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 Hea Jõelähtme valla 
elanik, registreeri end 
koduvalla kodanikuks. Siis 
osaled oma koduvalla aren-
damisel, teede korrasta-
misel, lasteaedade ja 
koolide laiendamisel ning 
sotsiaal- ja kultuuri-
teenuste parendamisel. 

Jõelähtme valla elanike arv 
kasvab jätkuvalt. Selleks, et 
jõuka kogukonnana pakkuda 
head ja kvaliteetset avalikku 
teenust kõikidele kogukonna 
liikmetele, jätkem maksud en-
dale! Iga Jõelähtme valla elanike-
registrisse kantud elaniku mak-

sustatavast tulust laekub valla 
eelarvesse üle 11 protsendi. 

Parema tuleviku nimel
Ajavahemikul 1. novembrist 

kuni 31. detsembrini end Jõe-
lähtme valla elanikuks registree-
rinute vahel loosib Jõelähtme 
vallavalitsus välja perepuhkuse 
sanatooriumis. 

Iga registreerunu saab vali-
da kahe kingituse vahel, milleks 
on valla logoga kruus või kümne 
korra priipääse Loo spordihoone 
ujulasse.

Elanikuks registreerimine ei 
ole eesmärk omaette, vaid ajen-
datud soovist teada vallas ela-
vate ja siin avalikke teenuseid 
vajavate inimeste tegelikku 
arvu. Ülevaade rahvastikust 

võimaldab valda paremini aren-
dada ja planeerida muude vaja-
duste seas ka lasteaiakohtade 
arvu. Ka riigieelarvest rahas-
tatakse omavalitsusi elanike 
arvu ja vanuselise koosseisu 
järgi.

Kui vormistad elukohateate 
enne käesoleva aasta lõppu, 
annad oma panuse koduvalla 
arengusse juba järgmisel aastal. 

Kampaaniabuss
Kõige lihtsam on täita elu-

kohateade kirjalikult ja panna 
see koos isikut tõendava doku-
mendi koopiaga posti (elu-
kohateate vormi leiad Jõeläht-
me valla kodu lehelt www.joe-
lahtme.ee). 

Võid ka tulla valla kantse-

leisse ja täita elukohateate koha-
peal. Kolmas moodus on esi-
tada see digitaalallkirjaga e-pos-
ti teel. Selleks peab olemas ole-
ma ID-kaart ning arvuti vasta-
valt juhis tele ette valmistatud 
(www.id.ee).

Vallas liigub tähistatud kam-
paaniabuss ringi igal novembri 
ja detsembri pühapäeval. Valla 
logodega tähistatud bussis on 
võimalik esitada avaldus regist-
reerimaks end Jõelähtme valla 
elanikuks. 

Bussiga liigutakse ka ela-
mute vahel ja külastatakse kor-
rus majade elanikke. Muu hulgas 
palutakse täita ankeet elanike 
rahulolu-uuringu ees märgil. 
Astu ligi, saa kingitus ja võida 
perepuhkus!

Tasub teada
Igal inimesel on kohustus 

30 päeva jooksul pärast elukoha 
vahetust teatada oma uued 
aadressandmed kodukoha oma-
valitsusele (rahvastikuregistri 
seadus). 

Kui inimesel on rah vas-
tikuregistris õiged andmed, 
tekib tal kodukohaga vastas-
tikune kasulik suhe, sest maksu-
maksjana tarbib ta omavalitsuse 
poolt pakutavaid teenuseid ja 
ka soodustusi. 

2009. aasta 1. jaanuaril elas 
Jõelähtme vallas 5786 elanikku, 
2010. aasta 1. jaanuaril 59993 
elanikku; 2011. aasta 1. jaanuaril 
6035 elanikku ja 2012. aasta 
1. jaanuaril 6102.
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Registreeru Jõelähtme elanikuks

Volikogu töömailt

Õpetajate ja kultuuri-
töötajate vastuvõtt

Kultuuriedendaja 
Margit Pärtel

Loo kool 25

Tuleõnnetuses 
kannatanud 
ootavad abi
Raasiku vallas on juhtunud 
inimohvritega tuleõnnetus. 
Raasiku alevikus oli 
23.10.2012 tules maja 
aadressil Tallinna mnt 28. 
Õnnetuses olijate abis ta-
 miseks on avatud panga -
konto Luule Kaisi nimele 
nr 10010815537010 SEB 
pangas. Selgitusse palun 
märkida „ perekond Kaisi 
toetus”. Esemeliste annetuste 
tegemiseks palume ühen -
dust võtta Raasiku valla 
sotsiaaltöötaja Liivi Puu -
metsaga tel 50 17 483 või 
lastekaitsespetsialisti Anu 
Nõlvega tel 51 26 149.

Registreerida saab ka internetis ning igal tööpäeval vallamajas.

Vaata ka: www.joelahtme.ee ja www.facebook.com/joelahtme.

JÄTAME MAKSUD ENDALE

perepuhkuse sanatooriumis

Sügisene põdrajaht

Ringid ja treeningud

 
Ametlikud teated 
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Nõnda rikkus majja toodi
K Kui Oskar Lutsu “Suves” läks 

Joosep Toots Tõnissonilt 
raha laenama, siis rühmas vii-
mane tõredalt: „Oleks teand, 
oleks kohe kodust minema 
läind. Ja ega ikka allkirja ka nagu 
ei tahaks anda… Või no hea küll, 
annan parem allkirja.“ Selliselt 
aeti asju Lutsu ajal, tänapäeval 
käivad asjad ju hoopis teisiti, 
või…
Tõsi ta on, paremini tahame 
ela da ka täna ja reaalset raha 
on pidevalt vähe. Nii elanikul 
kui vallal – valikuid tuleb teha 
kogu aeg. Ja kui ikka mõni ost 
on vaja kindlasti ära teha, siis tu -
leb otsida rahastusele lisaallikaid 
ehk lihtsamalt öeldes – teenida juurde. Tänase lehe peateema ongi 
see, kuidas saaks vald teenida lisaraha. Selleks ikka, et investeerida 
valla inimese heaoluks. Kuna suuremaks sissetulekuallikaks on 
üksik isiku tulumaks, siis vald on seda rikkam, mida enam on tal 
mak sumaksjaid. Joosep Tootsi lugu meenutades pole ju kelleltki 
reaalset raha vaja – piisab vaid allkirjast ja oletegi end registreerinud 
Jõelähtme valla registrisse ja valla rahakott seeläbi pisut priskem. 
Kasutame siis valla hüvesid ja jätame maksud endale! 
Oktoober on alati oluline kuu õpetajatele ja kõigile, kes nendega 
seotud on. Iga pidupäev pakub pisut rõõmu sellesse üha tröösti-
tumasse sügisilma. Kes ikka nalja teeb, kui ise ei tee ja kes lõbusaks 
teha suudab, kui ise ei taha. Targad inimeseuurijad on ammugi 
tões tanud, et lisaks palganumbrile on meil oluline teada, et oleme 
kellelegi vajalikud ja et sellest meile ka märku antakse, püütakse 
mõista  muresid ja rõõme ning vajadusel ka abistatakse. Õpetajate ja 
kultuuritöötajate vastuvõtul oli õnneks märgata rohkesti rõõmsaid 
ja õnnelikke nägusid. 
Kui koolide õpetajad olid õpetajate päeval õpilase rollis, siis täis-
kas vanud õppija nädala raames võis õpilase rollis olla taas igaüks. 
Inimene on ju sellisena loodud, et õpib kogu elu. Ja midagi uut 
oman dades võib leida endas hoopis uue kutsumuse. Uut kutsumust 
aitas otsida ka euroliit oma projektiga, rõhutades põhimõtet: „Ära 
anna inimesele kala, vaid õpeta ta õngitsema.“ Seekord siis pisikest, 
eluks vajalikku rikkust majja tooma. Oma majanduslikku seisu on 
deklareerinud mitmed ka lehe kaheksandal küljel.
Kultuurielu on saanud jällegi uue kangelase. Seekord pälvis Elsa 
Rikandi nimelise preemia kauaaegne Rebala muuseumi juhataja 
Margit Pärtel. Rikkust on Margit vallale toonud päris palju ja seda läbi 
osava projektikirjutamise. Olulise panusena võib nimetada Rebala 
muinsuskaitseala ja Kostivere mõisaga seotud projekte. Aga eks ta 
räägib teile ise. 
Kultuurielu vallas on kirev ja teie kõigi osavõttu ootavad paljud 
ringid. Erinevaid tegevusi on vallas sedavõrd palju, et terve kümnes 
lehekülg sai täidetud. Sellisest loetelust võiks endale meelepärase 
tegevuse leida küll kõik – nii mehed kui naised ja vanad kui noored. 

Uuringu „Kohaliku oma valit-
suse üksuste või meku se indeks 
2011“ kohaselt tõusis Jõelähtme 
vald võrreldes eelmise aastaga 
edetabelis kuuendale kohale. 
Pikemaajaliste perioodide 
võrdluses oli vald 2007-2010 
aasta perioodil kaheksandal ja 
2008-2011 perioodil seits-
mendal kohal, olles siis tõusnud 
ühe koha võrra.  

Eriti hea tulemuse, teise 
koha, saa vutas Jõelähtme vald 
kompo nendi „Rahvastik ja 
maa” osas. Analüüsiti kõiki Eesti 
kohalikke omavalitsusi, keda 
2011 aasta seisuga oli kokku 
227. Kohalike omavalitsuste 
võimekuse uu ring hõlmab 
nelja-aastast pe rioodi. Nagu ka 
varasematel aas tatel on uuringu 
läbiviimisel omavalitsusüksusi 
analüüsitud 29 erineva näitaja 
lõikes. Muu hulgas on arvesse 
võetud ela nike arvu, inimeste 
sissetulekuid ja töötuse määra. 
Vaadatakse ka kohapeal 
pakutavate teenuste hulka 
iseloomustavaid näitajaid – 
näiteks millised on vallas või 
linnas haridusvõimalused või 
kas seal tegutseb ettevõtteid, 
mittetulundusühinguid. Aga ka 
seda, kas omavalitsuses on või-
malik külastada ujulat või ap-
teeki.

Eesti kõige võimekam oma-
valitsus on praeguse seisuga 
Rae vald. Samuti on Rae vallal 
suurim punktisumma 2008-

2011 perioodi võrdluses. Järg-
nevad Viimsi vald, Tallinna linn 
ja Saku vald. KOV-võimekuse 
esikümnes on pealinnale ja sel-
le naaberomavalitsustele lisaks 
veel Kuressaare ja Tartu linn 
ning Ülenurme vald. Suurimad 
langejad aastate lõikes on Keila 
ja Pärnu linn. 

Tulemustest selgub, et enam 
kui 5000 elanikuga valla või 
linna indeksi väärtus ületab 
väiksema elanike arvuga oma-
valitsuste keskmist taset kahek-
sa või enama punkti võrra. Oma 
kohta on pingereas perioodil 
2008-2011 parandanud enim 
5000-10000 elanikuga oma va-
litsused. Suurima tõusu tabelis 
võrreldes eelmise aastaga on 
teinud Vastse-Kuuste, Saare-
peedi ja Juuru vallad.

KOV-indeks näitab oma va-
litsusüksuse erinevate võimete 
summat ehk valdade ja linnade 
potentsiaali midagi ära teha. 
Käesolev aruanne analüüsib 
KOV-indeksi väärtusi perioodil 
2008-2011.

Sel aastal koostati eraldi ana-
lüüs rahvastiku võimalike aren-
gu trendide kohta kuni aastani 
2030. Kohalike omavalitsuste 
võimekuse uuringuga ja rah-
vastiku võimalike arengu tren-
dide analüüsiga saab lähemalt 
tutvuda siseministeeriumi kodu-
lehel www.siseministeerium.
ee/haldussuutlikkus.

Priit Põldma

KOV võimekuse poolest tõusis 
Jõelähtme vald ettepoole

 Jõelähtme vallavolikogu 
7. koosseisu 39. istungil 
27.09.2012
• Nõusoleku andmine vee eri-
kasutusloa saamiseks. Jõe-
lähtme vallavolikogu andis oma 
nõusoleku vee erikasutusloa 
and miseks Eesti Energiale Lin-
na mäe hüdroelektrijaama tööta-
miseks.
• Jõelähtme valla 2012. aasta 
1. lisaeelarve. Kinnitati lisaeel-
arve lisandunud ja ümber jao-
tatud põhitegevuse tulud sum-
mas 79 409,00 eurot, põhi tege-
vuse kulud summas 90 899,00 
eurot, investeerimistegevus 
sum mas 688 510,00 eurot ning 
finantseerimistegevus summas 
700 000,00 eurot.
• Jõelähtme valla eelarve stra-
teegia aastateks 2013-2016 kin-
ni tamine. Kinnitati Jõelähtme 
valla eelarvestrateegia  aastateks 
2013-2016 vastavalt lisadele.
• Kohtuvaidlus Jägala Energy 
OÜ-ga. Otsustati teha ettepanek 
kohtuväliseks kokkuleppeks Jä-
gala Energy OÜ-ga.
• Jõelähtme valla arengukava 
vastuvõtmine (1. lugemine). Toi-
mus Jõelähtme valla arengu-
kava 2012-2025 1. lugemine 
vastavalt lisadele.
• Isikliku kasutusõiguse sead-
mine Elektrilevi OÜ kasuks. 
Nõustuti Jõelähtme valla oman-
disse kuuluvate Iru külas asu-
vate Ämma tee lõik 1 ja Ämma 
tee 20b kinnistutele isikliku ka-

su tusõiguse seadmise lepinguga 
Elektrilevi OÜ kasuks maa kaa-
belliini rajamiseks, remon ti-
miseks, hooldamiseks või muul 
viisil ekspluateerimiseks, mis 
on vajalik projektile nr LP0393 
“Iru tee valgustus, Ämma tee 
20B, Iru küla, Jõelähtme vald”.
• Koogi küla Salu maaüksuse 
detailplaneeringu kehtes ta mi-
ne. Otsustati kehtestada pla-
neering pindalaga 18,3 ha, kuhu 
kavandatakse kümme elamu-
maa sihtotstarbega krunti, kaks 
transpordimaa sihtotstarbega 
krunti, kaks tootmismaa siht-
otstarbega krunti tehno raja-
tistele – puurkaevule ja elektri 
alajaamale ning üks maatulun-
dusmaa sihtotstarbega maa-
üksus. 
• Neeme küla Kärka 2 maaük-
suse ja Reinu IX maaüksuse osa 
detailplaneeringu kehtestamine 
Kärka 2 maaüksuse osas. Otsus-
tati kehtestada planeering mil-
lega muudetakse maa siht ots-
tarve elamumaaks ning raja-
takse krun dile üks üksikelamu 
ja kaks abihoonet.
• Nehatu küla Nehatu lauda I 
maatükk, Nehatu lauda II maa-
tükk ja Nehatu lauda III maa-
tükk detailplaneeringu kehtes-
tamine. Otsustati kehtestada 
planeering, mis jagab planee-
ringuala 43-ks kinnistuks, mil-
lest 21 on äri- ja tootmismaa, 6 
ärimaa, 4 maatulundusmaa, 1 
üldmaa ning 11 transpordimaa 
sihtotstarbega. Planeeringu ül-

dine lahendus lähtub olemas-
olevatest teedest ja raudteest. 
Raudtee ja teede vahetusse lähe-
dusse on planeeritud äri- ja 
tootmisfunktsiooniga hooned, 
kuna elamuehituseks ei ole 
antud piirkonnad sobilikud. 
Planeeringuala lõunaosas asub 
kehtestatud üldplaneeringu 
järg selt rohekoridor, mille toi-
mimise tagamiseks on pla nee-
ritud maatulundusmaa sihtots-
tarbega kinnistud. Antud rohe-
vöönd toimib ühtlasi puhver-
alana Loo aleviku elamurajooni 
ja planeeringuala vahel. Nehatu 
külas asuvaid olemasolevaid 
elamukrunte ja planeeritud äri- 
ja tootmishooneid eraldavad 
maatulundusmaa sihtots tar-
bega kinnistud, mis järgivad 
elektri kõrgepingeliini ja selle 
kaitsevööndi kulgemist. Olemas-
olevate elamukruntide lähedale 
kavandatud äri- ja tootmis-
hooned on planeeritud küla-
miljööga sobitumiseks mada-
lamate ja väiksemate mahtu-
dena. Olemasolevat külamiljööd 
aitab säilitada ka uushoonestust 
ääristav  kõrghaljastus. 
• “Avalikult kasutatavate teede 
nimekirja kinnitamine” muut-
mine. Määrati Kaberneeme kü-
las Kordoni tee km 0,00 – 0,790 
avalikuks kasutamiseks koha-
liku teena. Kuna Kordoni tee on 
küla läbiv keskne tee, on ots tar-
bekas lülitada see tee ava li kus 
kasutuses olevate teede nime-
kirja ning munitsipa li seerida. 

• Vallavarade võõrandamine 
enampakkumise korras. Jõe-
lähtme Vallavalitsusel korral-
dada järgmise kinnisvara võõ-
randamine enampakkumise 
korras Harju maakond, Jõe-
lähtme vald, Loo alevik Toome 
tee 5 korter nr 60; Harju maa-
kond, Jõelähtme vald, Kostivere 
alevik Pumbajaama tee 3; Harju 
maakond, Jõelähtme vald, Kosti-
vere alevik Pumbajaama tee 5.
• Vallavara võõrandamine otsus-
tuskorras. Lubada Jõelähtme 
vallavalitsusel võõrandada ot-
sus tuskorras osaühingule Jõe-
lähtme Varahaldus 5 kinnistut 
Jägala-Joa külas (Asula tee 1; 3; 
8; 10 ja 12)
• Vastus volikogu liikme Maido 
Pajo poolt 28.06.2012 üle antud 
arupärimisele. Vastati jaani-
päeva tähistamise ürituste rek-
laami, rahastus taotluste ja ra-
hastamise otsuste kohta.
• Vastus volikogu liikme Art 
Kuum 30.08.2012 arupärimisele. 
Vastati küsimustele, mis puu-
dutasid Iru küla teede ehitamist 
ja külasisest liikluskorraldust.
• Vallavanema informatsioon. 
Vallavanem andis volikogu liik-
metele informatsiooni perso-
naliküsimustes, Kostivere kooli 
ehituse, maamaksu, hariduse 
rahastamise, elukoha registree-
rimise küsimustes ning vastas 
volikogu liikmete küsimustele

Ülevaate koostas
Priit Põldma

Volikogu töömailt

 Taaskord kuulutab 
Jõelähtme vallavalitsus 
välja rahvastikuregistris 
registreerumise kampaa-
nia. Tegemist on juba 
seitsmendat korda läbi-
viidava kampaaniaga meie 
vallas. 
Andrus Umboja,
vallavanem

Alguse sai see 2006. aastal ning 
sellest aastast alates on meie 
vallas rahvastikuregistri and-
metel elavate elanike arv kasva-
nud ca 600 inimese võrra. Muu-
tusi rahvastikuregistris toimub 
tegelikult igapäevaselt, nii meie 
valda registreerumised kui ka 
lahkumised. Küll aga annab aas-
talõpus toimuv kampaania olu-
liselt enam registreerujaid.

Miks me seda teeme? Sellele 
küsimusele on tegelikult väga 
lihtne vastata, sest kõik me ju 
soovime, et meie valla lasteaiad, 
koolid, kultuuri- ja rahvamajad 
ning raamatukogud oleksid 
korras ja komp lek tee ritud pari-
mate töötajate ja õppe vahen-
ditega. Et meie vallas olek sid 
head teed, keskused olek sid 
valgustatud jne, ehk vald pa-
kuks oma elanikele kvaliteetset 
avalikku teenust, mis vastaks 
parimal võimalikul moel sellele, 
mida üks vald konkreetses ale-
vikus või külas pakkuma peaks. 

Tulumaksu roll kasvab
Paljutki me juba ju suuda-

me, enamik kultuuri ja haridus-

asutusi on meil heas korras, 
kuid väga palju on veel teha ka 
selles valdkonnas, eriti puu-
dutab see probleem kohalike 
teede korrastamist ning kerg-
liiklusteede ehitamist. Selleks, 
et kõike seda pakkuda ning 
taset tõsta on vaja aga stabiilset 
ja kasvavat sissetulekut. 

Olulisim omavalitsuste tu-
luallikas on inimeste palgast 
makstav tulumaks, seega on 
valla eelarve kõige otsesemas 
suhtes valla elanikega. Mida 
enam on vallal elanikke ja mida 
paremini neil läheb, seda enam 
laekub valla eelarvesse maksu-
tulu ja seda enam saab vald 
pakkuda oma elanikele kvali-
teetset avalikku teenust.

Uuest aastast on muutumas 
ka riigi poolt ettekirjutatav mak-
su poliitika, mis suurendab tulu-
maksu rolli omavalitsuste eel-
arve tuludes veelgi. Kui seni lae-
kus omavalitsusele 11,4 prot-

senti tema registrijärgsete ela-
nike palgana teenitavast bruto-
tulust, siis alates 01. jaanuarist 
2013 suureneb see 11,57 prot-
sendini. 

Samas kehtestab riik kodu-
aluse maamaksu vabastuse, 
mille kohaselt vabastatakse ko-
du omanikud maamaksust tihe-
asustusaladel 1500 m2 ulatuses 
ning hajaasutuses kahe hektari 
ulatuses. 

Kuigi riik on lubanud oma-
valitsustele maamaksu va bas-
tusest puudujääva maksu tulu 
kompenseerida, ei kata tulu-
maksust omavalitsustele lae-
kuva protsendi kasv 20 oma-
valitsuse maamaksu vähenemist 
ning üks kannatajatest on Jõe-
lähtme vald. 

Rahandusministeeriumi 
poolt tehtud arvutuste kohaselt 
põhjustab see Jõelähtme vallale 
2013. aastal eelarvesse ca 73 000 
euro suuruse augu, millele tu-
leb leida kate meil endil. Üks 
oluline tulude suurendamise 
võimalus seisneb meie vallas 
elavate, kuid seni teiste oma-
valitsuste registrites olevate ini-
meste registreerimises valla 
elanikeks.

Arenev vald
Omavalitsusele laekuva tulu-

maksu arvestuse aluseks on re-
gistrijärgsete elanike arvestus 
seisuga 31. detsember. Kõikide 
selle seisuga registris olevate 
maksumaksjate tulumaksust 
11,57 protsenti laekub Jõe läht-
me valla eelarvesse. Hilisem 
registreerimine maksutulude 
laekumist ei mõjuta, seega peak-

sid kõik inimesed, kes meie 
vallas elavad ja selle arengust 
hoolivad, kuid seni pole veel 
ennast mingil põhjusel regist-
risse kandnud, tegema seda 
enne uue aasta algust. 

Ainult nii on võimalik senist 
taset säilitada ja mõelda, mida 
kõike me sooviksime veel pare-
maks muuta. Lisaks valla aren-
gusse panustamisega saavad 
meie registris olevad kodu-
omanikud veel ühe boonuse, 
milleks on kodualuse maa-
maksu vabastus, vastavalt siis 
tiheasustuses 1500 m2 ja haja-
asustuses kahe hektari ula-
tuses.

Nüüd aga kampaania juur-
de tagasi, nimelt kestab kam-
paania alates 01.11.2012 kuni 
31.12.2012. Sellel perioodil Jõe-
lähtme valla elanikuks regist-
reerijate vahel loosib valla valit-
sus välja ühele perele nädala-
lõpupaketi sana too riu mis. 

Iga registreeruja saab kingi-
tuseks valla logoga tassi või 
kümne-korra pääsme Loo uju-
lasse. Rahvastikuregistrisse on 
võimalik ennast registreerida 
internetis www.eesti.ee, tulles 
kohale Jõelähtme vallavalitsusse 
Postijaama tee 7, Jõelähtme 
küla või registreerides ennast 
kampaania raames suuremates 
keskustes peatuvas kampaa nia-
bussis.

Registreerides ennast Jõe-
lähtme valla elanikuks saad kin-
del olla, et sinu kodukoht are-
neb ning saad nii endale kui ka 
oma lastele ja vanavanema -
tele tagada parema elukesk-
konna.

Registreeru Jõelähtme elanikuks

Priit Põldma.



 Esmaspäeval, 8. oktoob-
ril toimus Mustpeade majas 
Jõelähtme valla õpetajate 
ja kultuuritöötajate pidulik 
vastuvõtt. 
Priit Põldma

Vallavanem Andrus Umboja 
tervitas kõiki kohale saabunuid 
kõnega, milles mainis Jõelähtme 
valla prioriteedina lapse sõb-
raliku ja kodulähedase hariduse 
andmist valla koolides ja laste-
aedades. Nimelise tervitus kir-
jaga võeti vastu kõik, kes vii-
mase aasta jooksul on asunud 
tööle Jõelähtme valla haridus- 
või kultuuriasutusse. Loo laste-
aia laiendamise ja asutuse Kos-
tivere kultuurimõis avamisega 
on uusi tööleasujaid koguni 42 
inimest.

Kultuuripreemia
Jõelähtme vallavalitsuse 

tänu kirja vääriliseks tunnistati 
29 õpetajat-kultuuritöötajat. 
Kultuuritegevuse tähtsaima au-
tasu, Elsa Rikandi nimelise 
kultuuripreemia pälvis tänavu 
Margit Pärtel. 

Haridus-, kultuuri- ja sot-
siaalkomisjoni esimees Jüri 
Paavel nimetas preemia üle-
andmisel, et kandidaate oli 
mitmeid, mis muutis valiku 
tegemine raskeks. Olulisemaks 
teguriteks preemia omistamisel 
Margit Pärtelile oli tegevus 
muin suskaitseliste objektide 

kaitsmisel ja Rebala muinsus-
kaitseala arendamisel. 

Äramärkimist pälvis mit-
mete Kostivere mõisa ja MTÜ 
Ajaveskit puudutavate rahas-
tusprojektide kirjutamine ja 
edukas elluviimine ning savi-
koja käivitamine vallas. Margit 
on olnud ka kauaaegne ja edu-
kas Rebala muuseumi juhataja.

Ainulaadne traditsioon
Piduliku osa lõppedes suun-

dusid kõik kutsutud Mustpeade 
maja valgesse saali, kus õdusas 
õhkkonnas ja kaetud laudade 
taga võis nautida pidulikku 
kont serti. Kontserdiosa oli pü-
hendatud biitlitele ja lekto riks 
tuntud biitlomaan Ivo Linna. 
Huvitavale jutule loomulikult 
kaunistuseks kenad laulud Ivo 
Linna ja Anti Kammiste esi-
tuses.

Jõelähtme muusika- ja 
kunsti kooli direktori Tiina Mud-
di sõnade kohaselt oli see kord-
sel vastuvõtul õpetajatele edas-
tatud nii kena kontsert kui hariv 
ülevaade ansamblist The Beat-
les. „Sellist kena vastuvõttu ei 
tee minu teada küll ükski naa-
ber omavalitsus, olgu nad siis 
vastavaldatud KOV võimekuse 
tabelis meist ees- või tagapool,” 
lisas ta.

Kokku osales Jõelähtme val-
la haridus- ja kultuuritöötajate 
pidulikul vastuvõtul üle 150 ini-
mese. Vallavanema sõnul jät-
katakse traditsiooni kindlasti ka 
järgmistel aastatel.
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 Harjumaa aasta õpetaja 
tiitli pälvisid tänavu kümme 
haridustöötajat. Traditsioo-
niliselt tunnustas Harju 
maavanem Ülle Raja salu 
tublimaid Harjumaa õpe-
tajaid pidulikul vastuvõtul 
„Estonias“.

• Talvi Järv – Saku güm-
naasium, majanduse- ja ette-
võtluse õpetaja;

• Mall Soone – Vasalemma 
põhikool, klassi- ja inimese-
õpetuse õpetaja, karjääri nõus-
taja;

• Pilvi Leemets – Lagedi 
põhi kool, klassiõpetaja (vanem-
õpe taja, Harjumaa aasta õpe-
taja 2000);

• Rein Tint – Kose gümnaa-
sium, bioloogia õpetaja (vanem-
õpetaja);

• Rutt Ridbeck – Jüri Güm-
naasium, muusikaõpetaja (pe-
da goog-metoodik);

• Peeter Sipelgas – Viimsi 
keskkool, keemia õpetaja, õpi-
lasteaduse koordinaator;

• Annely Vill – Loksa güm-
naasium, matemaatika õpe-
taja;

• Valve Meesak – Tabasalu 
gümnaasium, geograafia õpe-
taja, reaal- ja loodusainete õp -
pe tooli juhataja (vanemõpe-
taja);

• Evelin Kristin – Saue güm-
naasium, bioloogia õpetaja, 
reaal-, loodus- ja oskusainete 
ainekoondise juht;

• Maiu Pintmann – Loo 
keskkool, klassiõpetaja.

Kose gümnaasiumi bioloo-
gia õpetaja Rein Tint ning Jüri 
gümnaasiumi muusikaõpetaja 
Rutt Ridbeck esitatakse ka vaba-
riiklikul tasandil tunnusta-
miseks. Lisaks otsustas Harju 
maavanem, tuginedes aasta 
õpetaja valimise komisjoni ette-
panekule, tunnustada oma tä-
nu kirjaga Loo keskkooli muu-
sikaõpetajat Aare Värtet Harju-
maa noorte muusikahariduse 
edendamise eest. 

Harjumaa aasta 
õpetajad On juba heaks tradit sioo-

niks, et õpetajate päev Eesti 
koolides möödub sama lus-
takas võtmes kui rebaste 
pidu või tutipäev. Igal pidu-
päeval on siiski omad vim-
kad ja vingerpussid. Iga järg-
nev kord püütakse omalt 
poolt millegi uuega silma 
paista. Et kõik ausalt ära 
rääkida, pean alustama 
algusest.

Priit Põldma,
libaõpetaja

Sarnaselt eelnevate aastatega 
koosnes kooli ühepäeva juht-

kond ja libaõpetajaskond abi-
turientidest. Tunde oli kutsutud 
andma inimesi ka väljastpoolt 
kooli ja muudelt elualadelt, kes 
tavapäraselt õpetajarolli ei satu. 

Hiina keele tund
Kell on 8.30, õpetajate tuba 

täitub pabistavate noor õpe ta-
jatega, kes päris täpselt ei tea, 
mis klassis tund toimub ja kust 
võtme saab. Libajuhtkonna ju-
hen damisel siiski kõik sujub ja 
paanika raugeb. 

Kui õpetajate tuppa juhtus 
piiluma mõni pärisõpetaja, siis 
paluti tal rangel ilmel lahkuda 
ja suunduda klassi number 81 
– hiina keele tundi. Jah kuulsite 
õigesti, hiina keel ja ajutiseks 
õpetajaks Gunnar Richter. 

Pärisõpilaste seas popu-

laarsel õpetajal ei olnud mingit 
probleemi libaõpilastes huvi ja 
meeldiva tunniõhkkonna loomi-
sel. Hiinas käinuna sai õpetaja 
õppeainet anda vürtsitades 
oma tundi naljakate ja pikant-
sete juhtumite kirjeldamisega. 
Ja ühe tunniga õpitud mõned 
laused said hieroglüüfides ka 
kenasti tindi ja pintsliga pabe-
rile maalitud.

Tunnikell helises ja libaõpi-
lased suunati kiiresti kehalise 
kasvatuse tundi, kus spordi ala-
deks tennis ja ujumine. Raske, 
kuid huvitava tunniplaani lõpe-
tas tervistav saun.

Õnnestunud päev
Loomulikult ei saanud kena 

päev lõppeda piduliku aktuseta. 
Seekord siis põhjalikult ette-

valmistatuna libahuvijuhi Trii-
nu Pihti poolt. Kena aktus ei 
jäänud millegi poolest alla tava-
pärasele ja lusti jagus kõigile. 
Parimad õpetajad said näidata 
päeva jooksul tundides õpetatut 
ja õpilased õpitut. 

Meeldejäävaim oli selle päe-
va õpetaja Vilve Klettenbergi et-
te valmistatud näidend Loo koo-
list ja pärisõpetajatest. Ele vust 
tekitas ka libaõpilaste ette aste 
hiina keele tunnis oman datust.

Aktusele järgnenud kohvi-
lauas oli tore kuulda päris-
õpetaja Urmas Pohlaku kiidu-
sõnu ja arvamust, et päev möö-
dus toredamalt ja harivamalt 
kui eelnevatel aastatel. „Järg-
mise aasta abiturientidele on 
latt kõrgele seatud,“ arvas ta. 
Eks ootame ära! 

Õpetajate ja kultuuritöötajate vastuvõtt

Aasta Õpetaja aukirja sai teiste 
hulgas ka Loo keskkooli õpetaja 
Maiu Pintmann.  Ülo RussakÕpetajate päev Loo keskkoolis.  Priit Põldma

Lustakas õpetajate päev Loo keskkoolis

Vaatamata pisitakistustele olid kohal ka Kostivere kultuurimõisa juha-
 taja Irina Pärila ning Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

   2 x Priit  Põldma
Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia pälvis tänavu valla kultuurielu 
edendamise eest Margit Pärtel.



Jõelähtme vallavalitsus 
annab igal aastal välja Elsa 
Rikandi nimelise kultuuri-
preemia. Tänavu pälvis tun-
nustuse pikaajalise tule-
musrikka ja väljapaistva 
tegevuse eest Jõelähtme 
valla kultuuri edendamisel 
Margit Pärtel.

Martin Rits
martin@harjuelu.ee

Tartus sündinud ja ülikoolis aja-
loo-ühiskonna õpetaja diplomi 
omandanud Margit Pärtel on 
Jõelähtme vallaga seotud olnud 
pikki aastaid. Olles juhtinud 
aastatel 1994-2009 asutust Re-
bala, omandas ta sügavad tead-
mised piirkonna ajaloo ja loo-
duse kohta ning väga hea maas-
tiku tundmise. Samuti lisandus 
projektikirjutamise ning -ellu-
viimise kogemus. Oma oskusi 
ja teadmisi rakendas Pärtel ka 
järgnevad kaks aastat valla valit-
suses muinsuskaitse vanem-
spetsialistina töötades. 

Praegu on ettevõtlik ja tragi 
naine tegev MTÜ Põhja-Harju 
Koostöökogu projektijuhina. 
Samuti õpetab Pärtel juba 1998. 
aastast ajalugu lastele Tallinna 
Prantsuse Lütseumis. 

Raugenud ei ole ka kirg 
muinsuskaitse ja kultuuri eden-
damise vastu ko du kandis. Vana 
veski taasta mine, saviringide 
läbiviimine ning Kostivere 
mõisa ellu ära tamine on vaid 
mõned näited, millega Pärtel 
on viimasel ajal silmitsi seis-
nud.

Milline on selle veski lugu, 
mille taastamisega te 
praegu tegelete?

See on veidi müstiline lugu, 
nägin seda lagunenud veskit 
nüüd juba pea kümme aastat 
tagasi unes. Ma ei teadnud siis, 
kus ta asub, aga tundsin, et 
pean ta üles leidma – tuli välja, 
et ei pidanudki kaugelt otsima. 
Olen aru saanud, et see oli 
mingi sugune ilmutus, mis mu 
siia tõi. Peale veski varemete ei 
olnud siin midagi säilinud. Ost-
sin selle maa koos varemetega, 
ehitasin siia omale maja ja 
tundsin siis, et pean selle veski 
jaoks midagi rohkemat tegema. 

Mida rohkemat?
MTÜ Ajaveski on ellu kutsu-

tud selleks, et restaureerida 
vana veski piirkonna kunsti- ja 
käsitöökojaks. Kogu asi valmib 
uudse ja ainulaadse lahenduse 
järgi, mis on alguse saanud sel-
lest samast unenäost. Nägin, et 
veski oli klaasfassaadiga kaetud 
ja selge on see, et jahu ma siin 
jahvatama ei hakka ning kui ma 
selle tünni kinni ehitaksin, siis 
oleks ta lihtsalt üks pime koo-
bas. Idee on selles, et veski 
kehand jääb selliseks nagu 
inimesed on harjunud teda 
nägema. Praegu katki olev osa 
saab aga kaetud klaasfassaadiga, 
läbi mille on näha väljast sise-
misi korrused. Ülesse tippu 
tuleb kuppel linnuvaatluseks. 
Ehkki ehitus algas alles paari 
nädala eest, loodan, et esimene 
etapp valmib juba 2013. aasta 
jooksul. Oluline on see, et mul 
on kogu aeg toetus paljude 
inimeste näol, kes torgivad 
tagant ja küsivad, millal veski 
valmis saab. Ja loomulikult ei 

oleks võimalik seda unistust 
teoks teha, kui ma ei oleks 
Leader programmi projekte 
kirjutanud ja toetust tänu sellele 
saanud. 

Kas ka veskis saab põhi -
rõhk olema teile südame-
lähedasel savitegemisel ja 
keraamikal?

Praegu on savitegemine ja 
hobikeraamika väga popu laar-
sed üle Eesti. Igas maakonnas 
või vallas on oma isehakanud 
keraamik, kuid see ei ole minu 
eesmärk ega unistus omaette. 
Mind huvitab see, mis oli ku-
nagi. Savi oli just see, tänu 
millele inimesed hakkasid sooja 
toitu tegema ja algas nn kiviaja 
revolutsioon. Kõik inimesed on 
kunagi savist midagi teinud. 
Tänapäeval on see aga unus-
tatud nii nagu ka käeline tege-
vus üldiselt. Seega savi on üks 
võimalus, aga käsitööga seoses 
on veel paljugi, mida siin kojas 
teha saaks. 

Eesmärk on midagi 
enamat kui koondada 
maakonna isehakanud 
keraamikuid?

On olemas hulk inimesi, kes 
jäävad oma oskustelt soki ku-
dumise ja kunstiakadeemia 
vahele. Seda erinevatel põhjus-
tel, mis ei ole lasknud neil edasi 
areneda või tegutseda neile 
meeldivas valdkonnas. Minu 
nägemuses saab see veski sel-
liseks kohaks, kuhu tulevad ka 
oma eriala tipptegijad ehk päris 
keraamikud linnast. Teeme sel-
les osas ka juba koostööd, 
näiteks oleme käinud Tallinna 

Meistritekojas õppimas ja tule-
vikus saavad nemad tulla maale 
oma asju tegema. Eesmärk on 
lähendada harrastustegijaid 
päriskunstnikega, sest see ai-
taks loomingulist momenti 
turgutada. Ei tahaks jääda küla-
muttide tasemele, kus käiakse 
koos mingisuguseid asju mät-
ser damas. Areng on minu jaoks 
oluline ja mul on tunne, et seda 
arengut tahavad ka huvilised 
ise näha. Kindlasti ei ole põhjust 
peljata, et veski tegevusetult 
seisma jääks. Saviring töötab 
juba kolmandat hooaega ja 
inimesed käivad koos Tallinnast, 
Kostiverest, Loolt, Koogilt, Re-
balast, Haapsest – tundub, et 
kaugus pole oluline. 

Kostivere mõisaga, mille 
elluäratamisel olulist 
rolli mängisite, seovad 
teid põhiliselt samuti 
keraamikatunnid?

Kostivere mõisahoonesse 
hakati paari aasta eest rajama 
seltsiruume – eestvedajaks oli 
siis MTÜ Kostivere Selts. Pro-
jekte sai kirjutada vaid avalikuks 
kasutamiseks mõeldud ruumi-
dele ehk saali ja kahe kõrval-
ruumi tarbeks. Nüüd oleme nii 
kaugel, et lisandunud on ka 
vallaprojektid ning tööd hoone 
renoveerimisel jätkuvad. Kul-
tuurimõisa nime kandev hoone 
peaks enda katuse alla koon-
dama võimalikult palju eri-
nevaid tegevusi ja inimesi. Ise 
suudan pakkuda ikka savi-
voolimisega seotud tegevust nii 
täiskasvanutele kui lastele – 
koostöös Kostivere kooliga alus-
tasime sel sügisel ka lastega 
saviringi. 

Kas olete otseselt veel
seotud ka muinsus-
kaitsega ning mis suunas 
Rebala muinsuskaitseala 
tervikuna praegu liigub?

Kaugenesin muinsuskaitse 
teemast pärast seda, kui läksin 
tööle Põhja-Harju Koostöö-
kogusse. Samas on mul endiselt 
olemas muinsuskaitse litsents, 
mille alusel saan tegeleda näi-
teks muinsuskaitsealaste nõus-
tamiste ja eritingimuste koos-
tamisega. Nagu olen seda tei-
nud ka Kostivere mõisa puhul. 
Tunnen, et see teema on mulle 
endiselt väga südamelähedane 
ja kui keegi mult küsiks, kas ma 
olen Rebala muinsuskaitseala 
poolt või vastu, siis ma endiselt 
olen kahe käega selle säilimise 
poolt. Kas selle piire vähendada 
või mitte, see on iseasi. Võib-
olla isegi võiks vähendada, sest 
ma näen, et tegelikult jääb 
kaitset aina vähemaks. Ka omas 
külas juhtub selliseid asju, et 
algatatakse detailplaneeringuid 
nii, et need lähevad vastuollu 
nii muinsuskaitse põhimõtete 
kui teemaplaneeringuga.

Miks see nii on?
Tegelikult sai väga suur töö 

ära tehtud teemaplaneeringuga, 
mille vald algatas 90-ndate kesk-
paigas. See jõudis isegi muinsus-
kaitseameti tööversiooniks ning 
vallavolikogu kinnitamiseni, 
kuid vastuvõtmiseni ei jõutud. 
Oluline oli see, et paljude rahva-
koosolekute ajal jõuti konsen-
suseni. Paraku nüüd, kui see 
kõik uuesti unustatud on, tuleb 
kõik otsast peale teha. Peamine 
probleem tekib maastiku aja-
loolise tausta mõistmise ja kaits-

misvajadusest arusaamisega. 
Selline lage maastik, millega me 
oleme harjunud, ei ole sugugi 
tavapärane Euroopas ja mujal, 
aga see ongi selle paikkonna 
eripära ja seda tuleb osata hin-
nata ja väärtustada. Minule 
isiklikult selline lagedus meel-
dib ja see inspireerib mind, aga 
paljude jaoks on ta tühi väli ja 
iga uusarendus on justkui mingi 
geniaalsuse saavutus. Ometi on 
see pöördumatu jälg ning pal-
jud, kes siia tulevad ja ei taju või 
ei teagi seda keskkonda, kuhu 
on sattunud, sellest ehitamise 
käigus ei hooli. 

Kas giiditöö kodukandis 
aitab teil selles vallas 
inimesi harida?

Mul on küll oma marsruut, 
mida võin endiselt täiesti vabalt 

nii inglise kui ka eesti keeles 
juhtida, kuid giiditööd on kaitse-
ala päevadega võrreldes tun-
duvalt vähemaks jäänud. Vaja 
oleks rohkem tähelepanu ja 
hoolt mälestiste puhul, sest kui 
nendeni viivad teed rohtu 
kasvavad, siis ini mesed ei lähe 
objektide juurde enam ja kui 
nad sinna ei lähe, siis ei saada 
ka nendest kohtadest teada. 
Neid inimesi, kes ajaloo vastu 
huvi üles näi tavad, tegelikult 
on, aga neil on tihti poolikud 
teadmised. Eriala inimesena 
neile rääkides, hakka vad nad 
rohkem kaasa mõtlema ja huvi 
tundma. Ajaloo tutvus tamist ei 
saa kunagi liiga palju olla. 
Rebala muuseum on endi selt 
avatud ja nüüd ka uue eks-
positsiooniga – sinna minekuks 
peaks küll iga vallakodanik aega 
leidma.
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Margit Pärtel – kodukandi kultuuriarendaja

Tänavu Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia pälvinud Margit Pärtel räägib, et kui alguses oli raske oma kätega tehtud keraamikat teistele kinkida, siis nüüd on suurem osa loomingust 
endale uued omanikud leidnud. Seda vähest, mis kodumajas veel alles, näitab naine lahkesti.    Martin Rits



 2011. aastal rekonstruee-
riti maanteeameti Põhja 
regiooni tellimisel Kostivere 
asulas asulasiseseid teid.

Margit Rüütelmann,
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht, 
Rebala küla elanik

Tööde käigus rekonstrueeriti ka 
425-meetrine teelõik Maardu – 
Raasiku maanteel Kostivere sil-
last asula lõpuni. Tee sai kenasti 
korda ja näeb välja nagu tee 
ikka. Samas tegu ei ole lihtsalt 
rekonstrueeritud teelõiguga 
vaid nn. katselõiguga.

Uut moodi katselõik
Katselõik tähendab seda, et 

midagi katsetakse ja nii see ka 
on. Nimetud teelõigu rekonstru-
eerimisel kasutati taaskasutatud 
materjale ehk freesitud asfaldiga 
stabiliseeritud paekillustik asen-
dati betoonkillustiku fraktsioo-
niga 0/32 mm.

Kui siiani on taaskasutatud 
materjale kasutatud tee-ehitu-
ses täitematerjalina, siis katse-
lõigu puhul on taaskasutatud 
materjal paigaldatud otse asfalt-
kihi alla.

Ehitus- ja lammutus jäät-
mete taaskasutamisel on võtme-
tegevuseks liigiti kogumine. Ehi-
tus- ja lammutussegaprahist on 
erinevate materjalide välja sor-
timine kulukas, ajamahukas 
ning sageli ei anna soovitud 
tulemust. Sorditud materjali 
kvaliteet jätab soovida. Samas 
juba algselt liigiti kogutud ma-
terjali on võimalik suunata taas-
kasutusse. 

Taaskasutatud materjalid
Katselõigu tarbeks purustati 

liigiti kogutud raudbetooni, põ-
hi osas kasutati vanu äärekive ja 
laepaneele. Taaskasutatud ma-

ter jale on võimalik kasutada 
teede-ehituses ainult juhul, kui 
nad vastavad samadele kvali-
teedinõuetele nagu looduslikud 
materjalid ja on sertifitsee ri-
tud.

Tööde käigus kontrolliti 
materjali kvaliteeti ja Tallinna 
tehnikaülikooli teedelabor võt-
tis katseproovid nii tootmisest, 
paigaldamisel (enne tihen da-
mist) ja tihendatud kihist, samu-
ti mõõdeti tee kandevõimet nii 
kruusaaluselt, betoon killustik-
aluselt kui ka asfaltkattelt.

Taaskasutatud materjali 
paigaldamist teekonstrukt si-
ooni jälgis ja andis nõu samuti 
Tallinna tehnikaülikooli teede-
labor.

Katselõik valmis 2011. aasta 
novembris. Katselõigu rajami-
sel tegid koostööd erinevad 
osapooled – maanteeameti 
Põhja regioon, Eesti jäätme-
käitlejate liit projekti „Jäätmete 
taaskasutusklaster“ raames, 
Tallinna teede AS ja Tallinna 
tehnikaülikool.

Pideva jälgimise all
Taaskasutatud materjali 

tootis Eesti jäätmekäitlejate 
liidu liige ehitus-ja lammutus-
jäätmeid käitlev ettevõte ATI 
Grupp OÜ.

ATI Grupp OÜ-s on betoon-
killustiku tootmine sertifit see-
ritud. See tähendab, et tootmise 
ajal teostatakse perioodilisi be-
toonkillustiku erinevate frakt-
sioo nide tüübikatsetusi akredi-
teeritud laboris. Samas kontrol-
lib tunnustatud asutus tootmis-
protsessi, tootmisohjet ja serti-
fitseerimistingimuste täitmist. 
ATI Grupi sertifikaat on Eestis 
hetkel ainuke omataoline.

Tallinna tehnikaülikool teos-
tab katselõigu seiret vähemalt 
2014. aasta lõpuni.

Käesoleva aasta juuni lõpus 

paigaldati katselõigule mõõte-
jaam Percostation, mis võimal-
dab pidevalt jälgida dielektrilise 
läbitavuse kaudu aluse niiskuse 
sisaldust. Andmed mõõte jaa-
mast jõuavad Tallinna tehnika-
ülikooli serverisse ja seejärel on 
neid võimalik juba analüüsida 
teedespetsialistidel. Lisaks toi-
mu vad katselõigul perioodilsed 
kandevõime mõõtmised.

Taaskasutatud materjali, 
purustatud betooni, omadusi 
on uuritud Tallinna tehnika-
ülikoolis labori tingimustes, 
kuid katselõik peaks andma hea 
ülevaate, kuidas taaskasutatud 
materjal käitub looduslikes tin-
gimustes, teekonstruktsioonis.

Norra eeskuju
Usun, et katselõigu rajamine 

ja seire andmed julgustavad 
teede ehituse ja rekonstrueeri-
misega tegelevaid institutsioone 

(riigiasutusi, kohalikke oma-
valitsusi ja teede-ehituse ette-
võtteid) julgemalt kasutama 
taaskasutatud materjale. 

Minule teadaolevalt ei ole 
Eestis teist sellist tee-ehitus-
objekti, mille rajamisel/rekonst-
ru eerimisel oleks kasutatud 
taaskasutatud materjale. 

Tänaseks on objektiga tutvu-
mas käinud Malta delegatsioon 
ja külalised Hispaaniast.

2012. aasta mais tutvustas 
Eesti jäätmekäitlejate liit katse-
lõigu rajamist, juba teostatud ja 
kavandatvaid uuringuid ka 
kolleegidele Norra maantee-
ametist. Norras on, sarnaselt 
teistele Põhjamaadele, jäätmete 
(sh. ehitus- ja lammutus jäät-
mete) taaskasutamine au sees 
ning Norra maanteeameti eest-
vedamisel on rajatud erinevatest 
taaskasutatud materjalidest 
katselõike.
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 Kuigi sageli tunduvad nii 
oktoobris kui ka novembris 
ilmad olevat veel päris 
kenad, soojad ja päike seli-
sed, ootavad seoses õhtu 
hakul saabuvate külma-
dega meid salapärased 
muudatused sõiduteedel. 
Märkamatult on jõudnud 
kätte ohtlik aeg – öökül-
mad, must jää ning kaht-
laselt libe sõidutee.
Vello Voog,
Rae Liikluskool OÜ

Üks ohtudest, mis sügisesi sõi-
duki juhte varitseb, on muidugi 
õhtuhämaruses jäätunud tee. 
Aga vähemohtlikud pole ka 
teedele langenud ligased puu-
lehed, põllutöödel maanteele 
sattuv libe pori, muda ja muld 
ning hommikused külmutavad 
hallad. 

Kõige vähemagi libedus-
tunde korral tuleks vähendada 
kiirust ning olla valvas, et kui 
otseteel tunduvadki teeolud 
olevat enam-vähem normaal-
sed, siis käänakutel ja kurvides 
on risk palju suurem. Eriti kui 
lisaks libedale teele on rehvid 
veidi viletsamad ja teele võivad 
sattuda äkitselt nii metsloomad 
kui inimesed. Ehk kui hommikul 
rooli asudes märkame, et auto-
klaas on jääs, hallad on maas 
ning rohi krõbiseb, on kindlasti 
ka teed libedad. 

Ka tuttav tee on ohtlik
Ootamatu olukorra ja oota-

matute teeolude korral on kõige 
ohtlikum autojuhi oskamatu 
käitumine – kui juht ei suuda 
säilitada külma närvi, ei kont-
rolli oma tegevust ja vajutab 
pidurid lihtsalt blokki. Paraku 
aga sel ajal, kui me võitleme 
endaga ja otsustame, mida eda-
si teha, liigub ka auto edasi. 

Meie ei tohi aga oma või-
meid üle hinnata ega tuttavaid 
teeolusid võtta kui üht rutiinset 
osa päevast. Kõige uinutavam 
on muidugi igapäevase tee 
sõitmine, kus meil on teelõik 
teada otsast lõpuni ja arvame, 
et seal enam ohtusid pole. 
Tegelikkuses aga võib meid iga 
päev tabada erinev juhtum: 
teine auto sõidab liiga lähedalt 
mööda või sõitsime ise mööda, 
veidi kiirust ületades. Või oli 
jalakäija kõnniteel liiga lähedal 
sõiduteede... 

Kui õhutemperatuur näitab 
nulli, peame arvestama, et 

temperatuur teedel on paari 
kraadi võrra madalam, mis teeb 
teed libedaks. 

Ohtlik külglibisemine
Kuidas saada teada, kas tee 

on libe? Selleks võib sirgel teel 
väikesel kiirusel õrnalt pidurile 
vajutada – kui tööle hakkab 
ABS-seade või auto libiseb eda-
si, on see tunnuseks, et teeolud 
on ohtlikud. Kui tunnete, et 
auto on külglibisemises, tähen-
dab, et olete midagi olulist 
maha maganud ning pidurda-
miseks on juba hilja. Sellistel 
juhtudel tuleb lihtsate võtetega 
keerulisest olukorrast välja tulla 
– näiteks esisillaga autol vaju-
tada sidurile, et taastada sta-
biilsust. Kahjuks suruvad paljud 
kogenematud juhid siiski ala-
teadlikult pidurile ning panevad 
sellega auto veel rohkem pöör-
lema. 

Libesõitu spetsialisti käe all
Kõike seda saab avastada ja 

tunnetada omal käel ning kui 
kõik hästi läheb, on see väga 
tore. Aga tegelikkuses on auto-
koolides olemas spetsialistid, 
kes õpetavad jäärajasõitu nii 
autokoolis käijatele, juba koge-
nud sõitjatele, kui ka niiöelda 
taasalustajatele. Kõigil juhtidel 
on õigus ja lausa kohustuslik 
selgeks saada, mida teeb auto 
libedal teel, kuidas käitub masin 
ja kuidas käitume meie oota-
matutes olukordades. Taolisi 
katsetusi ei tohi mingil juhul 
läbi viia liikluses!

Kõige parem, kui igal sügisel 
enne külmade ja libeda saabu-
mist teete libedarajal proovi-
sõidu.

Kui jäärada muutus kohus-
tuslikuks osaks sõidukijuhi juhi-
lubade koolituses, kostis selle 
kohta palju vastuväiteid. Hiljem 
on aga kuulda olnud, kui vajalik 
on see jäärajasõidu harjutamine 
ning et on juhte, kes teevad selle 
koolituse igal aastal uuesti läbi, 
et talveks valmis olla. 

Mina arvan ka, et libeda-
sõidu toomine algastme sõiduki-
juhi kategooria saamiseks on 
positiivne, kuid paraku on seda 
selgelt liiga vähe – juhid saavad 
jääteed proovida ning sellest 
ettekujutuse, aga oskuste saa-
miseks peaks seda siiski rohkem 
õppima.

Olgem ettevaatlikumad ja 
ettenägelikumad ning hoidkem 
liikluses iseennast ja teisi! Kui 
teil tekkis küsimusi tänase tee-
ma kohta või on mureks muud 
liiklusalased teemad, esitage 
oma küsimus julgelt: 

info@rae-autokool.ee.

Katselõik valla teel Salapärased külmadest 
tingitud ohud

 Peatselt on talv koos 
lumega tulemas ja jälle 
muutub aktuaalseks teede 
talvine hooldus.
Indrek Mäeküngas,
kommunaalnõunik

Teeseaduse § 36 Tegevus teel ja 
tee kaitsevööndis lõike 2 koha-
selt on tee kaitsevööndi maa 
omanik kohustatud kaitse vöön-
dis hoidma korras teemaaga 
külgneva kaitsevööndi maa-ala 
ja sellel paikneva rajatise ning 

kõrvaldama või lubama kõrval-
dada nähtavust piirava istan-
diku, puu, põõsa või muu liik-
lusele ohtliku rajatise. Ta peab 
võimaldama paigaldada teega 
külgnevale kaitsevööndi kinnis-
tule talihooldeks ajutisi lume-
tõkkeid, rajada lumevalle ja 
kraave tuisklume tõkestamiseks 
ning paisata lund väljapoole tee-
maad, kui nimetatud tegevus ei 
takista juurdepääsu tema elu-
kohale ja varale. Samuti Jõe-
lähtme valla heakorraeeskiri 
§11 p4 kohaselt on keelatud 
kivide, postide ja muude liikle-

mist või teehooldustöid sega-
vate tõkete püstitamine.

Valla teede hooldajaks olev 
Teehoolduse OÜ annab endast 
parima, et hoida teed nor maal-
selt sõidetavad, kuid neil on ka 
suur iga-aastane mure. Paljud 
vallakodanikud on sõidutee ja 
oma kinnistu piiri vahel paik-
nevale haljasalale pannud kive, 
et tõkestada autode sõitmist 
murule.

Talvel on sellised maasse 
külmunud kivid traktoritele ja 
sahkadele väga ohtlikud ning 
võivad mehhanismi päevadeks 

rivist välja viia. Lisaks remon-
timisest tulenevale ajakaole on 
mehhanismide remont väga 
kulukas.

Eeltoodust tulenevalt palun 
vallarahval, kes on kive teeäär-
tesse pannud, need sealt ära 
toimetada.

Samuti segavad lume lükka-
mist tee ääres kasvavate puude 
oksad ja põõsad, mida kinnistu-
omanikud peavad vastavalt 
valla heakorraeeskirjale kärpi-
ma nii, et need ei segaks liiklust 
ja teehooldetöid ning teedelt 
lükatud lume ladustamist.

Mõõtejaam Percostation.

Materjali paigaldamine.

Materjali tootmine katselõigu tarbeks.  3 x Margit Rüütelmann

Aeg valmistuda teede talviseks hoolduseks

KRIMIUUDISED 
• 30.09 kell 04.07 teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest 
Jõelähtme vallas Parasmäe külas. Sõiduauto oli kurvis 
kaotanud juhitavuse ja sõitnud selle tulemusel kraavi. 
Päästjad andsid õnnetuses kannatanud üle kiirabile. 
• 05.10 kell 22.55 teatati võimalikust tulekahjust Loo alevikus 
Liivamäe teel. Tootmishoone keldrist tuli suitsu, sündmusele 
reageerisid Kesklinna, Muuga, Assaku ja Pirita komandode 
päästjad. Inimesed olid tootmishoonest väljas, päästjad tegid 
kindlaks, et keldris asuvas elektrikilbi ruumis oli elektri lühis. 
• Loo lasteaias Pääsupesa toimus põleng elektrikilbis. 
Tuletõrje alarm hakkas tööle ja elektrikilbist tõusvat suitsu 
märgati 23. oktoobri hommikul kell 10.20. Loo lasteaia vanas 
korpuses tekkinud elektrikilbi lühise tõttu keegi kannatada ei 
saanud. Lapsed evakueeriti õue ja suits inimestele mingit 
ohtu ei tekitanud. Kohalesaabunud päästetöötajad likvi-
deerisid võimaliku ohu ja elektrikud taastasid üldise elektri-
ühenduse. 
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Kultuurikalender
• 01. november kell 8.30 Kostivere kultuurimõisas Kostivere kooli 
hommikukontsert. Korraldaja: Kostivere kool
• 01. november kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo see-
nioride klubi Pihlakobar novembrikuu ümarlaud. Kai Müürsepp, 
tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 03. november kell 12.00 Kruuvis (Tallinn, Pärnu mnt. 139e) Loo 
Session Kruuvis. Pilet võistlejatele 3 eurot / pealtvaatajatele 1 euro. 
Korraldaja: Loo noortekeskus, Marilyn Uleksin, loo.noortekeskus@
gmail.com; tel 56662445
• 03. november kell 16.00 Neeme rahvamajas jumalateenistus
• 04. november kell 12.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis loeng 
marjapõõsaste lõikamine ja hooldus. Osavõtutasu 7 eurot. 
Eelregistreerimine: marika.ukanis@hotmail.com, tel 53477078
• 05. november kell 17.00  Loo noortekeskuses helkurite töötuba.  
Loo noortekeskus, Marilyn Uleksin, loo.noortekeskus@gmail.com; 
tel 56662445
• 06. november kell 18.30 Kostivere kultuurimõisas Lõbus põnn – 
meisterdamine väikelastele; Väikelaps – kunstnik, disainer, looja! 
Osalustasu 1 euro. Kontakt: Reige Ers, tel 56638899, e-post: 
loomisruum@hotmail.com
• 06. november kell 20.00 Loo spordihoones korvpallivõistlus Isad 
vs Pojad. Korraldaja: Loo keskkool
• 07. november kell 10.00 Neeme rahvamajas Lasteteatri etendus 
Aga meil tehakse nii. Korraldaja: Neeme rahvamaja, kontaktisik 
Marika Kurvet, tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 07. november Juuru rahvamajas ansambli Pihlakobar kohtumine 
Raplamaa Pihlakobaraga. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kai 
Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 07. november kell 19.00 Loo kooli saalis Loo kultuurikeskuse 
etnopidu – ansambel Gjansta ja Ott Leppland. Eelmüük 3 eurot, 
kohapeal 5 eurot. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg 
tel 5152215, vilve@lookultuurikeskus.ee;
• 09. november kell 18.30 Loo keskkooli aulas Isadepäeva pidu. 
Korraldaja: Loo keskkool
• 09. november kell 18.00 Neeme koolis/rahvamajas Neeme kool 
– 115 kontsertaktus. Korraldaja: Neeme kool 
• 09. november kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis motohooaja 
lõpetamine. Osavõtumaks 10 eurot, eelregistreerijatele tasuta. Eel-
registreerimine: Väino Haab tel 5110968, vaino.haab@lookool.ee. 
• 10. ja 11. november kell 9.00- 17.00 Neeme rahvamajas esmaabi 
koolitus. Korraldaja: Neeme rahvamaja, kontaktisik Marika Kurvet, 
tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 10. november kell 13.00 Jõelähtme rahvamajas Jõelähtme valla 
lusikapidu. Korraldaja: Jõelähtme vallavalitsus koostöös Jõelähtme 
rahvamajaga
• 11. november kell 12.00 Jõelähtme rahvamajas Jõelähtme 
teatristuudio. Korraldaja: Jõelähtme rahvamaja. Registreerumine 
ja lisainfo Maie Ramjalg, tel 53978896, joelahtmerahvamaja@
gmail.com 
• 13. november kell 12.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis Isadepäev; 
kogupere etendus Piip ja Tuut köögis; meisterdamine koos isadega; 
kohvik. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, 
kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg tel 5152215, 
vilve@lookultuurikeskus.ee;
• 17. november kell 18.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis Aareco – 
15. Segakoor Jõelähtme laulusõbrad – 5. Korraldaja: Loo kultuuri-
keskus, Kadri Lepik tel 6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee; 
Vilve Klettenberg tel 5152215, vilve@lookultuurikeskus.ee;
• 16. november kell 19.00 Kostivere kultuurimõisas Tanel Padar ja 
Tarvo Valm. Pileti hind 12 eurot. Piletite eelmüük alates 01. no-
vember Piletilevis ja Kostivere kultuurimõisas. NB! Saali kohtade 
arv on piiratud. Lisainfo: Irina Pärila, tel 53284841, e-post: kostivere.
kutluurimõis@gmail.com
• 18. november kell 11.00 Kostivere kultuurimõisas mängude 
hommik. Lisainfo: Irina Pärila, tel 53284841, e-post: kostivere.
kutluurimõis@gmail.com
• 18. november kell 12.00 Loo kultuurikeskuses A-saalis loeng 
Kuidas kasvatada orhideesid? Osavõtutasu 6 eurot. Eel regist-
reerimine: marika.ukanis@hotmail.com, tel 53477078
• 18. november kell 16.00 Jõelähtme rahvamajas Kadripäev. Maie 
Ramjalg, tel 53978896, joelahtmerahvamaja@gmail.com 
• 20. november kell 10.30-15.00 Loo keskkooli fuajees suur 
raamatumüük. Korraldaja: Loo keskkool
• 20. november kell 14.00  Loo kultuurikeskuse B-saalis kadri-
karneval. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, 
kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg tel 5152215, 
vilve@lookultuurikeskus.ee;
• 21. november kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo 
seenioride klubi Pihlakobar 8. sünnipäevapidu. Külakosti pakuvad 
Lõõtsamutid. Üllatuskülalised pealinnast! Loo näitetrupp Maire 
Papp`i juhendamisel. Lisainfo: Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, 
tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 23. november kell 10.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo 
beebikooli mängupidu Päkapikumaa. Korraldaja: Loo kultuuri-
keskus, Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 23. november kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis naisteklubi 
Katariina õhtu. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Vilve Klettenberg 
tel 5152215, vilve@lookultuurikeskus.ee;
• 23. november kell 19.00 Neeme rahvamajas kadrikarneval. Info 
Marika Kurvet, tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 24. november kell 11.00 Neeme rahvamajas Cordoni perekoolitus. 
Vägivallavaba ja vitsata kasvatus. Lektor Monika Soosaar. 
Korraldaja: MTÜ Neeme Algkooli Vanemate Kogu, Triin Lindau, 
tel 58045994, triin.lindau@joelahtme.ee
• 26. november kell 11.00 Neeme rahvamajas kodanikupäev. 
Korraldaja: Neeme rahvamaja, kontaktisik Marika Kurvet, tel 
53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 26. november kell 11 või 12.00 Loo keskkoolis kodanikupäev. 
Kohtumine Eerik-Niiles Krossiga. Korraldaja: Loo keskkool

 Nende tuttavate sõna-
dega tervitati 19. oktoobril 
Loo kooli aulasse kogu ne-
nud kõiki endisi ja praegusi 
õpilasi ja õpetajaid, tähis-
tamaks kooli 25. sünni-
päeva. Sellist rahvahulka 
polnud siinses saalis ammu 
nähtud, erinevatel hinnan-
gutel oli kokkutulnuid üle 
200 inimese.
Indrek Birkan,
Loo keskkooli nimel 

Suurepäraselt organiseeritud  
kontsert-aktuse avajateks olid  
sümboolselt valitud kahe põlv-
konna esindajad – kooli esimese 
lennu lõpetanud Evelyn Rand-
meri ja tema tütar, praegu 
11. klas sis õppiv Claudia. 

Eri põlvkondadesse kuulu-
nud esinejaid oli aktusel teisigi. 
Üheks meeldejäävamaks ja sü-
dam likumaks kujunes hetk, kui 
laval võis korraga näha nii prae-
guseid algklasside ja põhikooli 
laululapsi kui ka 2011. aastal 
lõpetanud lennu ansamblit. 
Muusika inimesi ühendav jõud 
oli sel hetkel lausa vapustav. 

Sõnakunsti eest hoolitsesid 
algklasside õpetaja Maiu Pint-
mani näiteringi noored, kelle 
esitatud tekstid kõlasid muusika-
palade juurde hingestatult ja 
aja kohaselt.

Väärikas koolipere
Sõnavõttudes peeti meeles 

paljusid endisi õpetajaid ja 
direk toreid, mälestamata ei jäe-
tud ka meie hulgast juba lah-
kunud kolleege. Tervitama olid 
tulnud naaberkoolide ja asu-
tuste esindused ja meeldiva 
üllatusena ka külaline Saksamaa 

sõpruskoolist Ost-Alb gümnaa-
siumist. 

Muuhulgas meenutati kõiki 
Loo õpetajaid, kelle töö on läbi 
aegade väljaspool kooli laiemat 
tunnustust pälvinud. Neid on 
praeguseks kokku koguni kaks-
teist, kellest kaheksa õnneks siia-
ni rivis.  

Teiste seas oli tore saalis 
näha ka aasta õpetaja tiitli kahe-
kordseid laureaate – eesti ja 
soome keele õpetajat Ebe Talp-
seppa ja muusikaõpetaja Leili 
Värtet. Kõige suurema aplausi 
sai aga publikult muusika õpe-
taja Aare Värte, kelle panus Loo 
kooli muusikakultuuri arenda-
misel on viimase 25 aasta jook-
sul olnud hindamatu. Heameel 
oli näha, et seda arvamust jaga-
sid ka saali kogunenud endised 
ja praegused õpilased ning 
kolleegid.

Jääb kauaks meelde
Taaskord lõpetas aktuse Loo 

kooli hümn, kus Merike Reinoki 
kirjutatud ja Aare Värte viisis-
tatud sõnad hingekriipivalt pub-
likuni jõudsid. Ja taaskord võis 
tõdeda: jah, jälle sõbrad nüüd 
on koos...

Aktuselt suunduti ühisele 
pildistamisele ja sealt edasi 
väiksemate gruppidena klassi-
desse meenutama vanu aegu. 
Nostalgilist hõngu lisasid õhtule 
väljavõtted kooli ajaloost sõnas 
ja pildis. 

Asjahuvilistel oli võimalik 
osta õpilaste poolt tööõpetuse 
tundides valmistatud esemeid, 
mälestuseks ühest ilusast õh-
tust. Meeleoluka punkti pani 
peole ansambel Vanker, kelle 
muusika saatel jagus tantsu 
hiliste öötundideni. Usun, et 
Loo kooli 25. aastapäevapidu 
jääb sellisena küllap paljudele 
meelde, hinge ja südamesse.

Loo kool 25: sõbrad j

Loo kooli endised ja praegused õpetajad.  

Loo kooli vilistlased. 
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jälle nüüd on koos… Meie kooli lugu
1737. a. Onni Abrahami koolis oli 8 koolilast
1868. a. alustas tööd Saha kool
1982. a. avati Loo Lasteaed-Algkool, esimene
    omataoline Nõukogude Liidus
1987. a. 1. septembril avati 8. kl. Loo kool
1988. a. 1. septembril avati 9. kl. Loo Keskkool
1991. a. kevadel lõpetas keskkooli 1. lend
2008. a. avati renoveeritud Loo staadion
2009. a. avati renoveeritud koolimaja

Loo kooli hümn
Aeg loeb sekundeid, minuteid, tunde,
Aeg on otsatu, ajatu voog.
Valgus akendes, valgus hinges
päeva rutt meid siia toob.

Rõõm on sügises, kevades, talves,
tarkust taskutes, pihkudes hool.
Kaitsku päikesekiir noorust,
õnne, hoidku helged muinaslood.

Lõpp näib lõputu, rada nii raske.
Kergem käia kui läheme koos.
Püüda, otsida, tõde leida,
toeks jääb ikka sulle kool.

Loole looma peab, hoidma peab kodu.
Suureks vaimultki kasvada soov.
:,: Kuula, koolikell sulle hõiskab:
Sõbrad jälle nüüd on koos! :,:

Kooli traditsioonid
 sügisnäitus, sügislaat, sügispidu
 õpetajate päeva tähistamine
 “rebaste ristimispidu”
 isadepäeva pidu
 kodanikupäeva tähistamine
 osalemine UNICEF’i rahvusvahelises kooliprojektis 
  “Väike heategu”
 advendiküünla süütamine
 memme-taadi pidu
 ainenädalad ja keelepäevad
 emakeelepäeva tähistamine
 kevadkontsert
 vastuvõtt parimatele õppuritele ja sportlastele
 klassidevahelised sporditurniirid
 seeriajooksud
 jüriööjooksud
 sõprussuhted Saksamaa, Soome ja Itaalia koolidega
 õpetajate ühisüritused

Loo keskkoolis on:
 neli erinevat võõrkeelt
 kolm õppesuunda gümnaasiumi osas
 tasuta koolilõuna 1.-12. klassile
 tasuta bussisõit kooli ja koju

Loo kooli direktorid
1987 – 1994 Aivar Jõgi
1994 direktori kt Rein Parve
1994 – 2000 Villu Männik
2000 – 2005 Vello Varik
2005 – 2006 Jaak Hiisjärv
2006 – 2007 Vello Varik
2007 – 2010 Sirje Laansoo
2010 – … Ants Rebane

Kuldmedaliga lõpetajad
Kairi Kullo 1994
Kirke Org 1994

Kärt Rannamäe 2004
Liis Kaasik 2007

Jaanika Sepp 2010
Lii Raasuke 2011

Kristtina Toll 2011

Hõbemedaliga lõpetajad
Anni Tomson 1996
Liis Kadde 1998

Illimar Pärnamägi 2002
Liina Volmerson 2003

Riin Uusna 2004
Triin Teder 2007

Jane Teesalu 2009
Krislin Tukia 2010

 5 × Pildikompanii OÜ Aare Värte endiste lõpetajatega.

Helgi Org ja Lothar Aich.

Loo kooli vilistlased. 
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Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Jõelähtme valla-
volikogu ja vallavalitsuse liikmete ning vallavalitsuse ametiisikute poolt 
korruptsioonivastase seaduse ja Jõelähtme vallavolikogu poolt kinnitatud 
07. 11. 2002. a. määruse nr. 1 “Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikus-
tamise korrast” lähtudes, ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi 
järgi:

I Üldandmed
1. Ees– ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele). 3. Ametikoht. 4. Asutus 
(tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk (avaldatakse koos asutusest makstavate 
lisatasudega; volikogu liikme puhul ei avalikustata).

II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni, ka ehitised ja nende osad). 7. 
Registrisse kantud autod, vee–ja õhusõidukid; sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. 8. 
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise 
kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta: 
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. 11. Muud varalised kohus tused, mille 
suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui 
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käendus lepingud, hüpoteegid jms.).

IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub 
ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh. nõuko gudest saadavad 
hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; 
töövõtust ning teadus– ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või 
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist tulu suurust näitamata).

V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avaldamisele).

VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed

1. Väino Haab. 3. Majandusjuht. 4. Loo Keskkool. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo Harju 24504:003:0104 (ühisomand); korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju (ühisvara); garaažiboks Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju (ühisomand); 
kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Maardu Harju 24504:003:033; kinnistu Harjumaa 
Jõelähtme vald Maardu Harju 24504:003:0402 (ühisomand); kinnistu Harjumaa 
Jõelähtme vald Nehatu Harju 24504:002:0244 (ühisomand); korter Tallinn (ühis-
omand). 7. Sõiduauto Audi 100 (1992); mahtuniversaal Ford–Transit 100 (1995); 
mahtuniversaal Mercedes–Benz vito (1997); sõiduauto Volkswagen New Beetle 
(1999); mootorratas Kawasaki (1991); mootorratas Honda (2002); ATV Kawasaki–750 
(2007); jett Jamaha (2002); traktor T–25 (1993). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arvelduskonto 
1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Loo Kultuurikeskuse lepingujärgne tasu.

1. Ljudmilla Kaska. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju; 
kinnistu Pärnumaa Pärnu vald; kinnistu Pärnumaa Pärnu vald. 7. Sõiduauto Seat 
Toledo (1999). 8. Riverside Grupp OÜ 100% aktsiad. 9. SEB Ühispank – arvelduskonto 
1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Art Kuum. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Iru Harju 24504:002:1491; elamumaa, elamu Harjumaa Jõelähtme 
vald Iru Harju 24504:002:0303. 7. Mootorpaat TERHI 405 FUN VLJ–086; sõudepaat 
TERH 385 VLA–861. 8. Dermaline OÜ aktsiad 50% (100) 6390 €; Merila Trans OÜ 
aktsiad 50% (100) 6390 €; Citigroup aktsiad (710 tk) 7939 €. 9. Swedbank – 
arveldusarve; SAMPO pank – arveldusarve; LHV pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus; Dermaline OÜ.

1. Ardo Lass. 3. Juhataja. 4. OÜ Melanell. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo Harju 12256; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald Maardu Harju 24504:003:0088; 
maatulundusmaa Lääne–Virumaa Tapa vald Läpi ½ 10064; maatulundusmaa Hiiumaa 
Pühalepa vald Suuremõisa 58133 – 63902:001:0680. 7. Ei ole. 8. AS Aatmaa nimeline 
9770 – 6,4 € – 62528 €; OÜ Melanell osa – 1,0 – 2556 € – 2556 €. 9. SEB – arveldusarve 
1, USD konto 1. 10. AS SEB – 192 983.96 €. 11. Võlaõiguslik müügileping – jääk 52 000 
€. 12. Residendist füüsilise isiku 2011.a. tuludeklaratsiooni alusel: RO Estonia palk, 
RO Estonia muu tulu, OÜ Melanell palk, Jõelähtme Vallavalitsuse juhtimis– või 
kontrollorgani liikme tasu.

1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4. TÜ Talismaa 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Harju 24505:002:0220 (kaasomand). 7. Ei ole. 8. TÜ Talismaa osak 12 200 €. 9. 
Sampo pank – arveldusarve; SEB pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei 
ole.

1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 4. Jõelähtme Spordiklubi MTÜ. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 68605. 7. Sõiduauto Toyota RAV4 (2005). 8. Ei 
ole. 9. SEB – arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavolikogu liikme 
hüvitis.

1. Maido Pajo (volikogu liikme volitused peatatud kuni 10.01.2013). 3. 
Vallavolikogu liige. 4. Jõelähtme Vald. 6. Kinnistu nr 12837302 elamumaa mõtteline 
osa 330/1980 Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto Chrysler Sebring 
(2003). 8. AS Kalev aktsiad 144 tk – 10 EEK – 86 €; AS EGCC 1 aktsia 10 000 EEK – 640 
€; Loo HLÜ osamaks 4153 €; OÜ Pajo Õigusnõu osamaks 89000 EEK (5688 €). 9. SEB 
Pank – arveldusarve ja tähtajaline hoius; Nordea Pank – arveldusarve ja tähtajaline 
hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Pajo Õigusnõu töötasu; pension; töövõtulepingute 
tasud; Harju Maakohtu rahvakohtuniku tasu; dividendid ja pangahoiuste intressid. 

1. Tarmo Paldermaa. 3. Juhatuse liige. 4. Protrailer OÜ. 6. Elumaja Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju 86107; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 86105; 
kinnistu Lääne Nõva, Hindaste 888. 7. Sõiduauto MB 190 E (1991); sõiduauto M–21 
(1962). 8. Protrailer OÜ 100%; Loo Maja OÜ 100%; Martom Vara OÜ 25%. 9. Swedbank 
Eesti – arveldusarve 1, krediit 1; SEB – arveldusarve 1. 10. SEB – 4995,35 €. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.

1. Mati Pärnamägi. 3. Administratiivdirektor. 4. Baltic Clean AS. 6. Elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju. 7. Sõiduauto Peugeot 206 (2000). 8. Express 
Grupp aktsia 14 – 14,35 €; Nordea Pensionifond A osak – 16105,293 – 14 212,28 €. 9. 
Swedbank – arvelduskonto 1, väärtpaberikonto 1, kogumispensioni konto 1; Nordea 
– arvelduskonto 1, krediidikonto 1, kogumispensioni konto 1, reservhoiusekonto 1; 
SEB Pank AS – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk; Loo Vesi OÜ nõukogu 
liikme tasu; Jõelähtme valla volikogu liikme hüvitis.

1. Marko Raudlam. 3. Haldur. 4 Jõelähtme Varahaldus OÜ. 6. Korter Harjumaa 
Jõelähtme vald Harju 4977802, kinnisasi (pooleliolev elamu) elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Harju 7144902. 7. Ei ole. 8. Swedbank – pensionifond K3 1449,013, 
kohustuslik; Sampo Pank – Sampo pension 50 – 2612.90. 9. Swedbank – arveldusarve 
1, laenukonto 1, pensionikonto 1; SEB – arveldusarve 1; Sampopank – arveldusarve 
1. 10. Swedbank eluasemelaen 140633,10 €. 11. Swedbank hüpoteek 182787,3 €. 12. 
JVH töötasu; volikogu aseesimehe hüvitis; komisjoni tasu.

1. Kai Rimmel. 3. Müügiosakonna juhataja. 4. AS INGLE. 6. Suvemaja Saaremaa 
Pihtla vald Laheküla 96434; elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 2010102; 
elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Parasmäe 1344502; elamumaa 10900602, 
10900702, 10901202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Danske Bank A/S Eesti filiaal – arvelduskonto. 
10. Danske Bank A/S Eesti filiaal 44915.– (sellest 50%). 11. Hüpoteek 97210 € – 
elamumaa; hüpoteek 76694 elamumaa. 12. Ei ole.

1. Ester Sassi. 2. Perearst–juhataja. 3. Loo Tervisekeskus OÜ. 6. Kinnistu Võrumaa 
Võru linn 70541. 7. Ei ole. 8. OÜ Loo Tervisekeskus osakapital; AS Pharmac lihtaktsia 
300 – 30 kr – 9000 kr; SEB Optimaalne Pensionifond osakud (11731, 958 osakut). 9. 

Swedbank – arveldusarve 1; SEB – arveldusarve 1, kaardikonto 1, väärtpaberikonto 
1; Nordea Pank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. AS SEB Liising sõiduauto kasutusrent, 
jääkväärtus 26900 €, kuumaks 569 €. 12. Volikogu liikme hüvitis; pension.

1. Andrus Sepp. 3. Projektimüügijuht. 4. Henkel Balti OÜ. 6. Maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 9192602; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 9192702; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju 9192802; elamumaa ½ kaasomandist Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 9192902; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 11170202; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562402; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562502; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562602; transpordimaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562702; elamumaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju 12562802; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik 
Harju 12562902; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563002; 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563102; elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563202; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563302; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563402; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 1256 Rammu küla 
Arengukava koostamise algatamine.

Arengukava koostamise protsessist huvitatud osapooltel palun võtta 
ühendust:

praksmadis@gmail.com või tel. 5064889.
 3502; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563602; 

elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563702; transpordimaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563802; transpordimaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563902; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12564002; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12564602. 7. Sõiduauto Opel (2000). 8. Swedbank Pensionifond K2 – 9776,193 – 
0,83523 – 8165,37. 9. Swedbank – arveldusarve 1, laenukonto 1, krediitkaardi konto 
2. 10. Swedbank – 32 494,41 €. 11. Hüpoteek Swedbank’i kasuks summas 49915 €. 
12. Ei ole.

1. Tõnu Truumaa. 3. Aednik. 4. Iluaiandus OÜ. 6. Elamu ½ Harjumaa Jõelähtme 
vald Harju 8893802; korter ½ Harjumaa Jõelähtme vald Harju 10079102. 7. Ei ole. 8. 
OÜ Artvali 25564 €; OÜ Kosbi 2556 €; OÜ Kostivere Haldus 2556 €; OÜ Iluaiandus 
3195 €; OÜ Autoalarm 2556 €; LHV Pensionifond L 952.90 €; LHV Pensionifond XL 
847.07 €. 9. Swedbank – arvelduskonto; SEB Pank – arvelduskonto; Sampo Pank – 
arvelduskonto; Krediidipank – arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme 
Varahaldus OÜ nõukogu liikme tasu; MTÜ Põhja–Harju Koostöökogu palk; Artvali 
OÜ palk.

1. Riimas Ukanis. 3. Juhatuse liige. 4. Rimtom OÜ/ Rimtom Ehitus OÜ. 6. Ei ole. 
7. Ei ole. 8.

Rimtom OÜ osa 50%; Rimtom Ehitus OÜ – 30%. 9. Swedbank – deebet 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Loo Vesi nõukogu hüvitis; Jõelähtme Vallavolikogu hüvitis.

1. Aare Värte (volikogu liikme volitused peatatud kuni 05.01.2013). 3. 
Muusikaõpetaja. 4. Loo Keskkool ja Jõelähtme Muusika– ja Kunstikool. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB – 1 arvelduskonto, 1 
krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto kasutusrent 2010.a. 12. Ei ole.

1. Valeri Tammeleht. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo Harju 64295; elamumaa (kaasomand 1/14) Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 
10543402. 7. Sõiduauto Volkswagen Sharan (2000). 8. Ei ole. 9. SEB Pank – 
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

Vallavalitsuse ametnikud

1. Leho Kure. 3. Vallasekretär. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 40 – 1438 
€. 6. ½ kinnisasi Põlvamaa Põlva vald Himmaste 557138; korteriomand Tallinn, 
Harjumaa Tallinn 7351701; ühisomand korteriomandist Harjumaa Rae vald Peetri 
Harju 12676102. 7. Sõiduauto (kasutusrent) Citroen C4 (2008). 8. Sampo Pension 50 
– osakuid 6660,124; osaku hind 1,03852; väärtus 6916,67 €. 9. SEB – arveldusarve / 
krediitarve; Swedbank – arveldusarve; Danske Bank AS/Eesti filiaal – arveldusarve / 
krediitarve. 10. Danske Bank /Eesti Filiaal: 1) eluasemelaen 73 000 €, 2) eluasemelaen 
36 000 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Maire Kivistu. 3. Vallasekretäri abi. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 17 
– 895 €. 6. Elamumaa Harjumaa Kuusalu vald Harju 3015. 7. Ei ole. 8. Kogumispension 
K2 – 3989,844 osakut – 3353,78 €. 9. Swedbank – arvelduskonto 2. 10. Swedbank 
18851,55 €. 11. Hansa Liising 15056,37 €. 12. Lisatasud komisjonide töös osalemise 
eest, rahvakohtuniku tasu, pension.

1. Teet Sibrits. 3. Jõelähtme Vallavalitsuse liige, abivallavanem. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. 1438.01 €. 6. Kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere 
13006402. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 2, hoiuarve 1; SEB – 
arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Priit Põldma. 3. Abivallavanem. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 1438.01 €. 6. 
Hoonestatud kinnistu (1/14 osa) Harjumaa Lagedi; elamumaa (1/2 osa) Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo; maatulundusmaa (1/2 osa) Harjumaa Jõelähtme vald Loo. 7. 
Sõiduauto Fiat Punto (2000). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 3; SEB pank – 
arveldusarve 1. 10. SEB, eluasemelaen – 93844,33 €, Preemialaen – 51161.00 €. 11. 
Ei ole. 12. Ei ole.

1. Tiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. Aara talu. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Liivamäe küla Harju 24504:003:0126; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo küla Harju 24504:008:0159; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Ruu küla Harju 24504:008:0236; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase 
küla Harju 24504:004:0162; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla 
Harju 24504:008:0224; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase küla Harju 
24504:004:0174; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere küla Harju 
24504:004:0908; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere küla Harju 
24504:004:1183; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Rebala küla Harju 
24504:008:0177; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju 
24504:008:0172; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Koogi küla 
24504:008:0483; taluhooned, elamu ja rajatised kinnistul Harjumaa Jõelähtme vald 
Vandjala küla Harju 24504:008:0482; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu küla Harju 24504:003:0002; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu küla Harju 24504:003:0001; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju 
44603:003:0097, mõtteline osa elamumaast ning korter; elamumaa Harjumaa Maardu 
linn Harju 44603:003:0128, garaažiboks ning mõtteline osa elamumaast. 7. Veoauto 
Peugeot Partner (2002); Sõiduauto WW Golf II (1988). 8. Ei ole. 9. SEB Ühispank – 
arveldusarve; Swedbank – tähtajaline hoius, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Vallavalitsuse liikme hüvitis, tulu füüsilisest isikust ettevõtjana ja 
töövõtulepingutest.

1. Leeles Lepik. 3. Referent–asjaajaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 10 
– 601 €. 6. Korteriomand Harjumaa Jõelähtme vald Harju 6426302. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 
9. SEB – deebetarve – 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Elo Pajo. 3. Kantselei spetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 12 – 
729 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1, krediitkaart 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Tulud töövõtulepingutega.

1. Kätlin Madis. 3. Jurist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Lapsehoolduspuhkusel 
kuni 02.01.2012. 6. Korteriomand Harjumaa Kuusalu vald Kiiu Harju nr 5337502 (1/2 
kaasomandist). 7. Sõiduauto Skoda Superb (2003); Väikebuss Toyota Hiache (2004). 
8. Swedbank Pensionifond V3 osak 368.455/368.455 – 0,9834 – 362.34 € – 1.00000 
– 362.34 €. 9. Swedbank – arveldusarve 2; LHV Pank – arveldusarve 1. 10. Hansapank 
Kodukapitalilaen 13 066 €; Hansapank Kodulaen 16 819 €. 11. Ei ole. 12. Emapalk.

1. Priidu Kull. 3. Jurist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 17 – 895 €; 

autokompensatsioon 64 €; mobiiltelefoni hüvitis 26 €. 6. Korteriomand Harjumaa 
Tallinn – Tallinn 23131101; Kinnisasi Harjumaa Tallinn – Harjumaa 163602. 7. 
Sõiduauto Citroen Xsara 1999. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve, väärtpaberikonto; 
LHV pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. 

1. Mihkel Toomse. 3. IT spetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 17 – 
895 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1, krediitarve 1; SEB – 
arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. 

1. Uno Paas. 3. Väärteomenetleja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 23 – 
1087 €. 6. Elamumaa Harjumaa Rae vald Lagedi Harju 8030702 (kaasomand 109/379); 
korteriomand Tallinn 19374701 (ühisomand); korteriomand Tallinn 26087401 
(ühisomand). 7. Sõiduauto BMW X5 (2002); BMW X5 (2004); sõiduauto Chrysler 300C 
(2006). 8. “OÜ Atoll” osakud – 2556 €. 9. Swedbank – deebetarve, 3 krediitarvet; SEB 
– deebetarve; Sampo – deebetarve, krediidiarve; Nordea – krediidiarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Igor Skorohodov. 3. Järelevalveametnik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 15 – 831 €. 6. Korteriomand Harjumaa Tallinn 12983701. 7. Ei ole. 8. 
Swedbank Pensionifond K3 0.96280 € 2817.123; LIGTER OÜ osanik 2 566 €. 9. 
Swedbank – arvelduskonto, krediidikonto, kogumispensioni konto; SEB – 
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank – õppelaen 5 146.26 €, laen 10 304.83 €. 12. 
Ei ole.

1. Carmen Meikar. 3. Pearaamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
29 – 1279 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB pank – arveldusarve 1, krediitkaart 1; 
Swedbank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Eluasemelaenu käendus 41 151,05 €. 12. 
MTÜ Koostöökoda palk.

1. Karin Tomingas. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 18 – 934 €. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Rebala Harju 2999302. 
7. Sõiduauto Citroen C4 (2006). 8. Danske Invest Emerging Markets Eguity Fund – 
väärtpaber 237,9191, nimiväärtus 1,11928 €; Danske Invest Russia Fund – väärtpaber 
307,18247, nimiväärtus 2,43135 €. 9. Danske pank Eesti filiaal (Sampo pank) – 
arveldusarve, krediitkaart, freestyle. 10. Danske pank Eesti filiaal (Sampo pank) – 
kodulaen 13104,54 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole. 

1. Jaana Haab. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
18 – 934 €. 6. Korteriomand Harjumaa Jõelähtme vald Kostivere 24504:008:1260. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arvelduskonto 1. 10. AS Swedbank – eluasemelaen, 
võlajääk 9757,32 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
18 – 934 €. 6. Eramu Harjumaa Kuusalu vald Kiiu; eramu Harjumaa Kuusalu vald. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Liivi Vain. 3. Sotsiaaltöö vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 29 – 719 €. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto ZAZ (1990); sõiduauto KIA (1997). 8. Ei 
ole. 9. SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Katre Reilent. 3. Sotsiaaltöö vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 14 – 799 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ergo Pensionifond 2P2 – 216.865 osakut – 
1.05608 – koguväärtus 229,03. 9. SEB – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Õppetoetus, Tallinna Ülikool.

1. Elle Himma. 3. Kultuuri– ja spordi vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 14 – 799 €. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Ei ole.

1. Carmen Viherpuu. 3. Hariduse–, kultuuri– ja sotsiaalosakonna juhataja. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 – 799 €; lisatasu 480 €. 6. Elamumaa, 
elamuboks Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju nr 1969 katastritunnus – 
24504:002:0220. 7. NISSAN MICRA (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1, 
SEB pank – arveldusarve 1. 10. Eluasemelaen SEB Pank AS, kaaslaenutaotleja 50%, 
laenujääk 46 281,57 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Margit Liivak. 3. Lastekaitse– ja noorsootöö vanemspetsialist. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 – 799 €. 6. Elamumaa Harjumaa Maardu linn nr 9523902. 
7. BMW (2000). 8. Swedbank II pensionisammas, III pensionisammas. 9. Swedbank – 
arveldusarve. 10. Swedbank – õppelaen 4536.14 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Ülo Laanemets. 3. Maanõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 
1183 €. 6. Elamuboks Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju nr. 198502; garaažiboks 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju nr. 10589102. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionifond 
osakud K–2 9795,391 – 0,83965 € – 8224,70 €. 9. Swedbank – arvelduskonto, 
tähtajaline hoius; Nordeabank – arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ühishüpoteek SEB EÜP 
1019 000; Hansaliising (sõiduauto kasutusrent) 130 €/kuus. 12. Ei ole.

1. Alla Tempel. 3. Registripidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14. 6. 
Korteriomand Harjumaa Jõelähtme vald Kostivere Harju 8131902. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 
9. SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Triin Lindau. 3. Maakorralduse peaspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 18 – 934 €. 6. Elamu Harjumaa Jõelähtme vald Neeme küla Harju 1926702. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – deebet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Elatis alaealise üleval 
pidamiseks.

1. Helle Kulbas. 3. Arhitekt. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 21 – 1023 €. 
6. Elamumaa Pärnumaa Pärnu linn, (kood 625) 96/10 000 (1181–8–8) kinnistu nr 
1136205. 7. Ei ole. 8. Made Projekt OÜ osa 1 – 639,12 € – 639,12 €; Compensa Life 
Vienna Insurance Group SE – kohustuslik kogumispension, pensionikindlustus. 9. 
Swedbank – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vanaduspension.

1. Heiki Lilienthal. 3. Ehitusnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 
– 1183 €. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Neeme küla Harju 24505:001:0733; 
Elamumaa Ida–Virumaa Kohtla vald Peeri küla 32002:002:0133; korter Ida–Virumaa 
Kohtla–Järve 32214:004:0073; maatulundusmaa Ida–Virumaa Iisaku vald Tälivere 
22401:001:0180. 7. Sõiduauto Volvo 740 (1989); sõiduauto Volvo V70 (1999). 8. Ei ole. 
9. Swedbank – deebet; Ühispank – deebet, kreedit; Nordea – deebet. 10. SEB pank 
– 38300.–; Nordeapank – 51100.–. 11. Ei ole. 12. Tallinna Linnaplaneerimisamet; TÜ 
Hedi.

1. Gerli Kelk. 3. Ehitusspetsialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 – 
799 €. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Jõelähtme küla Harju 5196702; 
korteriomand (1/2) Harjumaa Jõelähtme vald Loo 8182102. 7. Ei ole. 8. Swedbank – 
Pensionifond K3 – 2702.31 €. 9. Swedbank – arvelduskonto 1; kogumispensionikonto 
1. 10. Swedbank – kodulaen 80 102.43 €. 11. Käendusleping 6 344.85 €. 12. Ei ole. 

1. Indrek Mäeküngas. 3. Kommunaalnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 26 – 1183 €. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ihasalu, kinnistu 
nr 3313102; elamumaa korteriomand Harjumaa Viimsi vald Viimsi kinnistu nr 
4193202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – arveldusarve 1, tähtajalise hoiuse arve 1, 
krediidiarve –1. 10. Ei ole. 11. Hüpoteek summas 16 000,00 € Swedbank AS kasuks. 
12. Ei ole.

1. Rein Ratas. 3. Keskkonnanõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 
1183 €. 6. Elamumaa, elamu Pärnumaa Saarde vald Marina 3342006; elamumaa, 
elamu (kaasomandis 50%) Pärnumaa Häädemeeste vald 3324306; maatulundusmaa 
Pärnumaa Saarde vald Marina 4136006; maatulundusmaa (kaasomandis 50%) 
Pärnumaa Häädemeeste vald 3342106. 7. Sõiduauto VAZ (1978); sõiduauto FORD 
(2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank – jooksevkonto 1, tähtajaline hoius 6; SEB pank – 
jooksevkonto 1; tähtajaline hoius 1; Krediidipank – jooksevkonto 1; tähtajaline hoius 
2. 10. Swedbank – eluasemelaen 17345 €. 11. Ei ole. 12. Euroakadeemia 0,2 kohaga 
õppejõu palk; AS Tallinna Vesi nõukogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu liikme 
tasu; Nõmme linnaosa halduskogu liikme tasu; pension; OÜ Adepte Ekspert 
konsultatsioonitasu.

Volikogu esimees Toomas Laanejõe ja vallavanem Andrus Umboja esitasid oma 
deklaratsioonid Siseministrile ja need avalikustatakse Riigi Teataja lisas.

Valla ametiisikute 2011. a. majanduslike huvide deklaratsioonid



 On laupäeva, 13. oktoob-
ri varahommik. Kell 6.30 
telefonist äratusalarmi 
kinni pannes nean end maa 
põhja – kas tõesti pole mul 
oma töövaba päevaga mis-
kit paremat peale haka ta, 
kui kamba meestega metsa 
jalutama minna.
Kadi Truuleht

Maja ees autole hääli sisse pan-
nes pole ma jätkuvalt kindel, 
kas langetatud otsus on õige – 
lähen põdra ajujahile, ent endal 
läheb meel härdaks ja silm 
vesiseks isegi väikese linnukese 
surma peale. Veenan end, et 
tegu on nn demonstratiivse 
põdrajahiga, kus reaalseks tulis-
tamiseks ei lähe.

Õnneks ei ole ma tol vara-
hommikul ainus veidrik, kes ei 
märka oma vaba ajaga miskit 
paremat peale hakata. Kui selts-
kond on kogunenud, hüppame 
auto peale ning võtame suuna 
Ruu metsade servas, Peterburi 
maantee ääres olevale parklale, 
Kostivere jahiseltsi kokkulepitud 
kohtumispaigale.

Umbes kümme minutit 
auto sõitu ning olemegi kohal. 
Väljas on üsna hämar, tibab 
veidi vihma, metsa lähedus ja 
hommikune karge õhk äratavad 
kõik meeled ja tajud. Ühtäkki 
olen veendunud, et metsa tule-
mine oli ainuõige tegu – see on 
võimalus pääseda eemale näda-
la vahetuse kohustuslikust tuba-
de koristamisest ja arvutist. See 
on vaba aeg, mil lasen oma mõ-
te tel puhata, õpin midagi uut ja 
kogen enneolematut.

Rivistus
Hiljemalt kella kaheksaks 

on kõik TÕN-i (Täiskasvanud 
Õppija Nädal) raames jahil osa-
leda soovijad ja Kostivere jahi-
seltsi liikmed (kokku 28 inimest) 
kohal. Kohustuslikus korras an-
takse allkirjaga kinnitus jahil 
osalemise kohta, tõmmatakse 
selga helkurvestid ning vaada-

takse üle jahivarustus. Toimub 
rivistus ning jahipealik Marko 
Olop peab tervituskõne ja inst-
rueerib (ohutustehnika) kõiki 
jahist osavõtjaid külalisi, tutvus-
tab päeva jahiplaani, millistes 
metsades toimuvad ajujahid ja 
mis loomi on lubatud küttida 
(Kostivere jahiseltsil on lubatud 
lasta kuus looma, neist kaks 
põdrapulli, kaks põdralehma ja 
kaks põdravasikat). 

Igaks juhuks kordan peali-
kule veel kord üle, et metsa sa-
tun mina vaid seenele minnes 
ning siis hoian ka isal käest 
kinni ning minu seekordne 
rõivavalik (valge müts, valge 
jope, liibuvad retuusid) ei taotle 
mitte ilus olemist, vaid tuleneb 
naiselikust teadmatusest pro-
fessionaalse jahiriietuse kohta. 
Küllap said jahimehed mind 
nähes veidi muiata, ent metsa 
võeti mind kaasa sellegi poolest!

Ja nüüd rindele!
Põdrale võib pidada peibu-

tus-, varitsus-, hiilimis- või aju-
jahti ning jahti jahikoeraga. Val-
dav osa põtradest RMK ala -
del kütitakse valiklaskmist või-
mal dava hiilimisjahi käigus. 
Ajujahti korraldatakse reeglina 
pal jude jahimeeste osavõtul 
ning seda tegime tol päeval ka 
meie.

Seisime üksteise kõrval viie-
kümnemeetriste vahedega, sel-
jas helkurvestid, jalas kummi-
kud. Meid kutsuti “ajuks” ja iga 
hetk oli algamas ajujaht. Rivis-
tusel pandi paika, kes kuhu 
mine ma peab ehk kus püssiga 
mehed pesitsevad ja kust aju 
ehk ajajate salk oma jalgadele 
valu andma hakkab. Ajajate 
eesmärk oli kõndida ühtses rivis 
ja teha kõva lärmi, et põdrad 
jookseksid otse jahimeestele 
„sülle“. 

Omavahel suheldi raadio-
saatjate abil. Ajajate ülem andis 
jahipealikule märku, et ajajad 
hak kavad tulema, kas kütid on 
üles rivistatud, ja siis hakkas aju 
korraga liikuma. Kogenumad 
ajajad koordineerisid kogu asja, 
andsid märku, kas liikuda kiire-
mini või pisut oodata.

„Liigume,“ kostab kusagilt 
eemalt ajujuhi hüüd. Minu 
vasakul käel olev ajujahi-kaas-
lane Pille astub esimesed sam-
mud metsa suunas. Mul pole 
valikut, intuitiivselt suundun 
võsa ja selle taga oleva metsa 
poole. Mind liikumas nähes 
otsustab metsa siseneda ka 
paremal pool olev Anneli. 

No nii – lähebki lahti, mõt-
len ma. Õnneks pole Henrik 
(Kostivere jahiseltsi kogenud 
liige) minust kaugel, ta on kohe 
Anneli kõrval. Seega on eksimis-
võimalus minimaalne. Peagi 
kos tavad minuni Henriku mehi-
sed hüüded “välja, välja“. Meie, 
naised (ja Kostivere kultuu ri-
mõisa segakoori liikmed) võta-
me Anneli ja Pillega kasutusele 
aga naisooperilauljate hääli 
meenutavad soprani ja aldi 
toonides hüüded “ouuu, ouuu, 
uuuu”. 

Esimese 20 meetri järel olen 
veendunud, et olen liikunud 
otse, täpselt nii nagu paluti. 
Ometi olen peagi Pillega vaat et 
kõrvuti ja Henrik paremal väi-
dab, et peaksime hoidma tuge-
valt diagonaalis vasakule. Olen 
segaduses. Eesolevale metsa-
rajale jõuab neli ajajat ühes 
kohas, mis tähendab seatud 
strateegia läbikukkumist. Seda 
kinnitab ka fakt, et Henriku ja 
Anneli vahelt olevat pääsenud 
üks põder nn tagaliinile.

Teine katse
Mis seal ikka, koondusime 

ning suundusime järgmise met-
sa tuka juurde. See mets ei olnud 
aga enam teps mitte seenemetsa 
meenutav, vaid juba päris korra-
lik väliõppuse rada ühes rohe-
liste mülgaste, tormituultes lan-
genud puude, kõrkjapadrikute 
ning välibasseinidega.

Nähtavus oli heal juhul 20, 
halvemal juhul viis meetrit. 
Vasa kul oli küll Kaarlit näha ja 
kuulda, ent tema kõrval olnud 
Anneli oli umbes kümne minuti 
pärast nägemis- ja kuulmis-
ulatusest väljas. 

Ühtäkki lajatab kaugemalt 
püssipauk ning hetk pärast seda 
kostab kohe ka teine lask. Võin 

ainult arvata ja loota, et lange-
nud loom ei suundunud püssi-
toru ette tänu “ajule”. Lohutan 
end mõttega, et me polnud veel 
kuigi kaugele jõudnud.

Loomulik kadu ja jahisaak
„Kus Anneli on?“ küsin 

Kaarlilt üha tihedamini. Koge-
nud Järvakandi jahimehena 
rahustab ta mind ning hõikab 
Annelile, et too hoiaks tugevalt 
paremale. Anneli on aga nii 
kaugel, et ei kuulegi Kaarli 
hüüdu. 

Jaht muutub ekstreem-
semaks, kui pinnas mu jalge all 
muutub üha vesisemaks. Nii 
mõnigi kord avastan end keset 
mülkataolist ala, kust ainus viis 
läbi pääseda  on otse läbi pori 
ja vee sumbates või puuoksast 
kui viimsest õlekõrrest haa-
rates. 

Aga eemalduvad hääled 
motiveerivad kiiremini välja 
rabelema ja tempokamalt edasi 
liikuma. Pole hullu, läbi raskuste 
tähtede poole! Mõned minutid 
hiljem laiub otse mu ees järje-
kordne metsarada ning seal on 
juba tuttavad näod Kostivere 
jahiseltsist – olen õnnelikult 
tagasi seltskonnas. Anneli (meie 
teise ajujahi nn loomuliku kao) 
saame kätte telefoni abil ja 
naiste häälevõimu kasutades – 
lõpp hea, kõik hea!

Varem kuuldud püssilasud 
ning jahimeeste rahulolevad 
näoilmed annavad mõista, et 
jaht on selleks korraks läbi. 
Umbkaudu kolme tunni jooksul 
lasti kaks põtra. Jahiõnn ning 
jahijumalanna Diana naeratas 
seekord jahipealik Marko Olo-
pile ning Markus Teemantile. 
Õnnitlused meestele!

Lõpp hea, kõik hea
Ekstreemsele ja edukale jahi-

le järgneb rida kohustuslikus 
korras läbiviidavaid protseduure  
– Harju jahindusklubile toime-
tatakse lastud loomade lõua-
luud ning maoproovid. See kõik 
on vajalik meie riigimetsade 
loomade statistika tarvis. Ja 
kuna sel korral otsustati loomad 
müügiks anda, toimetati need 
Kostivere jahimajja, kuhu ostja 
neile samal päeval järele tuli.

Jahiretke järelpeoks ja seik-
lusliku jahipäeva lõpetuseks 
kogunesime Kostivere jahi-
majja. Kui kogenumad jahi me-
hed olid ettenägelikult võtnud 
kaasa kuivad vahetusriided, siis 
meie nn TÕN-i uustulnukatena 
püüdsime saada sooja kiire ma-
test liigutustest või diivani-
nurgast.

Olgu mainitud, et TÕN-i 
jahiretkel osalenud naiste suh-
tes näitasid jahimehed üles 
tõelist džentelmenlikku suhtu-
mist – esimesed kuuma tee- ja 
kohvitassid, praetud põdra-
maksa ja -südame ampsud ning 
soojendavad joped kuulusid 
just meile, naistele.

Jahimehed on ka väga selts-
kondlikud, avatud, sõbralikud 
ning tõeliselt head meele lahu-
tajad! Lõunalauas räägitud hu-
moo rikad jahimehelood juba 
niipea ei unune. Päeva tegi 
meel dejäävaks ka fakt, et jahi-
retk jagas meile rohkelt jahindus-
alaseid teadmisi. 

Täname Kostivere jahiseltsi 
selle põneva ning vahva jahi-
päeva eest! Kui peaks järgmiseks 
ajujahiks minema, siis Kadi, 
Pille, Anneli, Kaarel ning Priit 
on andnud oma sõna taas kaasa 
teha!
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Kostivere jahiseltsiga metsas

Täiskasvanud Õppija Nädala raames õnnestus jahileläinute abiga Kostivere jahiseltsi liikmetel lasta kaks 
põtra.  Marko Olop

Ära anna inimesele kala, 
vaid õpeta ta õngitsema 

Augustist 2010 kuni juunini 2012 toimus Tallinna linnas ja 
neljas Harjumaa vallas – Saku, Jõelähtme, Rae, Saue vallas ning 
Saue linnas tasuta psühholoogiline nõustamine tööotsijatele. 
Inimesed leidsid infot nõustamise kohta nii läbi valla sot-
siaaltöötajate, ajalehe kuulutuste, Eesti Töötukassa kui ka 
korraldatud infotundide kaudu. Kokku osales projektis pea 400 
inimest. Projekt oli finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti 
riigi poolt ning seda viis läbi MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing. 
Nõustamise eesmärk polnud töö andmine ega vahendamine, 
vaid inimeste nõustamine, et nad ise leiaksid uusi võimalusi 
olukorrast pääsemiseks, olgu selleks õppima asumine või 
ajutine töö. Vahel oli vaja tõsta inimeste motivatsiooni, 
maandada isiklikke ja peresiseseid pingeid, vahel lihtsalt arutada 
kujunenud olukorra üle. Oli tööotsijaid, kes pärast 5-6 korda 
nõustamisel käimist leidsid „juhuslikult“ töökoha. Oli töö-
otsijaid, kes käisid nõustamas üle aasta, enamik neist on edukalt 
nüüdseks tööd leidnud. Oli ka tööotsijaid, kes piirdusid ühe 
külastusega. Kõrgemalt haritud inimestel võttis sobiva töö 
leidmine kauem aega. Tähtis oli see õige koht ära oodata, 
kasutada aega enese arendamiseks, mitte masendusse lange-
miseks. Projekti raames said inimesed osaleda ka grupitöös, kus 
oli võimalus arutada erinevaid teemasid, mis olid seotud nii töö 
otsimise, kui isiksusliku arenguga. Samuti oli võimalus arendada 
erinevaid oskuseid, näiteks eesti keele praktiseerimist või 
laiendada praktilisi teadmisi arvuti kasutamise vallas. Tänaseks 
on osa inimesi, kes osalesid projektis, moodustanud nn. 
eneseabigrupid ning toetavad teineteist sellisel moel. Avaldame 
mõne inimese lood nende nõusolekul ja muudetud nimedega. 
Siin on Marianne, keskealise üksikema lugu. 

Kahel korral läks asutus, milles töötasin pankrotti, otsisin 
seejärel tööd soovitud ametikohale kolm aastat, kuid asjatult – 
minu cv-dele isegi ei vastatud. Vald suunas nõustaja juurde, 
tegime tööd terve aasta korra nädalas, ta võitis kohe alguses mu 
usal duse ja nägin, et nõustamas käimine tõstab mu enesekindlust, 
mille olin kodus töötuna olles kaotanud. Samuti omandasin uue 
probleemide lahendamise tehnika, mille eest olen talle väga 
tänulik. Viimasel kevadel avanes töötuna võimalus läbida 
kursused täiesti uues ja tundmatus valdkonnas, käisin ka 
praktikal ja mind võeti rõõmuga tööle, kuid palk oli mii ni-
mumpalk. Samas andis töö ja töökaaslaste ning klientidega 
suhtlemine enesekindlust veelgi juurde. Leidsin kursustelt endale 
ka hea sõbranna. Peagi kohtasin tuttavat, kes tegi ettepaneku 
kandideerida asutusse, mis vajas uusi töötajaid. Kuna enese-
kindlus oli taastunud täielikult, kandideerisin muuseas, ilma 
suuremate ootuste ja lootusteta ja sain tööle. See pole minu 
unistuste töökoht, kuid on palju parem kui mitte midagi. See 
pole töökoht, kuhu oleksin oma cv saatnud kodus töötu olles, 
sest jääb mu päris kutsumusest küllalt kaugele, kuid nüüd näen, 
et igat tööd tehes on võimalik areneda, uusi teadmisi omandada 
ja see ongi tegelikult kõige tähtsam. Seni olin veendunud, et ei 
suuda enne kella seitset ärgata, nüüd ärkan kell kuus reipalt ja 
kiirustan tööle. Olen õnnelik, et ei pea enam töötuna kodus 
nukrutsema. 

Siin on Tiina, üle keskea lahutatud naise lugu, kes osales ka 
tugirühmas ja käis individuaalses nõustamises. 

Tänu psühholoogilisele nõustamisele tulin välja raskest 
depressioonist, mis oli tingitud paljudest asjaoludest. Esiteks 
isiklik elu oli mõõnaperioodis. Teiseks töökohal oli koondamine 
ees ja sellega seoses pinged. Vestlusringis teistega sai selgeks, et 
kõigil on omad suured mured. Olles koos, üksteist kuulates ja 
mõistes, leidsime lahendusi oma probleemidele. Väikeses selts-
konnas oli tunda tugevat sõprussidet, mis julgustas mitte alla 
andma ja edasi minema. Olime nagu üks suur pere nii mures 
kui rõõmus. Tänu sellele sai üks meist tööle pärast kolmeaastast 
kodus olemist, sest lootus tööd leida oli tal kadunud enne 
rühmaga liitumist. Sellisel kujul nõustamised väikese rühmana 
on suure kasuteguriga, sest inimesed julgevad ennast avada ja 
nii on kergem üksteist toetada. 

Siin on Malle, nooremapoolse naise lugu. 

Olin pikka aega töötu, mingeid väljavaateid ei olnud. Aga 
peale seda kui hakkasin käima psühholoogi juures nõustamisel, 
hakkasid ka vaikselt väljavaated tekkima. Kuna nõustamisel sai 
end tühjaks rääkida, kuigi olin alguses üpriski kinnine, siis nädal 
nädala järel ma järjest avanesin. Psühholoogilt sain päris palju 
tuge ja nõu, eriti cv koostamise ja tööle kandideerimise kohta. 
Kui olin juba mõnda aega nõustamisel käinud, siis tuli energiat 
ja enesekindlust juurde, et tööpakkumistele kandi dee rida. Kuu 
jooksul kandideerisin 5-6 firmasse. Pikka aega ei olnud mingit 
tagasisidet kandideerimiste kohta, aga siis ühel hetkel hakkas 
neid tööpakkumisi tulema nagu „seeni pärast vihma“. Siis oli 
järgmine probleem – ei osanud algul kõige õigemat valida, oli 
tahtmine kõik vastu võtta. Aga tuli siiski tõele näkku vaadata, 
et tervis ja aeg ei oleks lubanud kõiki töid vastu võtta. Saigi välja 
valitud üks koht, mis sobis nii tervise poolest kui tööaja suhtes. 
Nüüdseks olen juba aasta tööinimene olnud ja kõik tänu 
psühholoogile, kes meie vallas nõustamas käis. Ei tea, kas ilma 
tema moraalse toeta oleksin täna nii kaugel, kuhu ma jõudnud 
olen. 

Kuigi inimestele võib tunduda, et nende hädades on süüdi 
majanduskriis ja riigi poliitika, saame tegelikult ennast aidata 
ja vastutame oma elu eest igasugustes oludes vaid ise. Töötuks 
jäämine (nagu iga muu suur elumuutus) võib inimese nii hävi-
tada kui ka olla uueks võimaluseks õppida midagi ja luua 
õnnelikum elu. 

Maret Bergström, projekti psühholoog-nõustaja
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RINGID, TREENINGUD JÕELÄHTME VALLAS 2012-2013
Beebikool: 
kuni 1 aastased Loo Kultuurikeskus, B R 10.15 Kai Müürsepp kuutasu 6,40
1 kuni 3 aastased Loo Kultuurikeskus, B R 11.00 Kai Müürsepp kuutasu 6,40
Beebikool Kostivere lasteaed K 15.30 Sirje Põllu kuutasu 6,40
Beebikool Neeme Mudila E 15.30 Sirje Põllu kuutasu 6,40
Mudilaste ringid ning treeningud
Muusikaring, 3 kuni 7 aastased Kostivere LA N 15.00 -17.20 www.lastemuusika.ee kuutasu 10,00
Tantsuring, 3 kuni 4 aastased Kostivere LA T 16.30 – 17.00 Active Studio, tel. 51917692 kuutasu 8,00
Tantsuring , 5 kuni 7 aastased Kostivere LA T 17.00-18.00 Active Studio, tel. 51917692 kuutasu 15,00
Tantsuring, 3 kuni 7 aastased Loo Pääsupesa E 16.15-16.45 info@activestudio.ee, 51917692 kuutasu 8,00
Inglise keel, läbi muusika Loo Pääsupesa jälgi reklaami Riina Roolaid kuutasu 16,00-18,00
Kunstiring  Neeme Mudila üle nädala neljapäeviti lapsevanemad kord 2,00 (vahendite tasu)
Saksa keel, 5 kuni 7 aastased Loo Pääsupesa K 15.15-16.15 Helgi Org tasuta
Meisterdamistuba, 5 kuni 7 aastased Loo Pääsupesa kas T või N MTÜ Loo võimalus kuutasu 10,00
Kostivere LA, ujumine Loo ujula K 9.30-11.30 Maire Ruus
Loo Pääsupesa, ujumine Loo ujula R 10.00-12.00
Sporditreening Neeme Mudila T 15.15 Tiina Linkvist kuutasu 10,00
Jalgpall (2005-2008) Loo Spordihoone E, K 17.10 Sven Elenurm kuutasu 20,00
Näiteringid, klubiline tegevus
Loo kooli näitering, 4 klass Loo kool N 7. tund ja R 5. tund Maiu Pintmann
Laste näitering (4.- 6. klass) Loo Kultuurikeskus E 14.00 Vilve Klettenberg
Laste näitering (8. klass) Loo Kultuurikeskus E 15.00 Vilve Klettenberg
Laste näitering (algklassid) Loo Kultuurikeskuses K 13.00 Vilve Klettenberg
Jõelähtme teatristuudio Jõelähtme Rahvamaja 1. kokkusaamine: 11.11 kell 12.00 Eelregistreerimine Maie Ramjalg tel 53978896
Tüdrukute klubi Loo Kultuurikeskus T 14.00 Kadri Lepik
Jõelähtme Teatritrupp Jõelähtme Rahvamaja jooksvalt Maie Ramjalg
Kostivere Teatrigrupp Kostivere Kultuurimõis jälgi reklaami Kersti Laanejõe

Kostivere Lasteteater (noorem ja vanem 
grupp)

Kostivere Kultuurimõis K  16.00-19.00 Kersti Laanejõe

Neeme kooli näitering Neeme Kool R 13.30 Merike Kahu
Neeme Teater Neeme Rahvamaja N 20.05 Merike Kahu
Sõnakunst Neeme kool jooksvalt Marika Kurvet
Naisteklubi Loo Kultuurikeskus 23. november Vilve Klettenberg
Ansamblid ja koorid
Segakoor Jõelähtme laulusõbrad Loo kool, ruum nr 75 N 18.30 – 20.30 Leili ja Aare Värte
Loo Kammerkoor Loo Kultuurikeskus, B T 19.00-21.00 Age Imala
Sen  laulu- ja tantsuring Loo Kultuurikeskus, B T ja N 10.00-12.00 Kai Müürsepp
Ans. Aareco Loo koolis E, N 18.00-20.00 Aare Värte
Ans. Amabile Tallinnas E, K 18.00-20.00 Meeli Lass
Kostivere segakoor Kostivere Kultuurimõis K 19.00 – 21.00 Age Imala
Ans Briis Neeme Rahvamaja T 19.05 Aleksander Kaidja
Ans AnnabRe Jõelähtme Rahvamaja E 18.00 Erki Meister
Kostivere sen lauluring Kostivere Kultuurimõis E 11.30 Virve Lääne, Ahto Nurk
Tants
1.-3. klass rahvatants Loo kool E, K 7. tund Mirjam Sirkas
4. klass rahvatants Loo kool E, K 8. tund Mirjam Sirkas
Active Studio tants Loo kool E 15.00 – 16.00 Eveli Makko kuutasu 10,00
Kostivere laste rahvatants Kostivere Kool T 4.-5. tund Irina Pärila
Kostivere showtants, noorem ja vanem  grupp Kostivere Noortekas T 18.45 – 20.15 Tiiu Kass, 56238482 kuutasu 10,00
Neeme Nogia Neeme Rahvamaja K 20.00 Merike Kahu
Jõelähtme Segarahvatantsu rühm Kostivere Kool T 18.40 – 20.20 Mirjam Sirkas
Rahvatantsurühm Loolill Kooli saalis K 19.00 Erika Põlendik
Käelised tegevused
Meisterdamine Kostivere Kool Toomas Kuuse
Saviring, lastele Kostivere Kool K 15.30-17.00 Margit Pärtel
Puutööring Loo Kool T 14.00 – 15.30 Urmas Pohla kuutasu 2,00
Saviring, täiskasvanutele Veski Talu/ Kostivere 

Kultuurimõis
üle nädala T, K 18.00 Margit Pärtel korratasu 7,00

Mõisa näputöökamber Kostivere Kultuurimõis üle nädala esmaspäeviti 1., 29.10 – viltimine, 12.,26.11 – küünalde valmistamine, 
10.12 – salvrätitehnika ja kinkepakendid
7., 21.01 – heegeldamine, 
4.,18.02 – kudumine, 
4.,18.03 – lapitehnika, taskud, kandid, kotid, 
1.,15.04 – vitspunutised, 
29.04,13.05 – taimedega värvimine

Rootsi-Kallavere muuseumi käsitöötuba, 
kaltsuvaipade kudumine

Rootsi-Kallavere küla Iga päev aasta ringi. Vajalik eelregistreerimine. 372  50 77 685     Priit
+372  51 38 160   Kersti

Treeningud 
Lauatennis Kostivere kool E 18.30, K 16.00, R 15.00 Toomas Känd tasuta
Tennis, noorem rühm Loo Spordihoone N 15.15 Eliko Roomet tasuta
Tennis, vanem rühm Loo Spordihoone N 16.45 Eliko Roomet tasuta
Malering Loo Kultuurikeskuses N 14.00-16.00 Ivar Veske kuutasu 3,20
Karate, 1.-3. klass Loo kool N Gunnar Richter 10,00
Karate, 4.-12. klass Loo kool N Gunnar Richter 10,00
Pallimängud Loo Spordihoone Rain Peerandi
Kergejõustik Lasnamäe Spordihall T 16.30-18.00 Risto Jamnes 20x kaart – 19,00
Motoring Loo kool T, K, N 14.00-16.00 Väino Haab tasuta
Laste ujumine (5 kuni 8 aastased) Loo ujula T, N  17.30 Maksim Ivanov kuutasu 20,00
Laste ujumine (8+) Loo ujula T, N  18.30 Maksim Ivanov kuutasu 20,00
Shaping Neeme Rahvamaja E 20.05 Sirje Põllu kuutasu 10,00
Seenioride võimlemine Loo Kultuurikeskus, B T 9.15-10.00 Lea Looga tasuta
Zumba Kostivere lasteaed E, N 19.00 Ene Ottokar korratasu 3,00
Fatburn aeroobika Loo Kultuurikeskus, A T, N 19.00 Jelena Kobjakova, tel 5260888 korra tasu 3,50
Kundalini jooga Loo Kultuurikeskus, B T 18.30, N 19.00-20.30 Tej Inder Kaur, tel 56234808, pille.zupping@gmail.com
Kõhutants Kaberneeme  vana koolimaja T 18.30 Katre Jürgenson korratasu 4,00
Pilates Loo Kultuurikeskus,A E 19.30 Jelena Kobjakova korratasu 3,50

Loo Lasteaed 
Pääsupesa 

kuulutab välja 
konkursi 

lasteaiaõpetaja 
ametikohale. 
Tööle asumise aeg: 
esimesel võimalusel. 

Kandideerimiseks: 
avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide 
koopiad esitada hiljemalt 
16. novembriks aadressil 
Saha tee 12, Loo alevik, 

74201 Harjumaa 
või e-aadressil 

loopesa@gmail.com.
Lisainfo: 

telefonil 51 24 107 või 
meili teel.

Viinakuine 
luuleõhtu

 Neeme rahvamaja 
juhatajal Marika Kurvetil 
tuli mõte seoses Aleksander 
Puškini kakskeelse luule-
raamatu hiljutise ilmumi-
sega teha 9. oktoobril tema 
luule õhtu.
Maria-Marika Kurvet

See oli mõeldud kohvik-klubi 
õhtuna ehk inimesed tee (koh-
vi) ja koogi laudade ümber luu-
let kuulamas. Seekord pakuti 
teed, sest see on venepärasem 
kui kohvi joomine, nagu märkis 
Marika Kurvet.

Õhtu oli väga intiimne. Esi-
algu põlesid küünlad, aga luu-
letusi ja muusikat saime kuulata 
hoopis valgemas saalis. Luu-
letusi luges Marika Kurvet, kes 
tegi seda oma tuntud headuses 
väga emotsionaalselt ja profes-
sionaalselt ja Merike Kahu, kelle 
esinemine oli esialgu veidi pi-
dur datud, aga hiljem elas ka 
tema romantilisse meeleollu 
sisse.

Luuletuste vahele mängis 
vene romansse klaveril Aleksan-
der Kaidja, kes juhendab Neeme 
naiste lauluansamblit Briis ja 
kelle esinemine oli super. Mõ-
ned muusikalised vahepalad 
laskis Merike Kahu tulla muu-
sika masinast.

Esialgu olid aplausid tagasi-
hoidlikud, aga läksid luulekava 
edenedes aina marulisemaks.

Rahvamaja saalis olid lauad 
alguses üksteisest eemal nagu 
ikka kohvik-klubi õhtutel, aga 
siis torkas kellelegi pähe, et 
miks mitte laudu koomale lü-
kata, et keegi igavust ei tunneks. 
Aleksander Kaidja võttis akor-
dioni, laudade ümber istus 
Briisi naisi ja mitmehäälne ühis-
laul võttis võimust.

Aleksander Kaidja akor-
dionimäng oli nii kaasakiskuv, 
et keerutati ka mõned tantsud. 
Marika Kurvet kasutas ka või-
malust, et küsida arvamusi ja 
ettepanekuid Neeme kultuu-
ritöö paremaks muutmise 
kohta.

Oli eriline teisipäevane sügis-
õhtu, mis jäi meelde roman-
tilisuse ja intiimsusega.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate  detailplaneeringute 
eskiislahenduste avalikud arutelud:
• Rebala küla Jäätmekeskuse kinnistu (24504:004:0340) ja lähi -
ala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvus-
tamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 06.11.2012 
kell 15.30.
• Jägala küla Jaanikakra maaüksuse (24504:009:0071) ja lähi ala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvus ta-
mine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 08.11.2012 
kell 15.30.
• Neeme küla Korstna IV kinnistu (24505:001:0064) detailpla neeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 12.11.2012 kell 15.30.
• Haapse küla Kaldapealse kinnistu (24505:001:0751) detail pla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 13.11.2012 kell 15.30.
• Kaberneeme küla Ranna maaüksuse (24505:001:0360) detail pla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 15.11.2012 kell 15.30.
• Manniva küla Allika 1 maaüksuse (24504:008:0382) ja Jõelähtme 
küla Ellandvahe maaüksuse (24504:008:0384) detailplaneeringu läh-
te seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 20.11.2012 kell 15.30.

Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud:
•  Ihasalu küla Kajaka maaüksuse (24505:001:0403) detail pla nee -
 ringu avalik väljapanek toimub 19. novembrist kuni 03. det semb -
rini 2012 ning avalik arutelu 08. jaanuaril 2013 kell 15.30 Jõe läht-
me vallamajas. Planeeritava ala suurus on 0,98 ha. Detailpla nee -
ringu eesmärk on maa-ala sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestus-
tingimuste määramine ning alale juurdepääsu lahendamine.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2004 
korraldusega nr 550.
•  Loo alevik Vibeliku tee 19, 19g ja 21e maaüksuste (24504:002:0572; 
24504:002:0573; 24504:002:0331) detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 09. novembrist kuni  23. novembrini 2012. Planeeringu 
eesmärgiks on liita Vibeliku tee 19, 19g ja 21e maaüksused ja laien-
dada Vibeliku tee 21e maaüksusel olevat tootmisüksust. Täiendavat 
taristut ei vajata. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Valla-
valitsuse 19.04.2012 korraldusega nr 217.
Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik 
tutvuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00- 17.00 ja reedel 8.00- 13.00 ning samaaegselt 
on detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõe-
lähtme valla kodulehel  (joelahtme.kovtp.ee)

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud järgnevad detail-
planeeringud: 
• Jõelähtme Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 324 kehtestati 
Nehatu küla Nehatu lauda I maatükk, Nehatu lauda II maatükk ja 
Nehatu lauda III maatükk detailplaneering. Detailplaneering teeb 
ettepaneku jagada planeeringuala 43-ks kinnistuks, millest 21 on 
äri- ja tootmismaa, 6 ärimaa, 4 maatulundusmaa, 1 üldmaa ning 11 
transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringu üldine lahendus lähtub 
olemasolevatest teedest ja raudteest. Raudtee ja teede vahetusse 
lähe dusse on planeeritud äri- ja tootmisfunktsiooniga hooned. 
Detailplaneeringu elluviimine on kavandatud kahes etapis: esimese 
etapina realiseeritakse planeering ala läbivast Ülemiste-Maardu 
raud teetrassist ida poole jääval alal ning teise etapina raudteest 
lääne pool.
• Jõelähtme Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 322 kehtestati 
Koogi küla Salu maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala moo-
dus tab Koogi küla Salu maaüksus (katastritunnus 24504:008:1301, 
maatulundusmaa 100%, pindala 18,3 ha). Vastavalt Jõelähtme Valla-
volikogu 29.04.2003 otsusega nr 40 kehtestatud Jõelähtme valla 
üldplaneeringule on maakasutuse juhtotstarve planeeringualal 
loo duslik ala, mets. Alale on kavandatud kümme elamumaa siht-
otstarbega krunti, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, kaks 
tootmismaa sihtotstarbega krunti tehnorajatistele – puurkaevule 
ja elektri alajaamale ning üks maatulundusmaa sihtotstarbega 
maa üksus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks.
• Jõelähtme Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 323 kehtestati 
Neeme küla Kärka 2 maaüksuse ja Reinu IX maaüksuse osa detail-
planeering Kärka 2 maaüksuse osas. Planeeritavaks alaks on Kärka 2
maaüksus (katastritunnus 24505:001:0279 maatulundusmaa, pind -
ala 4411 m2). Detailplaneeringuga ei kavandata maaüksuse jaga-
mist. Planeeringuga on tehtud ettepanek muuta maa sihtotstarve 
elamumaaks ning rajada krundile üks üksikelamu ja kaks abi-
hoonet.

Õnnitleme oktoobri 
sünnipäevalapsi

90 22.10 LJUBOV SIRKAS Jägala küla
87 15.10 EVALD PÜSS  Kostivere alevik
84 06.10 VAIKE KURM  Haljava küla
84 18.10 MAIMO POHL  Maardu küla
83 17.10 TAISIJA SIVAKOVA Loo alevik
83 19.10 ELSA TÕNISSOO Nehatu küla
82 02.10 RUTH-LEA AUNBAUM Loo alevik
82 09.10 KARIN LAAGRIKÜLL Jõelähtme küla
82 10.10 AURELIE UNT  Uusküla küla
81 15.10 ÕIE NUGISEKS  Loo alevik
81 16.10 MAIMO SIKKA  Kostivere alevik
81 27.10 HILJA ALGO  Loo alevik
80 09.10 AINO SEPP  Loo alevik
75 01.10 VAIKE KÖÖNVERK Maardu küla
75 02.10 ARVI VAARIK  Haljava küla
75 04.10 HELJU LÕPP  Iru küla
75 13.10 ANTS KIRIKAL  Koogi küla
75 26.10 ARVO HÜTSI  Loo alevik
70 04.10 ELVE ADRA  Kostivere alevik
70 05.10 LEONID VASSILJONOK Loo alevik
70 19.10 TOIVO LAAS  Loo alevik
70 20.10 HARITON DRAJEV Iru küla
70 25.10 MARE OKSPUU Sambu küla
70 27.10 HELLE TAMMI  Rebala küla

Jõelähtme vallas augusti, septembri 
ja oktoobri kuus sündinud lapsed
Reelika Seljuskin ja Rooland Ilings
tütar Eliise Ilings ja 
poeg Marten Ilings    23.08.2012
Anu Nuut ja Viktor Koroljuk
poeg Martin Koroljuk   28.08.2012
Svetlana Nõmmerga ja Kuido Lend
tütar Kirtel Lend   13.09.2012
Pääsu Leesment ja Märten Kaldamäe
tütar Sära Kaldamäe   26.09.2012
Tiia Puustusmaa ja Andre Peremees
tütar Adele Noe Peremees  28.09.2012
Ingrid Koordi ja Raido Parring
poeg Kaarel Parring   30.09.2012
Tatjana ja Innar Maisa
poeg Kevin Maisa   02.10.2012

Rammu küla Arengu kava 
koostamise algatamine.

Arengukava koostamise 
protsessist huvitatud 

osapooltel palun võtta 
ühendust: 

praksmadis@gmail.com 
või tel. 5064889.

Pühapäeval, 18. novembril, 
Loo Kultuurikeskuse 
A-korpuses õpituba  

“Kuidas kasvatada 
orhideesid?”
Ürituse kestvus: 
12.00 – 14.30

Osavõtutasu 6 eurot
Info: marika.ukanis@

hotmail.com

Kostivere noortekeskus 
otsib uut noorsootöötajat

Kostivere Kultuurimõis võtab tööle Kostivere noortekeskuse töötaja, kelle üles-
andeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte ühistegevuse 
ja omaalgatuse toetamine Kostivere alevikus.

Kandidaadilt ootame:
• ettevõtlikkust, positiivsust ning rõõmsameelsust;
• vastutus- ja kohusetunnet;
• head suhtlemis- ja kuulamisoskust;
• noortega vahetult tegutsemise kogemust;
• valmisolekut töötada õhtustel ning noortele sobivatel aegadel;
• head pingetaluvust, organiseerimisvõimet;
• eesti keele oskust kõnes ja kirjas.

Kasuks tuleb:
• projekti kirjutamise oskus;
• teadmised noorte vajadustest ja noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest;
• analüüsi- ja planeerimisvõime;
• isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:
• kindla töötasu ja täistööajaga loovat ning vastutusrikast tööd Kostivere 
noortekeskuses;
• arengu- ja koolitusvõimalusi;
• võimalust palju suhelda, anda panus Kostivere noortekeskuse arendamisse 
ning noorte arengusse, mis pakub omakorda põnevaid väljakutseid ning palju 
tegutsemisvõimalusi;
• vajadusel isikliku sõiduauto hüvitist.

Kui Sina oled see inimene, keda me otsime, siis saada hiljemalt 31. oktoobriks 
2012 aadressile Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, 74204 Kostivere, 
Jõelähtme vald, Harjumaa või e-postile kostivere.kultuurimois@gmail.com 
järgmised dokumendid:

• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• kasuks tulevad dokumentide koopiad, mis tõendavad noortega tegutsemise 
kogemust ja koolitusi antud valdkonnas;
• CV.

Tööle asumise aeg: 1. detsember 2012. 
Küsimuste korral pöörduda: Irina Pärila – Kostivere Kultuurimõisa juhataja, 
tel. 6 081 539; 53 284 841 või e-posti aadressil irina.parila@joelahtme.

AVALDAME KAASTUNNET
Arvi Laansalu 22.07.1951 – 06.09.2012

Harri Asu  29.07.1955 – 08.09.2012

Elise Rink  11.01.1915 – 18.09.2012

Aino Kink  28.07.1933 – 18.09.2012

Rein Vahi  10.08.1933 – 21.09.2012

JÕELÄHTME VALD VÕÕRANDAB AVALIKU ENAMPAKKUMISE 

KORRAS:

• Korteriomandi Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik 
Too me tee 5 korter nr 60 (registriosa nr 8886902, katastritunnus 
24504:002:0144, üldpinnaga 60,4 m2); 

• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere 
ale vik Pumbajaama tee 3 (kinnistu pindala 2434m2, katastritunnus 
24504:008:0997, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata;

• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere 
ale vik Pumbajaama tee 5 (kinnistu pindala 2436m2, katastritunnus 
24504:008:0998, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata. 

Täiendav info: www.joelahtme.ee
Kätlin Madis, katlin.madis@joelahtme.ee, 605 4857

Leinan head sõpra

URMAS MÄRTSOO'd
ja avaldan kaastunnet perele.

Rein

Rõõmsad mõtted kadusid kui urvad,
Laulud nagu lehed langesid.

Need, mis jäid, on tõsised ja kurvad,
Nagu pajud keset hangesid...

Mälestame armastatud hambatohtrit

MARJU RUUT'u
Avaldame sügavat kaastunnet 

perekonnale.

Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR,
Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Augusti Jõelähtme vallalehe artikli "Jõelähtme Lava Grupp osales Taanis 
harrastusteatrite festivalil" fotoallkirja sattus ekslikult vale nimi. 

Õige allkiri: Ülo Lomp ja Eigi Tali etteastet ootamas. Vabandame!



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

Ostan traktorid MTZ 82, 52, 
T25, T40 AM esilaaduriga, 
uued ja kasutatud rehvid, 
sõnnikulaotajad (4t, 6t, 7t), 
järelhaagised (2t, 4t, 6t), uued 
mootorid (T 25, T 40) TZ-4K-
14, MF-70. Tel 56096431

Tartumets OÜ ostab metsa-
kinnistuid, ka saartelt, 
tel 5557 7007

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 

Kuivad küttepuud. Vedu hin-
nas. Kask 40 l 2.8 €, lepp 40 l 
2.1 €, lepp lahtine 50 €/rm. 
Mob 53429243

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. Roh-
kem infot www.fekaal24.ee

Kogenud puuhooldajad tee-
vad ohtlike puude raiet ja 
puude hoolduslõikust. 
Konsultatsioon tasuta. Sood-
sad hinnad. Tel 56263857, 
info@arbormen.ee

Kostivere Kultuurimõisas 
16. november 2012 kell 19.00 
kontsert. Esinevad Tanel 
Padar ja Tarvo Valm. Pilet 12 
eurot.

REKLAAM
NR. 184

OKTOOBER 2012
12

Müüa kartulid!
8 kg sangadega paberkott – 3€ 

15 kg sangadega paberkott – 5€
30 kg paberkott – 10€

Sordid: Anuschka, Marabel, Quarta jt.
NB! Nüüd ka uus sort - Laura (punase koorega)

Tasuta kojutoomine Kostivere, Loo ja Iru piirkonnas, mujal 
kokkuleppel. Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!

tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine 

transport
Tel. +372 5333 4566

e-post: info@juriteed.ee www.juriteed.ee

Ohtlike puude turvaline 
langetamine. Kruntide 
puhastamine. Raietööd.
Tel. 52 50 893, 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

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.

1pÄev oÜ
cateringi- ja 

toitlustusteenuste 
pakkumine erinevatel 
sise- ja vÄliÜritustel.

www.1pÄev.ee
www.1paev@email.ee

gsm 58199381

Ostame kasvavat võsa 
ja väheväärtuslikku 
puud. RSG Invest OÜ, 
tel 5688 1135

Müüa
puitbrikett (10 kg pakend) –

165 eurot alus (960 kg),
puidugraanul – 190 eurot tonn.

Transport hinna sees!

Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831

info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

M.V.Wool kalatööstus 
võtab töömahu 
suurenemise tõttu 
oma meeskonda tööle 
KALATÖÖTLEJAID.

Töö sisu: kalatoodete 
töötlemine ja pakendamine.

Töötamine vahetustes! 

Tööle asumise aeg: kohe.

Kontakt:
karli@mvwool.eu

tel 5340 4174

www.mvwool.ee.

Ostame 
kasvavat metsa 
ja põllumaad.

Info tel 508 6081,
maajamets@gmail.com.


