisuka reisi 
eest!

Reisil osalenud MTÜ Kosti-
vere Seltsi liikme Mare Treibergi 
sõnul oli reis huvitav ja saadi 
palju toredaid ideid. „Eks üks 
oluline osa LEADER-programmi 
eesmärkidest on kogemuste 
vahetus. Nähtu ja kogetu põhjal 
võime kinnitada, et kui on peale-
hakkamist ja tahtmist, siis on 
kõik võimalik!“

Hariv õppereis 
Pärnumaale

 Juba neljandat aastat 
järjest korraldati MTÜ 
Kostivere Selts eestvõttel 
Kostivere mõisapäev. 
Tänavuseks temaatikaks oli 
mõisalapse mängumaa ja 
mõisalaat. 

Priit Põldma

Külalisi, laadalisi-kauplejaid oli 
seekord tunduvalt rohkem kui 
varasematel aastatel. Eks see 
ole märgiks, et iga traditsioo-
niline üritus vajab pisut nn. sis-
se elamise aega ja oma koha 
leidmist ürituste kalendris. 

Ettevalmistused mõisa päe-
vaks algasid juba rohkem kui 
kuu aega tagasi. Seekord abis-
tasid Kostivere Seltsi ja kultuuri-
mõisa ka Jõelähtme õpilasmalev 
ning mitmed kohalikud vaba-
tahtlikud poisid. Heameel, et 
noored on leidnud tahet osa-
leda sellisel üritusel. Noorte ja 
lastega tegeles ürituse toimu-
mise ajal Kadri Lepik. Toimus 
improvisatsiooniline, kohapeal 
valminud nukuetendus, kus 
tegelasteks töötoas meister da-
tud nukud. Kadri leidis aega 
kaasa lüüa ka etenduses „Tsuh-
tsuh-Frei”, kus Kostivere näite-
grupp Kersti Laanejõe juhen-
damisel tõi lavale lustaka loo, 
mis oli pühendatud Eesti filmi 
100-le aastapäevale. Kogu eten-
duses kuuldud laused pärinesid 
filmiklassikast. Hämmastav, 
kuidas filmidest tuntud löök-
lausetest nagu näiteks „Teie 
hobused põlevad“, „Ma tegin 

omale linnu“ jne saab ühtegi 
muud fraasi lisamata kokku 
tervikliku etenduse. Lavalolijaist 
õhkus koostegemise rõõmu ja 
tunda oli, et tegelikult on kogu 
etendusele andnud grupitööna 
oma panuse iga näitleja. 

Lusti jätkus nii lapse vane-
matele kui lastele, kultuuri-
huvilistele kui ostlejatele.

Kultuuri poole pealt tahaks 
ära märkida segakoori Raudam 
ja Rapla Lõõtsamutte – mõ le-
maid iseloomustaks kui rõõm-
said muusikat nautivaid ini-
mesi. Kel südamelähedane 
pisut rafineeritum muusika, sai 
osaleda õhtusel MU SÜDA, 
ÄRKA… kontserdil.

Tore oli laadal kohata palju 
oma valla kauplejaid, olgu siin 
mainitud Valgesoo talu, OÜ 
Naeris ja muidugi võrratu Ruu 
külaselts oma üleküla pann-
kookidega.

Näpuosavust ja teadmisi sai 
proovile panna MTÜ Ajaveski 
savikojas, Kaarel Palu puu arva-
mismängus ja mõisa näpu töö-
kambris.

Uhkeim etteaste toimus 
juba hobuste kaasabil. Uhkelt 
riietatud ratsanikud ja vääri -
kalt kõndivad hobused panid 
unus tama, et viibid mõisapäeva 
hobu showl. Päevinäinud mõisa-
majale oli see kindlasti tore 
äratundmishetk kaugest mine-
vikust.

Traditsiooniliselt toimunud 
konkursi Kaunim hoidis võitis 
seekord Vaike Treiberg.

Kohtumiseni järgmisel aas-
tal ja jaksu kõigile korraldajatele 
edaspidiseks!

Kostivere mõisapäev 2012

Jõelähtme 
vald sai uue 
traditsiooni

 Laupäeval, 25. augustil 
toimusid Vandjala külas I 
Kostivere mõisamängud.
Priit Põldma

Pikalt ettevalmistatud ja uhkelt 
läbiviidud ürituse põhjal võib 
öelda, et uus traditsioon Jõe-
lähtme vallas on sündinud ja 
vastvalminud Vandjala küla-
plats on oma esimese suure 
üritusega ühele poole saanud.

Ka ilmataat oli seda meelt, 
et üritus ikka ilusa ilmaga toi-
muma peab. Öise rohke vihma-
saju tagajärjed kuivatas hommi-
kune päike ruttu kuivaks ja tõi 
korraldajatele päiksekiired sil-
madesse.

Üritus oli väga omanäoline 
omasuguste hulgas, muuhulgas 
pandi alus Kostivere ja mõisa 
külade koostööle. Üritus hõl-
mas kõiki külasid, mis jäid 
kunagi tegutsenud Kostivere 
mõisa aladele. Seekordse, esi-
mese korraldamise võttis Vand-
jala küla enda õlule, järgnevatel 
aastatel toimuvad Kostivere 
mõisamängud juba selliselt: 

2013 – Kostiranna küla
2014 – Kostivere alevik
2015 – Parasmäe küla
2016 – Loo küla
Mõisamängudel võeti täna-

vu mõõtu ka võistkondlikult. 
Lõbu ja lusti jagus kõigile osa-
lejatele. Võistkondlik pare mus-
järjestus oli:

1. Kostivere alevik
2. Vandjala küla
3. Parasmäe küla
4. Kostiranna küla
5. Loo küla
Vaatamata paremus järjes-

tusele said kõik külad auhinna, 
milleks olid võrkpallivõrgud 
koos rannavolle palliga. Võib 
arvata, et järgmisel aastal võe-
takse mõisamängudel mõõtu 
just sellel spordialal. Harjutada 
saab terve aasta.

Üksikaladel olid parimad 
võistkonnad:

Küladevaheline etlemine – 
Pärasmäe küla

Raudsärgi selgaajamine ja 
paigalt kaugushüpe – Vandjala 
küla

Palgi lõhestamine tamme-
kiiludega – Vandjala küla

Orienteerumine legendide 
lugemise ja viktoriiniga – Kosti-
vere alevik

Kilbi ja raudsärgiga käte-
kõverdused – Kostivere alevik

Kellavöö punumine – Kosti-
vere alevik

Muistne viikingite ragbi – 
Kostivere alevik

Kõik, kes üritusele tulid, 
leidsid kindlasti midagi huvi-
tavat, uut ning kasulikku sellest 
päevast. Kohtumiseni järgmisel 
aastal Kostiranna külas!

Kiruvere Muinasküla oma muinas-
aegse laagriga.  Tiia Välk
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 Vandjala küla on oma 
külaplatsi rajamise tegevusi 
etapiviisiliseks jagades 
nappide rahaliste vahen di-
tega mägesid liigutanud: 
2012. aasta suvel on töös 
korraga viis suuremat KOP 
projekti ja PRIA 2012 kivi-
aedade taastamise projekt.

Priit Põldma

2011. aasta oktoobris asutati 
MTÜ Rebala Kultuuriruum, mil-
le juhatuse liikmeteks on Raivo 
Peukel ja Tiia Välk Vandjala kü-
last. Mittetulundusühingu põhi-
eesmärgiks on kohaliku küla-
kogukonna elu edendamine, 
Rebala Muinsuskaitseala piir-
konnale omase elulaadi ekspo-
neerimine, arendamine ja toe-
tamine, innustades tegelema 
kodu juures väikeettevõtlusega 
ning paikkonnale omasena ole-
va inimtekkelise kultuuri päran-
di tutvustamine suurele maa-
ilmale. Samuti võeti üle ka Selt-
sing Vandjala Muinasküla kõi-
kide käimasolevate projektide 
realiseerimine.

Vandjala külaplatsile on sõl-
mi tud tasuta kasutamisleping 
aastateks 2011-2021 Jõelähtme 
Vallavalitsuse ja MTÜ Rebala 
Kultuuriruumi vahel. 2010 KOP 
sügisprojektiga koostati Vand-
jala külaplatsi eskiisprojekt, 
geomõõdistus ja muinsus kait-
selised eritingimused. Kuna 
tegemist on avalikus kasutuses 
oleva külaplatsiga, siis kõikide 
tegevuste teostamiseks tuleb 
esmalt küsida ehitusluba Jõe-
lähtme Vallavalitsuselt.

Raivo Peukel on näide noo-
rest ja teotahtelisest mehest, 
kelle esiisad on siinmail umbes 
300 aastat elanud ning talle on 
südamelähedane Vandjala küla 
edaspidine areng. Suurema osa 
selle suve puhkusest mööduski 
Raivol just Vandjala külaplatsi-
tööde organiseerimisel ja tege-
misel.

Tiia Välk, kes on külavanema 
ametit pidanud Vandjala külas 
alates 2004. aastast, on olnud 
projektiideede genereerija ja 
-kirjutaja, investeeringuteks va-
ja liku raha muretseja, aruannete 

koostaja ja projektide vedaja. 
Edu võti KOP projektide puhul 
peituski Tiia arvates selles, et 
kogu rahaline investeering 
läheb alati tegevusse endasse. 
Projekte kirjutatakse, juhitakse 
ja aruandeid koostatakse vaba-
tahtliku töö korras tasu saa-
mata.

1) KOP 2011 toetatud  kevad-
projekt “Vandjala külaplatsi II 
etapp”, mis teostati 2012. aasta 
juunikuus.

Eelarves oli 2120 eurot koos 
vabatahtliku tööga, sellest raha-
lisi vahendeid vaid 1800 eurot. 

Kokku tehti töid Vandjala 
külaplatsi II etapil kokku 
5122.36 euro eest:

– 1482.80 euro väärtuse an-
ne tuse tegi AS Kiviluks oma 
tehtud tööga.

– 934.56 euro eest tegid 
Vandjala ja Loo külade inimesed 
vabatahtlikku tööd.

– 905 euro eest tehti Jõe-
lähtme Vallavalitsuse poolt eral-
datud MTÜ tegevustoetusega 
väiksema kopaga vajalikud pla-
neerimistööd.

Selle projekti puhul täname 
AS Kiviluksi suure ja võimatuna 
tundunud töö teostamise eest. 
Suur tänu Jõelähtme Valla valit-
susele, kes rahalised vahendid 
tegevustoetusena oli eelarvesse 
planeerinud. Ja eriline tänu 
Vand jala ja Loo küla inimestele, 
kes õhtuti leidsid aega meeletu 
võsa ja padrik maha raiuda:

Raivo Peukel, Vello Käärik, 
Aarne Maripuu, Kaja Selg, Lauri 
Kanto, Mare Olop, Maris ja 
Krista Vili, Epp Soon, Ene 
Kadak

2) KOP 2011 toetatud sügis-
projekt “Vandjala bussi oote-
paviljoni ehitamine”. Projekti 
üldmaksumus oli 2192,36  eurot 
koos vabatahtliku tööga.

Selle projekti reali seeri mi-
sega 2012. aasta juulis toimus 
ajalooline hetk: esmakordselt 
on Vandjala külas nüüd oma 
bussootepaviljon, kuhu vihma, 
tormi ja tuulte eest varju 
pugeda! 

Täname südamest tööde 
teostajat FIE Leo Eensood kena 
ja armsa rajatise ehitamisel 
ning Jõelähtme Vallavalitsust 
projekti kaasfinantseerimise 
ning abi eest ehitusloa hanki-

misel! Bussiootepaviljoni mak-
su mus oli 1538 eurot.

2a) Sama projekti raames 
rajati Vandjala külaplatsile 
164,96 eurot maksev kahe-
poolne looduslikust puidust 3,2 
meetrit lai ja 1,5 meetrit kõrge 
katusega infotahvel, platsil toi-
mu vate ürituste kajastamiseks. 
Tööd teostas FIE Leo Eensoo.

3) KOP 2011 toetatud sügis-
projekt “Vandjala külaplats III 
etapp: külamajakesed”. Projekti 
maksumus 2050 eurot, kaas-
finatseering Jõelähtme Valla-
valitsuselt. Projekt teostus juulis 
2012 FIE Leo Eensoo poolt.

4) KOP 2012 kevadprojekti 
toetusega “Vandjala külaplats 
IV etapp”. Projekti üldmaksumus 
2074 eurot, mis sisaldab ka 
vabatahtlikku tööpanust küla-
rahva poolt. Osteti külaplatsile 
ürituste tarvis 72 ruutmeetri 
suurune telk (889.-). Külvati 
2885 ruut meetrisele platsile 
muruseeme (285.-) ja rajati 
lastele mänguväljak OÜ Aiaauk 
ehita jana-paigaldajana (579.-). 
Ka selles projektis kannab kaas-
finantseeringu osa Jõelähtme 
Vallavalitsus.

5) KOP 2012 toetatud kevad-
projekt “I Kostivere mõisa-
mängud muinasaeg” toimub 
esmakordselt 2012. aastal ning 
Vandjala küla vastvalminud 
küla platsil. Selle projekti rea-
liseerumisele aitavad kaasa mit-
med koostööpartnerid, kes 
toetavad rahaliselt või vaba-
tahtliku tööga: Kostivere Küla 
Selts, Kostivere Selts, Parasmäe 
külaselts, Rebala Kultuuriruum, 
Kostitajate Klubi ja Kostiranna 
põlistalud, Kostivere Kultuuri-
mõis, Rebala Muuseum ja Jõe-
lähtme Vallavalitsus.

6) PRIA kiviaiataastamise 
2012 meetme raames ladusid 
Vandjala ja Loo külade inimesed 
uuesti üles Vandjala külaplatsil 
olnud vana karjatee aia 35 meet-
ri ulatuses. Abiks käis ka Paras-
mäe külavanem Jüri Pals. Tal-
guid tehti juulikuu kahel lau-
päeval. Tänud aktiivsetele kivi-
aia ladujatele: Raivo Peukel, 
Vello ja Mare Käärik, Kalev 
Lohe, Lauris Saar, Siiri Paat, 
Mihkel Kuusksalu, Kalle Maidla, 
Mare Olop, Lauri Kanto, Heiki 
ja Ene Kadak, Andrus Einmann, 
Mihkel Mänd.

Kuus reeglit Vandjala külaplatsil  

• Viibimine ja tegevused külaplatsil on omal vastutusel!
• Palun kasuta külaplatsi heaperemehelikult!
• Vihmasel ja porisel ajal palun ärge kasutage küla majakesi, et vältida puitpindade 
määrdumist!
• Külamajakeste pinkidele ja laudadele on keelatud lasta lastel jalgupidi peale ronida!
• Kiviaedadel palume mitte lubada lastel peal joosta! Kivid aias on lahtised!
• Külaplatsile on keelatud tuua koeri ja kasse!
Vandjala külaplatsi haldab MTÜ Rebala Kultuuriruum Jõelähtme vallaga sõlmitud 
kasutuslepingu alusel aastatel 2011-2021. a.
Probleemide korral võta ühendust: külavanem Tiia Välk telefon 53034280.
Platsi kasutamise soovist ürituste korraldamiseks palun  anna eelnevalt teada: 
Tiia Välk`le või Raivo Peukel`le

Vandjala küla projektid 2012. aasta suvel

35 meetri ulatuses laoti üles Vandajala külaplatsil olnud vana karjatee aed.   3 x Tiia Välk

Selline oli Vandjala külaplats 18. juunil 2012. 

7. juulil 2012 oli Vandjala külaplats juba sellise väljanägemisega.

Tiia Välk (paremalt) ja Raivo Peukel juhtimisel valmis külaplats ning nende juhtimisel lauldakse ka Vandjala küla 
rahvalikku lorilaulu  Priit Põldma
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Kultuurikalender
• 1. septembril kell 10.00 Saha külas Saha küla jalgrattamatk. 
Marsruut: Saha küla – Kostivere mõis – Rebala muuseum – Loo 
alevik (uus kergliiklustee) – Saha küla. Korraldaja: Saha küla, Jaanus 
Hiis, tel 5132368, jaanus.hiis@levira.ee
• 1. septembril kell 10.00 Neeme Koolis kooliaasta avaaktus.
• 1. septembril Loo Keskkoolis kell 10.00 avaaktus (2.-11. klass) ja 
kell 12.00 1. ja 12. klassi avaaktus.
• 3. septembril kell 10 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere kooli 
avaaktus. 1., 8., 9. klass koguneda Kostivere Kultuurimõisa saali kell 
9.45. Aktus algab 10.00. 2.-7. klass aktusel ei osale, koguneda mõisa 
esisele platsile klassijuhataja juurde kell 10.30. Pärast aktust min-
nakse rongkäiguga läbi Kostivere aleviku kooli, kus jätkuvad klassi-
juhataja tunnid. Kõigil õpilastel pidulik riietus!
• 3. ja 17. septembril kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere 
mõisa näputöökamber. Ootame kõiki käsitööhuvilisi. Info: Kaili 
Raamat, kaili@kostilaps.ee, tel 5205818.
• 6. september kell 12.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses 
Pihlakobara septembrikuu ümarlaud. Fotonäitus „Seenioride 
suveteed“ ja Loo seenioride selle kuu lugemislaud. 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@
lookultuurikeskus.ee.
• 6. septembril kell 15.00 Kuusiku krossirajal jalgratta gross. 
Korraldaja: Jõelähtme Tehnikaklubi MTÜ, Väino Haab tel 5110968, 
vaino.haab@joelahtme.ee; Loo Kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 
6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee.
• 8. septembril Jõelähtme Rahvamaja õues kell 11.00 kirbuturg. 
Ootame müüjaid ja ostjaid kõikvõimaliku träniga. Pakume suppi 
ja muusikat. Mänguväljak lastele. 
Kell 13.00 Küladevaheline võrkpallivõistlus „valla kangema küla” 
tiitlile. Registreerumine ja lisainfo Maie Ramjalg, tel 53978896, 
joelahtmerahvamaja@gmail.com. 
• 8. septembril kell 13.00 Ruu külas, Neeme tee ristmikul matk Ruu 
küla metsadesse. Korraldaja: Ruu küla, Meeli Meri tel 5185248, 
meelimeri@gmail.com.
• 9. september kell 11.00 Loo alevikus Lõbus Loo perepäev!  
Spordihoone juures, terviserajal ja tenniseväljakul. Korraldaja: 
MTÜ Loo Mittetulundusühing, Andrus Sepp tel 51 68 787, andrus.
sepp@joelahtme.ee; Kaaskorraldaja Loo Kultuuri keskus, Vilve 
Klettenberg tel 5152215, vilve@lookultuurikes kus.ee.
• 11. ja 25. septembril kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas saviring. 
Ootame vanu ja uusi liikmeid! 
Info: margit.partel@gmail.com; tel 5201189.
• 12. septembril Väljasõit Lahemaale Pihlakobara sõpruskohtumine 
Käsmu eakatega. 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@
lookultuurikeskus.ee.
• 15. septembril kell 12.00 Kostivere mõisa juurest paekivi tutvustav 
rattaretk. Marsruut: Kostivere – Kostivere karstiala – Rebala 
kivikalmed – Jõelähtme postijaam – Jõelähtme kirik – Jõelähtme  
golfiväljak – Maardu paemurd – Veski talu. 
Info ja registreerimine: margit.partel@gmail.com; tel 5201189.
• 19. septembril kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses 
kirjanduslik kolmapäev. Vestlusringis Ira Lember, võimalus osta 
soo dus hinnaga I. Lemberi raamatuid, septembrikuu sünnipäeva-
laste õnnitlemine ja viktoriin! 
Korraldaja: Loo seenioride klubi Pihlakobar koostöös raa-
matukoguga. Kontakt: Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@loo-
kultuurikeskus.ee.
• 20. septembril kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse A-korpuses 
Lastetrall. Fotonäituse „Tere värviline sügis!“ avamine. Korraldaja: 
Loo Kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, kadri.lepik@
lookultuurikeskus.ee. Jõelähtme Spordiklubi MTÜ, Jüri Paavel tel 
56465761, jyri.paavel@joelahtme.ee.
• 20. septembril kell 19.00 Neeme Rahvamajas Neeme küla 
üldkoosolek. Info: Sirje Põllu , sirje@zzz.ee; tel 56563333. 
• 22. septembril kell 12.00 Loo Spordihoones avatud uksed 
treeningutele! Jõelähtme vallas toimuvate treeningute tutvustused. 
Kõigil võimalus proovida erinevaid treeninguid TASUTA! Lisaks 
saalitrennidele ujulas vesiaeroobika tutvustus! Huvilistel uju mis-
riided kaasa! 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, kadri.
lepik@lookultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg tel 5152215, vilve@
lookultuurikeskus.ee; Jõelähtme Spordiklubi MTÜ, Jüri Paavel tel 
56465761, jyri.paavel@joelahtme.ee.
• 23. septembril kell 12.00 Loo Skatepargis Loo Session. PS! Vih-
mase ilma korral ei toimu! Korraldaja: Loo Noortekeskus, Marilyn 
Uleksin, loo.noortekeskus@gmail.com; tel 56662445 Loo 
Kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, kadri.lepik@lookul tuu-
rikeskus.ee.
• 24. septembril kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas Heino Eller 
125. Kontsert “Eriilmelised ajad Eesti klassikas”. Esineb Klaveritrio 
koosseisus: Olga Voronova (viiul), Leho Karin (tšello), Diana Liiv 
(klaver). Kavas: Arvo Pärt „Alinale“, Alo Mattiisen „Sonaat tšellole 
ja klaverile“, Malera Kasuku „Klaveritrio“, Heino Eller „Lüüriline 
pala klaveritriole“. Pilet: 2 ja 4 eurot. Korraldaja: Kostivere 
Kultuurimõis, Irina Pärila tel 5328 4841, irina.parila@joelahtme.
ee.
• 26. septembril kell 19.00 Loo Kultuurikeskuse A-korpuses 
kinoõhtu. Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, Vilve Klettenberg tel 
5152215, vilve@lookultuurikeskus.ee.
• 27. septembril kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse A-korpuses laste 
näiteringi tutvustav tund ja uute laste vastuvõtt. Loo Kultuurikes-
kus, Vilve Klettenberg, vilve@lookultuurikeskus.ee; tel 5152215.
• 28. septembril kell 9.00–18.30 Kostivere Kultuurimõisas Kuld-
Rahaks Baltic OÜ. Firma tegevus on kulla ost, müük ja rafi nee-
rimine.
• 28. septembril kell 11.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses 
Beebikooli tutvustav mängupidu „Titaga kooli!“ Soovijate regis-
treerimine B-korpuses. Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, Kai Müür-
sepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee.

 Kohe Maardu linna külje 
all asub väike Rootsi-Kalla-
vere küla. Elanike arvult ja 
mõõdult pisikesse külla 
mahub aga terve hulk tegu-
said inimesi, kes on muu-
hulgas aktiivselt käima 
lükanud küla oma muu-
seumi. 

Martin Rits
martin@harjuelu.ee

Rootsi-Kallavere küla pakub 
oma linnalähedase asukoha tõt-
tu kontrastset vaatepilti. Seal, 
kus 9-korruselised paneelmajad 
lõppevad, saab alguse 17. sajan-
dist säilinud planeeringuga 
küla. Ajaloolist värvingut lisavad 
põlispuud, kiviaedadega palis-
tatud külatänav ning pika aja-
looga taluhooned. Sajandite 
tagust külaelu aitab paremini 
mõista ka paiga hingeks kuju-
nenud muuseum.

Muuseum on tegutsenud 
2006. aasta kevadest. Enne seda 
kippus vana kivihoone, Käspre 
talu laut, lagunema ja vajas kii-
resti päästmist. Külarahva suure 
tahte ja PRIA toetustega õnnes-
tuski arvatavasti küla vanim 
hoone uuele elule äratada. Tä-
naseks on jõutud juba nii kau-
gele, et Mihkli talu vanas laudas 
on avatud ka muuseumi laien-
dus. 

Missiooniga küla
Külavanem Priit Kase sõnul 

on kogu külale omane põhja-
likkus. “Kui meie midagi ette 
võtame, siis põhjalikult,” räägib 
ta. Mehe sõnul käivad muu-
seu mis rühmad lasteaedadest 
ja koolidest ning ka muidu hu -
vi lised kodumaalt ja kauge-
maltki. “Räägime lastele mine-
vikust, olevikust ja ka tulevikust. 
See kõik on meie missioon, 
mida me teeme suure hea-
meelega.”

Paraku kaasneb muuseumi-
pidamisega ka kurvemaid hetki. 
Suurte ekskursioonidega on 
ühtteist kadumagi läinud. “See 
teeb haiget, aga midagi ei ole 
teha. Seal samas on säravad 
silmad, kes asjadest huvituvad 
ja kui me suudame neile midagi 
pakkuda, siis see kompenseerib 
selle,” selgitab muuseumi asju 
ajav Kersti Pent. Tema sõnul ei 
ole külas mõtet pidada klassi-
kalist muuseumit. “Teadust me 
ei tee ja lubame ikka asju ka 
kätega katsuda ja vaadata.”

Napid paar aastat küla va-
nema kohuseid täitnud Kase 
sõnul on küla aktiivsemaks poo-
leks naised. Sellest annavad tun-
nistust ka näitused, mis muu-
seumis olnud on. Eelmisel aas-
tal sai lisaks püsiekspositsioonile 
vaadata erinevat pesu, sel aastal 
naiste kleite ja õmblus masi-
naid. 

Laienev muuseum
Muuseumi arendatakse aga 

pidevalt edasi. Kui 2007. aastal 
muuseumi kõrval olev hoone 
tuleroaks läks, siis nüüd taot le-
takse ehitusluba selle taasta-
miseks. “Sinna saaks panna 
vaatamiseks välja mida iganes, 
lisaks oleks ruumi korraldada 
kontserte ja etendusi,” räägib 
Kase hetkel veel projektitasemel 
laiendusest. 

Muuseum täidab Rootsi-
Kallaveres ühtlasi ka külaplatsi 

ja -keskuse rolli. Üheks olulise-
maks sündmuseks on iga-aas-
tane jõulupidu. “Üritusi on siin 
olnud firmapidudest külaini-
meste kokkusaamisteni. Vara-
kevadel oli siin ka Jõelähtme 
valla külavanemate ümarlaud,” 
meenutab Kase. 

Juhtunud on külavanema 
sõnul sedagi, et inimesed tule-
vad õhtul kümne ajal küsima, 
kas muuseumisse minna saaks. 
“Ja üldiselt ikka saab, kui keegi 
omadest muu seumi lähedal 
olemas on. Uudis tamas on käi-
dud ka nii kaugelt kui Jaapa -
nist, Armeeniast ja Mehhi-
kost.”

Muuseumi 2011. aastal 
Mihk li talu vanas laudas avatud 
laiendusse on koondatud kanga-
tuba ja oma järge ootab ka ka-
landus- ja merendusteemaline 
väljapanek. Kangatoas on paari 
aastaga kootud sadu kaltsu-
vaipu. “Me ei tee neid müü-
miseks, aga ühtegi ei ole ka al-
les,” selgitab Kersti Pent. Praegu 
on ruumis üleval kahed kangas-

teljed, aga ressurssi jagub ja 
vaja dusel saab töötada koguni 
neljadel telgedel.

Ajalooline küla
Külaasjade ja muuseumi ve-

daja Kersti Pent ütleb, et Rootsi-
Kallaveres saavad asjad tehtud, 
kuna sealne seltskond on ühtne. 
“Meil on küll valla toetus, aga 
igapäevased kulud ja asjade 
vedamine on ikka perede peale 
ära jagatud,” räägib ta. Projekti-
põhiselt on abi saadud veel nii 
KOP programmist kui ka Lea-
der-ist. Ajalugu üritatakse Root-
si-Kallaveres säilitada aga ka 
muu seumi ustest väljaspool. 
Rebala muinsuskaitseala ser-
vale kuu luva küla jaoks omased 
kiviaiad taastati 80ndate keskel 
suurte ühistalgute korras, kaua-
aegse külavanema Raul Kure 
eest vedamisel. “Oleme üritanud 
alati kunagist miljööd säilitada, 
80nda tel käisid abiks küla päe-
vadel ja talgutel ka siit ära 
kolinud inimesed,” meenutab 
Pent. 

Aga külas on aastatega ka 
pal ju muutunud. Viimaste kari-
loomade pidamine jääb Rootsi-
Kallaveres juba enam kui viie 
aasta tagusesse aega. “Minu lap-
sepõlves läksid siit igast maja-
pidamisest lehmad-lambad ühi-
sele karjamaale. Seda aega siin 
enam tagasi ei tule,” räägib 
Pent.

Korterelamuid külas samuti 
ei ole, aga mõned aastad tagasi 
toimunud ehitusbuum on oma 
jälje küla väljanägemisele siiski 
jätnud. “Imestasime omalt 
poolt, et kuidas neid plast aken-
dega maju siia üldse ehitada 
tohtis. Meie oleme püüdnud 
läheneda muinsuskaitse sea-
dusest ja kõike tehislikku väl-
 ti da,” selgitab külavanem 
Kase.  

Seda, mille aeg külas on 
hävitanud, püüabki säilitada 
muu seum. Nii koos külaga toi-
mides meenutab muuseum 
kogu küla juuri ja laiendab küla-
liste silmaringi vanema taluelu 
osas. 

Pisikese Rootsi-Kallave

Kersti Pent näitamas pudelikollektsioonist eksemplari, mille põhjas on tühimik, mida kutsutakse petjaks. 
“Igavene suur pudel, aga mida suurem punn all on, seda vähem ju vedelikku sisse mahub,” räägib ta, miks 
pudelipõhjas olevat tühimikku petjaks kutsutakse.
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ere küla hingeks on kasvav muuseum

Külavanem Priit Kase kolis Rootsi-Kallaveresse kümmekond aastat tagasi. Ühe suure projektina on valminud 
muuseum, mille õuel ringi joostes saab virguda ka külavanema pisitütar.  4x Martin Rits

Maardu külje all asuv Rootsi-Kallavere küla pakub värvikat kontrasti. Loetud sammude kaugusel kõrgetest 
Maardu paneelmajadest saab siseneda arhailisse ja rohkete kiviaedadega palistatud külakompleksi. Rootsi-
Kallavere küla elanikud mäletavad neidki aegu, kui president Lennart Meri buss küla vahel üsna sagedasti ringi 
vuras. Näitas ka tollane riigipea oma väliskülalistele just seda sama erakordset “hüpet ajas”.

Kersti Pent tutvustab oma külast pärit kleitide näitust, mis muuseumis tänavu väljas on. “Need on kõik käsitsi õmmeldud, ükski ei ole ostetud Klementi või mistahes muust poest,” räägib Pent.
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 Tänavu tähistas Loo 
Kammerkoor oma viie teist-
kümnendat sünni päeva. 
Veebruaris oli tra ditsioo ni-
line kontsert Neeme Rahva-
majas ja Kose Kirikus, keva-
del andsime sünni päeva-
kontserdi Loo Kultuuri-
keskuses, mais võtsime osa 
Pärnu Rahvus vahelisest 
Koorifestivalist ja juunis 
laulsime Saha kabelis. 
Koos teiste kollektiividega Jõe-
lähtme, Kuusalu ning Rae val-
last ja sõpradega Tallinnast osa-
lesime ka laulupäeval „Karu-
kellad helisevad“. Kooriliikmete 
poolt on oodatud iga-suvine 
pikem ringreis. Oleme käinud 
Soomes, Norras, Slo vakkias, 
Kreekas, Türgis, Jaltas jm. 

Külas lõunanaabrite juures
Tänavuseks sihtkohaks oli 

Lätimaa. Külastasime Siguldat, 
Jurmalat, Kuldigat, Ventspilsi ja 
muidugi Riiat. Tutvusime päeva-
liiliate kasvatusega Laucienes, 
kust keegi ei suutnud lahkuda 
ilma istikuteta, mis edaspidi 
hak kavad õitsema koori liik-
mete ja nende sõprade aedades. 
Kuna istanduse omanik Varis 
Bangieris tegeleb ka koduveini 
valmistamise ja müügiga, mis 
Lätimaal on lubatud, siis osale-
sime ka veinidegustatsioonil. 
Kõige üllatavam oli kõrvitsavein, 
kõige maitsvamad aga valge 
sireli ja rabarberiveinid. 

Loomulikult ei reisi me ilma 
lauluta. Kõigi ringreiside kavas-
se oleme lülitanud ka suuremad 
või väiksemad ülesastumised. 
Seekordne sõit oli eriline selle 
poolest, et kuna meie dirigent 
Age ja tenor Meelis olid hõiva-

tud oma pulmapeoga, siis pidi-
me ise hakkama saama. Õnneks 
laulab kooris kogenud puhk-
pilliorkestrite juht Urmas, kes 
sai asendamisega ilusti hak-
kama.

Koorilaul kõlas nii Užava 
õlletehases kui ka Sabile veini-
festivalil. Läti rahvaviis „Puhu 
tuul“ võttis silmad märjaks nii 
kuulajatel kui ka lauljatel endil. 
Lisaks õnnestus meil Sabiles 
nautida ühe Saksamaalt pärit 
segakoori esinemist kohalikus 
kirikus, kus laulud kõlasid sel-
gelt ja puhtalt.

Näha sai palju
Kokkuvõttes jäime reisiga 

väga rahule. Nägime, et lätlased 

on tublid ja töökad ja et neil on 
väga palju ilusaid kohti ja huvi-
tavaid tegemisi, mida külalistele 
näidata. Meelde jäävad rikka-
likud lilleklumbid ja värvilised 
lehmad Ventspilsi tänavatelt, 
ettevõtlikud lillekasvatajad, lu-
gu Läti mehe visadusest õlle te-
hase ülesehitamisel, Guinessi 
rekorditeraamatusse kantud 
põh ja poolseim viina marja istan-
dus, veinifestival ja kummaline 
nukkude aed Sabiles, Riia linna 
väärikus ja suursugusus, kuu-
mad ilmad ja värskendav meri. 
Me kõik oleme veendunud sel-
les, et Tallinna vanalinn on ilus 
ja armas, aga me ei üllatu enam, 
kui keegi nimetab Riiat Balti ku-
mi pealinnaks, sest ta on seda 

väärt. Pärast koju naasmist käi-
sime õnnitlemas Age ja Meelist, 
kes nüüdsest kannavad ühist 
perekonnanime Imala. Sep-
tembris alustame lootusrikkalt 
uut hooaega, mis loodetavasti 
tuleb tegus ja huvitav. Kindlasti 
ootab järgmisel suvel ees ka 
mõni pikem reis ja ega suur 
laulupidugi enam kaugel ei 
ole.

Tähelepanuks kõigile neile 
viisipidajatele, kes ei ole veel 
leidnud endale sobivat laulu-
kollektiivi, olete kutsutud lii-
tuma Loo Kammerkooriga, sest 
laul teeb tõesti rinna rõõm-
saks

Loo Kammerkoor

 Elsa Rikandi nimelise 
kultuuripreemia kandi-
daatide esitamise tähtaeg 
on 15. september 2012. 
Jõelähtme Vallavalitsus annab 
igal aastal välja Elsa Rikandi 
nimelise kultuuripreemia, mis  
antakse pikaajalise tulemusrikka 
ja väljapaistva tegevuse eest 
Jõelähtme valla kultuuri eden-
damisel. 

Aastapreemia välja and-
miseks moodustatakse Jõe läht-
me Vallavalitsuse korraldusega 
viieliikmeline žürii. Ootame 
kultuuripreemia kandidaatide 
nimesid koos väikese põhjen-
dusega kirjalikult Jõelähtme 
Vallavalitsusse hiljemalt 15. sep-
tembriks 2012. Kandidaate on 
õigus esitada üksikisikutel ja 
organisatsioonidel. Preemiat 
võib anda samale isikule kor-
duvalt. 

Jõelähtme Vallavalitsus teeb 
preemia saaja teatavaks õpe-
tajate ja kultuuritöötajate pidu-
likul vastuvõtul oktoobris (koht 

ja kuupäev täpsustub hiljem). 
Aastapreemia suuruse määrab 
Jõelähtme Vallavalitsus Jõe-
lähtme Vallavolikogu poolt kin-
nitatud eelarve alusel. Vastava 
kandidaadi puudumisel on Jõe-
lähtme Vallavalitsusel õigus jät-
ta erandkorras preemia välja 
and mata. Preemiaga kaasneb 
Jõe lähtme Vallavalitsuse tänu-
kiri.
Laureaaditiitli on pälvinud

Merike Kahu (2011)
Tiit Tammesson (2010)
Margus Kirja (2009)
Erika Põlendik (2008)
Kersti Laanejõe (2007) ja 

elutöö preemia laureaat Linda 
Tamm (2007)

Maie Ramjalg (2006)
Maie Jakobi (2005)
Kai Müürsepp (2004)
Svetlana Siltšenko (2003)
Silja Trisberg (2002)
Aare Värte (2001)
Taimi Saarma (1999)
Leili Värte (1998)
Maria-Marika Kurvet 

(1997)
Ahto Nurk (1996)

 Jõelähtme Lava Grupi 
esinemine 31. juulist kuni 
5. augustini Taanis, Sønder-
borgis toimunud Põhja-
maade ja Baltikumi ama-
töör teatrite festivalil NEATA 
1012 möödus edukalt. 
Eesti Harrastusteatrite Liidu 
ette panekul esindas Eesti riiki 
NEATA festivalil Jõelähtme Lava 
Grupp lavastusega “Abielu et-
tepanek” (autor Anton Tšehhov, 
lavastaja Maie Ramjalg). Festi-
valist võttis osa kümme riiki ja 
ühtekokku tuli esitusele 15 eten-
dust erinevatelt koosseisu -
delt.

Mitmete kohalviibijate hin-
nan gul näitasid seekordsel festi-
valil end eriti tugevast küljest 

just Baltimaad. Lisaks Jõelähtme 
Lava Grupile pälvis rohkeid 
ovat sioone ka Leedu etendus 
„Why is love?“ (Miks on armas-
tus?) ja Läti lavastus „Living 
Water“ (Elus vesi). 

Festival on omanäoline just 
selle poolest, et mingit paremus-
järjestust ei seatud ja auhindu 
ei jagatud. Suurimaks preemiaks 
on ikka publiku aplaus ja teiste 
teatritruppide tänusõnad. Igal 
õhtul toimusid avalikud arut-
elud Taani teatrikriitikute ja 
kõigi festivalil osalejate osa võ-
tul. Aruteludel jagati nii kriitikat, 
näpunäiteid kui ka häid sõnu 
eten dustel nähtu kohta. Jõe-
lähtme Lava Gruppi tõsteti esile 
julguse eest lavastada sellist 
maailmakuulsat näidendit.

Priit Põldma

Sveiki! (Tere! läti keeles)
Tänavu oma viieteistkümnendat sünnipäeva tähistanud Loo Kammerkoor käis avastamas Lätit.  2 x Mailiis Kaljula

Elsa Rikandi 
nime line preemia

Jõelähtme Lava Grupp osales 
Taanis harrastusteatrite 
festivalil

Ülo Lomp ja Eigi Tagi lava taga etteastet ootamas. Priit Põldma
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 Tänavu möödus Ülgase 
küla esmamainimisest 630 
aastat. Umbes pool aastat 
tagasi teatas Andres Viir-
palu, et peaksime kindlasti 
seda tähistama. Idee oli 
ilus, aga meie suhtumine 
sellesse pigem ettevaatlik. 
Tänu Andrese innusta mi-
sele hakkasime siiski tegut-
sema. 
Külli Ilings
Ülgase küla külavanem

4. augustil koguneski Ülgase 
rah vas, et pidada koos üks mõ-
nus suvine simman. Väärilist 
tähtpäeva ootasime endaga 
koos tähistama ka naaber kü-
lasid. Sellist pidu ei olnud me 
varem korraldanud ja ei osanud 
arvata ka, kui palju inimesi 
kokku tuleb. Peo alguski viibis, 
sest rahvast voolas vaikselt juur-
de ja meie külaplatsile toodud 
pingid ning toolid ei jäänud 
tühjaks. Pidulisi kogunes tub-
listi üle saja.

Õhtu kõige pidulikum sünd-
mus oli vastvalminud küla lipu 
esitlemine ja heiskamine. Lipu 
sisseõnnistamise tseremoonia 
viis läbi Jõelähtme kiriku kiriku-
õpetaja Margus Kirja. Lipu auks 
kõlas Eesti Vabariigi hümn 
ansambli poolt, keda toetas 
kogu rahvas. Lipukavandi auto-
riteks on oma küla inimesed – 
Erika Laidre, Angela Rämmeld 
ja Annela Rämmeld. 

Järgnesid muhedad ajaloo-
minutid Tõnu Ojapi poolt. Kingi-
tustena sai laiali jagatud ka sel-
leks tähtpäevaks valminud suve-
niirlipud. Sirvimiseks oli välja 
pandud album küla tegemistest. 
Oma küla tüdrukud esitasid hu-
moorika ja aplausi teeninud 
näidendi „Stiilipäeviku“ järgi. 

Vääriline peolaud kattus kaa-
sa võetud küpsetistest, mida 
kroonisid küla lipu pildiga tor-
did. Mainimata ei taha jätta ka 
Kallavere küla kingitud uhket 
lillekorvi. Manniva küla poolt 

toodud tammepuule leiti koht 
ja see istutati üheskoos ka 
maha. 

Ühine laul võeti üles ja esi-
mesed tantsusammud saadi 
käima Merike Metstaki akordio-
ni palade saatel. Tantsulusti ja-
gus ja rahvalik muusika män gis 
hiliste öötundideni. Seda tänu 
Maiko Ratneri valitud muusi-
kale ja tehnikale.

Tänan külarahvast, kes aita-
sid peo korraldamisele kaasa, 
alates platsi koristamisest ning 
muru niitmisest ja lõpetades 
organisatoorse poolega. Suur 
tänu Jäätmete taaskasutuse 
keskusele, tänu kellele oli meil 
lipumast.  Aplaus kohaletulnuile 
Mannivast, Kostirannast, Kosti-
verest, Kallaverest, Rebalast, 
Vandjalast, Savirannast, Ruust, 
Maardust, Tallinnast ja muidugi 
Ülgasest. Tänu kõigile teile oli 
meil meeleolukas pidu, oli kuh-
jaga meenutusi ja taaskoh tu-
misi. Lisan lõppu Inna Räm-
meldi luuletuse

Küla, kus mängides 
kasvasin ma

On karja- ja marja- ja 
päikese maa

On koopad ja orud ja Pihlaka
Siin Mõisa ja Pargi ja 

Heina maa
On Kalda ja Kulla- ja 

Hõbe mäe
ja Allika käänaku taha jääb.
Ülgase, Ülgase hei-hei, tulge 

siia vaid te
Mind kutsumas kajakakisa 

ja rand
Taeva all lendamas pääsuparv.

Nüüd kui veidi mõtlema 
jään...

Näen, kuis kõndis siin mu 
memmeke,

Mu laps ja lapselapseke
Ja meenub mul mu 

mängumaa,
Kus koos kõik lapsed jooksime.

Siin kohtusin oma kalliga,
Ei teadnud veel siis, et elu 

algabki siin.
See on mu kodu nii tilluke,
Tal aknas põlemas tuluke.

Sind alati, alati ootama jääb,
Küla kus mängides kasvasin.

Ülgase külas peeti 
pidu 

Pidupäeval esitleti ka Ülgase küla lippu, mille sisseõnnistamise 
tseremoonia viis läbi Jõelähtme kiriku kirikuõpetaja Margus Kirja.

 Nagu ikka rukkimaarja-
päeva ajal, toimusid ka sel 
aastal Jõelähtme kihel-
konnapäevad. Sedapuhku 
juba kolmeteistkümnendat 
korda. Kolmandat aastat on 
kihelkonnapäevade tege-
mistesse lisandunud ka 
taaselustatud vana tra dit-
siooniline suvepidu kirik-
aias ehk Passaar.
Piret Pintman-Hellaste 

18. augustil kell 12 asuti Jõe-
lähtme kiriku juurest palve-
rännakule. 11-kilomeetrine jalg-
si rännak toimus mööda muist-
set teed, läbi vanade külade, 
jõudes kella 17-ks oma lõpp-
kohta – Saha kabelisse. Seal 
leidis aset jumalateenistus ning 
pärast toodi rändajad Jõeläht-
messe tagasi. Pika päikselise 
päeva lõpetas ühine söömaaeg 
kirikaias. 

19. augustil toimus kihel-
konna aastapäeva ja kuldleeri 
jumalateenistus ning passaar. 
Selle aasta kihelkonnapäevade 
ajal olid oodatud taas kirikusse 
need, kel leeripühast möödu-
nud 50 aastat. Kuna pool sajan-
dit tagasi olid riigikord ja aeg 
juba sellised, kus tõrjuti ühis-
konnast ja kogukonnast välja 
neid, kes end kirikuga siduda 
julgesid, on kuldleeriliste arv 
jäänud üha väiksemaks. See-
kord oligi neid ainult kaks. 

Suvepidu kirikaias
Nagu eelmise sajandi 1930.

aastatel juba kombeks, ei min-
dud ka sel pühapäeval kohe 
koju, vaid päev jätkus ühise 
suve peoga kirikaias. Väike üle-
vaade, mida Jõelähtme Passaa- 
ril tehti, selgub vanast arve-
raamatu väljavõttest: “...Shuku 
laadi tahwlid loterile, wõi 
passaari ajaks, posti otsa ro-
nimise jauks weinid, Koogid 
puhweti, ....” 

Tegemist jätkus nii suurtele 
kui ka väikestele. Need, kes sel 
ajal lastena õngedega sirmi 
tagant igasugust meelehead 
püüdsid (loomulikult riputati 
kardina taga õnge otsa iga-
suguseid toredaid ja maits -
vaid asjakesi) ja vanematega 
koos lustisid, mee nutavad tä-
na päevani pas saari hea sõnaga. 
Loodame, et samasugust rõõm-

sat olemist jagus ka täna vustele 
kokku tulnutele.

Kihelkonnapäevade ees mär-
giks on üheks kogukonnaks 
koondunud, justkui kihlunud 
külade omavahelise suhtluse ja 
läbikäimise elavdamine. See-
pärast järgnes ka sel korral ava-
sõnadele traditsiooniline Jõe-
lähtme pulmamarss. Seejärel 
oli aega tagasi vaadata siinsetele 
elanikele ning mõtiskleda oma 
juurte üle. 

Jaan Tagaväli Eesti Genea-
loogia Seltsist tegi põhjaliku 
ülevaate sugupuude koosta-
misest ning nimede panemisest 
Jõelähtme kihelkonnas. Loengu-
ruumis said kõik istekohad täis 
ning huvilisi jätkus seisma ukse-
legi. Tiia Välk rääkis Vandjala 
küla perekondadest ja sugu-
puudest. Vestlusring sugupuude 
teemal jätkus näitusetoas veel 
pikalt. 

Lisaks oli kõigil soovijatel 
võimalus oma (näitusele too-
dud) sugupuud teistele huvilis-
tele tutvustada. 

Sugupuude vormistamisel 
oldi kasutatud erinevaid varian-
te: oli asjalikke jooniseid, mood-
said interneti-põhiseid tabeleid 
ja värvipliiatsitega käsitsi joonis-
tatud puid. Kohale oli toodud 
suguseltside puid Rebalast, 
Paras mäelt, Jõelähtmest, Võerd-
last, Uuskülast, Kallaverest, Koi-
last ja mujaltki, vanimate juured 
ulatusid 1600. aastatesse.  

Välja oli pandud ülevaade 
kohalikest inimestest portree- 
ja perepiltidena. Fotodest, mida 
sai veidi suurendatud ja foto-
stuudios ilmutatud, oli kindlasti 
kõige vanem foto Jõelähtme 
kogu duse õpetajast Paul Loppe-
nowest (leitud 1871 aastal sün-
di nud Lisa Seeströmi albu-
mist).

Laat ja melu
Rootsi-Kallavere küla muu-

seumi kogust said üles riputatud 
tikitud initsiaalidega kaunis-
tatud kodutekstiilid, mida täien-
dasid ka Võerdla küla prouade 
näputööd. 

Käsitöötelgis toimetas väi-
keste ja suurtega Erika Rootsi –
Kallavere külast. Huvilisi jät -
kus – töölaua ümber asetsevad 
pingid olid pidevalt ülerah-
vastatud. Kostivere käsitööringi 
naised õpetasid aga kõlavööde 
valmistamist. 

Passaarile olid oodatud ka 
käsitöö- ja aiasaaduste müüjad. 

Vihmane ilm tegi laadaliste 
read küll päris hõredaks, kuid 
vaatamata sellele rõõmustasid 
kohale tulnud lapsi poni ja 
lambad, suhkruvatt ja pann-
koogid.

Kihelkonnapäevad on lõppe-
nud ikka Mart Johansoni eest-
vedamisel ühislaulmise ja -mu-
sitseerimisega. Sel aastal kee-
rutati tantsugi. 

Suured tänud teile kõigile, 
kes te selle päeva õnnestumisele 
kaasa aitasite! Aitäh, Jaan Taga-
väli ja Tiia Välk, Rootsi-Kallavere 
muuseum ja Erika Azlauskaite, 
Saha lauluprouad ja Loo “Pihla-
kobar”, Ruu Külaselts ja Mari 
Kruus, Mare Peterson Kosti-
rannast, Võerdla külaselts ja 
Ester Peetrimägi, koguduse 
talgulised ja veel hulga toredaid 
inimesi, kes nõu ja jõuga abiks 
olid!

Aitäh ka kõigile neile, kes 
vihma trotsides ikkagi kohale 
tulid ja veetsid meiega ühe 
toreda päeva!

Asjaosaliste mõtteid: 
Piret: Selle aasta eriti vih-

mane passaaripäev näitas, et 
osa saama tuleb kohalik rahvas 
juba millegi kindla ootuses. 
Ning tulevad selle rõõmsa tead-
misega, olenemata ilmast, ikka 
kohale. 

Priit: Rahva sees liikudes oli 
igatpidi tunda kohalolijate täie-
likku positiivsust ning rõõmu 
kohal olemisest.

Margus: Kõige suurem ül-
latus oli see, kui palju oli siiski 
inimesi vaatamata vihmale.

Jaak: Eks see oli ka mulle 
üsna suur üllatus, et ilm ei 
olnud kellelegi takistuseks ja 
kohal oli inimesi minu arvates 
üle ootuste palju. Igal juhul on 
hea teada ka tulevikus, et kui 
just pussnugasid alla ei saja, ei 
pea külastajate arvu pärast 
muretsema.

Triin: Hinges on igatahes 
hea tunne, et sai enda poolt 
kõik antud. See, et müüjaid oli 
tunduvalt vähem – mis teha. 
Parim seltskond oli ju ikkagi 
vihma trotsides kohal.

Tiia: Ilm oli sellel päeval ikka 
väga karm, aga inimesi oli kohal 
päris palju! See näitab seda et, 
inimesed vajavad rohkem selli-
seid üritusi, kuhu kokku tulla, 
midagi teha ja näha ning oma 
kandi inimestega suhelda!

Meeli: Ilus päev oli. Ilusad 
laulud ja teod.

Kihelkonnapäevad
Jõelähtme kihelkonnapäevade avamine pulmamarsiga. Hoolimata vihmasest ilmast tulid tõelised huvilised 
ikka kohale.  Piret Pintman-Hellaste

Jõelähtme 
motomehed 
Speedway 
võistlustel

 Laupäeval 26. augustil 
toimusid Tabasalu moto-
trekil karikavõistlused 
Speedways. Kohal olid ka 
meie, Jõelähtme valla selle 
ala motomehed Väino 
Haab,  Ken Viidas  ja 
võistluste noorim osaleja,  
nelja aastane Frido Viidas, 
kes osales isa kätetööna 
valminud Speedway tsiklil.

RSV 500 karikavõistluste saa-
vutused olid tulemuslikud,  Ken 
Viidas saavutas I koha ja Väino 
Haab IV koha. Võistlejad tä na-
vad oma mehhaanikut Andrus 
Köst`i , abilist Rain Kaaret`it  ja 
Taisto Tamme.

Poiste võidusõit oli kui 
demonstratsioonesinemine ja  
võistlusrattad pakkusid  kõigile 
huvilistele suurt elevust, eriti 
Frido Viidase imepisike Speed-
way tsikkel.

Kellel huvi, siis Loo pere-
päeval 9. septembril on võima-
lik Speedway võistlustehnikat 
oma silmaga  näha ja  huvilistel 
on võimalus selleks ürituseks 
valminud rajal proovisõitki 
teha.

Algaval kooliaastal annab 
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi 
Speedway  huvilistele poistele  
reaalse võimaluse alaga tege-
leda kooli motoringis, kus juhen-
dajaks Väino Haab.

Laste huvi motospordi vastu 
peaks garanteerima ka järele-
kasvu tulevikus.

Priit Põldma

2x Väino Haab
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Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 
(edaspidi Keskkonnaamet)

TEATAB

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus jäätmete 
ladestusala sulgemislahenduse muutmise 

keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi 
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. 

Prügila esialgne sulgemislahendus on määratud Tallinna
Prü gila jäätmekäitlusettevõtte tehnilise projektiga (Ing.-Büro 
Dali & Partner GmbH, 2001) ja sellega kaasnevat keskkonna-
mõju on käsitletud Jõelähtmesse rajatava Tallinna Prügila-
jäät mekäit lus ettevõtte projekti keskkonnamõju hindamise 
aruandes (OÜ E-Konsult, 2001). Tulenevalt sellest, et viimastel 
aastatel kasutusele võetud tehnoloogilised lahendused anna-
vad prü gila sul ge misel parema tulemuse ja minimeerivad 
või malikke keskkonna riske, soovib arendaja muuta prügila 
rajamise projektis ette nähtud sulgemislahendust. KMH ees-
märk on hinnata ladestusala sulgemislahenduse muutmisega 
kaas ne vaid keskkonnamõjusid. Tallinna Jäätmete Taaskasu-
tus keskus asub Jõelähtme vallas Rebala külas katastriüksusel 
24504:004:0340 ning on pindalaga 66,83 ha.

Tegevuse arendaja on AS Tallinna Jäätmete Taaskasutus-
kes kus (kontaktisik: Allan Pohlak, allan.pohlak@veolia.ee). 
KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontakt-
 isik: Diane Banhard, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). 
KMH programmiga on võimalik kuni 06.09.2012 (k.a.) tutvuda 
töö päevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Vil-
jandi mnt 16, Tallinn ja Keskkonnaameti kodulehel www.
keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta saab esitada kirja-
likke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 06.09.2012 
(k.a) Keskkonnaameti Harju kontoris või e-postile: diane.
banhard@keskkonnaamet.ee. KMH programmi avalik arutelu 
toimub 6.09.2012 Jõelähtme Rahvamajas kell 18.00.

 Kuidas tööintervjuu 
edukalt läbida? Milliseid 
küsimusi võib oodata? 
Üle-eestilise noorte töö-
hõive projekti “Nupp tööle!” 
raa mes saadi vastuseid 
põleta vatele küsimustele 
kooli tuspäeval Saku Õlle-
tehases, mil telgitaguseid 
valgustas personalidirektor 
Ave Kala.

On mõnus hommikupoolik. 
Noori teadmishimulisi saabub 
rohkem, kui kõneleja oodata 
julges ning näib, et see annab 
talle vaid positiivset energiat 
juurde. Tutvumisvoorus saab 
iga noor tööotsija öelda oma 
nime ja küsimuse, mis tal seoses 
tööintervjuuga on tekkinud. 
Järjekorras esimestele tuleb see 
üllatusena ning pähe ei torka 
ühtki põletavat küsimust, mida 
personalidirektorile esitada. 
Tasapisi hakkab aga muresid 
kooruma: „Kuidas üldse jõuda 
tööintervjuule?“, „Kuidas tões-
tada oma pädevust, kui varasem 
töökogemus puudub?“, „Kuidas 
intervjueerijale meelde jääda?“ 
pärivad noored.

Koolitaja on rahuloleva näo-
ga ning kinnitab, et kõigist neist 
aspektidest võib rääkida. Siis 
aga võtab ta välja hoopis punase 
õuna ning küsib, kes tahab seda 
endale saada. „Ilus ja pestud 
õun on,“ täpsustab ta. Üks hak-
kaja noormees teatabki, et tema 
tahab. Koolitaja julgustab: „Tee 
siis midagi, et see endale saa-

da.“ Noormees tõuseb laua ta-
gant püsti ning hakkab ette-
vaatlikult õuna suunas liikuma. 
Jäänud on veel viis meetrit ihal-
datud puuviljani. Siis aga haa-
rab koolitaja õuna enda kätte ja 
lööb hambad sisse. Ise kiidab: 
„Mmm... täitsa hea.“ Noormees 
kehitab õlgu ja kõnnib oma 
kohale tagasi.

Koolitaja sööb suutäie ära ja 
pärib: „Aga mis siis, kui see 
oleks olnud töökoht? Oleksidki 
olnud ilma?“ Ja annab nõu: 
„Asjad ei juhtu iseenesest. Sea 
endale eesmärk. Ületa takis-
tused. Kui seda õuna ei saanud, 
siis võta ploom, istuta uus õuna-
puu või tee midagi muud. Aga 
ära anna alla.“ Hammustatud 
õun jääb laule kõigi silme ette 
lebama.

Algus on kõige olulisem
Aga mis siis ikkagi töö in-

tervjuul saama hakkab? „Mit-
med armastavad alustada ütlu-
sega: Räägi endast! Mina armas-
tan ka seda küsida, siis saab 
näha ka inimese pingetaluvust,“ 
kõlab aus ülestunnistus. Uksest 
sisse astumine ja esimesed lau-
sed pidavatki olema töö-
intervjuu kõige stressitekitavam 
osa tööotsija jaoks. Ent seekord 
kõneleja  mitte lihtsalt ei küsi 
vaid annab ka vihjeid hea 
vastuse kohta: „Ärge öelge, et 
endast on raske rääkida. Võib 
ka öelda, et minu ülemus või 
sõbrad kiidavad, et ma olen X 
omadustega. Tehke võimalikult 
sisukas kokkuvõte endast ning 
mõnest minutist piisab. 
Intervjueerija on ka ikkagi 
inimene.“

„Ja kas te teate, et kõigile 
küsimustele ei pea üldse vas-
tama, kui ei taha?“ pärib 
koolitaja Kala. Näiteks andmeid 
oma poliitiliste vaadete, vanuse, 
kodakondsuse, perekondliku 
staatuse, laste arvu jm kohta 
pole seaduse kohaselt kohustus 
avalikustada.“ Ta pakub uni-
versaalse vastusevariandi, mida 
soovi korral saab kasutada: „Ma 
arvan, et antud töö puhul pole 
see oluline.“

Kuulajaskond mõistab, et 
sellist vastust ei saa siiski kõi-
kidele küsimustele tööintervjuul 
anda. Tuleb osata rääkida en-
dast ja oma senistest töö-
kogemustest. Koolitaja paneb 
südamele, et läbi peaks mõt-
lema vastused rasketele küsi-
mustele. Näiteks: „Kui palju 
palka sa soovid?“, „Millised on 
sinu nõrgad/tugevad küljed“ ja 
„Milline on sinu suurim läbi-
kukkumine olnud?“. Kui neile 
aspektidele oled mõelnud, siis 
ei tohikski tööintervjuus midagi 
keerulist olla.

Harjutamine teeb 
meistriks

Auditoorium saab juba koo-
lituspäeval harjutada keeru-
listele küsimustele vastamist. 
Õlletehase personalidirektor 
Ave Kala, kelle jaoks inter vju-
eerimine ongi üks töö üles-
annetest, pärib: „Kui palju palka 
sa tahad? Milline töö sulle so-
bib?“ Reaktsioone on mitmeid 
– kes jääb õhku ahmima, kes 
vastab särasilmselt ja enese-
kindlalt, kes annab lõpmatu 
pika näiva vastuse. Koolitaja ja 
kaaskuulajad leiavad igas vas-

tuses midagi positiivset ning 
vajadusel kommenteerivad, 
kuidas saaks vastust veel 
lihvida. Olulised on sealjuures 
nii sõnad kui ka kehakeel.

Mõtteterad, mida koolitaja 
noortele eneseleidjatele jagab, 
on: „Ärge olge professionaal -
sed töötud, vaid tööotsijad. Ja 
mõelge tõsiselt, mida teha 
tahate!“ Ta lisab: „Ambitsioonid 
peavad olema kõrged, aga 
realistlikud.“ Oma ütlust vürt-
sitab ta näitega Jaapani noor-
mehest, kelle püüdluseks on 
saada linna parimaks lifti poi-
siks. „Alati ei pea pürgima 
karjääriredelil tingimata üles-
poole, võib ka püüelda oma 
ametialal parimaks töötajaks 
saada,“ kõlab paljudele uudne 
mõtteviis.

Enne, kui noored pääsevad 
ekskursioonile õlletehasesse, 
sõnastab personalidirektor Ave 
Kala tööintervjuu tähtsuse: 
„Pange tähele, tööintervjuu ei 
ole ainult töölevõtja tutvumine 
tulevase töölisega. See annab 
ka teile võimaluse aru saada 
uuest ettevõttest ja pakutavast 
tööst.“

“Nupp tööle!” suvelaagrid 
toimusid veel näiteks Lääne-
maal (14.-16.08) ja Põhja-Eestis 
(22.-24.08), jätkame ka töö-
turukoolitustega üle Eesti. 

Lisainfo
Lisainfot noorte töö otsijate 

programmist saab kodulehelt 
www.nupptoole.ee ja 
Facebookist (“Nupp tööle”). 

Osalemise soovist kirjuta 
Liisi@smartwork.ee.

Kostivere alevikul nüüd 
oma lipp!

25. august 2012 on Kostivere jaoks tähtis päev – esmakordselt 
esitleti vastvalminud aleviku lippu! I Kostivere Mõisamängudel 
ning Mõisapäeval masti heisatud lipu roheline värv sümbo-
liseerib aleviku lopsakat rohelist loodust, sinine kujutab alevikku 
läbivat jõge ning mõisa vapp kui aleviku olulist keskust läbi 
sajandite. Nüüdsest lehvib igal riiklikul pühal lisaks Eesti 
Vabariigi lipule mõisa mastis ka meie oma aleviku lipp!

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem

Otsige töötuse asemel tööd!

 Kohaliku omaalgatuse 
programm (edaspidi KOA 
programm) on üle-eestiline 
toetuste eraldamise süs-
teem, mille eesmärgiks on 
toetada kohalikku arengut 
ja piirkondade konkurent-
sivõime kasvu läbi kohalike 
elanike initsiatiivi, kogu-
konna kaasamise ja koostöö 
tugevdamise. 
Lianne Ristikivi, HEAK

Toetatakse kogukonna liikmete 
koolitusi, kohaliku arengu ka-
van damist ja elukeskkonna 
parandamist, ajaloopärandi ja 
traditsioonide väärtustamisele 
ning kohaliku identiteedi ja 
sidususe tugevdamisele suuna-
tud tegevusi.

2012. aastal eraldatud 
toetused

2012. a esimeses voorus 
eraldas Harju Maavalitsus toe-
tust kokku 96-le projektile. 
Minimaalne küsitud ja eral-
datud summa oli 151 eurot, üle 
poole eraldatud toetustest olid 
aga suuremad kui 1416,50 eu-
rot. Kõige enam oli toetuse 
saajate seas Jõelähtme valla 
(11), Tallinna asumite (10) ja 
Harku valla (8) ühendusi. Toe-
tati külapäevade ja ühisürituste 
korraldamist, tutvustavate ma-
ter jalide koostamist, õpetlikke 

ja harivaid tegevusi, küla- ja 
män guväljakute korrastamist 
või rajamist, küla arengukava 
koostamist ning palju muid 
koostöötegevusi.

Soovitused projekti-
taotluse koostamiseks

Taotluse koostamisel palun 
tutvu taotlemise tingimustega 
EAS-i veebilehel http://www.
eas.ee/et/avalikule-ja-mitte tu-
lun dussektorile/ko daniku uehis-
kond/kohaliku-omaalgatuse-
prog ramm/taotlemise-tingi-
mused. Tingimused muutuvad 
pidevalt ning igal aastal on uus 
taotluse vorm – seega ära jää 
lootma ainult oma eelmistele 
kogemustele! Kasuta kindlasti 
viimast taotlusankeedi vormi, 
mida veebilehel pakutakse. 
Samuti tutvu hindamis kri tee-
riumidega, mis aitavad Sind 
taotluse koostamisel.

Veendu, et planeeritavad 
tegevused on KOA programmi 
raames ikkagi abikõlbulikud! 
Kuna taotlusvooru laekub kuni 
200 taotlust ning hindajad pea-
vad neid kiirelt menetlema, siis 
püüa tuua projekti midagi eri-
list, mis jääb kõlama huvitavalt 
ja pakub uudset või põnevat 
lahendust kogukonna elu aren-
guks. Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse konsultandi Demis 
Vossi sõnul pakub KOA prog-
ramm Harjumaa elanikele era-
kordse võimaluse saada toetust 
uudsete ja nutikate lahenduste 
elluviimiseks kohaliku elu põne-

vaks muutmisel. „Kvalitatiivne 
areng ka juba sissetöötatud 
tegevuste juures ning selle selge 
kirjeldamine projektitaotluses 
loob olulise eelduse toetuse 
eraldamiseks. Sellised projektid 
saavad aga sündida vaid kogu-
konnaga koostöös – eks ühised 
kogemused suurendavad tead-
mist ja annavad suuremat ka-
su“, annab Demis taotlejatele 
soovitused oma kogemusest.

Taotluste konsulteerimine 
ja esitamine

Kodanikuühendused, milles 
ei osale ning mis ei ole asutatud 
kohaliku omavalitsuse ega riigi 
poolt, on oodatud esitama taot-
lusi projektidele (vähemalt 
10%-se omafinantseeringuga) 
KOA programmi 2012. aasta II 
taotlusvooru. Taotluste esita-
mise tähtaeg on 1. oktoober 
ning toetuse määr on kuni 1600 
eurot. Taotlused esitatakse  
Harju Maavalitsusele, maret.
valja@mv.harju.ee , Roosikrantsi 
12 15077 Tallinn. 

Projekti koostamisel saad 
küsida täpsustusi Harju Maa-
valitsuse KOA programmi 
kontaktisikult Maret Välja (tel 
611 8773, 507 7450). 

Oma taotluse saad enne 
esitamist saata Harju Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskusele tagasiside 
saamiseks (info@heak.ee) – 
tehke seda piisavalt varakult, et 
jõuaksite vajadusel veel muu-
datusi sisse viia ning doku-
mente lisada, mitte hiljem kui 

24. septembril. KOA programmi 
infopäev taotlejatele toimub 
6. septemb ril Omavalitsus-
majas (Sirge 2, Tallinn), eesti-
keelne algusega kell 10.00 ning 
venekeelne algu sega kell 14.00. 
Infopäevale eel registreerimine 
toimub Harju Ettevõtlus- ja 
Aren duskeskuse kaudu (http://
www.heak.ee/infopaevad).

Taotle toetust kohaliku elu arendamiseks
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu avalik arutelu:
• Jõelähtme Vallavalitsuses maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas 
toimub 03. septembril 2012 kell 15.00 Nehatu küla Nehatu lauda I, II 
ja III maatükkide detailplaneeringu avalik arutelu. 

Nehatu küla Nehatu lauda I, II ja III maatükkide detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 09. juulist kuni 23. juulini 2012. Avaliku väl-
japaneku ajal esitati detailplaneeringule kirjalikult ettepanekuid ja  
vastuväiteid. Seoses sellega korraldab Jõelähtme Vallavalitsus ava-
liku arutelu.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu:
• Parasmäe küla Miko maaüksuse (24504:008:0584) detailplaneerin-
gu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 11. septembril 2012 algusega 
kell 15.30.

Jõelähtme Valla detailplaneeringute avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu tulemus
• Koogi küla Salu maaüksuse (24504:008:1301) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Avaliku 
väljapaneku ajal esitati ettepanek olemasolevale metsa teele Salu 
kinnistu idapiiril servituudi seadmiseks Toome kinnistu kasuks. Esi-
tatud ettepanekuga on detailplaneeringus arvestatud.

• Koogi küla Koogi I maaüksuse (24504:008:0590) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Avaliku 
välja paneku ajal esitati ettepanek muuta Männiku tee (planeerin-
gus pos 14) avaliku kasutusega valla teeks. Esitatud ettepanekuga 
on detailplaneeringus arvestatud.

• Uusküla küla Kiige (24504:004:0690) maaüksuse detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 11. juunist kuni 09. juulini 2012. Avaliku 
väljapaneku ajal esitasid ettepanekuid ja vastuväiteid Uusküla küla 
külakogukond, AS Tallinna Sadam ning AS EVR Infra. Kõigi avalikul 
väljapanekul esitatud vastuväidetega arvestatud ei ole ning vastu-
väidetest loobutud ei ole. Vastavalt planeerimisseadusele edastame 
detailplaneeringu järelevalveks maavanemale.

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt algatatud  detailplaneeringud:
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 09.08.2012 vastu korralduse nr 444 
“Parasmäe küla Nurga talu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” sihtotstarve – 
maatulundusmaa, planeeritava ala suurus on 22,44 ha. Planeeringu 
koostamise eesmärgiks on talu rajamine, s.o. ühe üksikelamu ja kuni 
nelja abihoone ehitamine. Selleks tuleb moodustada elamumaa 
otstarbega krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, 
planeerida juurdepääs ja krunti teenindav taristu ning keskkonnat-
ingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kavandatav de-
tailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringu koostamise algataja on Jõelähtme Vallavalitsus 
(Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; joelahtme.ko-
vtp.ee) ja kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu (Postijaama tee 7, 
Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee), koostamise 
korraldaja on Jõelähtme Vallavalitsus (Postijaama tee 7, Jõelähtme 
küla, Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee) ning koostaja on Casa 
Planeeringud OÜ (Haigru tn 9, Tallinn, e-post casa@casa.ee). 

Kavandatav tegevus kuulub keskkonnamõju hindamise ja kesk-
konnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 2 punkt 10 
nimetatud tegevuse alla – tegemist on infrastruktuuri ehitamise ja 
hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 
224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju 
hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” (edaspidi 
VV määrus) § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise 
algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV määruses 
nimetamata juhul elamurajooni rajamise korral. Taotletud on de-
tailplaneeringu algatamist ühe üksikelamu ja abihoonete püsti-
tamiseks. Selline tegevus ei kujuta endast elurajooni rajamist. Ke-
HJS-is toodud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (edaspidi 
KSH) eelhindamist, KSH algatamist ja KSH algatamata jätmist regu-
leerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud Keskkonna-
ministeeriumi tellimusel juhendmaterjali „Keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise juhend“, mille kohaselt, kui tegevus kajastub 
KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, ei ole vaja KSH vajalikkust 
kaaluda. 

Käesoleval juhul kavandatava ühe üksikelamu ja abihoonete ehita-
misega ei kaasne linna arendustöödele iseloomulikke ehitusmah-
tusid ega inimvoogude liikumist. Kavandatv tegevus ei avalda olu-
list mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei 
sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel 
aadressil (joelahtme.kovtp.ee).

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu:
• Loo küla Kandle kinnistu ja lähiala (24504:008:0023) detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 18. septembril 2012 al-
gusega kell 15.30.

Õnnitleme juuli 
sünnipäevapsi
97 21.08 OLGA ROŽOK Jägala küla
91 31.08 SALME TOMP Koogi küla
88 29.08 LINDA KARIN Loo alevik
87 10.08 ELMERISE PAKKAS Aruaru küla
86 03.08 VAIKE HELL Neeme küla
86 29.08 ERNA RÜÜTEL Kostivere alevik
85 06.08 HUGO NIGOL Ihasalu küla
84 05.08 ALEKSANDER 
  OLÕKAINEN Iru küla
84 19.08 LIDIA ODRAKS Loo alevik
84 31.08 ASTRID TUNKEVITŠ Koila küla
82 01.08 SILVIA LUHA Saha küla
82 25.08 MAIE JAKOBI Koogi küla
82 31.08 HEINO STUMBUR Kullamäe küla
81 10.08 AINO TALVIK Vandjala küla
81 13.08 LINDA LAIMETS Loo alevik
81 25.08 HELNA TINT Loo alevik
81 29.08 HELLE-KOIDU 
  TOMMULA Iru küla
80 24.08 VIENO KESKÜLA Loo alevik
75 03.08 ARVI NÕGOLS Saha küla
75 08.08 ELSA SUUR Uusküla küla
75 09.08 LAINE VIIRA Loo alevik
75 11.08 ANTONINA 
  PETŠNIKOVA Uusküla küla
75 22.08 VALENTINA 
  NOVIKOVA Loo alevik
75 31.08 JUHO-REIN LINDMÄE Loo alevik
70 03.08 PEETER ROOP Loo alevik
70 12.08 ELFRIDA SEEMAN Loo alevik
70 14.08 ELLA ÜTSMÜTS Kostivere alevik
70 28.08 ELFRIDE HAAB Maardu küla

Avaldame sügavat
kaastunnet

ALEKSANDR PAAS
03.02.1957-23.07.2012

Jõelähtme vallas juuni ja juuli 
kuus sündinud lapsed

Stella Hallik ja Mihkel Kaldaru
tütar Sandra Kaldaru  28.06.2012

Tuuli Kullik ja Margo Klementa
poeg Paul Klementa  30.06.2012

Evelin Vaksmann ja Marko Vällik
poeg Markus Vällik  05.07.2012

Annika ja Tarmo Treiman
tütar Lisete Treiman  13.07.2012

Elina Segar ja Andres Vugt
tütar Mia-Mirell Vugt  19.07.2012

 KRIMIUUDISED

 • 01.08 kell 19.30 tunti suitsulõhna Loo alevikus asuvas 
majas. Sündmuskohale jõudnud päästjad tegid kindlaks, et 
süttinud olid hoones oleva sauna seinas oleva tuletõkkepleki 
puust kinnitusliistud. Sein avati ja paari ruutmeetri suurune 
põleng kustutati. 
 • 09.08 kell 07.13 teatati õnnetusest Jõelähtme vallas 
Uusküla külas. Koer oli kukkunud paari meetri sügavusse 
settekaevu ning ei saanud sealt omal jõul välja. Muuga päästjad 
said koera kaevust kätte, loom oli terve.
 • 15.08 kell 07.43 põles Loo alevikus Loo teel heinapall. 
Muuga päästjad kustutasid heinapalli.
 • 20.08 hilisõhtul käidi vargil Kostiveres Liukivi 1 
trepikoja keldris. Minema viidi jalgratas, rullsuusad, nivelliiri 
komplekt jalgade ja puldiga, elektriline lööktrell, tikksaag jm 
tööriistu. Politseile on tehtud sellekohane avaldus.
 • 24.08 ja 25.08 õhtul toimusid Neeme külas vargused. 
Muinastulede ööl randa kogunenud külarahva üksijäänud 
kodudest viidi jalgrattad, televiisor, spetsiifiline motospordi 
varustus, mootorsaag, bensiini. Teisel õhtul varastati koduõues 
olevast autost rahakott jm väärtuslik.

Vabandan ebaõige info pärast Neeme küla tegemisi 
kajastavas juuli ajalehenumbris, kus Kristiina Ojuland 
oli ekslikult märgitud Neeme Naiste Rannavalve Seltsi 
endiseks liikmeks. K. Ojuland kuulub endiselt NNRS-i 
ridadesse.

Lugupidamisega,
Sirje Põllu

Juuli Jõelähtme vallalehes oli ekslikult vale Sandra 
Kaldaru sünnikuupäev, kes sündis 28.06.12 mitte 
26.06.12 nagu oli lehes.

Vabandame

Mälestame kauaaegset 
külaelanikku

ENDLA SAARMA'd
ja avaldame kaastunnet 

poegadele peredega
Võerdla küla rahvas

Armas vallarahvas!
Üks kena karikas
ootab oma aega.

Jaanipäeval jäi vihma tõttu ära küladevaheline 
VÕRKPALLIVÕISTLUS “valla kangema küla” 

tiitlile. Selle teeme ära 8. septembril kell 13.00 
Jõelähtme rahvamaja liivasel võrkpalliplatsil. 

Ootan registreerimisi.

Samal päeval kell 11.00 ootan rahvamaja juurde 
KIRBUTURULE müüjaid ja ostjaid kõikvõimaliku 

träniga. Pakume suppi ja muusikat.
 Mänguväljak lastele!

Veedame selle laupäeva üheskoos!

Info tel 53 978896 Maie



REKLAAM
NR. 182

AUGUST 2012
12

AS Tallegg võtab tööle

LINNUTALITAJA

Kui otsid tööd ning sa oled:
 ● keskharidusega,
 ● omad isiklikku autot (kui ei ela Loo alevikus).

Siis saada oma CV aadressil: pille.peenemaa@tallegg.ee
Pakume väljaõpet ning tähtajatut töölepingut. 
Töökoht asub Loo alevikus.
Info tel 5132708, 5186066

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.

OST

Ostan tehnikat, nii töökorras 
kui remonti vajavat – traktor, 
kombain, sõiduk, veok jne. 
Samas ostan ka vanametalli, 
raha kohe. Pakkuda võib kõike 
tel 5678 6526

Ostame tehnilist hõbedat, laua-
hõbedat, nõukaaegseid kontak-
toreid, automaat-kaitse lüli-
teid, trükiplaate, militaarset 
elektroo nikat, kullatud detaile. 
526 9976

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 

Lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp 36 eurot/rm. 
Tel.5099598

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

TÖÖ

Kostivere kauplus vajab kii-
resti müüjat, info tel. 56498460

TARNIME KIIRELT JA LIHTSALT 
VAJALIKU KOGUSE TÄITEMATERJALI 
GREIFERIGA VARUSTATUD AUTOGA 
JUST SOBIVASSE KOHTA.

Big-Bag´is või lahtiselt saadaval:
aiamuld, mänguliiv, liiv, turvas,
multš ja killustikud.

VAID MEILT SAATE SOODSALT 
KVALITEETSE KEKKILÄ VALMISTATUD 

AIAMULLA. VAATA LISAKS MEIE E-POEST!

OLEME AVATUD:
E-R 9.00-17.30
FABRICLEAN OÜ
Kurvi tee 11,
76913 Saue vald
Tel 672 9540
E-mail: info@soilnet.ee
Tellimine telefonil 5309 3554 vôi
e-pood: www.soilnet.ee

Tricon Grupp OÜ valmistab Jouni Exclusive käekotte.
Pakume tööd Kohilas

õmblejatele ja teistele tootmistöölistele
(töökogemus õmblejatele min. 1 a.). Väljaõpe kohapeal. 

Lisainfo: tel 523 5402, Ari Nieminen.

Aruküla tee 29, Jüri 

alevik, Rae vald

Müügil kvaliteetsed 

lemmikloomatoidud 

ja -tarbed!

Teeme koduvisiite!

Oleme avatud:

E-R 10.00-20.00

L 10.00-16.00

Tel: 607 5885

Mob: 513 1714

Mahlapressid,
õunapurustajad – 

suurim valik 
Eestis!

www.cidermill.eu

Tel 5351 6054

golfiväljakul pakkuda tööd kolmele
 

HOOLDUSTÖÖTAJALE
peamised tööülesanded

golfipallide korjamine masinaga

harjutusväljaku ja klubihoone ümbruse korrashoid

väljakul trimmerdamine

erinevad abitööd golfiradadel

jooksvate ülesannete täitmine

töö aeg

koheselt kuni oktoober 2012

töö graafiku alusel 

kontakt Reine Vaher 
reine@egcc.ee 
+ 372 501 4701

06.09.2012 kell 18.00 
toimub Jõelähtme Rahvamajas 

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse jäätmete ladestusala 
sulgemislahenduse muutmise keskkonnamõju hindamise 

KMH programmi eelnõu tutvustamine.


