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 Loo kultuurikeskuse 
keldris ja maja ümbruses on 
aastaid mootorite põrinat 
kuulda olnud. Põhjuseks 
Loo keskkooli majandus-
juhataja ja Jõelähtme teh-
nikaspordiklubi eest vedaja 
soov anda lastele võimalus 
teha lähemat tutvust 
mootoritemaailmaga. Selle 
motomehest laste sõbra 
nimi on Väino Haab.

Milline on Jõelähtme 
tehnikaspordiklubi 
ajalugu?

See maja, kus me tegutseme, 
on Lool kultuurikeskus olnud 
seitse aastat. Kunagi, kui seda 
rekonstrueerima hakati, siis ega 
keldrisse nii väga ei pressinud 
end keegi peale meie. Nüüd 
tullakse vaadatakse küll, et 
täitsa vahva ja ilus on siin. Tõsi 
on ka see, et üleöö see sündinud 
ei ole. Aastaid 25 olen kindlasti 
juba selle ala ja poistega tege-
lenud. Enne olid meil garaažid 
linnuvabriku territooriumil, siis 

nokitsesime seal, aga tingimusi 
võrrelda ei ole võimalik. 

Millega siin tegeleda 
saab?

Eelkõige tehnikaspordiga. 
Meil on siin palju mootorrattaid 
ja üldse erinevat tehnikat. Olen 
püüdnud lastes huvi kogu aeg 
hoida, sest ega väike laps 
tegelikult tüdineb väga kiiresti 
ühest asjast ära. Sellepärast on 
näiteks ka need legod siin laua 
peal ja just tõin poistele siia ka 
akvaariumi. Nii nad istuvad siin 
akvaariumi ees, jälgivad kalu ja 

tunnevad elus loodusest hinge-
rahu ning rõõmu. Ega nad ise ei 
mõtle nii, et nüüd tulin siia ringi 
ja minust saab maailmameister. 
Olen püüdnud motoringis 
käivatele lastele tehnika pisikut 
süstida ja võimalikult kindlat 
vundamenti edaspidiseks tege-
vuseks laduda. 

Teoreetilist poolt õpetan 
neile niivõrd, kuivõrd seda 
mänguliselt on võimalik lapsele 
edasi anda. Ma olen proovinud 
maha istuda ja rääkida moo-
torist või mootorratta detai-
lidest, aga ega see neile eriti 

huvi ei paku. Küll aga, kui meil 
mõni ATV või mootorratas kat 
ki läheb, siis püüame seda 
koos parandada. Siis on neil 
huvi ja tegelikult omandavad 
nad nii kohutavalt kiiresti neid 
tead misi. Kui tuleb mõni esi-
mese klassi poiss ja küsib, kas 
ilma varasema kogemuseta 
trenni saab tulla, siis ikka saab. 
Juba kümne minuti pärast on 
nad ratta seljas ja sõidavad. 
Vahva on nendega koos toi-
metada. 

Martin Rits
Loe edasi lk 6-7.

Loo kultuurikeskuse keldris tuksub 
valla motospordi hing 

Maamaksust

Valmisolek talveks

Kostivere 
kultuurimõisa lugu 

OKO Resto 
Kaberneemes 

Valla tehnika spordi-
klubi tegemised 

Jägala sõjaväelinnakut 
ei tule

Noor ja tegus 
segakoor Kostiveres

Õppereisid 
Prantsusmaale

Ametlikud teated 

Registreerida saab ka internetis ning igal tööpäeval vallamajas.

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

JÄTAME MAKSUD ENDALE

PEREPUHKUSE SANATOORIUMIS

Kampaaniabuss peatub detsembri igal pühapäeval:
11.00-12.30 Loo aleviku poe esisel platsil
13.00-13.30 Kostivere aleviku poe esisel platsil
14.00-15.00 peatub buss:

02. detsember Haljava küla mõisa ees
09. detsember Kaberneeme küla poe esisel platsil
16. detsember Iru küla külaplatsil
23. detsember Uusküla küla Lepalinnu bussipeatuses
30. detsember Neeme küla poe esisel platsil

Külastajatel palume kaasa võtta ID-kaart või muu isikut tõendav dokument.

Vallas liigub tähistatud kampaaniabuss ringi igal detsembri pühapäeval. 
Astu ligi, saa kingitus ja võida perepuhkus!
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 Jõulutoetust makstakse 
Jõe lähtme valla elanikuks 
registree ritud pensio nä-
ridele alates 70. elu aastast. 
Toetust saavad ka valla-
valitsusele teada olevad 
puudega laste pered ja 
meie elanikeregistris 
olevad palju lapselised 
pered, kus kasvab neli või 
enam last. Toetuse 
suu ruseks on sel aastal 
30 eurot. 
Katre Reilent

Jõulutoetuse kättesaamiseks 
on vaja teatada sotsiaalosakonda 
oma arvelduskonto number. 
Kes varasematel aastatel jõulu-
toetuse arvelduskontole saanud 
on, need ei pea oma numbrit 
teatama. Küll aga palub hari-
duse-, kultuuri- ja sotsiaal-

osakond oma numbri teatada 
kõigil teistel, kelle konto numb-
rit vallavalitsusel pole või kellel 
on see muutunud. Kindlasti 
palume oma arvelduskonto 
number teatada eakatel, kes on 
alles sel aastal endale konto 
teinud ja neil, kes on käesoleval 
aastal saanud 70-aastaseks. 

Samuti tasub arvestada 
sellega, et sel aastal jõulu toe-
tuste väljamaksmist kassast ei 
toimu. Eakad, kellel arvel dus-
kontot pole või ei soovi seda 
kasutada, võivad esitada valla-
valitsusele kirjaliku avalduse 
toetuse väljamaksmiseks mõne 
teise isiku arvelduskontole. Sel-
lisel juhul tuleb avaldusse kind-
lasti märkida ka kontonumber, 
kuhu toetust soovitakse saada 
ja konto omaniku nimi.

Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal-
osakond:
tel. 60 54 859 ja 60 54 880;
e-post: katre.reilent@joelahtme.
ee ja liivi.vain@joelahtme.ee  

Vana-aasta lõpus uue 
lootuses ja ootuses
A asta viimane kuu on alanud 

ja advendiaeg toob taas 
aastalõpumeeleolud. Suuremal 
osal meist on tavaks meenutada 
lõppevat aastat – mis läks hästi, 
mis võiks paremini minna. 

K ui tä navu kostub siit-sealt 
ka maa ilmalõpumõtteid, 

siis val la valit suses on pilgud 
juba ammu suu natud järgmi-
sesse aas tasse: eel arve koos ta-
mine on täies hoos ja jätkuvalt 
päevakorral valla tulude suuren-
damine maamaksu ja üksik isiku 
tulumaksu arvelt. Kam paa nia-
buss külastab detsembris ka 
väiksemaid külasid ja ootab roh-
kelt uusi registreerijaid.

J õuluootust mahub ka leheveergudele. Olgu selleks siis uudis 
uuest jõulukuusest Loo ale vikus või pisut manitsev pöördumine 

tarbijakaitseametilt. Hingede aeg ja jõulud viivad tavaliselt mõtted 
ka nendeni, kes meie hulgast juba lahkunud. Kena väljanägemise on 
saanud Jõelähtme kalmistu sissepääs.

V iimasel ajal tublilt silma paistnud motosportlaste tegemised 
jõuavad üha enam Loo kultuurikeskuse keldriruumidest meie 

kõigi silme ette. Heidame pilgu ka juba üle Eesti kuulsust kogunud 
Kaberneeme restorani OKO köögipoolele. Igal juhul on väärt tegijad 
mõlemad ja ehk järgmise jõulusöögi elamusi tasub igaühel juba 
Kaberneemest otsida.

K ultuuritegijaid ja -tarbijaid jagub viimasel ajal samuti. Tõestus, et 
Ott Lepland ja Tanel Padar saalid täis toovad, on samuti olemas. 

Ja elamused vägevad. Ent huvitavaid ja rõõmutoovaid hetki võib 
kogeda ka ise lauldes. Proovige, Kostivere kultuurimõisa segakoor 
kutsub teid oma ridadesse. Eeltutvust toreda kollektiiviga saate teha 
juba siinsamas leheveergudel.

A lati on rõõm, kui vallas ammutuntud inimesi hinnatakse ja 
tunnustatakse ka mujal. UNICEF on seda märganud ja väär-

tusliku autasu üle andnud. Palju õnne, Rozeta Meos!
Kena advendiaega ja rahulikku jõuluootust!

Priit Põldma

Jõelähtme vallavalitsus maksab 
jõulutoetust ka tänavu

 Oktoobrikuu vallalehes 
kirjutasime rahvastiku-
registri kampaaniast, mis 
kestab kuni aasta lõpuni. 
Kirjutasime sellest, miks on 
vajalik, et vallas elavad 
inimesed oleksid ka 
rahvastikuregistrisse 
vallakodanikena kantud. 
Andrus Umboja,
vallavanem

Senised kampaania tulemused 
on positiivsed, elanike arv regist-
ris on tasapisi kasvamas. Meel-
detuletuseks olgu öeldud, et iga 
vallakodaniku teenitud bruto-
tulust laekub vallale 2012. aastal 
11,4 protsenti ning alates 2013. 
aastast suureneb see 11,57 prot-
sendini. Samas kehtestab riik 
kodualuse maamaksu vabas-
tuse, mille kohaselt vabastatakse 
koduomanikud maamaksust 
tiheasustusaladel 1500 m2 ula-
tuses ning hajaasutuses kahe 
hektari ulatuses. 

Jõelähtme vald on üks 
kan natajatest 

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

Rahandusministeeriumi 
tehtud arvutuste kohaselt põh-
justab 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 
inimeste registreerimises valla 

elanikeks. Samas ei ole see 
piisav, et ainuüksi sellest katta 
kodualuse maamaksu vabas-
tusest tekkivat eelarveauku. 

Vähendada kulusid ja 
suurendada tulusid? 

Mida siis sellises olukorras 
teha? Elementaarseks lahen-
duseks on vähendada kulusid 
ja suurendada tulusid. Kulude 
vähendamisega on meil seis 
selline, et 2009. ja 2010. aastal 
kärpisime eelarvest ära sisuliselt 
kogu rasva nii personali kui ka 
majanduskuludelt. 

2011. ja 2012. aastal on kõik 
valla asutused pidanud hakka-
ma saama kärbitud tasemetel, 
vaid suurimad hädavajadused 
on täiendavalt saanud rahas-
tuse. Lisaks on nii kütte-, elekt-
ri- kui ka vee- ja kanali satsioo-
nikulud märkimisväärselt kasva-
nud. Sellest kõigest tulenevalt 
oleks nii suurt kokkuhoidu või-
malik saavutada vaid mõne 
asutuse sulgemise või investee-
ringutest täieliku loobumise 
hinnaga. 

Teiseks alternatiiviks olev 
võimalus tulubaasi suurendada  
on rangelt seadustega regle-
menteeritud. Ainsaks reaalseks 
tuluallikaks, mille laekumist 

saab omavalitsus mõjutada, on 
maamaks, kuna maamaksu-
määra kehtestamine on valla-
volikogu pädevuses.

Maksumäär 2,5 %-ni
Senini on Jõelähtme vallas 

maamaksu määr elamumaadel 
kehtinud vahemikus 0,7 kuni 
2,2 protsenti. Nüüd, seoses vaja-
dusega täita riigi poolt valla 
eelarvesse tekitatav auk, oleme 
sunnitud kaaluma maamaksu 
2,5 protsendini tõstmist. Vaid 
kahes hinnatsoonis tõuseks 
maksumäär 0,7-lt 1,0 protsen-
dini, need on mereäärsed tsoo-
nid, kus maamaksu arvestuse 
alused on erinevad võrreldes 
muu valla territooriumiga. Kui 
võrrelda erinevaid tsoone, siis 
tõuseks määratav maamaks 
enamuses valla territooriumil 
ca 15 kuni 30 protsenti. Samas 
mereäärsetes tsoonides, kus 
maksumäär väiksem, tõuseks 
määratav maamaks ca 40 prot-
senti.

Keskmisel vallakodanikul 
tuleks maamaksu ikkagi 
vähem maksta

Hoolimata sellest, et maa-
maksu määrad tõuseksid, ei 
peaks keskmine vallakodanik, 
kellele kuulub üks eluruum või 
majapidamine, rohkem maksu 
maksma hakkama. Maksutõusu 
kompenseeriks kodualuse maa-
maksu vabastus tiheasustus-
aladel 1500 m2 ulatuses ning 
hajaasustuses kahe hektari ula-
tuses. 

Maaomanikud, kellel on 
rohkem kui üks maaüksus, võik-
sid hakata rohkem maksu tasu-
ma kui seni, see oleneks sellest, 
kus ja millise sihtotstarbega 
maaüksused asuvad.

Maamaks hoonestatud ela-
mumaalt kasvaks kindlasti 
maa omanikel, kes ei ole 
valla re gistris

Hoonestatud elamumaa 
omani kud, kes ei ole rah-
vastikuregistris Jõelähtme valla 
elanikud, hakkaksid kindlasti 
senisest rohkem maksu tasuma. 
Seda annaks vältida vaid elu-
koha rahvastikeregistris regist-
reerimisega. Seega peaksid kõik 
Jõelähtme vallas elavad ini-
mesed, kellele kuulub hoones-
tatud elamumaa, ennast rah-
vastikuregistris valla elanikuks 
registreerima ning oluline on, 
et omanik, omand ja rah vas-
tikuregistri kanne omavahel 
kattuksid. 

Kui omate korterit ja maja 
ning olete registreeritud kor-
terisse, siis maja aluselt maalt te 
maamaksuvabastust ei saa, 
samas ei ole omavahel võr-
reldavad maamaks, mida tuleb 
tasuda korterilt ja mida hoo-
nestatud elamumaalt.

Maksumäärade tõus kui 
sundkäik

Jõelähtme vallas on püütud 
seni maaomanikke säästa kõr-
gemate maamaksumääradega 
kaasnevast maksutõusust. Meie 
naabrid Rae kui ka Viimsi vallast 
ja Tallinna linnast on juba vara-
sematel aastatel maamaksu-
määrad tõstnud maksimumini 
ehk 2,5 protsendini. Nüüd seo-
ses kodualuse maamaksu vabas-
tuse kehtestamisega oleme sun-
nitud seda kaaluma ka Jõe-
lähtme vallas. 

Samas ei puudutaks see õn-
neks enamust meie valla ela-
nikke, kellel on üks eluruum või 
hoo nestatud elamumaa maa-
tükk. Maksutõus võimaldaks 
meil hoida eelarve tulude taset, 
et tagada ka edaspidi valla 
koolide ja lasteaedade ning 
kultuuri asutuste toimimine. 
Maamaksu määrade muutmine 
on valla volikogu otsustada, 
sellekohase eelnõu on valla va-
litsus esitanud volikogu no-
vembri kuu päeva korda.

Maamaksu määrad tuleb 
üle vaadata

Priit Põldma.

 Kahetsusväärselt 
palju on meediakajastusi 
juhtu mitest, kui paha-
aimamatud inimesed on 
hukkunud pealt kinni-
katmata kaevudesse 
kukkudes.

Indrek Mäeküngas,
valla kommunaalnõunik

Tegemist on enamasti erineva 
sügavusega kuivendus süstee-
mide kuni ühe-meetrise läbi-
mõõduga kaevudega, milledel 
pole peal kaant või luuki. Need 
võivad olla teede servades,  
endistel või praegustel hari-
tavatel maadel. 

Samuti on ohtlikud tehno-
süsteemide kae vud, milledelt 
on metallivargad kaevukaaned 
varastanud. 

Sellistesse lõksudesse kuk-
kunud inimene üldjuhul omal 
jõul välja ei saa ning kui õnne-

tus on juhtunud kõrvalises 
kohas, on abile loota üsna 
lootusetu.

Samuti on lahtised kaevud 
ohtlikud loomadele. Loo-
Maardu teelõigu ehitusel leidis 
üks jalutamas olnud väga 
hinnaline tõukoer õnnetu otsa 
kaaneta kaevus ning tehno-
rajatise kui õnnetuse põh-
justanud objekti omanik pidi 
tekkinud kahju ehk koera ostu-
hinna selle omanikule hüvi-
tama.

Siinkohal tuletan maa-
omanikele ja tehnorajatiste 
omanikele meelde vajadust 
hoolitseda selle eest, et kaevud 
oleksid pidevalt kaante või 
luukidega kaetud, et inimeste ja 
loomade liikumine ei oleks 
ohtlik.

Samuti palume inimesi 
kaaneta kaeve märgates sellest 
koheselt valda teavitada. Nii 
saame üheskoos õnnetused ära 
hoida.

Ettevaatust! Ilma kaanteta 
ohtlikud kaevud

Maamaks on riiklik maks, mis laekub maa asukohajärgse koha liku 
omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu summa saadakse maa 
maksustamishinna kor rutamisel maamaksumääraga. Maamaksu 
määr on üldjuhul 0,1-2,5 (alates 2002. aastast) protsenti maa 
maksustamis hinnast. Maksumäära kehtestab kohaliku oma-
valitsuse volikogu aastaks.

1. jaanuar 2013 hakkab kehtima maamaksuseaduse muudatus, 
mille kohaselt vabas tatakse kodualune maa maa maksust. Alates 
2013. aaastast saab maksuvaba olema maa, millel asuvas elamus 
on maksu maksja elukoht vastavalt rah vastikuregistri andmetele. 
Va bastust on võimalik saada vaid ühe maatüki osas. Kohalduv 
maamaksuvabastus toimub automaatselt.

Maksuvabastuse eeldused on alljärgnevad:
• Maamaksu vabastuse saab isik, kes on füüsilisest isikust 

maksukohustuslane, üld juhul on selleks maa omanik. Reformimata 
maa puhul on selleks kasutaja, hoonestus õiguse puhul hoonestaja 
ning kasutusvalduse puhul kasu tusvaldaja.

• Maamaksust vabastatava maa sihtotstarve peab olema 
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku* osas.

• Maatükil asub hoone, milles on maaomaniku elukoht 
vastavalt rahvastikuregistri and metele. 

• Vabastust rakendatakse tiheasustusega alal (linnas, kü las, 
alevis või alevikus) kuni 1500 m2 ulatuses, haja asus tu sega alal kuni 
kahe hektariline maatükk. 

• Kaasomanikud on vabas tatud maamaksust vastavalt oma 
osaluse proportsioonile. Vastavalt maamaksu seadusele § 11 
loetakse ühisomanikud võrdseks kaasomanikega. Kor teriomandite 
maksuvabastus ei lähe kaasomandi alla vaid arves tatakse vastavalt 
üldise maksu soodustuse tingimuste alusel.

• Vabastus kehtib ka hoone ühistu liikmetele osamaksude 
proportsiooni osas. 

NB!  Vabastuse saamiseks on vajalik, et kõik nõutud tin gimused 
oleksid täidetud. 

Kuigi tingimuste täitmisel on määravaks järgmise aasta esimese 
päeva seis, palume oma andmeid kontrollida vara kult, et ei tuleks 
üllatusi. Eriti tähelepanelikud peaksid olema maatulundusmaal 
eluaset oma vad kodanikud, et täidetud oleks õuemaa kõlvikuline 
koos seis.

*Õuemaa kõlvikuline osa tähendab, et maaüksuse mõõ-
distamisel on ära määratletud õue ala, mis on ka katastri kaardil.

Küsimuste korral pöörduda Jõelähtme vallavalitsuse maa-
osakonna peaspetsialist Triin Lindau poole tel nr 60 54 853 või e-
mail triin.lindau@joe lahtme.ee

Triin Lindau

Ülevaatlikult 
maamaksust
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Harjumaa liinidel nr. 104, 104A, 
104B,106 ja 106A on osa bussi-
juhte arvatavasti pahatahtlikult 
rikkunud kassaaparaate/vali-
daatoreid, mille tulemusena ei 
ole võimalik ühiskaardile laadi-
tud raha eest sõidupiletit osta. 

Mina keeldusin maksmast 
sularahas, kui validaator ei toi-
mi nud (juht ütles mulle, et kaar-
dil polevat raha). Olen intsi-
dendi kohta esitanud kaebuse 
Harjumaa Ühistranspordi 
Kesku sele ja ilmneb, et taolisi 
kaebusi on neile laekunud mit-
meid just selle suuna liinidel 
reisijatelt.

Seega pean oma kodaniku-
kohustuseks hoiatada kõiki 
reisijaid:

• Ühiskaardid (ka need, mil-
lele on laetud perioodikaardi 
maksumus) tuleb bussi sise-
nedes valideerida (piiksutada) 
ja ärge uskuge bussijuhti, kui ta 
ütleb teile, et pole vaja oodata 
seda “piiksu”; 

• sularahas makstes tuleb 
alati võtta pilet ja mitte uskuda 
bussijuhi juttu mittetöötavast 
aparaadist;

• kasutage kindlasti Harju-
maa ühiskaarti pileti ostmiseks 
(raha laadimiseks); 

• mida vähem maksate sula-
rahas, seda edukamalt saame 
üheskoos võidelda bussi juh-
tidest sulidega, kes ikka ja jälle 
eelistavad sularaha ja varas-
tavad meie raha (enamasti 
õhtustel reisidel);

• ühiskaardi kasutamisega 
(piiksutamisega) fikseerime 
oma reisi ja ühis trans por di-
keskus saab planeerida pare-
maid bussiteenuseid meie kõigi 
jaoks.

Iga kord, kui märkate ühis-
kaardi kasutamisel mingisugust 
ebaharilikku tegevust juhi poolt 
või kui validaator (väidetavalt) 
ei tööta, teatage koheselt bussis 
olles sellest telefonil 6406780 
või esitage kaebus toimunud 
intsidendi kohta hiljem meili 
teel info@harjuytk.ee ja Harju-
maa Ühistranspordi Keskus on 
teile väga tänulik.

Kõik validaatorid/kassa apa-
raadid on töökorras!

Tiiu O., Loolt

Lugejakiri

Hoiatus 
Harju maa 
liinidel 
sõitjatele

 Ees ootav pühadeaeg 
suurendab inimeste kulu-
tusi, mida osa püüab katta 
laenurahaga. Hoogustub 
krediitkaartide kasu ta-
mine, järelmaksu võtmine 
ning samuti elavneb kiir-
laenuturg. Tarbija kaitse-
amet annab seetõttu ini-
mestele nõu, millele kre-
diidilepingute sõlmimise 
puhul tähelepanu pöörata.
• Mõtle põhjalikult läbi, kas 
ost, mille jaoks laenuraha vajad, 
on ikka hädavajalik ja kas kre-
diitkaardi kasutamine, järel-
maksu või laenu võtmine on 
ostu finantseerimiseks kõige 
mõistlikum. Ehk kannatab os-
tuga oodata nii kaua, kuni oled 
vajaliku summa oma sisse tule-
kutest kõrvale pannud.
• Kui oled otsustanud lae nu-
raha kasutamise kasuks, võik sid 
kaaluda erinevate krediidi-
andjate pakkumisi (võta enne 
otsuse tegemist pakkumine ka-
helt-kolmelt erinevalt firmalt).
• Tingimuste võrdlemiseks kü-
si koos pakkumisega tarbija-
krediidi teabelehte, kus on lühi-
dalt kirjas Sinu jaoks olulisemad 

lepingutingimused. Teabelehel 
peab kirjas olema: 
 • laenusumma suurus,
 • aastane intressimäär,
 • krediidi kulukuse määr,
 • kuumakse suurus,
 • viivised,
 • kõikvõimalikud muud võlg-
nevusega lisanduvad tasud,
 • lepingust taganemise või-
ma lused.
• Kui soovid, peab krediidi-
andja lisaks teabelehele Sulle 
andma ka lepinguprojekti koo-
pia, et sellega põhjalikult enne 
allkirjastamist tutvuda.
• Pärast lepingu sõlmimist on 
Sul taganemiseks aega 14 
päeva.
• Kui taganed lepingust 14 päe-
va jooksul, ei pea Sa kre-
diidiandjale esitama põhjen-
dusi, kuid oled siiski kohustatud 
tasuma intressi perioodi eest, 
mil Sa krediiti kasutasid.
• Kui soovid raha lepingus 
ettenähtud ajast varem tagasi 
maksta, pead arvestama leppe-
trahvi maksmisega.

Rohkem infot saab veebilehelt 
www.laenatargalt.ee ja tarbija-
kaitseameti kodulehelt www.
tarbijakaitseamet.ee/raha. 
Samuti võid helistada tarbi ja-
kaitseameti nõustamistelefonile 
1330 või 6 201 707.

Vald on saabuvaks 
talveks valmis

Tarbijakaitseameti 
pühade-eelne meeldetuletus

 Taas muutuvad päevad 
lühemaks ja pime, lumine 
ja külm talveaeg on 
tulemas. Vald korraldab 
teede talvist hooldust 
samamoodi kui eelmisel 
aastal.
Indrek Mäeküngas,
valla kommunaalnõunik

Talihooldetöid valla teedel teeb 
Teehoolduse Grupp OÜ, kes 
omab pikaajalist talviste tee-
hooldetööde kogemust ja vaja-
likku tehnikat tulemaks toime 
lumetõrjetöödega valla teedel. 
Möödunud talve kogemus näi-
tas, et ettevõte sai oma töödega 
hakkama. 

Valla ja ettevõtte vahel sõl-
mitud lepingu objektiks on Jõe-
lähtme vallas asuvate teede ja 
tänavate talviste tee hooldus-
tööde ning heakorratööde teos-
ta mine ajavahemikul 01. ok-
toober 2011 – 15. aprill 2015.

Ettevõte pakub ööpäeva-
ringset kliendi- ja dispetšer-
teenistust telefonil 621 7740 ja 
e-aadressil info@teho.ee, edas-
tatakse ka infot masinate töö-
korralduse ja liikumis marsruu-
tide kohta.

Teed kahes nimekirjas
Tavaolukorras on lepingu-

partneril teede talihoolduseks 
neli sahkmasinat ja kaks libe-
dus-tõrje puisturit. Kestvate 
tuiskude ja lumesadude korral 
pannakse tööle suure võim su-
sega rootormehhanismid lume 
teisaldamiseks teemaalt.

Hooldatavate teede ja täna-
vate nimekirjad on määratlenud 
Jõelähtme vallavalitsus, teede 
seisunditasemed tulenevad 
majandus- ja kommuni katsioo-
ni ministri määrusest.

Vallas asuvad teed on jao-
tatud kahte nimekirja:

1. põhinimekirjas ning ava-
likus kasutuses olevateks tee-
deks, millel tehakse teehool-
dustöid vastavalt kehtestatud 
teehooldusnormidele;

2. lisanimekirjas olevateks, 
millesse kuuluvad erateed. Nen-

de teede hooldust (lume lük ka-
mist) saavad kinnistute omani-
kud valla kulul tellida kuus 
korda talveperioodil, sellest roh-
kemate kordade eest peavad 
kinnistuomanikud tasuma otse 
teehooldusettevõttele.

Lisanimekirjas olevate teede 
hooldust saab tellida kommu-
naalnõunik Indrek Mäeküngase, 
605 4868 ja 50 52 086 ning 
e-aadress indrek@joelahtme.ee, 
kaudu. Nimekirjades ei ole riigi-
teede või valla teedega külg-
nevate talude juurdepääsuteid, 
mis viivad talumajadeni. Nende 
teede hooldushuvi ja -kohustus 
on kinnistu omanikul.

Tasub aegsasti valmis olla
Vald soovitab kinnistu oma-

nikele ning erateede valdajatele, 
kelle talud või kinnistud piir-
nevad lisanimekirjas olevate 
teedega või kelle kinnistud 
piirnevad hooldatavate teedega, 
leida eelolevat talve arvestades 
aegsasti teenusepakkujad teede 
talihoolduseks, et vältida lühi-
keste reageerimisaegade tõttu 
ülepaisutatud teenuste hindu.

Erateede omanikud võiksid 
tähistada teed tokkidega, et 
lumelükkajad leiaksid lume alt 
õige teetrassi. Talvisel ajal on 
abiks kindlasti tuisuväravad, 
mida on lihtne teha näiteks 
euro alustest. Nende õige asu-
koht on ca 15 meetri kaugusel 
teest.

Hooldatavad teed kuuluvad 
valdavalt II seisunditaseme 
hool dusklassi. Antud seisundi-
taseme kohaselt tehakse lume-
tõrjet 12 tunni jooksul alates 
lumesaju algusest. Sõltuvalt 
lumesaju intensiivsusest tehak-
se vajadusel korduvat lume-
tõrjet. Kui sadanud koheva 
lume kihi paksus on alla viie 
sentimeetri või lörtsikihi paksus 
alla kolme sentimeetri, lume-
tõrjet ei teostata.

Teeolud sõltuvad 
inimestest

Reeglina tehakse lumetõrjet 
tee kõvakatte servast servani, 
kuid sageli osutub see või ma-
tuks parkivate autode, kinnistu-
omanike poolt tee äärde pai-

gutatud kivide, puude ja põõ-
saste okste vms tõttu. Sellest 
tulenevalt võib lumerohkel tal-
vel tee muutuda kitsamaks kui 
ette nähtud, kuna lume väljaveo 
kohustus sõlmitud lepinguga 
puudub. 

Samuti võib jääda tee üldse 
koristamata kui parkivate sõidu-
kite või ehitiste vaheline läbi-
pääs on väiksem kolmest meet-
rist. Sellisel juhul jätkab tee-
hooldusmasin tööd teistel tee-
del ning pöördub koristamata 
teele tagasi enne piirkonnast 
lahkumist. 

Kõik takistused, mis segavad 
lumetõrjet teedel, fikseeritakse 
teehooldusfirma kliendi tee nin-
duses, kuhu Jõelähtme valla 
elanikud võivad info saamiseks 
või edastamiseks pöörduda.

Teehooldusettevõte saab 
teha teede puhastust ja libedus-
tõrjet kvaliteetselt ning kiiresti 
vaid koostöös valla elanikega. 
Seega on valla ja teehooldus-
ettevõtte soov, et kinnistu-
omanikud eemaldaksid teega 
piirnevalt alalt sinna paigal-
datud kivid tee servast vähemalt 
1,5 meetri kaugusele ning kär-
biksid samuti puude ja põõsaste 
oksi, et töömasinad ei saaks 
vigastada.

Valla poolset kontrolli (ja 
vajadusel ettekirjutusi) hakkab 
tegema korrakaitseametnik.

Riigimaanteed
Riigimaanteid hooldab 

Maan teeameti põhja regiooni 
tellimusel OÜ ÜLE. Riigi maan-
teede maanteeinfo ööpäeva-
ringne infonumber on 1510, 
e-posti aadress info@teeinfo.ee.

Riigimaanteed on Tallinn-
Narva mnt, Nehatu-Loo-Lagedi 
tee, Lagedi-Kostivere tee, Maar-
du mõisa tee, Kostivere tee, 
Aruküla-Kostivere tee, Jõe läht-
me-Kostivere tee, Maardu-Raa-
siku tee, Aruvalla-Jägala tee, 
Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-
Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõe-
lähtme tee, Kiiu-Kaberneeme 
tee, Kaberla-Kaberneeme tee, 
Kalevi-Liiva tee, Kallavere-
Ül gase tee, Ellandvahe tee 
(2,1 km), Kiltri tee, Ruu-Ihasalu 
tee, Loovälja tee. 

 Jõelähtme kalmistu 
sissepääsutee ja värav on 
saanud uue ilme. Ehituse 
maksumuseks kujunes 
19 609 eurot. Kogu vaja-
minev raha saadi anne-
tusena Evald ja Ines Otsa 
käest sihtots tarbe lisena 
Jõelähtme kalmistu sisse-
käigu renoveerimiseks. 
Priit Põldma

Evald Ots sündis 22. juunil 1914. 
aastal Neeme külas, Jõelähtme 

vallas. Ta käis Jõelähtme koolis 
ja Teise Maailmasõja lõpuaastail 
teenis vabatahtlikuna Soome 
mere väes ja sügisel 1944 põge-
nes Raumast Öregrundi, põhja-
poole Stockholmi.

Renoveerimistöid teostasid 
Rändmeister OÜ, Ökoprojekt 
OÜ ja Expeedzip OÜ. Ehitustöid 
aitas korraldada Toivo Lend.

Jõelähtme vallavalitsus tä-
nab kõiki abilisi. Loodame, et 
see tulemus jääb pikaks ajaks 
pü si ma ja inimesed, kes külas ta-
vad Jõelähtme kalmistut saavad 
sellest meeldivalt innustust hoi-
da korras ka oma esivanemate 
ja sugulaste hauakalmud. 

Jõelähtme kalmistu sissekäik 
renoveeritud

Sellise ilme sai Jõelähtme kalmistu sissepääsutee ja värav pärast Evald 
ja Ines Otsa käest saadud annetuste abil tehtud reno vee ri mis töid. 

 Priit Põldma

Bussides olevad validaatorid on 
töökorras ja ühiskaardiga, kuhu 
raha on peale laetud, saab sõidu 
eest tasuda.   Allar Viivik

Kui reeglina tehakse lumetõrjet tee kõvakatte servast servani, siis selleks on vajalik, et tee ääres ei pargiks 
töid segavad sõiduautod ega muud kinnistuomanike poolt tee äärde paigutatud takistused.     Martin Rits



 Kas teadsite, et Peter-
buri maanteest vaid kolm 
kilomeetrit lõuna poole, 
iidsel paetasandikul, õhtu-
tuledes kaugelt paistva 
Kostivere aleviku keskel 
suurte põlispuude vaikuses, 
oli mõis? Ja kas teadsite, et 
see mõis on seal tänini alles 
ning on, läbi vastloodud 
kultuurimõisa, sündinud 
uuesti elule. 

Valdo Rebane
Irina Pärila 

Tihtilugu selgub, et Kostiverest 
suurt midagi ei teata. Mäle-
tatakse, et seal kusagil oli sama-
nimeline sovhoos, aga mis oli 
enne, mis on praegu ja mis 
tuleb homme? Ei teata!

Kostivere küla tekkis oma-
aegse tähtsa maantee – prae-
guste Tallinna-Narva ja Tallinna-
Tartu maanteede eelkäija äärde 
juba muinasajal. Küla esma-
mainimine ürikutes on 1241. 
aastast, kuid külaks kujunemine 
oli pikka aega enne seda. Jõe-
lähtme metsatud paeväljad on 
inimestele elupaika pakkunud 
aastatuhandeid. Soodne asu-
koht ja aktiivne kaubandustee 
olid eelduseks, et juba 750 aas-
tat tagasi sinna ka oma mõis 
koos vesiveskiga tekkis. 

Ime ootuses
Sajandite jooksul on mõis 

vahetanud mitmeid omanikke, 
sealhulgas kuuludes mõnda 
aega isegi nunnadele ja korra ka 
Tallinna Toomkirikule. Esimese 
Eesti Vabariigi ajal oli ta riigi-
mõis, sotsialismi ajal Kostivere 
sovhoosi keskus-kontor ning 
nüüd, taas Eesti Vabariigi ajal, 
kuulub Jõelähtme vallavalitsu-
sele.

Kostivere on viimastel aas ta-
kümnetel jõudsalt igasse suun-
da laienenud ja mõis on jäänud 
ta südameks. Kuna Kostivere 
mõis on aegade jooksul tugevalt 
mõjutanud kohalikku maaelu, 
võib teda juba ajaloost kultuuri-

keskusena käsitleda ja nüüdne 
vallavalitsuse algatus mõisast 
kultuurimõis kujundada, oli 
igati loogiline samm minevikust 
tulevikku. Seda enam, et Kosti-
verel omaenda rahvamaja puu-
dub.

Täna on Kostivere mõis 
muin suskaitse all ning lisaks 
ehitusloale peab taotlema ka 
Muinsuskaitseameti loa, et mi-
dagi kohendada, restaureerida, 
remontida. Lisaks muud pro-
jektid, kooskõlastused, load, 
tingimused. Teadagi ei saa aga 
ühtki kooskõlastust kiirelt ja 
hoopiski mitte tasuta. Just see-
tõttu toimuvad mõisa reno vee-
rimistööd väga aeglaselt ja kulu-
kalt – peavad ju lisaks kõigele 
muule ka ehitusmaterjalid ole-
ma kooskõlas muinsuskaitse 
nõuetega.

Läbi minevikusajandite vaa-
tavad meile puude alt vastu 
erinevad nii häid kui halvemaid 
aegu näinud kivihooned – neist 
enamus kahjuks kurvalt oma 
lootusetuna näivat lagunemis-
saatust ette aimates. Pärast sov-
hoosikorra lõppu jõuti neid hoo-
neid mitmeti omandada ja 
omas tada, kuid nüüdseks ei näi 
kusagilt uusomanikel ei korras-
tamis- ega ka rahastamishuvi 
tulema. Tõenäoliselt päästab 
selle mõisakompleksi oma hoo-
ne terikkusega tulevastele aega-
dele vaid muinasjutuline ime. 
Kahjuks ei tea hetkel keegi, mis 
on selle muinasjutu nimi.

Uus algus
Paljude teadjate ja esma-

joones just Kostivere oma rahva 
heameeleks jätkus valla valit-
susel tarmu mõisa peahoone 
vallale hoida. Ja täna näeb iga-
üks, et vald tahab olla ja oskab 
olla hooliv peremees. Muidugi 
tahame me kõik, et võimalused 
oleks reaalsest suuremad ja 
mesilasperena kihav tööliste-
armee lühikese ajaga selle mõi-
sahoone keldrist katuseni, pargi 
väravast tagumise saaresopini 
klantskenaks renoveeriks. Täna 
on see unistus teostatav ehkki 
küll vaid võimalustest lähtuvate 
rahasüstide ning jupp-jupiti 
teostatavana. 

24. veebruaril 2012. a. oli 
Kostiveres piduküllane päev – 
lisaks Eesti Vabariigi aasta päe-
vale ja Jõelähtme valla 20-ndale 
asutamisaastapäevale avas 
uksed vastloodud Kostivere kul-
tuurimõis värskelt renoveeritud 
ilusa saali ja paari kõrval ruu-
miga. Avalindi lõikasid läbi 
Jõelähtme vallavanem Andrus 
Umboja, renoveerimise korral-
dajatena MTÜ Kostivere Seltsi 
juhatuse esimees Tõnu Truu-
maa ja projektijuht Margit 
Pärtel. 

Kultuurimõis sai avatud 
lootusega ümbruskonna kul-
tuurielu elavdada ning vabaaja 
sisustamine ühtse juhtimise 
alla tuua. Selleks tuli leida kul-
tuurimõisale juhataja. Uuest ja 
tühjast kohast alustamiseks 
vastasid töökuulutusele tosina-
jagu julget tööotsijat. Kandi-
daatide seast valiti välja Irina 
Pärila.

Tegevust jagub
Irina oli aastaid rahva kul-

tuurikeskuse rahva kultuuri-
spetsialist Raplamaal. Tema 
tööpõllule mahtus kõik, mis 
vähemal või rohkemal määral 
rahvakultuuriga seondub. Ta sai 
oma tööga väga hästi hakkama 
ja tal ei olnud mingit vajadust 
oma töökohta muuta. Kuid 
soov liikuda edasi ja peale-
hakkamisjulgus tõid Irina 
Kostiverre.

Ega päris alguses ei teadnud 
Jõelähtme vallas keegi täpselt, 
mida kultuurimõis tegema 
peaks ning milles seisnevad 
juhataja ülesanded. Alustamine 
käis koos loomise ja ideede 
seadmisega. 

Kõige alguses oli vabariigi 
aastapäev, kus esines ansambel 
Amabile ja publiku ette astus 
Kostivere kultuurimõisa vast-
loodud segakoor. Kuust kuusse 
on mõisas käinud palju küla-
lisesinejaid ja tehtud koolitusi. 
Nüüd on esimene aasta lõpu-
veerandisse jõudnud ja kul-
tuurimõisa tegemised nii ale-
viku kui valla tähelepanu all 
olnud ning aktiivset kaasa-
löömist saanud.

Enne, kui aastaarv uuega 

vahetub on Kostiveres mõndagi 
huvitavat veel kavas. Külla tule-
vad dirigentide Thea Paluoja ja 
Ave Sopp koorid, noortekeskuse 
neljandal sünnipäeval avame 
seal uue renoveeritud ruumi, 
tähistame advendiaega, vaa-
tame filmi Afganistani armid ja 
kohtume filmi tegijatega, tule-
mas on ka jõulud ja aasta-
vahetus. Sealt edasi juba uus 
aasta uute mõtete, tegemiste ja 
loodetud õnnestumistega.

Kultuurimõisa pere
Kostivere kultuurimõisa 

juhatab Irina Pärila, perenaine 
on Kersti Vaht, seenioridega 
tegeleb Anne Kanne ja noor-
sootöötaja on portugallane Joao 
Mendonca. Kultuurimõis on 
koduks mitmele kollektiivile. 
Näiteringi juhendab Kersti 
Laanejõe, segakoori Age Imala, 
seenioride lauluklubi Virve 
Lääne ja Ahto Nurk, lastele 
showtantsuringi teeb Tiiu Kass, 
nii lastele kui täisealistele õpe-
tab savitöökunsti Margit Pärtel 
ja näputöökambri juht on Kaili 
Raamat. Enne omaette tegut-
senud Kostivere noortekeskus 
ja eakate päevakeskus on koon-
datud kultuurimõisa juhtimise 
alla.

Kuna Joao Mendonca otsus-
tas naasta oma kodumaale, siis 
kuulutati konkurss noorsoo kes-
kusele uue juhi leidmiseks. Uus 
töötaja peaks alustama veel 
enne aastavahetust. 

2012. aastal osales Kostivere 
eakate lauluansambel Rukkilill 
Harjumaa memme-taadi peol, 
segakoor Jõelähtme-Kuusalu 
laulu- ja tantsupeol, täiskas-
vanute näitering Raplamaal 
Järvakandis harrastusteatrite 
suvekoolis. 

Kavandades kultuurimõisa 
rolli ja tegevust on hea koostöö 
Kostivere Küla Seltsiga (Kadi 
Truuleht) ja Kostivere Seltsiga 
(Tõnu Truumaa) vaid igati ka-
suks tulnud. Mitmed suuremad 
tegemised toimuvadki koos-
tööna. Mitmekülgset koostööd 
jagub ka väljapoole oma ale-
vikku – koos Vandjala külaga 
(Tiia Välk) ja Kostivere Küla 
Seltsiga viidi läbi I Kostivere 

Mõisamängud. Mõtteid on 
kogu nenud rohkem kui teos-
tada jõuti – eks järgnevad aastad 
lisavad oma ja uut.

Laste suvine töömalev Kosti-
vere kooli ja noortekeskuse eest-
vedamisel toimus osaliselt kul-
tuurimõisa territooriumil. Sel 
ajal külastasid mõisa endiste 
sakslastest omanike järeltulijad 
(Saksamaalt) ja avaldasid siirast 
heameelt, et nende kunagine 
esikodu on nüüd vahepealsest 
unustusest taas kõigi kohalike 
elanike teenistusse saanud ja 
elule ärganud.

Ideed on oodatud
Kui mitmel pool Eestimaal 

püütakse kultuuri arvelt kokku 
hoida ning mõnel pool on rah-
vamajadki millekski muuks 
muu detud, siis Jõelähtme vallas 
otsustati teisiti – avati täiesti 
uus kultuuriasutus, mis lisaks 
ülalpidamis- ja korraldus kulu-
dele vajab lisakulutusi renovee-
rimiseks ja püsimiseks, arengust 
rääkimata. Kuigi raha napib 
alati ja lihtsaid finantsskeeme 
samahästi kui polegi, on Jõe-
lähtme vallas elanike elukesk-
konna väärtushinnangud pai-
gas.

Kultuurimõisas on omale 
koha leidnud MTÜ Kostivere 
Küla Selts, MTÜ Kostivere Selts, 
Eesti Post, MTÜ Kostivere Tera. 
Mõisa saali kasutavad Jõe läht-
me muusika- ja kunstikool ning 
Kostivere kool. Kostivere kul-
tuuri mõis on avatud nii oma 
aleviku kui kogu valla rahvale. 

Kostivere kultuurimõisal on 
soovi koondada enda juurde 
veel uusi huvialasid ja vaba-
tahtlikke tegevusi. Et need, kes 
tunnevad rõõmu ühistegevusest 
saaksid seda jagada rohke-
matele. Juhataja plaanib uuel 
aastal käivitada mõttekoja, 
kuhu oodatakse kõiki teavet 
saama ja omaenda uusi ideid 
avaldama. Et minevikust tarmu 
leides olevikumuresid ületades 
jõuda homsesse ühiste soovide 
ja paremate lahendustega. 

Kostivere Kultuurimõis: 
www.kultuurimois.eu ja 
http://www.facebook.com/
kultuurimois
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Kostivere kultuurimõisa lugu
Kostivere kultuurimõisas savitöökunsti õpetav Margit Pärtel näitamas mõisakompleksi tutvustavat infotahvlit.      Martin Rits

Rozeta Meos 
pälvis UNICEF-i
aastapreemia

 Koos laste heaks – just 
sellise egiidi all tegutsev 
üleilmne ÜRO Lastefond 
UNICEF Eesti Rahvus komi-
tee jagas reedel, 23. no-
vemb ril kätte 2012. aasta 
Sinilinnu aastapreemiaid. 
Seekord pälvis hinnatud 
preemia Loo keskkooli huvi-
juht ja kauaaegne Jõe-
lähtme Lastekaitse Seltsi 
tegevjuht Rozeta Meos.

Priit Põldma

Rozeta pälvis preemia enam kui 
kümne-aastase tubli töö eest 
paljudes UNICEF-i ette võtmis-
tes ja projektides: Väike heategu, 
Ma olen ettevõtlik, Lapse õigu-
sed ja kohustused, Märka ja 
hooli jt. Auhinna üleandmisel 
märgiti ära, et ta on suutnud 
oma koolis huvitegevuse rajada 
väärtushinnangute- ja kasva tus-
töökeskseks. 

Ettepaneku UNICEF-ile Si-
nilinnu preemia laureaadiks 
tun nustamiseks tegi Loo kesk-
kooli direktor Ants Rebane. 
Preemiat olid Toompea lossi 
valges saalis üle andmas Eesti 
Vabariigi Riigikogu esimees Ene 
Ergma ja ÜRO Lastefondi 
UNICEF Eesti Rahvuskomitee 
president Elle Kull. 

Loo kooli direktor Ants Re-
base sõnul on Rozeta süda ja 
hing vabatahtliku töö küljes 
kinni sama kõvasti kui kutsetöö 
küljes kooliski.  “Töö ja har-
rastuse ühendamine annab 
Rozetale hea võimaluse kuulata 
laste muresid ja alati ka abiks 
olla,” ütles Rebane.

Preemiatega tunnustatakse 
neid inimesi, ühendusi ja ette-
võtteid, kes on tänavu silma 
paistnud mõne heateo või oma 
tegevusega Eesti laste heaks. 
Kokku anti tänavu välja üheksa 
Sinilinnu aastapreemiat ja kolm 
UNICEF-i hõbedast tänu me-
dalit.

Veel pälvisid preemia Ida-
Tallinna keskhaigla sünnitus-
osakond, Urmo Kübar, Ana Kon-
tor, Antti Lääts, Margit Ott, 
Janika Usin, Hurma Kinnas-
Naarits, Mikk Granström ja 
Lions klubi Pärnu piirkond.

Hõbedase tänumedali lau-
reaadid olid Anne Kruuse, Eve-
lyn Mikomägi ja Pille Valdek.

ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rah -
vuskomitee presidendi Elle Kulli 
ning Eesti Vabariigi Riigikogu esi -
mehe Ene Ergma vahel Sini linnu 
aastapreemia pälvinud Loo kesk -
kooli huvijuht ja kaua aegne Jõe -
lähtme Lastekaitse Seltsi tegev -
juht Rozeta Meos.   Priit Põldma



 Kui Kaberneeme sadam 
endale paari aasta eest uut 
rentnikku otsis, haarasid 
kolm sõpra võimalusest 
kinni ja rajasid sadama-
hoonesse restorani. Vaevalt 
oskasid mehed toona aga 
unistada, et peagi on tegu 
Eesti parima pererestorani 
ja paremuselt kolmanda 
söögikohaga riigis.
Martin Rits

Martti Siimann, Tõnis Siigur ja 
Marko Zukker tahtsid tõestada, 
et head toidukohta on võimalik 
teha asukohast sõltumata. Nen-
de käte ning pilgu all valminud 
OKO Resto on selle ehedaks 
tõestuseks. Heledates toonides 
valgusküllased ja hubase inter-
jööriga ruumid meelitavad 
mere  vaateid, ja mis peamine, 
võrratuid söögielamusi nautima 
inimesi üle Eesti ja kau ge-
maltki.

“Loomulikult on nii suur 
tähelepanu ja kõrged tunnus-
tused meile väga suur üllatus. 
Esimesele suvele tagasi vaa-
dates peame endale ka veidi 
tuhka pähe raputama ning tun-
nistama, et ei saanud suure 
nõudlusega ideaalselt hakka-
ma,” tõdeb üks omanikest 
Martti Siimann. Ometi on alati 
endast antud kõik ning pingu-
tatud klientide heaolu nimel 
sajaprotsendiliselt. 

Üks suur perekond
See tuleb Siimanni sõnul 

kõige paremini välja suhtu mi-
sest, millega tööd tehakse. 
Pererestoranina võetakse käed 
avali vastu nii pisikesed imikud, 
juba ringijooksvad lapsed, nen-
de vanemad kui ka vana va-
nemad. Kõik on alati teretulnud. 
“Meie Resto on üles ehitatud 
nagu kodu – on lastetuba, 
söögituba, köök ja elutuba. Mul 
on endal palju lapsi ning tean 
mitmeid kohti, kuhu ma ei saagi 

nendega minna, aga siin on 
meil lastenurk, lastemenüü ja 
teenindajad viivad vahest lapsi 
kööki suhkruvattigi tegema,” 
räägib Siimann sõbralikust suh-
tumisest, mis pole mujal alati 
nii iseenesest mõistetav kui 
OKO Restos.

OKO töötajad moodustavad 
ühise perekonna, mille liikme-
teks on võetud ka kõik külalised. 
Teenindajaid on püütud leida 
kohalike hulgast, seda eriti suve-
kuudel. Kokad on enamikus 
otse koolipingist ise välja kooli-
tatud. Köögis juhatab avamisest 
saati peakokana vägesid varem 
mitmes tuntud restoranis töö-
tanud Joonas Koppel. Köögi-
poolel on suure panuse andnud 
ka üks omanikest, Eestis kõrgelt 
hinnatud kokk, Tõnis Siigur.

Katsetamist jagub
Tipptasemel toidumeistrite 

kätt on OKOs sööke vaadates ja 
proovides raske mitte tunda. 
Nii palju kui võimalik kasuta-
takse toiduvalmistamisel, aga 
ka nõude ja iluasjadena ära 
ümbruskonnast pärit värskeid 
saadusi. “Proovime külastajaid 
serveerimisel üllatada, näiteks 
kasutame üsna palju puitu ja 
sammalt siitsamast metsast,” 
toob peakokk Koppel näite. 
Mehe sõnul on koha õhkkond 
ja merelähedus nii erilised, et 
loovad juba iseenesest rahul-
olutunde nii töötajates kui 
külastajates.

Rutiini köögis ei tunta ning 
eksperimenteerimist jagub iga 
roa kallal. Nii ei maksa imestada, 
kui üks hetk on laual magustoit, 
mille koostisosadeks on kohu-
piim, kuusevõrseiiris, oksad, 
muld ja mustsõstar. Lauale 
saabudes üllatab “sipelgapesa” 
nime kandev dessert aga ka 
ehtsate ja täiesti söödavate 
sipelgatega. “Kui sipelgad meile 
grilli sisse pesa tegid, tuli olu-
kord kuidagi loovalt ära kasu-
tada,” naljatleb Koppel. 

Põhiroogade juures üri ta-
takse iga päev vähemalt lisan-
dite osas midagi muuta. Pea-

koka sõnul tuleb lahtise ja 
mängulise menüü hoidmine 
ainult kasuks. Seda mängulisust 
ja efektseid serveerimisviise 
hindavad ka need, kellele see 
mõeldud on. “Ikka kutsutakse 
lauda, plaksutatakse või tahe-
takse koos pilti teha,” ei tee Kop-
pel saladust, et külastajatele 
tema söögid maitsevad. 

Toimub palju
Menüü ei ole OKOs suur, 

seega paksu raamatut lapata ei 
tule ning valik on üsna lihtne 
sündima. Peakoka sõnul on läbi 
aegade kõige müüvam olnud 
päevakala. “See on alati värske 
ja pärit Eestist või Põhjamaadest, 
igasuguseid imelikke Egiptuse-
äärseid kalu me siin ei paku,” 
selgitab Koppel. Järgmisest 
suvest plaanitakse rajada ka 
oma ürdiaed ning kasvuhoone, 
kust lisaks kalameestelt saa-
davale värskele kalale hakkab 
söögilauale jõudma ka ise kas-
vatatud köögivili.

Tulevikuplaanidest rääkides 
toob Martti Siimann välja soovi 
arendada söögikoha kõrvale 
jäävat ranna-ala. “Tahame, et 
rand oleks korras, tooksime siia 
toolid, avaksime ehk rannabaari 
ja elavdaks üldse siinset elu-
olu,” räägib Siimann. Kevadest 
on plaanis restorani teisel kor-
rusel hakata pakkuma ka maju-
tust. “Vajadus on tingitud 
sellest, et toit ja vein käivad tihti 
käsikäes ning napsitanud ini-
mesi me kindlasti rooli taga 
näha ei taha. Ja koht on puh-
kamiseks samuti ilus,” lisab ta.

Värskelt on OKO perel selja 
taga ka esimene Kaberneeme 
restoraninädal, mille eesmär -
giks oli propageerida väljas 
söömist ning näidata end tu-
levastele sõpradele. Iga kuu 
toimub OKOs ka Sõprade Eine 
ehk õhtusöök, kuhu mahu-
tatakse kuni 60 soovijat head 
toitu maitsma ja muusikat 
nautima. Esinemas on varase-
malt käinud näiteks Tanel Pa-
dar, Marek Sadam, Jäääär ja 
Veronika Portsmuth. 
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Eesti tipprestoran Kaberneemes

 16. novembri hommikul 
kõlasid Neeme rahvamajas 
kaunid helid. Eesti inter-
preetide kontserdisarja 
“Impressioonid koertest, 
inglitest ja haldjatest” raa-
mes mängisid Diana Liiv kla-
veril ja Toomas Vavilov klar-
netil. Esitati Prantsuse heli-
looja Claude Debussy, kelle 
sünnist täitus augusti kuus 
150 aastat, ja Eesti heli looja 
Hillar Kareva muusikat. 

Kärt Toompuu

Ajaloost on hulgaliselt näiteid, 
kus heliteosed ei ole erinevatel 
põhjustel aastaid või aastasadu 
jõudnud muusiku repertuaari 
ega kontserdisaali. Hillar Kareva 
sulest valminud kolmeosaline 
“Klarnetisonaat” valmis juba 

1972. aastal, kuid teadmata 
põhjustel pole seda varem män-
gitud. Teos lebas üle 40 aasta 
Teatri- ja Muusikamuuseumi 
riiulitel. Seni tundmata teose 
“Klarnetisonaat” maailma esi-
ettekande kuulajaiks olid Nee-
me kooli õpilased ja reede vara-
hommikul rahvamajja kogu ne-
nud muusikahuvilised.

Hillar Kareva (1931-1992) oli 
helilooja ja pedagoog. Tema 
loomingu põhiosa moodustab 
programmiline kammer muu-
sika, mis on kuulunud paljude 
Eesti interpreetide mängukavva. 
Ta on kirjutanud teoseid soolo-
pillidele, millele on vähe reper-
tuaari. Vokaalmuusika osakaal 
on tema loomingus väiksem. 
Kõige populaarsemad on muu-
sikute seas tema saksofoni-
teosed.

2003. aastal algatati Eesti 
Muusikaakadeemias rahvus-
vaheline Kareva-nimeline sak-
sofoni- ja trompetimängijate 
võistlus.

 Jõelähtme vallavalitsuse 
tellimusel istutati Loo 
aleviku bussipeatuse ja poe 
vahelisele haljasalale püsiv 
jõulukuusk. 

Priit Põldma

Kuusk toodi koos juurte ja 
mullapalliga Ruu-Ihasalu tee 
ääres asu valt tulevaselt raie-
langilt ja saab uues elukohas 
püsivalt ehtima Loo aleviku 
kesk väljakut.
Varasemalt on alevikus jõulu-
puuna kasutatud kas metsast 
maha saetud ja kohaletoodud 
kuuske või on ehitud üle tee 
asuvaid puid. Uue kuuse ümber 
on istutatud 36 kadakat, mis 
moodustavad platsile kena 
ansambli. Dendroloogide arva-
tes on detsembris sellise suure 
puu ümberistutamine võimalik 
ja lootust on, et puu kasvama 
läheb. Ettevõtmise parema õn-
nestumise huvides on vald telli-

nud ümberistutamise oma ala 
asjatundjatelt – OÜ Kesk linna 
pargid.

Jõelähtme vallavalitsuse 
kom munaalnõunik Indrek Mäe-
künka sõnul on sellise suu re, 
ligi seitsmemeetrise kuuse 
ümberistutamine suhteliselt 
riskantne tegevus. Vaatamata 
oma suurusele ja lopsakusele 
vajab puu edasiseks kasva ma-
minekuks häid tingimusi nii 
ilmataadi, uue kasvukoha pin-
nase kui ka inimeste poolt. 

Veel korralikult juurdu ma-
tuna võivad saatuslikuks saada 
nii liigne kuumus, tuul kui ka 
lihtsalt puu otsa ronimine ja 
vandalism. Advendiaja alguseks 
siiski puu ehitakse ja turvalisuse 
mõttes paigaldatakse ka ümber 
lisatoestus.

“Loodetavasti soosib puu 
kasvamaminekut nii hea ilm 
kui ka inimeste jõulumeelne 
käitumine ja me ei pea kuuske 
uuesti püsti aitama nagu juhtus 
eelmisel aastal mitmeski kohas 
mujal,” ütleb Mäeküngas.

Loo alevikku istutati püsiv 
jõulukuusk

Maailma 
esiettekanne

Restorani külastanud Karin Tein kiitis juustupallidega 
kaneelist tomatisuppi ning kokkade vaeva, mida 
nähakse serveerimisel ja toidu huvitavamaks 
muutmisel. Häid sõnu jagus ka teeninduse, interjööri 
ja ilusa vaate aadressil. 

Sisustus OKO Restos on heledates toonides ja maitsekas, see ei tähenda aga seda, et sisse tohib astuda vaid 
ülikonnas või kleidis, vastupidi villastes sokkides ringijooksvad lapsed ja kodustes riietes täiskasvanud on siin 
täiesti igapäevane nähtus, millele viltu ei vaadata.   

OKO Resto peakokk Joonas Koppel julgeb köögis 
söökide kallal eksperimenteerida. Küla listele pole 
üllatus see, et söögid hästi maitsevad, küll aga võib 
hingetuks võtta serveerimis kunst. 

3 × Martin Rits

Kuusepuu metsas "kolimist" ootamas.   Indrek Mäeküngas
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Kultuurikalender
• Loo Raamatukogus rändnäitus – Luulesõit. Näitus koosneb 
järgmistest osadest:
*luulelindistused, mida on võimalik kõrvaklappidega kuulata;
*video, mida on võimalik vaadata ja kõrvaklappidega kuulata;
*fotod 2011. aasta luulesõidult (fotograaf Alisa Javits);
* infotahvlid luulesõidust.
Korraldaja Loo raamatukogu, Kersti Laanejõe 6080760
• 1. ja 2. detsember kell 9.00-17.00 Neeme rahvamajas esmaabi 
koolitus. Korraldaja Neeme Vabatahtlik Tuletõrjeselts, Martin Mäe-
mets
• 1. detsember kell 15.00 Jõelähtme rahvamajas Corelli Music – 
jõulumuusika festivali avakontsert. 
Esineb ansambel Kamber solistid, Risto Joost (kontratenor), Tõnu 
Jõesaar (viola da gamba), Robert Staak (archiliuto, teorb), Imbi 
Tarum (klavessiin). 
Kavas “Music for a While” (imelised soololaulud kontratenorile: 
Purcell, Dowland). 
Piletid Piletilevis www.piletilevi.ee, Statoilis ja võimalusel tund 
enne algust kohapeal. Hind 5 eur, õpilased 2 eur (kohapeal). 
Korraldaja Jõelähtme rahvamaja, Maie Ramjalg, tel 6033053
• 02. detsember kell 17.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis esimese 
advendiküünla süütamine. 
Korraldaja Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik, Vilve Klettenberg, 
tel 6080573
• 2. detsember kell 18.30 Kostivere mõisa õuel advendiaja alguse 
tähistamine.
Jõulusõnumit ja jõulutuld jagab Jõelähtme koguduse kirikuõpetaja 
Margus Kirja. Jõulutervitused vallavanem Andrus Umb ojalt. 
Jõuluaeg Kostiveres – Kadi Truuleht. Oma aarded avab Heade 
Soovide Laegas. 
Kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas kontsert. Esineb Marek Sadam. 
Kontsert tasuta. Korraldaja Kosti vere Küla Selts, Kadi Truuleht, 
tel 520 6600
• 03. detsember kell 10.00 Jõelähtme kirikus Jõelähtme valla 
lasteaedade 1. advendiküünla süütamine. Korraldaja Sirje Põllu, 
tel 56563333
• 03.-06. detsember kell 14.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis (05. 
detsember Loo Noortekas) jõulueelne meisterdamine. Korraldaja: 
Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik, Vilve Klettenberg, tel 6080573, 
Loo noortekeskus, Marilyn Uleksin, tel 56662445
• 04. detsember kell 16.00 Kostivere kultuurimõisas väikesed 
jõulud. Esinevad Jõelähtme MKK Kostivere filiaali õpilased. 
Korraldaja Kostivere kultuurimõis, Anne Kanne, tel 527 7517
• 05. detsember kell 19.00 Kostivere kultuurimõisas esineb segakoor 
Rello (Märjamaa). Dirigent Thea Paluoja. Kontsert tasuta. Kor-
raldaja Kostivere kultuurimõis, Irina Pärila, tel 5328 4841
• 11. detsember kell 18.00 Kostivere kultuurimõisas Jõelähtme 
MKK Kostivere filiaali õpilaste kontsert. Kontsert tasuta. Korraldaja 
Jõelähtme MKK, Tiina Muddi, tel 55697772
• 11. detsember kell 19.00 Loo raamatukogus luuleõhtu. Korraldaja 
Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik, Vilve Klettenberg, tel 6080573, 
Loo raamatukogu, Kersti Laanejõe, tel: 608 0760
• 12. detsember kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas Jõelähtme 
Lastekaitse Seltsi jõulupidu suurperedele ja puuetega lastele. 
Korraldaja Jõelähtme Lastekaitse Selts, Triin Lindau, tel 58045994
• 13. detsember kell 18.00 Kostivere kultuurimõisas filmiklubi õhtu. 
Vaatame filmi “Afganistani armid”. 
Filmi saamisloost räägivad Ivar Heinmaa, Margit Kilumets ja 
Seaküla Simson. 
Sissepääs alates 12. eluaastast. Pilet 2 eur ( kohad ettetellimisega). 
Korraldaja Kostivere kultuurimõis, Irina Pärila, tel 5328 4841
• 13. detsember kell 18.00 Neeme rahvamajas Jõelähtme MKK 
Neeme filiaali õpilaste jõulukontsert. Korraldaja Jõelähtme MKK, 
Tiina Muddi, tel 55697772
• 14. detsember kell 11.00 ja 15. detsember kell 13.00 Jõelähtme 
rahvamajas toomapäeva toimetused. 
*Toomapäeva kombed. 
*Jõulukaunistuste meisterdamine. 
*Jõu- ja osavusmängud. 
*Pühadetoidu maitsmine. 
Vajalik eelregistreerimine: piret@gmail.com, tel 56456028. Kor-
raldajad MTÜ Rebalased ja Jõelähtme rahvamaja
• 14. detsember kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Pihlakobar 
pühade ootel. Jõulukuu sünnipäevalaste õnnitlemine. Kontsertfilm 
“Jõulud maailmas”. Korraldaja Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, 
tel 56462878
• 14. detsember kell 17.30 Loo keskkooli aulas Jõelähtme MKK 
viiuli-, plokkflöödi- ja akordionierialade jõulukontser. Korraldaja 
Jõelähtme MKK, Tiina Muddi, tel 55697772
• 15. detsember kell 13.00 Kostivere kultuurimõisas Impro 
teatritund noortele. Õpetab Martin Junna. Koolitus tasuta. Kohtade 
arv piiratud. Oodatud on 7.-9. kl õpilased. Korraldaja Kostivere 
kultuurimõis, Irina Pärila, tel 5328 4841
• 15. detsember kell 16.00 Kaberneeme vanas koolimajas jõulupidu. 
Lasteteater Trummi muusikaline kogupere jõululavastus “Nii ja 
Naa”. Tulemas on ka jõuluvana! Korraldaja Kaberneeme külaselts, 
Marina Sonn, tel 5146373
• 15. detsember kell 17.00 Kostivere noortekeskuses Kostivere 
noortekeskus – 4. Uue saali pidulik avamine. Korraldaja Kostivere 
Kultuurimõis, Irina Pärila, tel 5328 4841
• 16.detsember kell 12.00 Kostivere kultuurimõisas laste jõulu-
hommik. Kontsert. Jõululaule esitab Vanalinna tütarlaste koor. 
Dirigendid Maarja Soone ja Ave Sopp. 
Kostivere lasteteatri etendus Lumeeit, lavastaja Kersti Laanejõe. 
Mängud, tantsud. Tulemas on jõuluvana. 
Korraldaja Kostivere kultuurimõis, Irina Pärila, tel 5328 4841
• 16. detsember kell 15.00 Jõelähtme rahvamajas Jõelähtme valla 
seenioride jõulupidu. Meeleolukas kava laulu ja tantsuga. Külalis-
esinejad. Pakume jõulutoitu, kohvi ja kringlit. Tulla lubas ka jõulu-
vana. 

Intervjuu algus Väino Haab`iga lk 1. 

Kes siin ringis käivad?
Lapsed esimesest kaheteist-

kümnenda klassini välja. Mul 
on varasemalt käinud ka laste-
aia viimasest rühmast lapsi. Kui 
teised lähevad magama, siis 
neil on kokku lepitud ema ja 
kasvatajaga, et nemad tulevad 
siia trenni. Üks staažikamaid, 

esimesest klassist alates moto-
ringis käija on momendil 12. 
klassi noormees Lauren Braks. 

Minu pluss on see, et ma ise 
töötan koolis majandus juha-
tajana. Ma olen päevast päeva 
nende laste keskel. Teinekord 
vahetunni ajal sajab mulle küm-
me meest kabinetti, et oma 
asjad enne trenni juba ära rää-
kida. Asi on hästi toiminud ja 

mingit vastuseisu ma ei ole 
sellele alale alates valla tasandist 
ja lõpetades kooliga kohanud. 
Lastel on koht, kuhu tulla ja 
oma aega veeta. 

Mis tasemel te poistega 
trenni teete?

See on olnud enda lõbuks 
tegemine. Kuna tehnikasport 
on hästi kallis, siis läbi aegade 
olen püüdnud laste aega sisus-
tada ja anda neile võimalust 
selle alaga tegeleda. Paljudel 
ei ole jaksu mootorratast või 
ATV-d endale koju osta. See 
aasta ehitasime kaks speedway 
ratast ja käisime Tabasalus ka 
suure raja peal nendega sõit-
mas. Päris võidusõit ta ei olnud, 
rohkem poistele proovimiseks. 
Järgmisel aastal tahaks aga küll 
nelja mehega võistlustele välja 
minna. Minu siht on speed-
wayle eluvaim sisse puhuda. 
Tabasalu rada juba taastati ja ka 
Kohtla-Nõmmel on rada ole-
mas. Loolgi oli oma rada, sellel 
sai üks võistluski peetud, para-
ku jäi see eramaadele ja seal tuli 
muu arendus peale. 

Võib tulevikus Jõelähtme 
valda speedway rada 
tulla?

Riigimaid selleks jagub, para-
ku on motospordiga nii, et seal 
on mingil määral ikka mürinat, 
kuigi viimased nõuded on sel-
lised, et kuuleb võib-olla ainult 
mootori pöörete sahinat. Aga 
inimestele on sisse kodeeritud, 
et mootorratas teeb palju häält 
ja see tekitab vastuseisu. Loo-
mulikult öösel ei sõideta ja hom-
mikust õhtuni ka mitte. Trennid 
käivad 2-3 korda nädalas, kes-
tavad ka vaid tund-kaks. Siin 
teeb olukorra raskemaks ka see, 
et Rebala muinsuskaitseala 
tõttu päris igale poole seda rada 
ehitada ei saaks. Aga ma pole 
lootust maha matnud. Tegime 
poistega siia spordihoone kõr-
vale vanast tenniseväljakust 
jõude jäänud maalapile ühe 
minispeedway raja. Mulle tun-
dub, et see on algus, see suur 

rada peab tulema ja tuleb ka 
kuskile siia. See on lihtsalt aja 
küsimus.

Miks teile just speedway nii 
südamelähedane ala on?  

Mina jõudsin selle ala juur-
de kunagi läbi Reino Viidase, 
kes sõitis isegi Euroopa mõistes 
väga kõval tasemel. Ken Viidas 
on tema poeg, kes on praegu 
valitsev Eesti meister. 

Eestis olid see aasta esimest 
korda üle 20 aasta speedway 
meist rivõistlused. Et väikest 
konku rentsi pakkuda, osalesin 
ka ise, sest mul omalgi on kerge 
pisik sees. Ja kuna päris vii-
maseks ei ole jäänud, siis lähen 
ka järg misel aastal starti. See on 
selline asi, mille juurde kunagi 
tulnuna on raske loobuda.

Mille eest on klubi 
tehnikapark soetatud?

Masinaid on meil tõesti 
päris palju. On mõned üksikud 
poiste enda rattad, aga suurem 
osa kuulub ikkagi klubile. Mul 
on siin ka kaks muruniitjat, 
millega me suvekuudel raha 
teenime. Osutame poistega 
spor diklubi tasandil muru-
niitmise teenust näiteks ühis-
tutele ja hooldame jalg palli-
staadioni. Pisuke siit, pisuke 
sealt, lisaks saame ka vallast 
toetust. Vallatoetus on ka ruu-
midele, mis on väga oluline. 
Siin käimiseks ei pea lastel oma 
ratast olema. Poisid ei pea ka 
midagi maksma selle eest tege-
likult. Nii palju, kui siin mõni 
poiss on tahtnud rohkemat, siis 
me oleme kehtestanud klubi 
poolt tasu 13 eurot kuus. Kõik 
raha, mis ma suudan kuskilt 
mingil moel poiste abi ja valla 
toega tekitada, lähebki tehnika 
peale.

On see koht siis ikkagi 
vaba aja veetmiseks või 
trennis käimiseks?

Kohati tuleb siin ka isa rolli 
mängida. Ka tüdrukud käivad 
siin, küll kalu söötmas, niisama 
istumas kui ka poistega juttu 

Loo kultuurikeskuse keldris tu

Kui ATV või mootorrattaga poistel midagi juhtub, tullakse Väino juurde 
ja palutakse abi. Üheskoos leitakse probleemidele lahendus.   Martin Rits

Gregory Polma ja Markus Lill Loo minirajal.    Erakogu

Loo kultuurikeskuse keldris Jõelähtme tehnikaspordiklubi vedav Väino Haab koos väikeste motohuvilistega.    Martin Rits
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uksub valla motospordi hing Bussid sõidavad kolmel marsruudil:
14.30 Iru  14.30 Ülgase  14.30 Kaberneeme
14.35 Loo alev 14.35 Vana-Rebala 14.35 Ruu
14.40 Saha 14.45 Manniva  14.40 Jägala-Joa
14.42 Maardu mõis   14.50 Koogi
14.45 Kostivere
14.50 Parasmäe
Korraldaja Jõelähtme rahvamaja, Maie Ramjalg, tel 6033053, 
53978896
• 17. detsember kell 16.00 Kostivere kultuurimõisas Kostivere 
eakate jõulukontsert maailma rahvaste muusikast. Esineb 
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli rahvapilliorkester Loopill. 
Juhendajad Ahto Nurk ja Virve Lääne. Korraldaja Kostivere 
kultuurimõis, Anne Kanne, tel 527 7517
• 18. detsember kell 15.00 Neeme rahvamajas Neeme seenioride 
jõulupidu. Esinevad rahvamaja taidlejad, Tõnu Laikre ja Marek 
Sadam, Marika Kurvet ja Helen Märtsoo. Korraldaja Neeme 
rahvamaja, Marika Kurvet, tel 6083740
• 18. detsember kell 18.00 Kostivere kultuurimõisas. Kostivere kooli 
5.-9. klasside jõulupidu. Korraldaja Kostivere kool, Eliko Roomet, 
tel 5262727
• 18. detsember kell 18.30 Loo keskkooli aulas Jõelähtme MKK 
klaveri- ja kitarrieriala õpilaste kontsert. Korraldaja Jõelähtme 
MKK, Tiina Muddi, tel 55697772
• 19. detsember kell 18.00 Kostivere kultuurimõisas Kostivere kooli 
1.- 4. klassi jõulukontsert. Korraldaja Kostivere kool, Eliko Roomet, 
tel 5262727
• 19. detsember kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis 
Seeniorideklubi Pihlakobar jõulupidu. Jõululõuna. Jõululaulud. 
Jõuluvana. Korraldaja Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, tel 
56462878
• 19. detsember kell 12.00 Neeme rahvamajas päkapiku töötoad. 
Korraldaja Neeme kool, Marika Kurvet, tel 6083740
• 20. detsember kell 11.00 Kostivere lasteaias Kostivere kooli 
jõululõuna. Korraldaja Kostivere kool, Eliko Roomet, tel 5262727
• 20. detsember Loo keskkoolis jõululaupäev 
* kell 8.00-9.45 Play-box
* kell 10.00 4a klassi näiteringi etendus Jõulutaati otsimas, juhendaja 
Maiu Pintmann
* kell 10.45 karateeringi jõulutsirkus, juhendaja Gunnar Richter
* kell 11.00 töötoad, 9.-12. klassidele mälumängu 2. voor
* jõululõunad
Korraldaja Loo keskkool, Rozeta Meos, tel 5284483
• 20. detsember kell18.00 Neeme rahvamajas Neeme laste 
jõulupidu. Korraldaja: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet, tel 
6083740
• 20. detsember kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis Loo 
kultuurikeskuse töötajate ja kollektiivide jõulupidu. Korraldaja Loo 
kultuurikeskus, Kadri Lepik , Vilve Klettenberg tel 6080573 
• 21. detsember kell 9.00 Loo keskkoolis koolipere jõuluhommik. 
Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja süütab jõulutule. Korraldaja 
Loo keskkool, Rozeta Meos, tel 5284483
• 21. detsember kell 12.00 Neeme koolis metsloomade jõulud. 
Korraldaja Neeme kool, Marika Kurvet, tel 6083740
• 21. detsember kell 11.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo 
beebikooli jõulupidu. Päkapiku kingikott. Maiustustelaud. Vaba 
mäng. Korraldaja Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, tel 56462878 
• 21. detsember kell 16.00 Loo liuväljal uisudisko! Korraldaja Loo 
kultuurikeskus, Kadri Lepik, Vilve Klettenberg, tel 6080573 
• 29. detsember kell 19.00 Neeme rahvamajas peoõhtu “Filmi-
tähtede Oscarite gala” 
Korraldaja: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet, tel 6083740
• 31. detsember kell 21.00 Jõelähtme rahvamajas vana-aasta pidu. 
Superbänd Igatahes. Õhtut juhib tuntud heatujumeister Raimo 
Aas. Üllatusesinejad jne. Suupiste ja šampusega laua koht 12 eur. 
Piletite broneerimine ja müük juba käib. Korraldaja Jõelähtme 
rahvamaja, Maie Ramjalg, Tel 6033053, 53978896
Jõelähtme kirikus
• 02. detsember kell 11 1. advendi jumalateenistus
• 09. detsember kell 11.00 2. advendi jumalateenistus. Kaasa teenib 
ansambel Amabile.
• 16. detsember kell 11.00 3. advendi jumalateenistus

• 23. detsember 4. advendi jumalateenistus. Kaasa teenib Loo 
kammerkoor
• 24. detsember kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus 
• 24. detsember kell 21 jõuluöö jumalateenistus 
• 25. detsember kell 11 1. jõulupüha jumalateenistus 
• 26. detsember kell 11 2. jõulupüha jumalateenisus 
• 31. detsember kell 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus 

Meie kollektiivide esinemised väljaspool valda
• Ansambel Annabre
02. detsember kell 18.00 Pühajõe kirikus
08. detsember kell 15.00 Kiek in de Köki muuseumis
09. detsember kell 16.00 Viljandi uues baptistikirikus
• Jõelähtme lavagrupp
08. detsember Jõelähtme rahvamajas reserveeritud etendus 
Tallinna Reaalkooli õpetajatele
22. detsember Tallinna Psühhoneuroloogia Haigla
10. jaanuar 2013 Viljandi Sakala Keskuses (sarjas Eesti parimad 
harrastusteatrid)
• Segakoor “Jõelähtme laulusõbrad” 
08. detsember kell17.00 Kaarli kirikus, osaleb advendikontserdil
• Ansambel Amabile
10. detsember kell 18.00 Pühavaimu kirikus (Tallinnas) 
23. detsember Rapla kirikus 
• Loo kammerkoor
01. detsember kell 16.00 Oru vanurite kodus
16. detsember kell 11.00 Kose kirikus
• Loo keskkooli 4A klassi näiteringi etendus “Jõulutaati otsimas”, 
juhendaja Maiu Pintmann.
16. detsember kell 12.00 Susi hotell

 Kaitsevägi ja Kaitse-
ministeerium otsustasid, et 
järgmise kümne aasta 
jooksul ei ehitata Jägalasse 
plaanitud kaitseväe-
linnakut. Jõelähtme vald 
loodab otsusest hoolimata, 
et piirkonna arendustööd 
jõudumööda jätkuvad.

Martin Rits

Jägala linnaku ehitamine oli 
plaanitud Kaitseväe eelmises, 
2009. aasta alguses kinnitatud 
kümne-aastases arengukavas. 
Sellele järgnenud majanduskriis 
kärpis aga enam kui kolmandiku 
võrra riigikaitse arendamiseks 
plaanitud raha. 

“Tänases majandus olu kor-
ras neelaks linnaku ehitamine 
ebamõistlikult suure osa Kaitse-
ministeeriumi ehitus inves tee-
ringute eelarvest. Samuti otsus-
tas Valitsus tänases majan dus-
olukorras loobuda linnaku ehi-
tamise alternatiivsest, avaliku-
erasektori koostööl põhinevast 
rahastamismudelist,” selgitab 
Kaitseministeeriumi avalike 
suhete osakonna juhataja ase-
täitja Peeter Kuimet.

Kaotus kogu vallale
Jõelähtme vallavanema And-

rus Umboja sõnul on Jägala 
piirkond arengust maha jäänud 
ning sõjaväelinnaku tulek sinna 
oleks andunud sellele piir kon-
nale kindlasti positiivset hoogu 
juurde. “Veel paari nädala eest 

toimus vallavalitsuses Jägala 
linnaku ühe osa detail pla nee-
ringu eskiisi arutelu. Nüüd on 
meieni tõesti jõudnud info, et 
projekt on külmutatud ja see on 
valla seisukohast väga kurb 
uudis,” sõnab Umboja.

Vallavanema sõnul tähen-
danuks uue linnaku rajamine 
Jägalasse vallale uusi töökohti, 
elanikke ja läbi selle ka lisaraha 
eelarvesse. “Ma loodan, et see 
otsus on hetkel vaid ajutine ja 
pikemas perspektiivis linnak 
Jägalasse ühel või teisel kujul 
siiski tuleb,” räägib vallavanem 
Umboja. 

Üks osa Jägala linnaku pla-
neeringust on valmis ja keh-
testatud ning selle alusel saaks 
ehitamagi hakata. Veel paari 
aasta eest nägid  ministeeriumi 
ja Kaitseväe esindajad, et see 
ala jääb kavandatud plaanidele 
väikseks. Täiendavate parklate, 
spordihoone ja staadioni tarvis 
võeti lisaks juurde riigimaad, 
mille tarvis algatati omakorda 
detailplaneering, mille kallal 
vallas töö siiani käib. 

Liiga kallis
Jägala linnaku välja ehi ta-

mine oleks hinnanguliselt maks-
nud mitte vähem kui 60 miljonit 
eurot, täismahu puhul isegi 100 
miljonit, millele oleksid lisan-
dunud jooksvad ülal pidamis-
kulud. “Kaitseministeeriumi 
iga-aastasest eelarvest on ehi-
tusinvesteeringuteks planee-
ritud kuni kümme protsenti 
ehk sel aastal u. 35 miljonit 
eurot. Teisisõnu oleks linnaku 
rajamine omavahenditest nee-

lanud täielikult ära vähemalt 
kolme järgmise aasta ehitus-
eelarve täies mahus,” selgitab 
Peeter Kuimet. 

Samas tuleb sellest iga-aas-
tasest ehitusinvesteeringute 
eelarvest arendada ka Kaitseväe 
harjutusvälju, teisi kaitseväe-
linnakuid, Õhuväe radariposte, 
ladusid, tehnikaremondi komp-
lekse, Kaitseliidu lasketiire ning 
staabi- ja tagalakeskusi ning 
vajadusel remontida olemas-
olevat taristut. 

Tulevik lahtine
Ebaotstarbekaks peeti ka 

linnaku ehitamist terve järgmise 
kümnendi või isegi pikema 
perioodi vältel. “Tervikliku lin-
naku valmimine oleks aega võt-

nud terve kümnendi, kuid Tal-
linna väeosade majutus tingi-
muste parandamisega poleks 
enam saanud nii kaua oodata,” 
lisab Kuimet. 

Tallinna väeosade ruumi-
probleemi lahendamine 2014. 
aasta lõpuks on kaitseministri 
ja Kaitseväe juhataja üheks pea-
miseks prioriteediks. Kuidas 
täpselt Tallinna väeosade ruumi-
probleem lahendatakse ja kui-
das toimub väeosade ümber-
paiknemine, pannakse täpselt 
paika praegu väljatöötamisel 
oleva ja lähikuudel valmiva 
riigikaitse uue, kümne-aastase 
arengukavaga. 

Jägala linnaku territoorium 
on ja jääb ka edaspidi Kaitse-
ministeeriumi valdusesse. 

Jägala sõjaväelinnak jääb oma aega ootama

 Jägala linnakut järgneva kümne aasta jooksul ei rajata. Piirkonna 
lagunevad tondilossid jäävad edasi ootama, millal keegi nad lammutaks 
või midagi uut asemele ehitaks.    Martin Rits

Jaak Soolepi selja taga kurvi tuiskamas Jõelähtme valla sümboolikat kandev Väino Haab.    Erakogu

rääkimas. Lastel on selline koht 
siin, mis neile midagi pakub ja 
kus nad tunnevad end oma 
maailmas olevat. Kui selline 
sombusem või porisem ilm on, 
siis toimetamegi siin sees, nokit-
seme rataste kallal ja kellel para-
jasti remondituju ei ole, see 
mängib või teeb midagi muud. 
Ring ise on kolm korda nädalas, 
kella kahest neljani. Teinekord 
ei saa õhtul uksigi kinni panna, 
sest lapsed ei taha ära minna. 
Suures osas piirdub meie tege-
vus vaba aja sisustamisega, 
andekamate poistega olen 
püüdnud rohkem tegeleda. Kui 
lapsevanema soov on võistlus-
sporti harrastada, siis tuleb 
asjaga tegelema hakata. 

Tuleb seda spordiklubis 
tihti ette?

Kui on poistes potentsiaali, 
siis ma olen püüdnud ise vane-
matega rääkida, et sellise hea 
käe ja lahtise mõtlemisega lap-
sest võiks midagi tulla. Aga eks 
see asi jääb tihti ka võimaluste 
taha. Siin minu juures on neil 
võimalus kooli kõrvalt käia nii 
kaua, kui nad seda soovivad. 

Paljud poisid, kes on siin 
kunagi käinud ja on oma teed 
läinud, tulevad siit ikka teine-
kord läbi, istuvad ja räägivad 
juttu. Mul on ka suuremaid 
mootor rattaid, teinekord nii 
mõnigi kunagine motoringi 
poiss käib rajal vanu aegu mee-
nutamas.

Möödunud motohooaja tublimad
Eesti Meistrivõistlustel esimese kolme hulka jõudnud mehed:
• I koht EMV Speedway – Ken Viidas
• III koht EMV Quadracers – Ardo Tigane

Eesti Meistrivõistlustel hästi esinenud poisid:
• I koht EMV Motokross Quad 200 – Martin Adamson.
Mehaanik ja treener: isa – Mart Adamson
• Väga tublit sõitu on teinud motokrossi 85 cc klassis – Hans 
Priidel. Mehaanik ja treener: isa – Eglit Priidel

Poisid, kes Speedway hooajal võistlustel esimest korda 
stardijoone taga olid: 
Frido Ving Viidas, Markus Maximus Lill, Gregory Polma, 
Markus Sten Punab

Tublimad motoringi poisid on veel: 
Taisto Tamm, Hans-Kristjan Volmerson, Jürgen Koitla, Rauno 
Tilts, Robin Kalur, Mario Soop, Henry Luig, Georg Andreson, 
Marten Luig, Markus Kippa, Richard Marcus Piirimäe
Tublim mehaanik – Lauren Braks
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Loo kultuurikeskuse 
tegemised
Ujumisvõistlused

Sügisese koolivaheaja neljapäeval, 25. oktoobril toimusid Loo 
spordihoone ujulas Jõelähtme valla laste ujumisvõistlused. Võis-
teldi kahel alal: vabaltujumises ning seliliujumises. Tule mused olid 
väga tasavägised ning sel päeval püstitati ka mitmeid isiklikke 
rekordeid. Peakohtunik oli ujumisvõistlustel Loo keskkooli kehalise 
kasvatus õpetaja Rain Peerandi. 

Luuleõhtu
Hämaral oktoobrikuu sügis-

õhtul toimus koostöös Loo raa-
matu koguga Loo kultuuri kesku-
se esimene selleaastane luule-
õhtu. 

Luuleõhtu toimus raamatu-
kogu hubases lugemissaalis, 
mis on kindlasti üks parimaid 
kohti sellelaadse ürituse korral-
damiseks. Saalis oli õrnlilla 
valgustus ning küünlad elava 
tule allikatena lisasid soojust 
veelgi juurde. Püütud oli luua 
võimalikult muhe ja mõnus 
olemine. Meelepärasele atmos-
fää rile luule nautimiseks aitas 
seekord kaasa mugav keskkond, 
kus istuti diivanitel, vaipadel, kott-toolidel ja patjadel. 

Pakuti maitsvat teed ja omatehtud küpsetisi ning enne esineja 
tulekut paitas kõrvu mahe instrumentaalmuusika. Hea üllatusena 
oli raamatukogu saal puupüsti heatahtlikke luulesõpru täis.

Esimene luuleõhtu oli pühendatud Jaan Pehki loomingule ning 
külaliseks ja peaesinejaks oli muidugi luuletaja ise. Õhtu oli 
terviklikult helge, muhe ja humoristlik. Lisaks enda luulele vürtsitas 
Jaan Pehk õhtut ka teiste kirjanike luuletustega, mis teda on isik-
likult mõjutanud või millegipärast tema lemmikute hulka 
kuuluvad. 

Lisaks lugesid meie oma luulesõbrad samuti Jaan Pehki loo-
mingust ette mõned luuletused. Nende seas olid näiteks valla-
valitsuse arendusnõunik Priit Põldma, Loo kooli kirjandusõpetaja 
Indrek Pirkan ning kultuurikeskuse esindajad. Lisaks luulele sai 
nautida ka mõnusat kitarrimuusikat ja ilusat laulu, mida Jaan Pehk 
muusikunimega Orelipoiss meile luuletuste vahele lahkesti jagas. 

Oli igati kordaläinud õhtutund, millega jäädi vägagi rahule. 
Järgmine luuleõhtu toimub Loo raamatukogu lugemissaalis 
4. detsembril kell 19.00. 

Isadepäev
Loo kultuurikeskus tegi ka sel aastal meie tublidele issidele 

kingituse ning tähistas isadepäeva vahva perepäevana, kus sisse-
pääs kõikidele isadele oli tasuta. 

Avatud olid hubane kodukohvik, kus sai sümboolse raha eest 
nautida spetsiaalselt selleks päevaks valmistaud värsket kohviku-
kraami. Avatud oli ka meisterdamisnurk, kus emmed ja lapsed said 
päevakangelastele kingitusi meisterdada. Päeva tipphetkeks oli 
humoorikas teatrietendus “Piip ja Tuut köögis”, mis pakkus naeru 
ja mõnusat teatrielamust kogu perele. Ka sel kultuurikeskuse 
üritusel tuli välja tuua lisatoolid, mis ürituse korraldajaid muidugi 
väga rõõmustas.

Kadri Lepik, Loo kultuurikeskuse kunstiline juht

Pildil on selleaastased ujumisvõistluste võitjad, kes läksid koju rõõm -
sate emotsioonide ja uhkete karikatega.

Luuleõhtul luges luulet ja musit -
seeris Jaan Pehk alias Orelipoiss.

Loo kultuurikeskuses toimunud isadepäeva perepäeval said lapsed 
oma isadele kingitusi meisterdada. 3×Kadri Lepik

 Eesti Vabariigi ja Jõe-
lähtme valla sünnipäevaks 
ning Kostivere kultuuri-
mõisa avamiseks veebruaris 
kutsuti kokku kohalikud 
laulusõbrad, kes pidulikul 
sündmusel üheskoos esi ne-
ma nõustusid. 

Martin Rits

Koos käima aga jäädigi ning 
nüüd kas vatab Kostivere 
kultuuri mõisa segakoor ühes 
mõi saga endale tugevaid juuri.  

Veebruarikuu esimesel 
päeval kogunes lauluproovi üle 
kahe kümne inimese. Eesmärk 
õp pida mõne nädalaga selgeks 
lau lud, mida eesootaval 
pidulikul sündmusel esitada. 
Ülo Vinteri “Laul Põhjamaast” 
ja Rene Eespere “Ärkamise aeg” 
olid need kaks kodumaist pala, 
mis esimesena dirigent Age 
Imala juhtimisel selgeks õpiti.

Tee eduni
Kostivere kultuurimõisa 

juhataja Irina Pärila, kes ka ise 
kooris laulab, selgitab, et koori 
loomine tühja koha peale ei 
olnud kerge. Kui veebruaris 
suure töö tulemusel inimesed 
kokku saadi ja õnnestunult ära 
esineti, tekkis edasiliikumisse 
väike paus. “Kuna dirigent oli 
palutud meile vaid selleks 
üheks korraks, hakkasime tema-
ga edaspidise osas läbirääkimisi 
pidama ning see võttis oma aja. 
Igasugune seisak on vahepeal 
aga kahjuks, sest siis on inimesi 
raske jälle kokku saada,” kir-
jeldab Pärila. 

Takistuseks sai ka see, et 
juba mitu aastat polnud Kosti-
veres kohta, kus inimesed saa-
nuks ühiselt koos musitseerimas 
käia. Puudus harjumus kokku 
tulla ja ühiselt midagi teha. 
“Seda harjumust ja traditsiooni 
tekitada on keeruline. Laulu-
koori loomise üks eesmärk oli 
seega ka inimeste kultuurimõisa 

meelitamine,” tõdeb Pärila. Visa 
teavitustööga õnnestus kõik 
takistused siiski ületada ja nii 
käibki koor nüüd kolmapäeva 
õhtuti koos kultuurimõisa saalis 
harjutamas.

Sihid on selged
Kooris laulmise tingimuseks 

pole varasem lauluoskus ja –
kogemus, seega leidub ka neid, 
kes polegi varem millegi sarna-
sega kokku puutunud. Nalja 
pärast siiski koos ei käida ja 
juhendajale makstakse töö eest 
ka tasu. “Tahame laulda hästi ja 
õigesti ning selle eest vastutab 
meie dirigent Age, kelle tööd 
me väga austame ja kellega meil 
väga vedanud on,” tunnustab 
Pärila. Et kooril ka kindel 
eesmärk oleks, otsustati regis-
treerida end 2013. aasta Harju-
maa laulu- ja tantsupeole ning 
2014. aasta üldlaulu- ja tantsu-
peole.

Koorivanem Anneli Birkholz 
räägib, et nende esinemiste 
nimel käib ka repertuaari 
õppimine. Tööd aeglustab küll 
see, et suur osa kooriliikmeid 
nooti ei tunne ning õppimine 
käib peaasjalikult mälu järgi. 

“Dirigent mängib meile klaveril 
ette, mis viisi erinevad hääle-
grupid laulavad ja siis hakkame 
gruppide kaupa minema ning 
lõpuks paneme kõik hääled 
kokku,” räägib Birkholz.

Kui paberite järgi on kooris 
18 liiget, siis koorivanema sõnul 
napib mehi, keda on tavaliselt 
proovis vaid kaks-kolm. “Mees-
hääli võiks alati rohkem olla, 
aga seda tublimad on need, kes 
meil kohal käivad ning hakkama 
saame siiski kenasti,” tunnistab 
ta. Suurem osa koorist on pärit 
Kostiverest ja selle lähiümbruse 
küladest. 

Rohkelt koorilaulu
Lisaks 24. veebruari esi-

nemisele käidi suvel ka Jõe-
lähtme-Kuusalu laulu- ja tantsu-
peol “Karukellad helisevad”. 
Mõlemal juhul oli kohal rohkelt 
kuulajaid. Enne seda võõrustati 
Kostiveres aga koguni koori 
Norrast, kellega koos kul tuu-
rimõisas kontsert anti. “Hea 
kolleeg Mäetaguse vallast Ida-
Virumaalt helistas ja küsis, kas 
Kostivere kultuurimõis oleks 
nõus vastu võtma ühte Norra 
koori, kes on vanalinnapäevade 

raames Eestis. Muidugi olime 
nõus ja nii saime nende täispika 
kontserdi raames ka ise mõned 
oma laulud esitada,” räägib 
Irina Pärila. Tulevikku silmas 
pidades pole maha maetud ka 
võimalust minna Norrasse Odal 
Bygdekor`i nimelisele sega-
koorile ise külla.

Lähematest plaanidest rää-
kides ootab Kostivere kultuuri-
mõisa segakoori kõige enne ees 
advendiaja alguse tähistamine 
2. detsembril kell 18.30 Kosti-
vere mõisa õuel, kus antakse 
edasi ka omapoolne jõulu-
tervitus. 

5. detsembril esineb kul-
tuurimõisas Märjamaalt pärit 
segakoor Rello dirigent Thea 
Paluoja juhendamisel ning 
16. detsembril vanalinna tütar-
lastekoor. Ilusat koorimuusikat 
oodatakse kuulama kõiki huvi-
lisi ning kindlasti pannakse ka 
ise midagi kasulikku juba koge-
nenumate kooride esinemisest 
kõrva taha. 

Loomulikult ootab Kostivere 
kultuurimõisa segakoor enda 
ridadesse ka uusi liikmeid. Tu-
leb ainult kohale tulla kol ma-
päeva õhtul kell 19 mõisa saali.

Kostivere kultuurimõisa 
segakoor kasvatab juuri

Mai lõpus võõrustas Kostivere kultuurimõisa segakoor Norrast pärit segakoori Odal Bygdekor.    Erakogu

Kostivere kultuurimõisa segakoori proovis käib töö dirigent Age Imala juhendamisel, kes kõik lood ja viisid klaveril ette mängib. Laulusõnu on palju, 
aga koostegemise rõõm ja püstitatud eesmärgid sunnivad pingutama.   Martin Rits



 7. novembril toimus juba 
teist aastat ehe ja eesti-
maine etnopidu, millest on 
nüüdseks kujunenud iga-
aastane Loo kultuuri-
keskuse traditsioon. 

Kadri Lepik,
Loo kultuurikeskuse kunstiline juht

Etnopidu toimus taaskord Loo 
kooli saalis, kus on piisavalt 
ruumi mõnusaks võhmale võt-
vaks tantsuks. Meie peo üheks 
eesmärgiks oli tutvustada laie-
malt Eesti rahvuskultuuri ja 
selleks, et kõik õnnestuks on 
oluline kogu tervik. Suure osa 
publikust meelitas kohale loo-
mulikult superstaar Ott Lep-
land, kes sel õhtul koos pea-
esineja ansambel Gjangstaga 
esimese poole kaasa tegi. 

Superstaar ja kohalikud 
kangelased

Juba pool tundi enne ürituse 
algust oli Ott valmis pildis-
tamiseks ning autogrammide ja 
kallistuste jagamiseks ning see 
pani südame kiiremini lööma 
paljudel peole tulnud tüdru-
kutel. Erakordselt mõnus oli 
kuulata ja näha kõikide lemmik-
hurmurit Ott Leplandi just 
mehi selt rahvalaule laulmas ja 
see meelitas labajalga tantsima 
ka need, kes seda muidu võib-
olla teha poleks julgenud.

Saal sai rahvuslikult kaunis-
tatud ning etno-riietusstiiliga 
oli suurem osa publikust arves-
tanud. Ürituse alguses kostis 

kõrvu torupilli kõla, mille eest 
veelkord tänusõnad meie kam-
merkoori dirigendile Age Ima-
lale, kes oli nõus meile oma pilli 
tutvustama ning seda vahvalt ja 
muhedalt tegigi. 

Peo alguses esines meile 
naisrahvatantsurühm Loolill, 
kelle esinemist saab alati vai-
mustusega nautida. Samuti 
esinesid suurepäraselt Jõe-
lähtme noored rahvatantsijad, 
kelle uuenenud ja särtsakas 
koosseis sobis ideaalselt etno-
peo tervikusse. Koos tantsiti ka 
ühistantsu ja mängiti rahva-
mängu.

Õnneloos
Erinevatest rahvuskultuuri 

elementidest koosnev soojen-
duskava meeldis nii väikestele 
kui ka suurtele. Peo keskel loosis 
Ott Lepland piletiostjate vahel 
välja etnokoti, kus sees oli roh-
kesti põnevaid ja vahvaid etno-
üllatusi. 

Bändipoisid sattusid loosi-
misest aga nii vaimustusse, et 
otsustasid isegi veel mõned 
auhinnad välja loosida ning nii 
kujunes meie lotokolmapäev 
natuke pikemaks kui esialgselt 
planeeritud sai.

Etnopeo viimane tund kuju-
nes elavaks tantsupeoks. Mees-
te laulu ja uhkete pillide saatel 
sai jalga keerutatud kohe mõ-
nuga. See oli meeleolukas ja 
meeldejääv ning ei jätnud üks-
kõikseks mitte kedagi.

Aitäh kõigile, kes aitasid 
muuta etnopeo eriliseks ja oma-
näoliseks.
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Hoogne etnopidu Loo koolis

 Äsja tähistasime Loo 
keskkoolis ilusat sünni-
päeva. 25 aastat tagasi avas 
Loo kool oma uksed, sünni-
päevale oli vilistlasi tulnud 
lähedalt ja kaugelt.

Helgi Org,
esimene kooli õppealajuhataja, saksa 
keele õpetaja
Jelena Drozdova, 
abiturient

Koolilõpetanuid oli saabunud 
isegi Inglismaalt, Soomest ja 
Saksamaalt. Meid kõiki seob 
selle kooli vaimsus, erksus ja 
omanäolisus. Ja see, et me ole-
me Eestis üks väheseid koole, 
kus on teadlikult juba üle 
kahekümne aasta läbi viidud 
mitmekeelsuse projekte.

Minule kui Loo kooli esime-
sele õppealajuhatajale ning 
saksa keele õpetajale on väga 
tähtis ka järgmine arv – 18. 
Kaheksateistkümnendat korda 
olid meil septembris külas 
sõpruskooli Ostalb gümnaa-
siumi õpilased ja õpetajad.

Sõprussidemed Saksamaal
Võime uhked olla selle üle, 

et oleme suutnud alal hoida 
pikaajalisi sõprussidemeid Lõu-
na-Saksamaal Baden-Württem-
bergi liidumaal asuva kooliga. 
Ja mitte ainult kooliga, need 
sidemed on laienenud ka valla 
tasemele. Käesoleva aasta juu-
nis osalesid Jõelähtme valla 
laulu- ja tantsupeol külalistena 

Bopfingeni linnavalitsus ja 
Ostalb gümnaasiumi kooli di-
rektor.

Iga aasta juulikuus sõidab 
meie koolist kümme 9.-12. 
klasside õpilast Bopfingeni 
väikelinna, et süvendada saksa 
ja inglise keele oskusi, osaleda 
koolielus, käia tundides, s.t. 
õppida tundma saksa hari dus-
süsteemi plusse ja miinuseid, 
elada saksa peres, otsida ja 
leida, et meil on palju sarnast 
igapäevastes askeldustes, õp-
pida tundma Lõuna-Saksamaa 
looduse ilu, matkata mägedes.

Kahepäevane ekskursioon 
Alpidesse on tavapärane prog-
rammi osa. Programmi kuulub 
ka romantiliste väikelinnade 
külastus, loomulikult ühepäe-
vane väljasõit Stuttgarti, liidu-
maa pealinna. Sealne loomaaed 
Wilhelma kuulub kahtlemata 
Euroopa ilusaimate hulka. 

Ostalb gümnaasium
Õppimine on Ostalb güm-

naa siumis au sees. Näiteks 
Eestisse saavad õiguse sõita 
10. klasside kõige paremad õpi-
lased. Koolis on oma õpilas-
teater, kus kevadel kantakse 
ette klassikute Goethe, Schilleri, 
Shakespeari, Dürrenmati jt. 
loomingut. Väga kõrgelt hinna-
takse mitmekeelsust. Õppida 
on võimalik ladina, inglise, aga 
ka türgi ja hispaania keelt, 
prantsuse keelt õpitakse süven-
datult. 

Prantsusmaal on kaks sõp-
ruskooli. Koolis on olemas oma 
orkester. Head tööd teeb kooli 

õpilasvalitsus. Kuid aastaid ei 
olnud seal koolisööklat, selle 
idee võtsid nad kaasa Eestist. 
Nüüd on võimalus sooja toitu 
süüa raha eest ka Ostalb güm-
naa siumis. Meie kokkade sööki 
kiitsid kõik sakslased.  

Niisiis Saksa kooliõpilaste 
vastukülaskäik toimus sügisel, 
septembris. Selleks et vastuvõtt 
õnnestuks, alustasime ette val-
mistustega kohe pärast koju-
saabumist. Augusti lõpuks oli 
programm valmis. 

Külas Eestis
Õpilased elasid meie kooli 

õpilaste peredes, sõprade juures 
ja käisid tundides. Ekskur-
sioonid Tallinna vanalinnas, 
ülikoolilinnas Tartus, välja sõi-
dud mere äärde, muuseumide 
külastamine – püüdsime anda 
võimalikult laia pildi meie val-
last, pealinnast, Tartust kui tu-
dengite linnast, kusjuures ei 
jäänud kahe silma vahele ka 
Tartu tähetorn ja loomulikult 
välja sõidud mere äärde ning 
merele. 

Tänu meie tüdrukute sport-
likule tiimile ja ühispingutustele 
osalesime Tallinna sügisjooksul. 
Tänu lastevanemate ning valla 
toetusele õnnestus meil reali-
seerida ka meie sõprade suur 
unistus, laevasõit Stockholmi. 

Siinkohal tahaksime tänada 
kõiki lapsevanemaid, peresid, 
samuti vallavalitsust, sakslasi 
endid, kes toetasid meie vahe-
tusprojekti 2012. aastal.

Viimasel lastevanemate ja 
õpilaste ühisel koosviibimisel 

kokkuvõtteid tehes jäi kõlama 
mõte, et selleaastane ette võt-
mine õnnestus. Programm oli 
tihe, huvitav ja hariv. Laste ja 
lastevanemate ning kooli ja 
valla ühistöö sujus. Samal arva-
musel olid meie külalised Sak-
samaalt. Eestlased on küla lis-
lahked, avatud, oskavad erine-
vaid keeli. Te võite olla uhked 
oma imeilusa kooli üle. Tasuta 
lõunasöök kõikidele õpilastele 
oli üks suuremaid üllatusi. Sel-
line oli vahetus 2012. 

Peetakse meeles 
Et meie sidemed Ostalb 

gümnaasiumiga on tõelised ja 
pika ajalooga, näitab ka fakt, et 
kooli 25. sünnipäevale oli saa-
bunud kõige kaugem külaline 
just nimelt meie sõpruskoolist. 
Ja kingituseks – fotokollaažid 
erinevatest vahetustest 18 aasta 
vältel. Lothar Aich, ei ole ainult 
suurepärane loodusainete õpe-
taja vaid on viimaste aastate 
jooksul olnud meie kooli õpi-
lastele abiks, et viia läbi küsi-
mustikke Ostalb gümnaasiu-
mis. Need õpilased taotlevad 
DSD diplomit – suurt rahvus-
vahelist saksa keele diplomit, et 
saada õigus õppida Saksamaa, 
Austria või Šveitsi ülikoolides. 

Kooli sünnipäeval palusid 
väga paljud vilistlased kirja pan-
na soovi, et Loo keskkoolis 
jätkuks mitmete erinevate keel-
te õpe ka tulevikus. Mitme-
keelsus on väikese Eesti võti 
Euroopas. Kool avas meie endis-
tele ja ka praegustele õpilastele 
mitmekeelsuse uksed. 

 Oktoobrikuu lõpul kor-
raldas Harjumaa kul tuu ri-
korraldajate liit koos töös 
Kostivere kultuuri mõisaga, 
Harjumaa kultuuri-
korraldajatele kahe päevase 
õppereisi Rapla maale.  
Nähtust ja kogetust pandi 
kõrvataha nii mõndagi.

Maie Ramjalg,
Jõelähtme rahvamaja juhataja

Oma osa koha valikul mängis 
kindlasti tänavu Kostivere kul-
tuurimõisa juhtimise rolli asu-
nud Irina Pärila, kes tuli Jõe-
lähtme valda Raplamaa rahva-
kultuurispetsialisti ametikohalt.

Teades ja tundes Raplamaa 
inimesi ning paiku, koostas 
Irina meie õppereisi programmi 
ning oli mõlemal päeval asja-
tundlikuks giidiks.

Päev täis maakonna pärle
Esimene peatus oli Tohisoo 

koolituskeskus Kohilas. Suure-
pärased kultuurihooned, ja mis 
kõige olulisem, seal töötavad 
kultuurijuhid olid just need, 
keda antud kultuuriasutused 
vajavad. Pühendunud, oma 
tööst vaimustunud ning selge 
pilguga tulevikku. Suure põle-
misega rääkis oma töödest- 
tegemistest Kohila kultuuri-
nõunik Anneliis Kõiv. Ta oleks 
rääkima ja meie andunult kuu-

lama jäänudki, kui päevakava 
poleks peale pressinud. Suure-
pärane oma ala entusiast!

Põnevat sipi-sopilist arhi-
tektuuri pakkus mõisa ait-kui-
vatisse renoveeritud Kohila raa-
ma tukogu. Oli näha, et juha taja 
Kristina Asperg oma abi listega 
nautis oma tööd ja suure pärast 
miljööd.

Edasi kulgesime Kohilast 
Juuru valda, Mahtra talurahva-
muuseumi ja Eeru kõrtsi, mis 
olid igatahes allakirjutanule 
esmakordseks nähtuseks. Kui 
muuseumi tulihingeline, suurte 
kogemustega spetsialist Riina 
Annus andis oma põhjaliku 
ettekande lõpus märku, et olu-
de sunnil kaalub muuseu mist 
lahkumist kuhugi raja taha, siis 
tahaks väga, et kohalik valitsus 
leiab õigeks teha üks kiire van-
ger damine ja kinnistab endale 
väärt spetsialisti.

Põnev kohtumine oli Rapla 
maavalitsuses, õdusas kohvi-
lauas maavanema Tiit Leieriga, 
kes tutvustas filmi ja foto abil 
oma maakonna väärtusi. Rapla 
maavanem nimetas mitmeid 
maakonna jaoks märgilisi täht-
sündmusi ning tublisid ette-
võtteid, mille üle ta siiralt uh-
kust tunneb. 

Rohkete ruumidega Rapla 
kultuurikeskuses jalutasime 
ringi juhataja Age Rebeli saatel, 
külastasime Thea Paluoja laulu-
stuudiot ja kuulasime Rapla 
laulustuudio neidude koori 
proovi. 

Ja eks meie väiksemate rah-
va majade tegelased vahtisid 
seda maja kadeduseuss süda-
mes ning viril naeratus suul. 
Suur maja täis põnevaid val-
dusi, kus igas toakeses elu kees. 
Ja kui meid juhatati Valgre 
tuppa, siis lihtsalt istusime ja 
vaatasime. Seintele laotatud 
tapeedil meie armastatud muu-
siku elu ja looming. Kui seina-
maal! Teostajateks oma valla 
nutikad meistrid. Võimas!

Kahe torniga kirikuid pole 
Eestimaa peal palju – üks on 
Tallinna Kaarli kirik ja teine 
Rapla Maarja Magdaleena Kirik. 
Rapla kirikuõpetaja Mihkel 
Kukk rääkis oma kauni kiriku, 
altari ja kateedri pikast ajaloost. 
Istusime vaikselt pinkidel ja hin-
ges lasus rahu.

Ööbisime Kehtna MTK vast-
valminud hostelis, mis teeb 
mõnele hotellilegi silmad ette. 
Õhtupoolik kujunes aktiivseks 
– vesteldi tööteemadel, pandi 
paika plaane. 

Teine sama hoogne päev
Järgmise päeva hommikul 

jätkasime oma õppereisi sihiga 
Järvakandi suunas. Uudistasime 
Järvakandi kultuurihalli, kohtu-
sime juhataja Tiia Hansariga ja 
käisime Järvakandi klaasi muu-
seumis. Täitsa põnev oli vaadata 
kauge aja taguseid agregaate, 
mille abil valmisid kõikvõima-
likud klaasist esemed.

Klaasikojas demonstreeris 
klaasikunstnik Eero Vaikre 

meile oma osavust ning täpsust 
nõudvat kunsti põletusahjust 
võetava sulaklaasiga. See oli ka 
koht, kus saime taltsutada oma 
ostujanu ning igaüks ka mingi 
eseme sealt endale soetas. Ori-
ginaalne kink pühadeks.

Haimre rahvamaja üllatas 
oma arhiivikogu ja väikese muu-
seumitoaga. Sealne kauaaegne 
kultuuritöötaja Eha Kaljusaar 
tutvustas oma tööd ja tegemisi 
ning rääkis veenvalt majas toi-
metavatest nähtamatutest ela-
nikest. Ja jälle kogesime sooja 
ning vaimustavat sugulashinge 
– õige inimene õiges kohas!

Meie reisi viimane külastus 
oli suurepärasesse Märjamaa 
rahvamajja. Korralik tehnika, 
kõik ruumid, mida iganes üks 
kultuuritegija üritusteks vajab. 
Super lõunasöök! 

Aitäh teile, kallid Raplamaa 
kultuuri hoidjad ja edendajad, 
teie tarmukas meeskond andis 
jõudu ja indu edasi rabada!

Oleme ju kõik ühte tõugu, 
need kes oma südame ja vaimu 
oma erialasse kinkinud, need 
kes ei streigi, ei piketeeri, ei käi 
vaibal jalgu trampimas ja isegi 
räägivad oma hädadest ja kõh-
nast rahakotist läbi huumori-
prisma, millest väike pisarake 
siiski välja nõrgub. Raha on 
meiesugustele delikaatne tee-
ma. Ise ei küsi, pigem ootame, 
et väärt töö eest ka väärikat 
palka pakutakse, sest “süvva om 
ikke vaja”.

Kohtumisteni! 

18 aastat koostöörõõmu

Kuidas me Raplamaal tugevat 
kultuurivaimu kogesime

Ott Lepland koos ansambel Gjangstaga laval.

Nii mõnigi etnopeoline soovis pilti koos superstaar Ott Leplandiga.

Peo viimane tund kujunes elavaks tantsupeoks, kus jalga keerutada sai 
igaüks.  3× Erakogu



ÕPPEREIS
NR. 185

NOVEMBER 2012
10

 Meie 22-liikmeline uusi 
ideid jahtiv reisiseltskond 
oli tulvil ootusi – võimalus 
näha Prantsusmaa maaelu  
ei kuku sülle iga päev. 

Merike Metstak

Aja kohaselt kuumast lennun-
dusteemast niipalju, et meid 
edasi-tagasi lennu ta nud Luft-
hansa tundus parim suure-
pärase teenin duse ja tasuta 
jagatava söögi-joogi poolest. 
Kahju, et see firma Eestisse 
lendamise ära lõpetab.

Nagu meilgi, haaras seal 
kohalik Leader grupp oma 
töösse kolm osapoolt – oma-
valitsuse, era sektori ja mitte-
tulundus ühen dused. Leader-
meetmest toe tatud tegevuste 
loetelu oli üsna mitmekesine: 
hüdroenergia tootmine, heit-
vete puhas ta mine, kodu maju-
tus, puidu kütte kollete paigal-
damine, ko ha like põllu majan-
dustoodete müügi, koolide 
toitlustamise ja mittesaastava 
transpordi toeta mine (elektri-
jalgrataste laenu tamise võima-
lus raudtee jaa mades).

Muinasjutumaa 
Kuulsast kangrute linnast 

Lyonist pooleteise tunnise bussi-
sõidu kaugusel asuv Kuuskede 
järv on Euroopas ainulaadne – 
supernäide, kuidas endisest 
tööstuskeskusest ning ammen-
dunud ja suletud kaevandus-
piirkonnast on saanud ime kau-
nis sajal hektaril laiuv puhkeala. 
Rahvas käib siin matkamas, 
purjetamas, jalgrataste ja süsta-
dega sõitmas – lihtsalt lõõgas-
tumas. 

Moodsateks peetakse ööbi-
miseks ehitatud majakesi küm-
ne meetri kõrgusel põlispuude 
latvades. Saja euro eest saab  
veeta öö puu ladvas ja eesel 
toob hommikul einekorvi puu 
alla. 

Põgus jalutuskäik Euroopa 
ainulaadse Kuuskede järve 
äärde tõestas, et prantslased ei 
loobi tühje sõnu tuulde. Kui 
poleks öeldud, siis vaevalt olek-
sime aru saanud, et tegemist on 
tehismaastikuga: bioloogiliselt 
isepuhastuv tehisjärv ujumis-
basseiniga, tehisveekogud ja 
kanalid hüdroelektrijaamaga, 
süsta- ja jalgrattalaenutus ja 
kohalike põllusaadustega kaup-
lev külapood.

Eriti sügava mulje jättis neli 
miljonit eurot maksnud öko-
bassein, mis oli sel suvel uju-
miseks avatud. Erilisus seisnes 
selles, et vett puhastasid taimed. 
Tõesti – inimene on suuteline 
matkima oma leidlikkusega 
seda, mida loodus loomu-
päraselt ise teeb. 

Tasub õppust võtta
 Räsitud tööstusmaastiku ja 

endise kaevanduspiirkonnaga 
harjunud pilgule oli Kuuskede 
järv tõeline muinasjutumaa. 

Lõuna–Prantsusmaa Rho -
ne-Alpe maakonnas on 53 oma-
valitsust 53164 elanikuga. Oma-
valitsuse liidu juhtide sõnul oli 
sealse Leader koostöökogu 
tegevuse eesmärk muuta see 
ökopiirkonnaks, aidates majan-
dust, toota energiat kohalikust 
toormest ning arendada edasi 
kõikvõimalikke säästlikke tehno-
loogiaid.

Säästvat eluviisi propageeriv 
teavitusprogramm võiks olla 
kasutatav meilgi: inimestele 

tule tatakse pidevalt meelde, kui-
das energiat kokku hoida. Kord 
aastas toimub laat ja ka kon-
kurss, kus valitakse välja kodu-
majapidamised, kes oskavad 
kõige rohkem energiat säästa. 
Oli huvitav, et toetatakse elu-
aseme renoveerimist, eriti neile, 
kes selle välja üürivad. Samuti 
kutsutakse inimesi üles kasu-
tama ühiseid transpordi vahen-

deid: kui keegi võtab kaas-
kondlase küüti, saab ta selle 
väikestviisi korvatud. 

Leader-meetmest saavad 
Prantsusmaal toetusi ka väike-
tootjate ühendused, eriti mitme-
sugused väikemajapidamiste 
ühisprojektid.

Õppereis Prantsusmaale 
heas seltskonnas oli innustav! 
Suur tänu korraldajatele.

 Kuigi loomad ei näe 
maailma sama värvilisena 
kui meie, on silmad neile 
sama olulised kui inimesele. 
Seda, et silmi tuleb hoida, 
teab igaüks – silmad on 
aken maailma. 
Helena Trus, 
Jüri Loomakliiniku loomaarst

Koerale vaatab omanik mitu 
korda päevas otsa ning seda, et 
silmadega on midagi valesti, ei 
ole keeruline märgata. Juba 
kaht luse korral tasuks looma-
arstiga kindlasti ühendust võt-
ta.

Juba enne kui läheme kut-
sikat valima, tuleb arvestada 
sellega, et paljud silmahaigused 
on päriliku iseloomuga. Oluline 
on välja uurida, kas kutsika 
vanematel on olnud silmadega 
muresid ja kas on tehtud uurin-
guid tõule iseloomulike silma-
haiguste välistamiseks. Sega-
verelistel koertel esineb silma-
haigusi sama tihti kui tõu-
koertel.

Mustus satub silma lihtsalt
Kui kutsikas on uude koju 

toodud, siis alles algab see õige 
maailma avastamise aeg, kui 
oma niisket nina topitakse kõik-
võimalikesse kohtadesse ja tor-
matakse pea laiali ringi ning 
mustuse sattumine silma on 
tavaline, seda eriti kääbus-
tõugudel, kelle silmad on suu-
red ja silmalaud ei kaitse neid 
piisavalt.

Koera silmad peavad olema 
puhtad ja kuivad. Koer kissitab 
silmi valu pärast ning nõrevool 
silmast on mingi ärrituse taga-
järg. Kui silmast tuleb läbi-
paistvat või vähest pruunikat 
vesist nõret, siis võib olla koe-
rale mustus silma sattunud ja 
vahel piisab silmade lopu ta-
misest rohke veega. Põletikule 
silmas viitab kollakas, limane 
nõre, mida võib vahel olla 
rohkesti. Inimestele mõeldud 
apteegist saadaolevad käsi müü-
giravimid jäävad tihti loomadele 
nõrgaks ning õige ravi saa-
miseks tuleb pöörduda looma-
arsti poole.

Kiire abi võib aidata
Pikakarvalistel koertel või-

vad karvaotsad ulatuda silma 
ning tekitada üleliigse pisarate 
voolu. Heledakarvalistel koertel 
on silmanurkades olev karv 
sageli pruunikas. Selle põh-
juseks on pisarates olevad ai-
ned. Pidevalt märg silma ümb-
ruse karv võib pulstuda ja selle 
all olev nahk võib muutuda 
põletikuliseks. Selline olukord 
on koerale valulik ja väga eba-
mugav.

Silmatraumade korral tuleb 
arstiga kohe ühendust võtta. 
Kuigi vigastus võib väliselt väike 
ja tühine olla, siis tasuks silm 
loomaarstil lasta üle vaadata. 

Kui on tekkinud lauvigastus, siis 
vajab see koheselt kirurgilist 
abi, sest valesti kokkukasvanud 
laud võivad hiljem tõsiseid 
probleeme põhjustada.

Silmamuna vigastuste korral 
on silma päästmiseks ainuke 
võimalus kiirelt silmaarsti juur-
de jõudmine. Tänu kiirele 
omani kule ja heale arstile on 
päris mitmele loomale näge-
mine pärast silmatraumat alles 
jäänud kui naabrikassiga sõp-
rust sobitada püüti, aga tervi-
tuseks kass küünega silmamuna 
läbistas.

Tõulised iseärasused
Paljudel tõugudel on eel-

soodumus silmalaugude sisse- 
või väljapöördumiseks. Lau-
gude sissepöördumisel hõõru-
vad ripsmed vastu silma. Oma-
nik saab sama tunnet kogeda, 
kui liiv silma läheb, silm hakkab 
kipitama, sügelema, vett jooks-
ma, valutama ja silma lahti-
hoidmine on väga ebamugav. 

Kui sa näed, et su koeral on 
silmadega midagi sarnast, siis 
lase loomaarstil silmi kontrol-
lida. Kui selline mure kestab 
kaua, siis võib loom nägemise 
kaotada, kuna silma sarvkest 
pigmenteerub ja sellest ei paista 
valgus läbi.

Laugude väljapöördumist 
näeme eelkõige suurt tõugu 
koertel. Rippuv laug ei suuda 
silma kaitsta mustuse eest.

Sellise murega koeri saab 
aidata ainult operatsiooniga. 
Lõikus vajab hea tulemuse saa-
miseks kogenud kirurgi ning 
head tehnikat. Looma vabas-
tamine pidevast valust ja eba-
mugavustundest silmades väl-
jen dub otseselt looma rõõm-
samaks ja aktiivsemaks muutu-
mises.

Ärge jätke looma silma mu-
resid tähelepanuta!

Säästlikku eluviisi kaemas

Jõuluks soeng korda! 

Neljapäeviti 

pügamine -10%!

Aruküla tee 29, Jüri alevik, 

Rae vald

Oleme avatud:

E-R 10.00-20.00

L 10.00-16.00

Tel: 607 5885

Mob: 513 1714

Ilusat jõuluaega 

kõigile!

Vaata talle silma!

Lyonist pooleteise tunnise bussisõidu kaugusel asuvast 
kaevanduspiirkonnast on saanud imekaunis sajal hektaril laiuv 
puhkeala. Ööbida saab seal spetsiaalsetes majakestes, mis asuvad 
kümne meetri kõrgusel põlispuude latvades.

 Põhja-Harju Koostöö-
kogu korraldas novembris 
õppereisi Rhone-Alps 
Region`si, kus tutvusime 
kohaliku Leader grupi 
tegemistega. Huvitavaid 
kohtumisi mahtus viie 
päeva sisse mitmeid.
Arvo Olek,
ühistu Talismaa juhataja

Üritan kokkuvõtlikult kirjeldada 
reisist seda, mis võiks huvi pak-
kuda meie põllumajanduse 
väike tootjate jaoks. Esimesel 
reisipäeval peetud kohtumisel 
Euroopa Liidu majas osales ka 
üks kohalik karjakasvataja, 

kellega mul õnnestus kohaliku 
eestlannast tõlgi vahendusel 
vestelda nende maamajandu-
sest. 

Isiklikult huvitas mind 
talunike-tootjate ühistegut se-
mine ja oma toodangu turus-
tamine. Samuti nende toe-
tamine nii Euroopa Liidu kui ka 
kohaliku võimu poolt. Vesteldes 
selgus, et nende talud on väik-
semad, ent majandavad toe-
tuste abiga normaalselt ära, 
kusjuures Euroopa Liidu toe-
tused jäävad mahult kohalikele 
toetustele alla. 

Talismaa ühistu kasvatas 
aastate eest köögivilju viie-
kümnel hektaril – see on nende 
mõistes ülisuur talupidamine. 
Minul jällegi oli huvitav kuulda 

nende ühistulisest tegevusest, 
kuhu on koondunud ca 15 lii-
get, nii juurika-, viinamarja-
kasvatajaid kui ka karjapida-
jaid. 

Toodangut realiseerivad 
ühistu liikmed oma kaupluses. 
Popu laarne pidi olema ka otse 
talust värske toodangu müük 
ning kauplemine turul. 
Prantslased on teadupärast elu- 
ja toidu nautijad ning hindavad 
kõike värsket ja ehedat. Meil on 
nende ühistegevusest palju 
õppida.

Veel avaldas muljet nende 
kohalik betoonmajade toot-
mine, mis oli orienteeritud 
lähipiirkonna elanike teeninda-
misele ja mis tagab kohalikele 
tööhõive ning stabiilse sisse-

tuleku. Meie oludes on asi 
nutune – väiketootmine sisu-
liselt puudub. Ühelt poolt pär-
sib seda bürokraatia (muinsus-
kaitse nõudmised, kohalik sea-
dusandlus), teisalt on meil 
oluliselt vähem kliente suur-
linnast väljaspool asuva tootja 
läheduses (hõre asustus ja 
madal ostujõud).

Lõpetuseks soovitan meie 
valla üksiküritajatel põllu-
meestel ja väikeettevõtjatel teha 
koostööd oma tehnika soeta-
misel ja kasutamisel kui ka 
toodangu realiseerimisel. Ainult 
sellisel moel tegutsedes on 
võimalik säilitada kohalikku 
väiketootmist ja hoida inimest 
paiksena ning maad harita-
vana.

Põhja-Harju Koostöökogu õppereis Lyoni

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu avalik kordus välja -
panek toimub 17. detsembrist 2012 kuni 14. jaanuarini 2013 Jõe-
lähtme vallamajas ja Kaberneeme raamatukogus ning avalik arutelu 
29. jaanuaril 2012 kell 18.00 Kaberneeme vana koolimaja saalis. 

Planeeritava ala suurus on 4100 m2 . Valdava osa planeeringualast 
(2420 m2) moodustab reformimata riigimaa. Planeeringuala piiri desse 
jäävad osaliselt järgmised kinnistud: Kaberla-Kaberneeme maantee, 
Kaupluse ja Pürgi.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on reformimata riigimaast 
kin nistute moodustamine vabatahtliku päästekomando hoonele, 
elektri alajaamale ning juurdepääsuteele ja parkimisplatsile. Pääste-
komando hoone otstarve: hoones hoitakse tuletõrjetehnikat, kor ral-
 datakse päästeteenistuse valvet ning viiakse läbi väljaõpet vaba-
 tahtlikele päästjatele. Õppeklassi ruumi on kokkuleppel võimalik kasu -
tada ka avalikuks vajaduseks. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on liiklus korralduse (liinibussi ning
koolibussi peatus) ja sõiduautode par kimise nõuetekohane lahen-
damine alal. Planee ringulahendusega tagatakse avalik pääs kallas-
rajale. Rannale on võimalik rajada lautrikoht. 
Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut: 
elamute alale planeeritakse riigikaitsemaa päästeteenistuse hoone 
ehitamiseks. Määratakse hoone ehitusalune pind (330m2) ja suletud 
brutopind (500m2), hoone suurim korruselisus (1+ katusekorrus), 
hoone suurim lubatav kõrgus planeeritud maapinnast (8,5 m) ning 
võimalik katusekalle (30-45 kraadi). Viimistluses on ettenähtud 
rannakülla sobivad materjalid.
Detailplaneeringute põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tut-
vuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning lahtioleku -
aegadel Kaberneeme raamatukogus, samaaegselt on detail pla nee -
ringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla kodu lehel  
(joelahtme.kovtp.ee.).
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Õnnitleme novembri 
sünnipäevalapsi

95 19.11 GUSTAV JASK  Kaberneeme küla

94 08.11 HELMI SAKSUS Loo alevik

90 21.11 HELLA SEPP  Kostiranna küla

88 26.11 LAINE NERO  Iru küla

87 08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA Loo alevik

87 25.11 KATARINA HERTMANN Jõelähtme küla

86 02.11 ELLEN RATASEPP Loo alevik

85 10.11 HILMA JUNUS  Sambu küla

84 30.11 LEMBIT SAALISTE Loo alevik

82 06.11 PEETER PROMET Rebala küla

82 16.11 VAIKE VAHER  Uusküla

81 04.11 AINO SIKKA  Loo alevik

80 04.11 MILLE HAAB  Saha küla

80 14.11 SENNI VILBASTE Kaberneeme küla

80 16.11 HILJA KOEMETS Koila küla

80 19.11 MARIA BEKRINA Jägala küla

75 07.11 VALVE RAUAM  Rebala küla

75 07.11 ERNA ENGMAN Iru küla

75 19.11 ASTA HEIN  Neeme küla

70 04.11 ARNO KANNIKE Iru küla

70 09.11 HIISI POOL  Kostivere alevik

Jõelähtme vallas oktoobri ja 
novembri kuus sündinud lapsed
Jekaterina Petrunina ja Janek Lestberg
tütar Jaana Lestberg   05.10.2012

Merle ja Kaupo Kork
tütar Marianne Kork   05.10.2012

Helena Paimla ja Madis Heinjärv
poeg Devon Heinjärv   13.10.2012

Liis Nõmm ja Marko Mäekivi
tütar Isabel Mäekivi   21.10.2012

Gerli Jõesalu ja Janek Põder
tütar Gerda Põder   28.10.2012

Mari-Liis Maas ja Engis Põliste
poeg Georg Põliste   30.10.2012

Siiri Erm ja Jaak Nairismägi
tütar Rosette Lii Nairismägi  04.11.2012
poeg Klaus Evald Nairismägi 04.11.2012

Katrin-Helen Kull ja Rene Vaker
tütar Simona Vaker   04.11.2012

Teade Leader programmi avanevast taotlusvoorust

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VII taotlusvooru 
järgmiste meetmete lõikes: 

Meede 1: Külakogukondade ühendamine ja arendamine
Meede 2: Ettevõtlus ja puhkemajandus
Meede 3: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
Meede 4: Ranna-alade ja väikesaarte arendamine

Taotlusvoor on avatud 21-31. jaanuar 2013. a.

Taotluste vastuvõtmine lõppeb 31. jaanuaril kell 17.00 nii paberkandjal 
kui elektrooniliselt esitajatele.
Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema 
Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk Jõelähtme, 
Viimsi või Rae vallas.

Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektrooniliselt eel-
registreerimise alusel (+372 520 1189, margit.partel@gmail.com). 

Täpsem info vajalike dokumentide ja nende esitamise kohta on 
www.leaderph.eu 

Projektid peavad vastama “Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna 
strateegiale 2009-2015” ja Põllumajandusministri määrusele 21. sep-
tember 2012 nr 75.

Meetmete tingimuste tutvustamiseks ning projektide edukamaks 
kirjutamiseks toimub infopäev 11. detsembril kell 15.00-17.00 Loo 
alevikus Saha tee 13 Jõelähtme Varahalduse II korruse saalis.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

Armsad sõbrad!
2013. aastal saab Jõelähtme Rahvamaja 90 aas-

taseks. See number väärib, et “Vana koolimaja 
kultuurilugu” saaks kaante vahele pandud. Sina 
saad kaasa aidata. Kõigil, kes on käinud Jõelähtme 
algkoolis või tegutsenud rahvamajas aastatel 
1923 – 1997, palun panna paberile juhtumised, 
sündmused, inimesed, kes õpetasid, juhendasid või 
muidu olid värvikateks tegelasteks tol ajal. Fotode 
eest oleme samuti tänulikud ja need saad hiljem 
kindlasti tagasi.

Aita kaasa oma paikkonna kultuuriloo jäädvusta-
misele! Oleks kena, kui hakkaksid kohe materjale 
mulle edastama, sest 1. veebruar aastal 2013 peak-
sid materjalid laekunud olema.

Jään põnevusega ootama. Kõik osalejad on üht-
lasi ka üllitise kaasautoriteks. 14. septembril, Rahva-
maja juubelil, on raamat trükitud.

Võtke ühendust: tel. 53978896, 6033053, joelaht-
merahvamaja@gmail.com

Tulge rahvamajja ja innukat kaasalöömist!
Teie Maie Ramjalg

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) alghinnaga 35 500 eurot; 
• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere ale-
vik, Pumbajaama tee 3 (kinnistu pindala 2434 m2, katastritunnus 
24504:008:0997, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%) alg-
hin naga 22 000 eurot. Kinnistu on hoonestamata ja kinnistule on 
väljastatud projekteerimistingimused;
• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere ale-
vik, Pumbajaama tee 5 (kinnistu pindala 2436 m2, katastritunnus 
24504:008:0998, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%) alg-
hin naga 22 000 eurot. Kinnistu on hoonestamata ja kinnistule on 
väljastatud projekteerimistingimused. 

Enampakkumine toimub 15. jaanuaril 2013 kell 16.00 Jõe-
lähtme Vallavalitsuses.
Täiendav info: www.joelahtme.ee; 
   Kätlin Madis, katlin.madis@joelahtme.ee, 605 4857.

VOLIKOGU TÖÖMAILT
 Jõelähtme vallavolikogu 7. koosseisu 40. istungil 

25.10.2012
• MTÜ Saviranna Külaselts vaide rahuldamata jätmine. 

Otsustati jätta rahuldamata MTÜ Saviranna Külaselts vaie 
Jõelähtme vallavolikogu 30. augusti 2012. a. otsusele nr 319, millega 
algatati teemaplaneering “Veeldatud loodusliku maagaasi terminali 
asukoha valimine” ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

• Jõelähtme vallavolikogu 29. juuni 2011 otsusega nr 197 
kehtestatud “Liivamäe külas asuva Seapaju kinnistu detail-
planeeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Seapaju kinnistu 
osas. Planeering tunnistati osaliselt kehtetuks, kehtima jäi 
planeering Käpa põik 2a (katastritunnus 24504:003:0946) osas.

• Jõelähtme vallavolikogu 01.02.2010 määruse nr 10 “Jõe-
lähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine. 
Kooli ja lasteaia toiduraha ning lasteaia osalustasu kompensatsiooni 
taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja vastava õppeasutuse 
direktorile avalduse koos palgatõendiga. Kooli ja lasteaia toiduraha 
ning lasteaia osalustasu kompenseerimise avaldused vaadatakse 
läbi vastava õppeasutuse juhtkonna poolt, kes edastab dokumendid 
koos oma seisukohaga vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile. Avalduse 
rahuldamise/mitterahuldamise otsustab vallavalitsus sotsiaal-
komisjoni ettepanekul.

• Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordi-
projektide toetamise kord. Uue redaktsiooniga muudeti ja täpsus-
tati toetuse taotlejale esitatavaid nõudeid, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise korda, taotluse rahuldamise ja rahuldamata 
jätmise tingimusi, toetuse väljamaksmise tingimusi ja korda ning 
toetuse saaja kohustusi.

• Jõelähtme valla Ruu küla Untmäe maaüksuse elamu teenin-
damiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Määrati 
Ruu külas maatulundusmaa sihtotstarbega Untmäe kinnistu kogu 
ulatuses elamumaaks.

• Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Otsustati taotleda 
Vabariigi valitsuselt munitsipaalmaaks Jõesuu külas Neeme kergtee 
lõik 17 maaüksus.

• Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõelähtme vallas 
Nehatu külas Nehatu tee lõik 1 ehitise teenindamiseks vajalik maa-
ala. 

• Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõelähtme vallas 
Kostivere alevikus Raasiku tee 2a ehitise teenindamiseks vajalik 
maa-ala. 

• Maa taotlemine munitsipaalomandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsipaalomandisse Jõelähtme vallas 
Kostivere alevikus Pumbajaama tee 1a ehitise teenindamiseks 
vajalik maa-ala.

• Jõelähtme vallavolikogu 30.05.2012 otsuse nr 295 “Maa 
taotlemine munitsipaalomandisse” muutmine. Muudeti taotluse 
aluseks olevat õigusnormi.

• Isikliku kasutusõiguse seadmise eellepingu ja lepingu sõl-
mimine Elektrilevi OÜ kasuks Vallamaa 2 maaüksusel. Otsustati 
sõlmida Jõelähtme vallas Jõelähtme külas Jõelähtme valla 
maaüksusel Vallamaa 2 isikliku kasutusõiguse seadmise leping 
Elektrilevi OÜ kasuks projekti “Elektriauto laadimispunkt Jõelähtme 
tankla – Tõnu II, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald” teostamiseks. 
Isiklik kasutusõigus seati tähtajatult.

• Nõusoleku andmine eelkokkuleppe sõlmimiseks ja sellega 
kaasnevate kohustuste võtmiseks. Eelkokkulepe puudutas riigi-
maantee nr 11302 Lagedi-Kostivere projekteeritud maantee 
remondi, kergliiklustee ning valgustuse ehitamist ja tööde 
finantseerimist Jõelähtme valla ja Maanteeameti koostöös.

• Jõelähtme valla arengukava vastuvõtmine. Võeti vastu 
Jõelähtme valla arengukava aastateks 2012 – 2025 vastavalt 
lisadele.

• Vallavanema informatsioon. Vallavanem andis ülevaate 
järgmise aasta riigieelarve muudatustest, lasteaedade direktorite 
avaldusest palkade tõstmiseks. Kostivere kooli ja lasteaia õpetajatelt 
ja aleviku elanikelt saabunud pöördumisest, milles soovitakse, et 
ehitataks valmis Kostivere kooli aula ning Loo lasteaia vanas osas 
väiksest elektrikilbi põlengust, milles lapsed ohtu ei sattunud, 
kannatada saanud osa.

Ülevaate koostas
Priit Põldma

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Vello Uibomäe 27.01.1955 – 06.10.2012

Urmas Märtsoo 16.07.1950 – 23.10.2012

Marju Ruut  09.02.1942 – 26.10.2012

Lisateenimise võimalus
Pandipakendite vastu võtmisega tegelev 
ettevõte Moya pakub Sulle lisateenimise 
võimalust. Nimelt oleme otsimas Loo 
aleviku 

taara tagastuse punkti töötajat, 
kelle ülesanded on järgnevad:

• Vastuvõtukoha korrashoid
• Klaastaara sorteerimine

Töö ei eelda töötaja pidevat kohalviibimist.
Tasu kokkuleppel.

Kontakt: 
51993055 või e–post info@moya.ee 

KRIMIUUDISED 
• 13.11.2012 toimus tulekahju Iru prügipõletusjaama 
alajaamas. Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 13.59. 
Prügipõletusjaama hoonest evakueeriti tulekahju tõttu 
ca 100 inimest. Tulekahju tõttu keegi viga ei saanud. 
Päästjad kontrollisid kogu hoonet, tuli edasi ei levinud. 



OST
Ostame kokku erinevaid vask 
ja alumiiniumkaableid, samuti 
vanu juhtmeid ning auto-
juhtmeid. Tel 55588700 
www.hansatech.ee

Ostan auto, võib ka üle-
vaatuseta. Tel 56740949 Mart

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

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 

KIIRE! Müüa 2-toaline korter 
Loo keskuses, Spordi tn 4. Suur 
korter, läbi maja pla nee ringuga.
Hind 29 900 eurot. Monika 
Kreinin. Tel. 53 945 663

Telli ilutulestik mugavalt 
netipoest www.hansatuled.ee

TEENUS
Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5690 0686

Korstnapühkija-pottsepp. 
Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee; 58072581

Veekogude hooldus ja raja mi-
ne. Abi projektide kirju ta misel. 
OÜ Hüdromel. Tel 510 3681. 
www.hydromel.ee

REKLAAM
NR. 185

NOVEMBER 2012
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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.

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

Ostame 
kasvavat metsa 
ja põllumaad.

Info tel 508 6081,
maajamets@gmail.com.

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

VANALE UUS ELU
Kolmandat aastat on avatud Jõelähtme vallamajas TAASKASUTUSTUBA. 
Aastatega koguneb koju üht-teist, mida ei raatsi ära visata. Taas kasutus-
tuba on koht, kuhu saab tuua mittevajalikud, kuid terved ja puhtad asjad. 
Tulge julgelt uudistama ja leidke siit endale vajalikku. 

Taaskasutustuba on avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00. 
Kontaktandmed: Sotsiaalosakond, Jõelähtme Vallamaja, Postimehe tee 7, 
Jõelähtme küla, tel 6054881, 6054858

31. detsembril 2012. a. kell 21.00
avab taas uksed Jõelähtme Rahvamaja, 

et koos teiega ära saata

VANA-AASTAÕHTU
Laval on superbänd “IGATAHES”, 

rahva soovil juhib õhtut tuntud heatujumeister
RAIMO AAS

Kavas üllatusesinejad, ilutulestik jne.

Suupistete ja šampusega lauakoht maksab 12 eurot.
Kohtade kinnipanemine ja piletite müük on juba alanud.

Elu on näidanud, et viimasele minutile jääja saali enam ei mahu.

Tule ja võtame seltsis uue aasta vastu!
Maie

tel. 53978896, 6033053

Hea ettevõtja!
20. detsembril ilmub 
maakonnalehe Harju 
Elu vahel jõululeht, 

mille leiavad oma lehe 
vahelt ka kõik Harku 

Valla Teataja, Kiili Lehe 
ja Jõelähtme vallalehe 

lugejad.

Jõululehe tiraaž on 16 000.
Ka Sinu tervitused ja head soovid saavad Jõululehte 

kirja, kui saadad need aegsasti aadressile
myyk@harjuelu.ee.

Rõõmsat jõuluaja tulekut meile kõigile!
Harju Elu toimetus


