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Kuidas püüda kinni pühasid, 
mis alati nii rutakalt pärale jõua-
vad ja siis kaovad? Kuidas 
tabada seda pühadetunnet, mis 
kipub käest libisema ja haih-
tuma nii kiiresti? Mida aeg 
edasi, seda raskemana ja keeru-
lisemana selle haaramine näib. 
Vaatamata sellele, et meie va-
rustus ja varustatus on õige hea. 
Kuusk nurgas ja ehteis, kõik on 
kodus ja terve maailm lisaks 
veel traadi otsas, kusagil säri-
sevad vorstid, jõulumees kopsib 
ukse taga või on juba oma kingi-
koorma nurka poetanud, küün-

la leek heidab toas oma võbe-
levat valgust, elektronkaardid 
on ummistanud postkasti, hele 
lumevaip matnud maa…

Varustus justkui on, tööd 
tehtud ning vaeva nähtud sa-
muti, aga meeleolu ning rõõmu 
ja rahu ei ole. Või kui ongi, siis 
midagi kripeldab, midagi oleks 
nagu ikka puudu ja igatsetud 
kolmikust miski lonkab jalga.

Ehk oleme väsinud tõtta-
mast ja jooksmast, taga ajamast 
välist ja kaduvat, kaasa rutta-
mast nendega, kes ütlevad, et 
sa pead, sa suudad, pane end 

maksma, kehtesta, püüa, 
raba…

Kõik väline röövib me tähe-
lepanu ja haarab me jõu ning 
samas halvab, end maksma 
pannes tunneme, et muutume 
seesmiselt odavamaks, enese 
turuväärtuse kasvatamisega 
kahaneb aga seesmine väärikus. 
Nii napibki rahu ja rõõmu ja 
tunnet.

Jeesus ütleb, et ta annab ja 
jätab meile oma rahu ning teeb 
seda teisiti, kui maailm seda 
pakkuda võib (Jh 14:27). Seega 
ei saa Seda rahu ja rõõmu välja 

teenida, ei saa osta ega kinni 
püüda. See saabub kui kingitus 
neile, kes oskavad oodata, kes 
on jätnud selleks enesesse 
ruumi.

Inimene võib võtta, aga ka 
saada. Need on kaks täiesti 
erinevat hoiakut, mis tihti välis-
tavad teineteist. Püüdes mida -
gi võtta, ei pruugi me just see-
tõttu seda saada. Nii on vististi 
ka selle rõõmu ja rahu ja tun-
dega. 

Kaunikirjalist liblikat meil 
püüda ei õnnestu, ta lendab 
käest. Või kui õnnestubki, 

vastavat varustust kasutades, 
siis püütud liblika omamine ei 
too rõõmu, võib-olla vaid rahul-
dust. Aga kaugeltki pole see 
rahuldus võrreldav rõõmu ja 
rahuga, mis sünnib siis, kui 
liblikas ise me õlale laskub. Siis 
on tema valinud meid ja see 
hetk on ülev. Kes on seda 
kogenud, see teab.

Ju pole ka pühasid vaja püü-
da ja lõpuks ei loe ka varustus. 
Loeb see, kas meis on ruumi ja 
kas me oskame oodata ning 
kingitust vastu võtta.

Margus Kirja, Jõelähtmest

Ruumi ja rõõmu! 

Maamaksust

Kostivere noorteka 
sünnipäev

2012. aasta pildis

Jõulud mõisa köögis 

Sportlik zumba

Val Rajasaar 
metsaelust

Michael Rozhdestvensky

Volikogu töömailt

In memoriam Aare 
Värte

Ametlikud teated 



2012. eelarveaasta hakkab ühele 
poole saama ning aeg on heita 
pilk tagasi, mida siis vallas ära 
tehtud sai. Erineb see aasta 
paarist varasemast eelkõige 
selle poolest, et me ei pidanud 
kogu aeg mõtlema, kust saaks 
kokku hoida ja mille saaks 
maha kärpida, et ellu jääda. 

Samas ei ole senini taas-
tunud masueelsed maksu lae-
kumised vaid oleme august väl-
ja ronides jõudnud taas 2008. 
aasta laekumiste lähedale. Mui-
dugi on selle nelja aastaga toi-
munud olulised muutused, eel-
kõige kommunaalkulude ning 
ka teiste teenuste ja kaupade 
kallinemise osas, mistõttu on 
sama rahaga võimalik ära teha 
oluliselt vähem kui neli aastat 
tagasi.

Hoolimata kõigest sellest on 
2012. aastal vallas päris palju 
muutunud. Nagu ka varasemalt 
mitmel korral kirjutatud on 
meie investeeringute kõige olu-
lisemaks prioriteediks lapsed. 
Sel lest tulenevalt oleme juba 
mitmed aastad oma põhilise 
inves teerimisvõimekuse pan-

nud lasteaedadesse ja kooli-
desse. 

Sel aastal jätkasime Loo 
lasteaia rekonstrueerimisega. 
CO

2
 programmi raames sai 

lasteaia vana hoone soojustu -
se ning uue fassaadi. Lisaks 
viisime lõpule pikalt prob lee-
miks olnud lasteaia juurde-
sõidutee, kõnnitee ja parkla 
rajamise. Loo keskkool sai sa-
muti inves tee ringu CO

2
 prog-

ram mist soojus tamiseks ning 

köögi venti lat siooni rekonst-
rueerimiseks. 2012. aasta vast 
kõige olulise maks inves tee-
ringuks saab lugeda Kosti -
vere kooli ehituse alustamist, 
mille raames re konst rueeri-
takse koolimaja ning rajatakse 
juurde uued ruumid Kostivere 
raamatu kogule ja perearsti-
keskusele.

Teiseks oluliseks priori tee-
diks on meil kergliiklusteede 
rajamine, sel aastal lõppes meie 
ühine projekt Maardu linnaga, 
mille raames rajati läbi Uusküla 
küla Muuga aedlinnast kuni 
Kallavereni uus kergliiklustee. 
Kergliiklustee sai ka Iru küla, 
mille tulemusel ühendatakse 
Tallinna, Viimsi ja Maardu kerg-
liiklusteed Jõelähtme valla kerg-
teedega Iru külas ja Loo alevi-
kus.

Kolmandaks prioriteediks, 
millesse sooviksime panustada 
tunduvalt enam kui võimalused 
lubavad, on teede rekonstru-
eerimine. Olulisemaks tee-ehi-
tuseks sel aastal on kindlasti 
koostöös riigi Maanteeametiga 
valminud Loo aleviku sisse-

sõidutee. Iru kergtee rajamisega 
koos sai uue asfaltkatte ka Iru 
tee. Ühisveevärgi ja kanali-
satsiooni uuendamise raames 
Loo alevikus, Iru külas ja Neeme 
külas said mitmed teed ja täna-
vad uue asfalt- või pinnatud 
katte. Samas tuleb kindlasti 
mainida, et Iru külas on mit-
metel tänavatel rajatud katted 
ebakvaliteetselt, ning 2013. 
aastal tuleb Loo Vesi'l seal osa 
teekatteid üle teha.

Vald on viimasel aastal ka 
olulisel määral panustanud 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
uuendamisse Loo alevikus ning 
Iru- ja Neeme külades ning 
valla erinevates piirkondades 
tänavavalgustuse rajamisse.

See oli väike kokkuvõte olu-
lisematest investeeringutest, 
mida oleme valla võimaluste 
piires 2012. aastal ära teinud. 
Tagantjärgi vaadates ei olegi 
seda väga vähe, kuid väga palju 
on veel vaja ära teha.

Ilusat jõuluaega, aasta vahe-
tust ja kordaminevat 2013. aas-
tat meile kõigile! 

Andrus Umboja, vallavanem
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Uue aasta ootel
V õib-olla jättis keegi oma-

le elektrimüüja valimata 
teadmises, et maailmalõpp tu-
leb nagunii. Lõppemise tähe 
all mööduvad ka vallavalitsuse 
tegemised, seda küll mitte maa-
ilma-, vaid aastalõpu mõttes. 

K iirustama peab ka uute 
plaanide seadmisel uueks 

aastaks. Aasta jooksul tehtust 
on neljandal leheküljel teile 
kõi gile vaatamiseks pisike pilt-
meenutus sündmustest ja ob -
jek tidest, mis aasta jooksul meie
silma rõõmustanud ja loodeta-
vasti jäävad saatma meid ka 
tulevikus. Tegelikult võiks selli se 
toreda pildigaleriiga täita aja-
lehe kõik küljed, sest tegemisi on olnud palju, ent kahjuks siiski kõik 
tehtu siia korraga lihtsalt ei mahu.

T änavust advendiaja algust tumestas leinaaeg. Meie hulgast 
lah kus igaveseks valla jaoks väga oluline inimene – teenekas 

pedagoog, helilooja, koorijuht ja volikogu liige Aare Värte. Hingede 
ajal pani see kurb aeg mõtlikult omaenese sisemisse ja miks mitte 
ka välisesse lähimaailma vaatama. Tsiteerides hingekarjane Margus 
Kirjat võib öelda, et Aare oli just see, kellele oli “liblikas õlale lenna-
nud”, inimene kel oli sisemist väärikust, et alati endaks jääda ja 
pühenduda sellele, mis aus ja õiglane tundus. Meenutame veel kord 
koos Aaret lehe lõpuosas.

V allas on detsembrikuus sündinud ka midagi uut. Kostivere 
noortekeskuse sünnipäeval avati noortekeskuse uus saal. Kadri 

Lepiku ja Marko Raudlami eestvedamisel on noortele tekkinud koht, 
kus põranda värisemist ja liigset lärmamist kartmata on võimalik 
korraldada noortepidusid ja kontserte. Kõigile neile, kel polnud 
aega saali avamisel kohal olla, teeme väikese ülevaate peost ja selle 
korraldajatest ajalehe kolmandal küljel. Pikem pildigalerii avamisest 
on Jõelähtme Facebooki lehel ka kõigile lisaks vaatamiseks. Külas-
tage suhtlusportaali www.facebook/joelahtme, vaadake pilte Kosti-
vere noortekeskuse avamisest, meenutage kogu lõppeva aasta sünd-
musi ja liituge meiega järgmise aasta sündmuste ootel.

T änasel jõulueri lehel saame pilgu heita ka kaugemale meie 
vallast, tutvume mitme põneva inimese ja nende tegemistega. 

Käime metsas, räägime elust mõisaköögis, kuulame vaimuliku mõt-
teid ja teeme ühiselt rohke söömise kõrvale ka trenni. Ei puudu ka 
viiendal küljel asuvad praktilised näpunäited liikumisest auto ja 
bussiga või koeraga jalu tades.
Toogu teile aasta uus 12 õnnelikku kuud!

Priit Põldma

Priit Põldma.

Ülevaatlikult maamaksust
Maamaks on riiklik maks, mis 
laekub maa asukohajärgse koha-
liku omavalitsuse eelarvesse. 
Maamaksu summa saadakse 
maa maksustamishinna korru-
tamisel maamaksumääraga, 
mis on üldjuhul 0,1-2,5 % (ala-
tes 2002. aastast) maa maksus-
tamis hinnast. Mak sumäära 
kehtestab kohaliku omavalit-
suse volikogu üheks aastaks.

1. jaanuarist 2013 hakkab 
kehtima maamaksuseaduse 
muudatus, mille kohaselt vabas-
tatakse kodualune maa maa-
maksust. Alates 2013. aastast 
saab maksuvaba olema maa, 
millel asuvas elamus on maksu-

maksja elukoht vastavalt rahvas-
tikuregistri andmetele. Vabas-
tust on võimalik saada vaid ühe 
maatüki osas. Kohalduv maa-
maksuvabastus toimub auto-
maatselt, avaldust esitama ei 
pea. 

Kodukohajärgse maa mak-
suvabastuse eeldused on all-
järgnevad:

• Maamaksuvabastus mää-
ra takse füüsilisest isikust maa-
omanikule, maa kasutajale, hoo-
nestusõiguse omaniku või kasu-
tusvalduse omanikule.

• Maamaksust vabastatava 
maa sihtotstarve peab olema 
kas elamumaa või maa tulun-

dusmaa puhul õuemaa kõlvik*.
• Maatükil asub hoone, milles 
on maaomaniku elukoht vas-
tavalt rahvastikuregistrile. 

• Vabastust rakendatakse 
tiheasustusega alal (linnas, 
külas, alevis, alevikus) kuni 
1500 m2 ulatuses, hajaasustu-
sega alal kuni kaks hektarit. 

• Kaas- ja ühisomanikud on 
vabastatud maamaksust vasta-
valt oma osaluse proport sioo-
nile. Korteriomandite maksu-
vabastus ei lähe kaasomandi 
alla, vaid arvestatakse vastavalt 
üldise maksusoodustuse tingi-
muste alusel.

• Vabastus kehtib ka hoo-

neühistu liikmetele osamaksude 
proportsiooni osas. 

NB! Vabas tuse saamiseks on 
vajalik, et kõik nõutud tingi-
mused oleksid täidetud 1. jaa-
nuari seisuga. 

Jõelähtme vallavolikogu 
võttis 29.11.2012 vastu määruse 
nr 105 “Maamaksu täiendava 
maksuvabastuse rakendamise 
kord”, mille alusel saavad täien-
davalt maamaksu vabastust 
taotleda represseeritud ja rep-
resseerituga võrdsustatud isi-
kud volikogu poolt määratud 
ulatuses ja korras. 

Täiendav maamaksust va-
bas tamise kord ei kehti riikliku 

pensionikindlustuse seaduse 
alusel pensionisaajale. Pensio-
näridele arvestatakse nn kodu-
alune maamaksuvabastus vas-
tavalt üldistele kodualuse maa-
maksu vabastamise tingi mus-
tele.

Jõelähtme vallavolikogu 
võttis 29.11.2012 vastu määruse 
nr 106 “2013. aasta maamaksu 
määrade kehtestamine”. Mää-
ruse alusel on maksumäärad 
2013. aastal Jõelähtme vallas 
2,5% maa maksustamishinnast 
aastas, tsoonides H0245002 ja 
H0245012 1,0% maa maksus ta-
mis hinnast aastas. Põllu majan-
dussaaduste tootmiseks kasu-

tusel oleva haritava ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määraks 
kõikides hinna tsoo nides 2,0% 
maa maksustamis hinnast aas-
tas.

Küsimuste korral pöörduda 
Jõelähtme vallavalitsuse maa-
osakonna peaspetsialist Triin 
Lindau poole tel nr 60 54 853 
või e-mail triin.lindau@joe-
lahtme.ee. Loe lisaks ajaleht 
Jõelähtme novembrikuu numb-
rist või valla kodulehelt www.
joelahtme.ee. 

Triin Lindau
* Õuemaa kõlvik on maa üksuse 
mõõdistamisel määrat letud õue 
ala, mis on kantud katastrikaardile.

Kordaläinud aasta

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
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Kostivere noortekeskus 
sai 16. detsembril nelja 
aastaseks. Ühes sünni-
päevapeoga avati päev 
varem pidulikult ka uus 
saal, saadeti koduteele 
praegune noorsootöötaja 
João Mendonça ning tervi-
tati uuest aastast tema 
kohale asuvat Katre Halli.
Martin Rits

Neli aastat tagasi Kostivere noor-
tekeskuse sünni juures olnud 
tollane noorsootöötaja Kadri 
Lepik vedas keskuse töid ja 
tegemisi kolm esimest aastat. 
Praegu Loo kultuurikeskuses 
töötav noor naine oli see, kes 
vana katlamaja ruumidesse elu 
sisse puhus ja noortele hubase 
koha tekitas. “Säästlikku taas-
kasutust oli palju, aga tasapisi 
hakati ka uuemaid asju kinki-
ma,” meenutab Lepik.

Algusest peale on noorte-
keskuses mõeldud suurelt. Lepi-
ku sõnul tekkis soov keskust 
laiendada koheselt ning selleks 
sai 2010. aastal kirjutatud ka 
vastav projekt. “Suur entusiasm 
on kõikides tegijates kogu aeg 
sees olnud ja täna siia tulles 
puges hinge eriline õrnus, et 
nüüd lõpuks saigi see saal val-
mis,” ütleb Lepik. 

Kaua tehtud kaunikene
Ehitustööde puhul on tava-

line, et need kipuvad venima ja 
nii läks ka noortekeskuse saa-
liga. “Üritasime protsessi küll 
kiirendada, aga teinekord jää-
vad käed lühikeseks, kui ise 
ehitustegevusest eriti ei jaga,” 
selgitab Lepik. Õnneks leidus 
vallas tegus mees, kes võttis 
ehitustööde vedamise ja saali 
valmimise oma südameasjaks. 

Kiituse selle eest on ära tee-
ninud Marko Raudlam.

Kui Leader projektiga sai 
MTÜ Kostivere Nootekeskus 
saali ehituseks 4993,54 eurot, 
siis teist sama palju andis omalt 
poolt ka Jõelähtme vald. “Jõe-
lähtme vald on äärmiselt kul-
tuuri ja noortesõbralik, kunagi 
ei saadeta kedagi ukselt mine-
ma, ikka leitakse mingi lahen-
dus. Jõelähtme valla arendus-
nõunik Priit Põldma eest-
vedamisel võeti saali ehituse 
projekt uuesti nn sahtlist välja 
ja lükati aktiivselt töösse. MTÜ 
Kostivere Noortekeskus värske 
juhatuse liikmena võtsin vastu-
tuse vedada saali ehitust ja 
tundub, et asi õnnestus,” räägib 
Raudlam. 

Tagasihoidliku mehe rolli 
noortekeskuse uue saali valmi-
misel võtab kokku Kostivere 
kultuurimõisa juhataja Irina 
Pärila: “Ta on praktiliselt vii-
mased kaks-kolm nädalat siin 
saalis elanud, see saal on nagu 
Marko laps, ta on siia tohutult 
aega ja vaeva panustanud.” 

Lisaks Leader-projektile ja 
valla abile saadi raha ka Harju 
maakonna avatud noorte kes-
kuste projektikonkursilt. “Kogu 
diskosaali valgustus tehti ja see 
sünnipäev korraldati selle raha 
eest,” selgitab Pärila. Tema 
sõnul puudus Kostiveres seni 
koht, kus noored saanuks koos 
diskol käia. “Mõisasaal selleks 
ei sobi ja koolil sellist ruumi ei 
ole. Loodetavasti saame varsti 
siia ka showtantsu trennideks 
sobiliku põranda ja lava taha ek-
raani, et saaks hakata kino õh-
tuid korraldama,” lisab Pärila.

Ühe etapi lõpp
Pidulikus päevas oli Kosti-

vere noortele aga ka veidi kurba, 
sest Kadri Lepiku käest aasta 
eest ohjad noorsootöötajana 
üle võtnud Portugali noormees 

João Mendonça lahkub Eestist. 
“Täna ei tohi nutta, sest täna on 
noorteka sünnipäev! Ma olen 
väga õnnelik, et ma siia tulin ja 
te jääte mulle alatiseks väga 
soojalt meelde,” räägib noor-
mees sulaselges eesti keeles 
kingitusi vastu võttes.

Kõige enam jäävad Men-
donça enda sõnul talle meelde 
lapsed, kes on alati rõõmsa-
meelsed ja energilised. “Lahkun 
veidi kurvalt, kuid samas ka õn-

nelikult, sest ma tean, et tegin 
oma tööd hästi, sest lapsed 
ütlevad mulle pidevalt, et nad 
jäävad mind igatsema,” lausub 
ta. Euroopa teisest otsast pärit 
noormees on kindel, et lapsed 
võtavad sama hästi omaks ka 
uue noorsootöötaja Katre 
Halli. 

Millegi uue algus
Halli sõnul saab tema pea-

miseks ülesandeks noorte osa-

luse arendamine. “Mina võin 
pakkuda neile ühte ja teist, aga 
kui noortele see peale ei lähe, 
siis ei ole sellel tegevusel tule-
must. Eesmärk on noored suu-
relt mõtlema panna ja koos 
keskust edasi arendada,” võtab 
Hall kokku. 

Detsembris on noorte kesku-
ses aktiivselt tegutsenud ka 
Anneli Birkholz, keda lapsed 
soovivad edaspidi näha tüdru-
kute klubi eestvedajana. “Kuna 

ma ise olen juuksuriks õppinud, 
siis tüdrukutel on selle vastu 
suur huvi, nii nagu ka söögi-
tegemise,” räägib Birkholz. 

Enne veel minnakse ühiselt 
vastu talvisele koolivaheajale, 
kuhu mahub muuhulgas pipar-
kookide kaunistamine, Ave 
Nahkuri käsitöökoja külastus, 
lõbus päev kelgumäel ja palju 
muud. 31. detsembril meenu-
tatakse olnut ja astutakse see-
järel rõõmsalt uude aastasse. 

Kostivere noortekas peeti pidu

Kostivere kultuurimõisa juhataja Irina Pärila kinkimas noorsootöötaja João Mendonçale mälestuseks klaasist linnukest, kuhu peale kirjutatud 
“tegija”.   Martin Rits

Kostivere noortekeskuse esimene noorsootöötaja Kadri Lepik noorte valvsa pilgu all uue saali avamisel linti 
läbi lõikamas. Temast vasakule jääb saali valmimisse rohkelt panustanud Marko Raudlam ning paremale 
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.   Martin Rits

TÄPSUSTUS !

Oktoobrikuu lehes leheküljel 10 ilmunud artikli 
“Viinakuine luuleõhtu” autor on Merje Klamas. 

Ekslikult oli loo autoriks märgitud Maria-Marika 
Kurvet. Vabandame!

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

Jõelähtme vald võõrandab avaliku enampakkumise korras:
• korteriomandi Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik Toome tee 
5 korter nr 60 (registriosa nr 8886902, katastritunnus 24504:002:0144, 
üldpinnaga 60,4 m2) alghinnaga 37525 eurot; 

• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere ale-
vik Pumbajaama tee 3 (kinnistu pindala 2434m2, katastritunnus 

24504:008:0997, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata, alghinnaga 23750 eurot. 
• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere 
alevik Pumbajaama tee 5 (kinnistu pindala 2436 m2, katastritunnus 
24504:008:0998, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata, alghinnaga 23750 eurot.
Enampakkumine toimub 15. jaanuaril 2013 kell 16.00 Jõelähtme 
Valla valitsuses. Täiendav info: www.joelahtme.ee; Kätlin Madis, 
katlin.madis@joelahtme.ee, 605 4857

Noortekas praegu lastega tegelev Anneli Birkholz (vasakul) ning jaanuarist noorsootöötajana alustav Katre 
Hall suurt sünnipäevatorti lahti lõikamas.   Martin Rits
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Meenutusi aastast 2012

Iru kergliiklustee avamine  Indrek Mäeküngas

Loo lasteaia uue osa valmimine ja vana osa soojustamine  Priit Põldma

Kostivere mõisa saali avamine  Priit Põldma

Kolme elektriauto saabumine  Priit Põldma

Kostivere noortekeskuse saali avamine Martin Rits

Jõelähtme laulupäev 2012  Carmen Viherpuu

Loo aleviku tenniseväljaku avamine  Katrin Paldermaa

Iru küla tenniseväljaku avamine  Priit Põldma

Loo kooli 25. aastapäev  Pildikompanii

Loo keskkooli soojustamine  Priit Põldma

Uusküla kergliiklustee avamine  Indrek Mäeküngas



Jõuludes on läbisegi
rõõmu kui ka kurbust,

ainult lapsed rõõmustada
võivad täiest kurgust.
Tahaks uskuda ka ise,

nähes nende lusti,
et ei ole terves ilmas

jõulupühi musti,
et ei tunta mitte kuskil
muresid ja puudust,
et vaid turvalisi päevi
koidab aknaruudust,
et on igaühe keelel
jõulutoidu maitse,

et ei ole külasid,
kus aina vähem suitse,

et ei hoia vägevatel
enda poole küüned,

et võiks julgelt usaldada
igaühe süümet,

et ei kartus homse pärast
rikuks jõulutuju,

ja et jõuaks kõik, kes kaugel,
jõuluks jälle koju...

Jõuludes on siiski segi
rõõme kui ka kurbust...

Õnneks lapsed rõõmustada
võivad täiest kurgust!

Jõulud 2012
Leelo Tungal

 Keila joast mõisa poole 
seisab kõrgel jõekaldal ar-
mas maja. Väliselt meenutab 
kivihoone kabelit, sest sellel 
on teravkaarelised aknad 
ning harjal ka torn. Kuid te-
gemist on hoopis mõisaköö-
giga, kus alates 2007. aasta 
sügisest elavad Piret Lõuk 
ning Jüri Aigro.
Allar Viivik
allar@harjuelu.ee 

Piret Lõuk ja Jüri Aigro tunnis-
tavad, et paljud peavad tõesti 
hoonet kabeliks. Naljaga pooleks 
küsitakse, kas teenistust peetakse 
ja sisse piiluda tohib. Pererahvas 
küsib siis vastu: kas külaline vä-
ravas korjanduskasti annetas?

Millised tulevad kuuendad 
jõulud Joa pererahvale? “Jõulu-
laupäeval käime alati Meremõi-
sas Benckendorffide-Volkonskite 
kalmistul. Viime kõigile küünlad 
ja puhastame ümbruse lumest. 
Oleme ju ainsad, kes mõisa kõr-
valhoones elavad,” ütleb Piret 
Lõuk. 

Roosa maja müügis
Jõuluvanad pole veel teed 

kööki üles leidnud. Kuid et sa-
mas kõrval käib hoolega pea-
hoone taastamine, siis loodavad 
Lõuk ja Aigro, et see meelitab 
punase kuuega mehe kohale. 
Igal advendipühapäeval püüab 
pererahvas külastada mõnda 
Lääne-Harju pühakoda.

Köök on allesolevatest mõisa-
kompleksi hoonetest üks vani-

maid. Tornis olev tuulelipp kan-
nab aastaarvu 1801. Ümber ehi-
tati see koos peahoone valmimi-
sega 1830ndatel aastatel. Siis 
lisati torn, mis on tegelikult hoo-
pis korsten. Aknad ehitati terav-
kaarelisteks. 

Pärast Teist maailmasõda oli 
maja kalakasvatuse töötajate 
elukoht. Hoone pandi 2004. aas-
tal müüki. 

““Komistasime” köögi peale 
Eesti Ekspressi lugedes, kus aval-
dati Joal asuva roosat värvi torni-
ga maja müügikuulutus. Seal oli 
kirjas, et hind on 1,87 miljonit 
krooni ja üldpinda 182,3 ruut-
meetrit. Maja meeldis,” meenuta-
vad toona Nõmmel elanud Lõuk 
ja Aigro. Mees oli kunagi noore 
sõdurina kohalikus raketibaasis 
teeninud. 

Ehitusaeg oli pikk, 
sest maja on kaitse all 
ja talitada tuli 
vastavalt nõudmistele. 

Remondiprojekti koostas 
arhitekt Raul Vaiksoo ja siseku-
junduse tegi ta abikaasa Krista 
Aren. 

Ehitusaeg oli pikk, sest maja 
on kaitse all ja talitada tuli vas-
tavalt nõudmistele. Seinu sirgeks 
ei aetud ning neid püüti ikka 
naturaalse krohviga katta. “Ja 
kogu aeg tuli midagi uut välja. 
Näiteks jõe pool asub põranda 
all paevooderdisega veekanal. 

See leiti kuivendustorude paneku 
ajal,” räägib Lõuk. Praegu on ka-
nal kaetud klaasiga ning moo-
dustab suures köögis omamoodi 
keldri.

Vene moega mõis 
Paemüüridega majas on 

tänaseks kolm küttekollet: leiva-
ahi, kamin ja tänavu valminud 
väike ahi. Põrandat kütab väike 
katlamaja värava kõrval ning 
soojaallikaks on õli. 

Mööbli on Piret Lõuk ja Jüri 
Aigro soetanud põhiliselt vana-
kraamilaatadelt, tuttavatelt ja 
kauplustest. “See on vene pärit-
olu mõis. Seepärast on mööbel, 

kardinad ning küünlajalad ehk 
veidi kitšilikud,” ütleb Lõuk. 

2007. aastal olid tööd lõpuks 
nii kaugel, et pererahvas kolis 
majja.

Suuremad ruumid on esi-
mesel korrusel, kus on suur köök 
ja paar vähemat tuba. Välja on 
ka ehitatud katusekorrus. 
1920ndatel olid seal korterid. 

Kas majas kummitab ka? Pe-
rerahva sõnul ei ole nad midagi 
sellist veel kuulnud ega näinud. 

“Tahaksime küll, et seinad 
räägiksid. Sellest majast on vähe 
kirjutatud ning ühtegi fotot sise-
musest pole meieni jõudnud,” 
ütlevad Lõuk ja Aigro.

Keila-Joa mõisaköögis 
oodatakse kummitusi

“Teadsime, et siin joa juures käib palju huvilisi. Kui oleks tahtnud 
rahu ja vaikust, kolinuks meie hoopis metsa elama,” ütlevad Piret 
Lõuk ja Jüri Aigro köögis kamina ees. 2x Allar Viivik

Köögist joa poole jääb 2004. aastal taaskäivitatud elektrijaama 
hoone. Paremalt on näha uuenduskuuri saav mõisa peahoone.

Tulge meile –
meil saab
talvel kala

püüda,
rõõmsaid

jõule
soovida ja

“Head uut aastat!”
hüüda.

Pühade puhul tervitab
Hüüru Veski pere.

JÕULULEHT
ILMUB KOOS HARJU ELU, HARKU VALLA TEATAJA,

JÕELÄHTME VALLALEHE JA KIILI LEHEGA. TRÜKIARV 17 000
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 Et jõuluajal saaks vaimu 
kõrval ka keha valgust, kõ-
neleme moodsa aeroobika-
suuna – zumba fitness – 
treeneri ja tantsuharrastaja 
Maiu Väliga. 
Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee
“Zumba treeninguga puutusin 
kokku esmakordselt umbes viis 
aastat tagasi ja see hakkas kohe 
meeldima. Oli nii minulik,” ütleb 
Maiu Väli sisejuhatuseks. 

Mis see zumba siis on, et ko-
he endasse haarab, tantsima pa-
neb, sunnib lausa treeneripabe-
reid nõudlema, et seda teistelegi 
õpetada? Või on see iga tantsuga 
nii, kui inimesel vaid tantsupisik 
geenides on?

“Kas nüüd just iga tantsuga,” 
arutleb Maiu Väli, “aga zumbaga 
oli küll nii. See on nii kaasahaa-
rav, tempokas, lõbus.”

Varasemalt oli Maiu, kes iga-
päevaselt peab avalike suhete ja 
müügikoordinaatori ametit hul-
gimüügifirmas Jungent Estonia, 
tegelenud showtantsu ja aeroobi-
kaga. “Kui ma aga zumbat nägin, 
siis sain kohe aru, et see on mi-
dagi minu jaoks.” 

Esimeseks õpetajaks Maiule 
sai Jorge, kes on Equadorist pä-
rit. Kui liikumisrütm ja teised 
zumba põhitõed selgeks said, 
tundis Maiu, et tahaks teistelegi 
seda Ladina-Ameerika rütmidest 
alguse saanud tantsulist liikumist 
õpetada. 

Zumba Pärnu rannas
“Treeneri litsentsi saamiseks 

sõitsin Soome Lohja,” meenutab 
Maiu Väli. “Seal sain Tšehhist 
pärit Izabelilt veel zumba fitness 
tarkusi juurde ja ühtlasi ka tree-
nerilitsentsi.” 

Kui palju zumba huvilisi Ees-
tis kokku on, seda ei tea täpselt 
keegi, kuid zumbat saab harras-
tada peaaegu iga suurema spor-
diklubi juures.

Maiu Väli: “Traditsiooniks on 
saanud korraldada neli suurt 
heategevuslikku zumba-pidu 
aastas, kus osalejatelt saadud 
annetusraha antakse Eesti Liiku-
mispuudega Inimeste Liidule.”

Peod toimuvad kevadel tava-

liselt mõnes suuremas spordi-
klubis, Vanalinna Päevade raa-
mes Vabaduse platsil, kesksuvel 
Pärnus Sunset klubi ees rannal, 
sügisel aga jälle mõnes spordi-
klubis.

“Näiteks minu mees – 
kui muidugi tahab – 
saab väga hästi 
hakkama.”

Zumbapidude üks korraldaja-
test Maiu Väli: “Tavaliselt lööb 
meil üritusel kaasa 400-500 
zumba fänni ja rohkem kui 30 
treenerit. Pärnu rannas aga ühi-
nevad veel rannalised – seal võib 
korraga tantsida ka rohkem ini-
mesi. Kõik peod lõpevad tavali-
selt suure afterpartyga, kus koos 
tantsitakse hommikuni.”

Mehi veel ei peibuta
Mis on see, mis zumba nõnda 

populaarseks teeb? Hea rütm, 
kaasakiskuv muusika?

Maiu Väli: “Muusika kindlas-
ti, hoogsad rütmid. Ja me ei ka-
suta ainult Ladina-Ameerika rüt-
me, liigume ka Bollywoodi, reg-
gatoni, hip-hop'i, kõhutantsu ja 
teiste hoogsate rütmide järgi. 
Zumbatantsu tunnis ei õpita ka-

vasid, vaid tantsitakse kõike ko-
he kaasa. Zumba on sport, fit-
ness, hoogne rõõmus liikumine. 
Inimene kaotab tunnis 300 kuni 
800 kalorit. Kõik see kokku loob-
ki tantsides hea enesetunde, 
rõõmsa meele.”

Kes on need, kes seda tantsu 
tantsivad, noored või vanad, me-
hed või naised?

“Zumba sobib kõigile, enim 
käivad treeningus naised vanuses 
25-45 aastat. Küll olen ka mehi 
üritanud tantsima saada, aga se-
ni üsna tulutult. Nemad sõidavad 
rohkem rattaga või teevad met-
sajooksu,” naerab Maiu Väli lõ-
busalt. 

Äkki mehed kardavad, et ei 
saa lihtsalt hakkama?

“Seda kindlasti mitte,” arvab 
sarmikas tantsutreener. “Näiteks 
minu mees – kui muidugi tahab 
– saab väga hästi hakkama. 
Üldiselt tuleb aga ennast hetkeks 
kodustest muredest vabaks lasta, 
trenni tulla ja alguses teha lii-
gutusi ning samme, mida treener 
laval ette teeb. Küll hiljem tuleb 
ka improviseerimisoskus ja ko-
gemused. Pärast treeningut on 
aga saadud rõõmu ja energia-
laengut hea kodustega jagada.”

Energilist ja rõõmsameelset 
treenerit vaadates ei saa seda 
mitte uskumata jätta. 

Zumba on pidu sinus ene-
ses!

J õulud on imeline aeg! Kodu 
korda, kuusk tuppa ja siis on 
aega jõuluroogasid valmista-

da. Laud saab tavapäraselt rikka-
lik. Oleme traditsiooniliselt käi-
nud kirikus jõulujumalateenistusel 
ja siis, oh imet, on ka jõuluvana 
kingikoti ukse taha tirinud. Meie 
jõulud on perekesksed, maitsva 
toidu ja hea äraolemise aeg. Sel 
aastal saab kõike rahulikumalt 
võtta, sest pühade päralt on viis 
kalendripäeva. Soovin kõigile ilu-
sat jõuluaega ja suuremat salli-
vust!

K ui tavaliselt olen väga lii-
kuv ja kodus olemiseks 
aega vähe, siis sel aastal 

on võimalus jõulud veeta koos pe-
rega. Kuna pühad on pikad, või-
maldavad need mul end korrali-
kult välja magada ning hommikul 
rahulikus meeleolus kohvi nauti-
da. Kingikott kuuse all polegi nii 
tähtis kui see, et kogu minu suur 
pere ühise laua taga istub ja oma 
tegemistest pajatab. See ongi lahe 
kingitus!

J õulud veedan vaikselt pere-
ringis. Eks laual on tavapä-
rased sült ja salat. Ning külla 

tuleb ka jõuluvana. Sellised on 
traditsioonid.
Mida pühadeks või jõuluvana kin-
gikotti soovida? Mida minuvanus-
tele ikka: et kõikidel peaks tervis 
vastu. Ning et uus aasta tuleks 
varsti lõppevast rahulikum. Aga 
tundes kohalike valimiste lähene-
mist, siis vaevalt et aasta 2013 
rahulikum ja tasakaalukam tuleb.

KOLUMBIAST PÄRIT TANTS VALLUTAB PÕHJAMAAD

Tantsime kõik 
zumbat

JÕULUKÜSITLUS

Kuidas jõulud tulevad?

Terje Lillo
Harju 
maavalitsuse 
nõunik

Sirje Põllu
Neeme 
külavanem

Jaan 
Mölder
Paldiski 
ekslinnapea

Kaks tantsuõpetajat ühel laval – Jorge (vasakul) ja Maiu Väli 
(keskel). Erakogu
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a-autohooldus
Käivitusakude mahutavuse kontroll Diagnostika
Eelsüüte küünalde kontroll Generaatorite kontroll
Veermiku kontroll Jahutusvedelike külma taluvus kontroll

Müügil erinevad autotarbed

Sõidame talvele vastu muretult!
Asume Kiili vald, Kiili alev, Töökojakinnistu (Maxima taga) Info +372 551 2348

 Talvine pööripäev on 
metsas käimiseks huvitav 
aeg. Teadlikule silmale on 
vaatamist palju, eriti kui 
mahasadanud lumelt osata 
eristada loomade ja lindude 
tegutsemisjälgi. Loodusmees 
Val Rajasaar jagab nõuan-
deid, mida aasta kõige pi-
medamal ajal looduses jälgi-
da tasuks.
Martin Rits
martin@harjuelu.ee

Mis lume tulekuga metsas 
muutub?

Huvitav on jälgida, kuidas 
umbes nädala jagu pärast lume 
mahatulemist on metsas vaikuse 
aeg – loomad eriti ei liigu, vaid 
redutavad kuskil varjus. Nad ei 
julge värskeid jälgi teha enne, 
kui nende ümbruses hakkab uusi 
jälgi tekkima. Siis nad mõistavad, 
et lumi jääbki maha ja tuleb min-
na suvistest kohtadest sinna, kus 
talvel lihtsam on. Üritatakse pää-

seda merele lähemale või sise-
maal põllumajandus-mosaiik-
maastikult suurematesse metsa-
desse, kus on vähem lund. Loo-
mad on võrreldes inimesega era-
kordselt korralikud, nad käivad 
oma kindlaid radu ja üritavad 
kinni pidada justkui kokkuleppest 
meiega. Nii on ka meil vaja püü-
da nende radu mitte häirida. 

Kas lumisel ajal peaksid ini-
mesed metsloomadele toitu 
viima?

Metsloomi talvel toita pole 
tegelikult vajadust, sest nad on 
ilma inimeseta hakkama saanud. 
Linnaäärsetes kohtades on jahi-
meeste töö ja lisatoitmine vajalik 

pigem selleks, et loomi talvisel 
raskel ajal paigal hoida. Et nad 
ei jalutaks oma toiduotsingul lii-
ga palju üle maanteede. Kui ini-
mesed tahavad jõulude ajal loo-
madele süüa viia, siis olekski 
mõistlik enne kohaliku jahiselt-
siga läbi rääkida – millise sõime 
juurde ja mida viia. Suvalisse 
kohta söögi mahapanek võib 
hoopis jama juurde tekitada. 

On hulk asju, mida näiteks 
kitsedele anda ei tohiks. Tsitru-
selised ja sibulalised on sellised, 
mis rikuvad haistmist. Kui õunu 
või tomateid anda, siis need 
oleks mõistlik jalaga enne lödiks 
astuda, sest kui need tervena 
külmuvad, ei saa neist midagi 
kätte. Heina nad üldiselt ei söö, 
maiuspalaks on hoopis vaarika-, 
nõgese- ja angervaksavihad. Vä-
ga sügava lume korral ei jaksa 
kitsed endale ka asemeid kraapi-
da. Aga nad ei tohi lumes maga-
da, nagu põder ja siga seda tee-
vad, muidu nad külmetavad end 
ära. Söödasõime juures olen ise 
seetõttu lahtikraabitud asemetes-
se pannud heina, mida nad oma 

ööbimiskohtades meelsasti pesa-
materjalina kasutavad. 

Lindude söögimaja tuleks 
välja panna siis, kui lumi püsivalt 
maha jääb, ja kevadel ära võtta, 
kui lumi lõplikult sulab. Linnud 
satuvad söögimaja asukohast 
sõltuvusse. Seega hommikul va-
ra, kui valgeks läheb, peab maja 
olema süüa täis ja õhtul paar 
tundi enne pimedaks minekut 
samuti. See on ilmselt kõigile 
teada, et midagi soolast lindudele 
panna ei tohi. Neil on nii väike 
kere, et kui nad saavad soolast 
toitu, ajab see neid rohkem joo-
ma ja kui nad peavad selleks 
lund sööma, siis see viib nende 
kehatemperatuuri alla. 

Kas loomad liiguvad talvisel 
ajal vähem?

Mida raskem on liikuda, seda 
vähem nad liiguvad. Paksu lume-
ga ainult nii palju, kui söömiseks 
vajalik on. Metsloomi on inim-
asustuse lähedal lihtsam kohata 
kui kuskil ürglaantes. Ilvesega 
on selline lugu: seoses sellega, et 
metskitsede arvukus viimaste 

raskete talvedega kokku kuivas, 
tuleb neil selleks, et kitsi kätte 
saada, palju rohkem ringi liikuda 
ja seetõttu satuvad nad ka ini-
mesele aina lähemale. Nii jääbki 
mulje, nagu ilveseid oleks mee-
letult palju. Tegelikult on nüüd 
oodata hoopis ilvese arvukuse 
langust, sest suurkiskja arvukus 
käib paar aastat saakloomast ta-
ga. 

Kuidas on lood talvel loomade 
tegutsemisjälgedega?

Jälgede tundma õppimiseks 
on talv kõige parem aeg. Samuti 
on lume pealt võimalik näha se-
da, mis puude otsas on toimu-
nud. Orava järel on võimalik 
käia isegi nii, et loom pole tege-
likult maha puu otsast tulnudki, 
aga prügiriba puude all näitab, 
kuhu ta on läinud. Praegusel 
aastaajal käib elu metsas paljuski 
käbide ümber, sest käbiseemned 
valmivad talvel. Ühed meie lau-
lulinnud – käbilinnud – hakkavad 
seetõttu ka detsembri lõpus laul-
ma ja territooriumi valima.

Huvitav on ka see, kuidas 

noored oravad üritavad käbidest 
seemneid kätte saada. Kuna nad 
seda veel ei oska, siis on tihti 
pool seemnetest lume peale laiali 
lennanud. Ka pähklit ei oska 
noored oravad pooleks hammus-
tada nagu täiskasvanud. Nad nä-
rivad alguses külje pealt väikese 
augu sisse nagu hiired ja proo-
vivad sedasi. Lõpuks avastavad, 
et kui pähkel õiget pidi suhu võt-
ta ja õigest kohast vajutada, lä-
heb see krõksti! pooleks. Hiirte 
näritud pähklid tunneb ära just 
küljele näritud augu järgi.

Aga jälgimist võib olla ka 
koduaknast. Mõned meie rööv-
linnud, kes siin talvituvad, leia-
vad üles linnusöögimajad ja hak-
kavad seal juures jahti pidama. 
Selline asi on inimestele, kes pi-
silinnukesi talvel toidavad, pree-
miaks, sest nad saavad jälgida 
värbkakku või raudkulli. Neid 
ära ajada oleks kohutav viga, 
sest neid röövlinde on kümneid 
kordi vähem kui väikseid värvu-
lisi. Mingit kahju sellest ei sünni, 
kui nad söövad nädalas keskmi-
selt kaks-kolm linnukest.

LOODUSSÕBRA VAL RAJASAARE MÕTTED METSAELUST

Pööripäeva aegu hoia metsas silmad lahti

Rahulikke jõule 
ja õnnelikku uut 

aastat kõigile 
harjumaalastele 

soovib MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordi-

keskus!

Mammumari lapsehoid Mammumari lapsehoid 
pakub hoidu väike-pakub hoidu väike-

lastele E-R 8.00-18.00.lastele E-R 8.00-18.00.

Lapsehoiutoetus kuni 128 Lapsehoiutoetus kuni 128 
eurot kuus. Proovipäev eurot kuus. Proovipäev 
liitujale tasuta. Asume liitujale tasuta. Asume 
aadressil Paldiski mnt aadressil Paldiski mnt 
58C, Tallinn. Info 58C, Tallinn. Info 
mammumari.ee, 551 8848.mammumari.ee, 551 8848.

Ostame 
aastaringselt

ladustatud
võsa ja 
raiejäätmeid
Andrus, tel 528 5800

www.reinpaul.ee
andrus@reinpaul.ee

Massaaži võluvägi
Tel 555 13 005

info@massaazikoda.ee
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Rõõmu tuppa, õue, imelisi jõule!Rõõmu tuppa, õue, imelisi jõule!
Häid pühi ja tujuküllast aastavahetust soovib Häid pühi ja tujuküllast aastavahetust soovib 
Padise vallavolikogu ja vallavalitsus.Padise vallavolikogu ja vallavalitsus.

Lumise looduse rahu,Lumise looduse rahu,
on vahel pakast, on tuult.on vahel pakast, on tuult.

Jõulurõõm hinge nüüd mahub...Jõulurõõm hinge nüüd mahub...
Soovime head aastat uut!Soovime head aastat uut!

Keila linnavolikogu ja Keila linnavolikogu ja 
linnavalitsuslinnavalitsus

Kauneid ja 
rõõmurohkeid jõule!
Edu, õnne ja tervist 

uuel aastal!

Vasalemma 
vallavolikogu ja 

vallavalitsus

Kauneid jõule, tujuküllast vana-aasta Kauneid jõule, tujuküllast vana-aasta 
lõppu ja palju õnne algaval 2013. aastal lõppu ja palju õnne algaval 2013. aastal 

soovivad Maardu linnavolikogu jasoovivad Maardu linnavolikogu ja
Maardu linnavalitsus.Maardu linnavalitsus.

Merle Prass-Siim
EELK Paldiski Nikolai koguduse 
õpetaja

“Au olgu Jumalale kõrges ja maa 
peal rahu, inimestest hea meel!” 
Nii kõlas inglite ja taevaste väge-
de kiituslaul Jumalale. Kätte on 
jõudmas pühad, rahu, lootuse ja 
armastuse aeg.

Pikisilmi oleme oodanud 
seda päeva, mis nüüd lõpuks on 
saabumas. Igaüks meist on seda 
erilist päeva oodanud omal moel 
ja erinevatel põhjustel. 

Läbi aegade on jõulud olnud 
kõige oodatumaks pühaks. Kui 
me heidame korra pilgu minevik-
ku ja rändame ajas tagasi 100 
või 150 aastat, mida me sealt 
leiame? Ka sellel ajal oodati pü-
hi, kuid erinevatel aegadel on 
ootust väljendatud erinevalt. 
Olid teised põhimõtted, olukor-
rad. 

Kindlasti teatakse seda, kui-
das taludes jõuludeks valmistuti. 
Toomapäevaks ehk 21. detsemb-
riks pidid talus olema tehtud 
kõik tööd. Toad koristatud ja 
söögid tehtud. Kui kõik tegemi-
sed tehtud, siis võis pühi pidama 

JÕULUJUTT

“Ärge kartke! Sest vaata, ma 
kuulutan teile suurt rõõmu...”

“Inglid ilmutavad end karjastele”. William Blake, 1809. Repro

hakata. Samas teame seda, et 
ettevalmistus pühadeks polnud 
sugugi lihtne. Ei olnud sellist 
võimalust nagu praegu, et lähme 
kaubamajja ja ostame sealt kõik 
söögid ja muud vajalikud asjad. 
Taludes valmistati kõik toidud 
ise, tehti vorste ja küpsetati lei-
ba. 

Kuid kõiges selles seisnebki 
ettevalmistamise ja ootuse võlu. 
Kõik tehti oma kätega. Ise val-
mistamine valmistab rõõmu ja 
aitab mõista seda, kui oodatud 
ja erilised pühad need ikka on. 
Jõule oodati väga, sest siis oli 
selline aeg, kus talutöödest sai 
puhata ja perekond tuli kokku. 
Siis oli aega olla üksteisega ja 
mitte mõelda igapäevaste tege-
miste ja tööde peale. See oli na-
gu puhkuse aeg, sest ettevalmis-
tused olid tehtud, nüüd jäi aega 
olla üksteisega ja tunda rõõmu 
pühadest. 

Kindel plaan
Üks lahutamatu osa pühadest 

on kirikus käimine. Kirikusse me 
tuleme Jumalat tänama selle 
kauni aja eest, mis meil praegu 
on. Me tuleme Jumalat tänama 
Tema poja eest, kelle Ta maailma 
saatis. Saabunud on aasta kau-
neim aeg ja terve maailm tähis-
tab seda. Iga maa oma kommete 
ja traditsioonidega.

Me teame kõik seda lugu, 

kuidas ingel Gabriel ilmus Maar-
jale ja ütles, et ta toob ilmale 
poja, keda hüütakse Kõigekõr-
gema Pojaks ja kuningaks. Jeesus 
sünnib peagi siia maailma ja 
kogu maailma rõõmuks. See on 
väga eriline, kui laps sünnib 
maailma. Vanematel on plaanid 
ja unistused, mida nende laps 
kunagi tegema hakkab. Täpselt 
samamoodi oli ka Jumalal plaan 
oma pojaga. Ta saatis oma poja 
maailma, et Jeesus meid lunas-
taks ja lepitaks Jumalaga, meie 
Loojaga.

Jumala plaan oli, et Jeesus 
võtaks enda kanda patud ja su-
reks maailma eest ning selle läbi 
lunastaks meid kõiki. Et ta oma 
surmaga tooks lunastuse maail-
male. Jeesuse sünni ettekuulu-
tusest peale on teada, milleks ta 
maailma sünnib. Varakult andis 
Jumal on plaanist teda ja samuti 
teadis Jeesus, milleks ta kutsu-
tud on.

Oma ülesanne
Igaühel meist on sündides 

antud ülesanne, mida me peame 
täitma. Kuid meie seda ülesannet 
ei tea. Me teeme oma igapäevast 
tööd, kuid Jumal suunab ja juhib 
meid niikaua, kui me leiame 
selle äratundmise, et just see on 
asi, mida peame tegema. Nii 
juhatab Jumal meid meie 
ülesande juurde. 

Kohe-kohe on kätte jõudmas 
aasta ilusaim õhtu. See õhtu, kui 
maailma sünnib meie kõigi 
Päästja. See on päev, mil valgus 
saab võidu pimeduse üle. Jeesus 
sünnib särava ja helendava tä-
hena keset pilkast pimedust ja 
oma sünniga murrab ta pimedu-
se. Jeesuse sünd siia maailma on 
meile kingituseks, et me pole 
üksi. Jeesus on valgus meie elus 
ja meil on põhjust rõõmustada 
koos inglitega ja laulda Jumalale 
kiituselaulu. 

See õhtu on aasta kõige eri-
lisem õhtu, sest pered tulevad 
kokku. Sõidetakse üksteisele kül-
la ja tuntakse rõõmu ja armas-
tust. See on aeg, mil võetakse 
aeg maha ja ollakse üksteisega 
koos. Inimesed on rõõmsad ja 
unustatakse mured. See on rahu 
ja üksmeele aeg. Aeg olla ja nau-
tida lähedaste seltsi. See on rõõ-
mu ja armastuse aeg. 

Ingel ütles karjustele: “Sest 
vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis saab osaks kogu rah-
vale, et teile on täna sündinud 
Taaveti linnas Päästja, kes on 
Issand Kristus.”

Päästja on tulnud maailma, 
olge rõõmsad ja rõõmustage ko-
gu maailmaga, sest tänasest päe-
vast peale on meid lunastatud.

Soovin teile kõigile rõõmu ja 
rahu südamesse ning kauneid ja 
õnnistatud algavaid pühi.

Jõuluvana soovib kultuurseid 
pühi! Kiirustage tellimustega: 
SuperJ6uluvana@yahoo.com 
või Facebook: Superjõuluvana.

Rahulikke jõulupühi ja meeleolukat 

aastavahetust soovib

Tiffany ilusalongi pere!Tiffany ilusalongi pere!

Nooruse 1A, Tabasalu, telefonid +372 5691 1111, 
602 0662. Igapäevaselt saab meie tegemisi jälgida ka 
Facebookis ja meie kodulehel!
Oleme avatud esmaspäevast laupäevani 9.00-20.00, 

pühapäeval ettebroneerimisel, oleme suletud 24., 25., 

26.12.2012 ja 01., 02.01.2013!

Saadaval ka kinkekaardid! Olete oodatud!

Arete Travel – Arete Travel – 
reisimine on rõõm!reisimine on rõõm!

www.aretetravel.eewww.aretetravel.ee

Jõulukingituseks suvereis!Jõulukingituseks suvereis!
MadeiraMadeira: väljalennud 4.04., 11.04., ja 18.04.2013.: väljalennud 4.04., 11.04., ja 18.04.2013.

Hind alates Hind alates 545545 eurost. eurost.
BulgaariaBulgaaria: väljalennud maikuust 2013.: väljalennud maikuust 2013.

Hind alates Hind alates 294294 eurost. eurost.
Türgi kuurordidTürgi kuurordid::

 väljalennud aprillist 2013. väljalennud aprillist 2013.
Hind alates Hind alates 425425 eurost. eurost.

Lisaks head pakkumisedLisaks head pakkumised
Gran Canariale, Tenerifele,Gran Canariale, Tenerifele,

Egiptusesse, Taimaale.Egiptusesse, Taimaale.

Broneerides reisi kuni 06.01.2013 Broneerides reisi kuni 06.01.2013 
reisitõrkekindlustus tasuta!reisitõrkekindlustus tasuta!

Info ja broneerimine Info ja broneerimine 
tel +372 521 0831tel +372 521 0831

helve@aretetravel.eehelve@aretetravel.ee

Arhitektuuribüroo
TAVA

soovib oma olemasolevatele ja
tulevastele klientidele häid pühi!
5817 1894 | www.abtava.ee | info@abtava.ee



 Eesti Loomakaitse Seltsi 
aastatepikkuses praktikas 
on korduvalt ette tulnud 
juhtumeid, kus looma-
omanike hooletuse, üks kõik-
suse või väärate aru saa-
made tõttu on kannatada 
saanud omanike endi 
lemmikud, teised kaas-
kodanikud ja loomad. 
Annika Lepp,
Eesti Loomakaitse Selts

Avalikus ruumis koeraga jaluta-
misel on kõige lihtsam lähtuda 
hoolivusest. Turvalisus tähen-
dab ju eelkõige hoolivust, seda 
nii enda kui ka teiste suhtes.

Ebaturvaliste jalutuskäikude 
värvikamaid juhtumeid otse 
elust endast ehk seltsi iga päe-
vasest praktikast saab edukalt 
kasutada tüüpiliste probleemide 
kirjeldamisel. Need lood on 
heaks näiteks sellest, mis võib 
juhtuda, kui omanik ei suuda 
kontrollida ja vastutada oma 
lemmiku tegevuse eest.

Juhtum nr 1: Hooliv 
omanik ei lase oma looma 
omapäi ringi hulkuma

Loomaomanik oli veendu-
musel, et tema tark ja õpetatud 
koer saab ise enda jalutamistega 
hakkama. Suhtumine, et las 
koer tuulutab ennast parem 
omapäi ja küll ta ise hakkama 
saab, oli nõnda sissejuurdunud, 
et ohte oli raske tajuda. Ühel 
talvisel südaööl aga hakkas 
omaniku süda valutama, sest 
koer polnud õhtuks koju naas-
nud. Koera peremees teavitas 
loomakaitse seltsi ja varjupaika. 
Mõned päevad hiljem tuvastas 
omanik aga piirkonna ajalehes 
uudisloo kõrval pildi autorataste 
alla jäänud lemmikust. Arusaa-
mine, et iga inimene vastutab 
oma looma eest täiel määral ja 
lemmiku kodust kaugemale 
hulkumalaskmine ei ole sea-
dusega lubatud, jõudis sellele 
omanikule paraku liiga hilja.

Juhtum nr 2: Ka pealtnäha 
kõige kuulekam koer 
peab jalutuskäigul olema 
rihmastatud

Loomaomanik käis iga päev 
oma neljajalgse sõbraga kodu-
ümbruses jalutamas. Koer oli 
kuulekas ja perenaine seetõttu 

arvamusel, et tema lemmik al-
lub alati käsklustele ning jalutus-
rihma pole vaja. Soojal suve-
õhtul, kui perenaine parasjagu 
laste mänguväljaku lähedal 
oma sõbraga jalutuskäiku nau-
tis, jooksis aga lõbus lastekamp 
kiljudes mööda ning koer pistis 
suure ehmatusega jooksu. Mõ-
ned päevad hiljem avastas 
perenaine, et koer oli sattunud 
varjupaika. Selleks, et koera 
tagasi saada, tuli trahvi maksta 
ja katta looma ülalpidamis-
kulude eest varjupaigas. Pere-
naine oli nördinud ja võttis 
ühendust loomakaitse seltsiga. 
Loomaomanik leidis, et koera 
plehkupanekus ning varjupaika 
sattumises olid süüdi lapsed, 
kes tema koera ehmatasid ning 
nemad peaksid seega trahvi 
tasuma. Selts siin aga omanikku 
abistada ei saanud – trahvi tasu-
mine jäi loomaomaniku õlule. 
Pidime selgi korral meelde tule-
tama vajadust kasutada alati 
jalutusrihma. Seda enam, et 
selline nõue on ka kohalike oma-
valitsuste eeskirjades. Ükskõik 
kui kuulekas või koolitatud on 
koer, ei saa iialgi ette näha, 
milline situatsioon võib teda 
ehmatada või provotseerida nii, 
et käsklustele kuuletumine osu-
tub võimatuks.

Juhtum nr 3: Kaas ko-
daniku turvalisus on 
koeraomaniku probleem

Noor neiu sõitis tööpäeva 
lõppedes jalgrattaga koju ning 
ootamatult ründas teda suur 
hundikoer. Looma lõugade ja 
valusate hammaste eest pääsu 
ei olnud. Õnnega pooleks suutis 
ohver ründaja haardest vaba-
neda. Mõned päevad hiljem 
võttis koera peremehega ühen-
dust politsei. Omanik aga leidis, 
et talle tehti trahvi näol üle-
kohut. Kohalike sõnul lasti järg-
misel päeval loom uuesti oma-
päi ringi hulkuma. Selliselt 
kordub aga nõiaring taas, ohv-
riks uued inimesed ja loomad. 
Loomaomanikku, kelle vastu-
tusel olev koer teeb viga kaas-
kodanikele, saab trahvida mõne-
saja euro piires. Ükski trahv aga 
ei ole ju kunagi piisav – füü-
silised haavad paranevad, kuid 
hinge jääb alatiseks arm ning 
halvimal juhul ei suuda ründa-
misohver enam kunagi koera 
sõbrana näha. Oluline on mõis-
ta, et kaaskodanike turva lisus 
on ikkagi koeraomaniku, mitte 
koera probleem.
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Kuidas koeraga turvaliselt 
jalutada?

 Alates 21. septembrist 
on Harjumaal ja Tallinna 
ühistranspordis kasutusel 
uus elektrooniline pileti-
müügisüsteem. Jõelähtme 
vallas puudutab see sellel 
aastal valda läbivaid maa-
konnaliine ja valla siseliine 
J1 ja J2. Uuest aastast 
lisanduvad süsteemi ka 
teised valla siseliinid.
Raido Needrit,
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
piletimüügispetsialist

Uues piletimüügisüsteemis on 
piletitoodete andmekandjaks 
elektrooniline kontaktivaba 
ühis kaart, millele on võimalik 
osta perioodipileteid, nagu kuu-
kaarte (30-päeva pileteid) ja kan-
da raha üksikpiletite ostmiseks. 
Ühiskaardiga tehtavad sõidud 
maakonna ja siseliinidel tuleb 
iga kord registreerida bussijuhi 
juures asuvas pileti müügi sead-
mes ja Tallinna linnaliinides 
uste juures asetsevates validaa-
torites. 

Kuidas kasutada?
Üksikpiletit saab endiselt 

soetada bussijuhi juures, kuid 
lisaks sularahale on seda võima-
lik nüüd teha ka ühiskaardile 
laetud e-raha eest. Ühiskaarte 
saab osta müügipunktidest: 
Eesti Posti kontorid, Selverid, 
Maximad, Prismad. Elektroo-
niline ühiskaart ise maksab 
kaks eurot. Ühiskaardile saab 
piletitooteid (30-päeva kaarte ja 
Tallinn-Harju 30-päeva ühis-
kaarte jm.) osta ja raha laadida 

kõikides müügipunktides, inter-
netis: www.pilet.ee või mobiil-
telefoniga.

Müügipunktist ühiskaardile 
perioodipileti ostmiseks või 
raha pealelaadimiseks tuleb 
müüjale esitada ühiskaart või 
öelda ühiskaardi number. See-
järel tuleb nimetada toode, 
mida soovitakse osta – nt 
30-päeva pilet ning täpsustada 
tsoo ne, milles soovite sõita.

Ühiskaardi piletite süsteem 
on sarnane Tallinnas ID-kaar-
diga kasutatavale süsteemile, 
kuid isikukoodi asemel tuleb 
kasutada ühiskaardi numbrit. 
Internetist ühiskaardile pileti 
ostmine käib samamoodi kui 
seni ID-pileti ostmine. Mobiiliga 
pileti ostmiseks tuleb helistada 
numbrile “1322*piletikood*ühis-
kaardi nr”. Piletikoodid on 
leitavad www.pilet.ee lehelt. 

Ühiskaardi isikustamine
Ühiskaart võimaldab osta 

sõidupileteid soodsamalt. Ühis-
kaardil oleva e-rahaga üksik-
piletit ostes on see keskmiselt 
viis protsenti odavam kui sula-
raha eest ostes. Isikustades oma 
ühiskaardi on võimalik kasu-
tada valla poolt määratud soo-
dus tooteid (õpilased, pensio-
närid jne).

Kui ühiskaart on isikustatud, 
siis saab kaardi kaotuse korral 
seal olevad piletid või raha kan-
da uuele kaardile. Isikus tamata 
ühiskaardi kaotamisel ei saa 
kaardi omanik seniseid pileteid 
ega raha uuele kaardile kanda 
ega ka kaarti sulgeda. Seega on 
ühistranspordi kasutajal mõist-
lik oma kaart isikustada. Kaardi 
isikustamine müügipunktides 
maksab üks euro, internetis on 

seda võimalik teha tasuta. Isikus-
tamata kaarti võivad kasutada 
ka teised pereliikmed. 

Ühiskaardile kantud rahal 
ei ole kasutamiseks ajalist pii-
rangut ning see võimaldab seal 
olevat piletiraha kasutada ka 
kuu või aasta pärast. Kui ini-
mene soovib kaarti tagastada ja 
kaardile laetud raha tagasi 
saada, siis seda on võimalik 
teha Tallinna linnavalitsuse 
teeninduspunktis.

Olulisemad muudatused 
Etteostetud paber kuukaarte 

võib kasutada selle aasta lõpuni. 
Ühiskaardile ostetud Tallinn-
Harjumaa ühiskuukaardiga on 
endiselt õigus kasutada kõiki 
Harjumaa avalikke bussiliine ja 
Tallinna ühistransporti. Samuti 
saab samale ühiskaardile laetud 
e-rahaga osta juhi käest üksik-
pileteid nii avalikel ja valla sise-
liinidel kui ka Tallinna linna-
liinidel. 

Kõik teostatavad sõidud tu-
leb registreerida sisenemisel 
bussijuhi kassaseadme juures, 
asetades kaart kassa peal mär-
gitud kohta. Registreerimata 
sõit võrdsustatakse piletita sõi-
duga.

Sõidu registreerimiseks tu-
leb bussi siseneda eesuksest. 
Juhi käest ostetud maakonna 
üksik pilet kehtib piletile mär-
gitud aja jooksul ja annab õi-
guse ümber istuda teistele 
avalikele või valla siseliinide 
bussidele. Ümber istudes tuleb 
jälgida, et sõiduõigus kehtib 
pileti kehti vus aja lõpuni, seega 
kui sõit kujuneb pikemaks kui 
pileti kehtivuse aeg, tuleb soe-
tada uus pilet. Harjumaa bussist 
ostetud üksikpiletiga Tallinna 

linnaliini bussile ümber istuda 
ei saa.

Jõelähtme valla õpilaste 
sõidusoodustuste saamiseks 
peab ühiskaart olema isikus-
tatud, samuti võivad õpilased 
sõidukaardina kasutada uusi 
elektroonilisi õpilaspileteid. 
Soo duspiletiga sõites peab kaa-
sas olema isikut tõendav doku-
ment. 

Ühiskaardile kantud e-raha 
ei ole piletitoode, seda on või-
malik kasutada ainult juhi juu-
res üksikpiletite ostmiseks. See 
on lisavõimaluseks ini mesele, 
kes ei vaja igapäeva sõitudeks 
kuukaarti või liigub aeg-ajalt 
mõnes teises pileti tsoonis, kus 
tal ei ole kehtivat kuukaarti. 
Samuti on see oluli selt muga-
vam ja turvalisem sularaha 
kasutamisest.

 Nagu tavaliselt, tuleb 
talv ootamatult ja nii see-
kordki, ilusa koheva lume ja 
paraja külma kraa diga. 
Alates novembrist pole 
Eestis koledaid sombuseid 
ilmu nähtud, välja arvatud 
väikesed tuisud. Sellised 
ilmad panevad pingsamalt 
mõtlema ohtudele ja 
takistustele liikluses. 
Vello Voog,
AV Rae Liikluskoolituse OÜ

Tegelikult kehtivad talvistes 
liiklusoludes mõningad reeglid, 
mida täites võib rahuliku süda-
mega ja rõõmsameelselt liigel-
da. Esiteks ei pea iga päev au-
toga liiklusesse sööstma – mõel-
ge alati, kas teil ikka on vaja sõit 
ette võtta või saate jääda koju 
või liigelda ühistranspordiga. 
Kui suveoludes istume lihtsalt 
autosse, käivitame mootori 
ning sõidame, siis lumega pea-
me oma retki pikemalt planee-
rima. Vaatama, milline ilm õues 
on? Kas teed on lahti aetud? Kas 
meil on autos vajalik varustus?

Mõtle enne kõik läbi!
Kui ilm on ilus ja teed läbi-

tavad, pole meil probleeme, aga 
pahatihti on Eesti talves tavaks 
kõva tuul, libedad teed ja lume-
tuisk. Raske ja kõrge maastiku-

autoga on taolistes oludes kind-
lasti oluliselt lihtsam liikuda, 
kuid sportautode ja tavaliste 
masinate omanikud peavad 
arvestama neid kõiki ilmastiku-
olusid ja ehk teinekord sõitmata 
jätma. 

Kui oleme aga olukorra ees, 
et sõita on vaja, oleks mõistlik 
eelnevalt marsruut läbi mõelda, 
vältimaks pisikesi ja umbes 
teid. Seejärel vaadakem enne 
väljumist üle auto tehniline 
olukord – rehvid ning kõik ve-
delikud alates -20 kraadi kan-
natavast klaasi puhastus vede-
likust kuni kütuseni (dii sel). 
Kütusepaagid võiksid olla täis 
ja igaks juhuks kaasas kümne-
liitrine tagavarakanister, paraja 
varrega labidas, puksiirtross, 
käivitusjuhtmed, lisajope, pak-
semad kindad, täis akuga 
mobiiltelefon või telefoni aku 
autolaadija. Samuti võiksime 
olla teadlikud, et päästeameti 
number on endiselt 112, polit-
seil 110 ja maanteeinfokeskuse 
tasuta number on 1510. Viima-
sele võib julgelt helistada ja 
uurida teeolude ning ümber-
sõitude kohta.

Viisakus päästab elusid
Uus liiklusseadus nõuab 

autojuhtidelt helkurvesti kasu-
tamist ning sellega harjumist 
on hea alustada just praeguste 
ilmadega. Lisaks hoolitsege ka 
selle eest, et riiete küljes ripuk-
sid helkurid. 

Arvestades, et praegu on 
küll maanteede ja linnade põhi-
magistraalid enam vähem kor-
ras, on sõiduradade märgistused 
lume ja jää alla kadunud. Liik-
luseeskirjade kohaselt tuleb 
sellisel juhul määrata rajad vas-
tavalt auto laiusele ise, mille 
järel on keelatud teha järske 
märguandeta pöördeid-liigu-
tusi enda poole pealt teisele 
poole. Peame igal hetkel olema 
kindlad, et kaasliiklejad meid 
märkavad – selleks peavad auto-
del põlema tuled ning eriti 
suurt tähelepanelikkust paluks 
hallide ja valgete autode oma-
nikelt. Lume ja jää karva masi-
naid on teistel keerulisem val-
lide vahel märgata. Juhul, kui 
näe me raskesse olukorda sattu-
nud liiklejaid, kes näiteks uker-
davad teepervel ega saa tagasi 
teele, on viisakas ja vajalik neile 
teed anda. Teame ju isegi, kui 
raske on lume seest tagasi teele 
pöörata. 

Väga ohtlikeks on muutu-
nud ristmikud ja seda eriti kõr-
valteedel-tänavatel: kõrgete 
lume vallide tagant võivad tulla 
nii jalakäijad kui ka teised 
autod. Veel üheks suureks ohu-
allikaks on lumesahad, mille 
masinaosast kaugemale ulatuv 
sahk on valgustamata. Lumiste 
ilmadega liigub neid ringi palju 
ning neist möödasaamine on 
suur katsumus. Samamoodi on 
nende taga sõita halb, kuna 
sahk keerutab üles palju lund. 

Olge ettevaatlikud ja mööduge 
sahkadest vaid hea nähtavuse 
ja laia tee olemasolu korral! 

Säilita rahu!
Kui aga siiski õnnestus end 

sügavasse lumme kinni sõita, 
on esimeseks tegevuseks end 
teistele liiklejatele nähtavaks 
teha ohutulede, ohukolmnurga 
ja helkurite abil. Kinni jäädes ei 
ole mõtet hakata gaasiga rap-
sima, sest kui rattad lumes 
lihtsalt ringi käivad, on pigem 
abiks lumelabidas ja auto kõi-
gutamine edasi-tagasi. Kui tee 
ääres on paksem lumi, siis sel-
lesse sõites järsku teele tagasi-
pööret teha ei tohi, kuna see 
võib auto risti teele visata. Pi-
dage meeles – kõik talvised 
tegevused roolis on sujuvad, 
rahulikud ja ette mõeldud. 

Vaatamata sellele, et talv on 
peal, oleks kasulik väiksemate 
oskustega juhtidel leida plats 
libedasõidu harjutamiseks või 
pöörduda autokoolide õpetajate 
poole, kes heal meelel annavad 
ka üksikuid jäärajatunde. Üks 
hea koht harjutamiseks nii 
professionaali näpunäidete abil 
kui ka iseseisvalt on Lagedil 
Kopli külas valmival jäärajal. 

Kui teil tekkis küsimusi 
tänase teema kohta või on mu-
reks muud liiklusalased teemad, 
esitage oma küsimus julgelt: 
info@rae-autokool.ee. Tundke 
mõnu talvest ja sõitke rahu-
likult!

Uuendused ühistranspordis

Talvel sõidame tasa ja targu

Iga loomaomanik vastutab oma lemmiku eest. Vältimaks ebameel -
divaid olukordi, tuleb jalutuskäikudel koerad alati rihmastada. Lahtiselt 
tohivad väljaspool koduaeda joosta aga koerad, kes täidavad 
teenistusülesannet.   Martin Rits

Kõik teostatavad sõidud tuleb 
registreerida sisenedes bussi juhi 
juures asuvas kassaseadmes, 
asetades kaart kassa peal 
märgitud kohta.  Allar Viivik
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 Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 41. istungil 
29.11.2012

• Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2012 otsuse nr 275 “Elu-
ruumide tunnistamine sotsiaal eluruumideks” muutmine. Seo ses 
aadressiandmete muutu misega asendati kõik varem otsuses 
nimetatud Kostivere alevik, Raasiku teel asuvate sot siaal eluruumide 
aadressid keh tivate Kostivere alevik, Mõisa tee aadressiandmetega.

• Jõelähtme vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine. 
Tunnistati kehtetuks kuus aja kohasuse kaotanud kuid keh tivat 
vallavolikogu otsust.

• Jõelähtme vallavolikogu määruste kehtetuks tunnis ta mine. 
Tunnistati kehtetuks 57 ajakohasuse kaotanud kuid keh tivat 
vallavolikogu mää rust.

• Jõelähtme valla 2012. aas ta 2. lisaeelarve (esimene luge-
mine). Tehti ettepanek voli ko gule kinnitada vastavalt mää ruse 
lisale nr 1 Jõelähtme valla 2012. aasta 2. lisaeelarvega lisan dunud 
põhitegevuse tulud sum mas 200,00 eurot (kakssada eurot), 
põhitegevuse kulud summas 200,00 eurot (kakssada eurot), 
investeerimis- ja finant seerimistegevuse muudatused ning 
lisandunud sihtfinantsee ringud. Volikogu suunas eelarve teisele 
lugemisele.

• Neeme küla Mändneeme 2 koos juurdepääsuteede ja seda 
puudutavate maaüksuste (Ihasalu 53-52, Saigu IV, Kalda aluse 4, 
Tampli 3, Kõrtsi-Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3, Korstna III, Karukoopa, 
Mooni, Pohlaku maa üksuste) detailplaneeringu kehtestamine 
Kõrtsi-Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3 maaüksuste osas. Kehtestati 
Neeme küla Neeme küla Mändneeme 2 koos juurdepääsuteede ja 
seda puudutavate maaüksuste (Iha salu 53-52, Saigu IV, Kaldaaluse 
4, Tampli 3, Kõrtsi-Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3, Korstna III, 
Karukoopa, Mooni, Pohlaku maa üksuste) detailplaneering Kõrtsi-
Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3 maaüksuste osas ja lõpetati menetlus 
Neeme küla Ihasalu 53-52, Saigu IV, Kaldaaluse 4, Tampli 3, Korstna 
III, Karu koopa, Mooni, Pohlaku maa ük suste osas.

• Kallavere küla Aumäe 1 kinnistu ja lähiala detail pla nee ringu 
koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. 
Algatati ja kinnitati lähte üles anne vastavalt Kallavere küla Aumäe 
1 kinnistu (katastri tun nus 24504:004:0548) ja lähiala detail pla-
neeringu koostamisele. Määrata planeeritava ala suu ruseks 5 ha. 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei alga tatud.

• Loo aleviku Saha tee 25 ja Saha tee 25a kinnistute ning 
lähiala detailplaneeringu koos tamise algatamine, lähte üles ande 
kinnitamine ning kesk konnamõju strateegilise hinda mise 
algatamata jätmine. Alga tati Loo aleviku Saha tee 25 ja Saha tee 
25a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koos tamine. Määrati 
planeeritava ala suuruseks 7,8 ha. Keskkonna mõju strateegilist 
hindamist ei algatatud.

• Isikliku kasutusõiguse sead mine Loo Elekter AS kasuks 
Sillaotsa tee maaüksusel. Otsus tati seada isiklik kasutusõigus 
maakaabelliini rajamiseks ja ekspluateerimiseks tähtajatult ja 
tasuliselt tingimusel, et Loo Elekter kohustub lubama ilma tasu 
võtmata kõiki Jõelähtme valla poolt avalikeks huvideks planeeritud 
töid isikliku kasu tusõigusega koormatud alas (tee remont ja 
-katendi ehitus, vee-, kanalisatsiooni ja teiste trasside ehitus).

• Maa taotlemine munitsi paalomandisse. Otsustati taot leda 
Harju maavanemalt munit si paalomandisse Jõelähtme vallas 
Jõesuu külas Jõeääre tee ehitise teenindamiseks vajalik maa-ala 
transpordimaana.

• Maa taotlemine munitsi paalomandisse. Otsustati taot leda 
Harju maavanemalt munit si paalomandisse Jõelähtme val las Loo 
alevikus Keskparkla ehitise teenindamiseks vajalik maa-ala 
transpordimaana.

• Maa taotlemine munitsi paalomandisse. Otsustati taot leda 
Harju maavanemalt munit si paalomandisse Jõelähtme vallas Loo 
alevikus asuv maa üksus Laadaplats, sotsiaalmaa alaliik üld-
kasutatav maa.

• Maa taotlemine munitsi paalomandisse. Otsustati taot leda 
Harju maavanemalt munit sipaalomandisse Jõelähtme val las Loo 
alevikus Lepa tee lõik 1 ehitise teenindamiseks vajalik maa-ala 
transpordimaana.

• Maamaksu täiendava mak suvabastuse rakendamise kord. 
Otsustati vabastada täiendavalt maamaksust represseeritu ja 
represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt 
represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva 
elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kuid mitte 
üle volikogu poolt kehtestatud piirsuuruse. Täiendava maamaksu 
vabastuse piirsuuruse kehtestab igal aastal vallavolikogu koos 
maamaksumäärade kinnitamisega.

• 2013. aasta maamaksu määrade kehtestamine. Kinnitati 
2013 aasta maamaksu määrad. Määrust seletav artikkel käesolevas 
ja novembrikuu ajalehes lk. 2. Represseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isiku maamaksu vabastuse piirmääraks 2013 aastal 
kinnitati 40 eurot.

• Vallavanema informatsioon. Vallavanem andis ülevaate 
EAS-i poolt rahastatud Kostivere lasteaia laiendusprojekti osalisest 
ärajäämisest. Seoses KOIT kava rahastuse viibimisega ei ole 
võimalik lasteaia teise rühma ehitus enne projekti lõpptähtaja 
saabumist. Lasteaia teise rühma ehitamiseks esitatakse uuesti 
taotlus EAS-ile.

Ülevaate koostas
Priit Põldma

Volikogu 
töömailt

KOSTIVERE 
TUNNUSTUS-
 AUHINNAD 

“HEAD TEOD 2012”

Hea Kostivere ja Jõelähtme 
valla elanik!

Palun aita leida ja tunnustada vahvaid tegusaid 
inimesi, asutusi, ettevõtjaid, seltse, organi-
satsioo ne, kes aastal 2012 on Kostiveres oma 
tegudega erili selt esiletõstmist väärt. 

Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja 
abi valmis või on see mõni tuttav, kes panustab 
iga päevaselt Kostivere aleviku heaolu nimel? Kas 
tead meie aleviku elanikku, kes on saavutanud 
väljapool Kostiveret tunnustust ja seeläbi annab 
meile põh just tema üle uhkust tunda? Või soovid 
esile tõsta toetajat/ettevõtjat, kelle panus aleviku 
elu paren damisel on kuldaväärt? Ehk oled 
märganud ja oskad hinnata Kostveres tegutseva 
asutuse igapäeva tegevust!?

Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist 
– anna sellest kindlasti teada! Mitte ükski tegu 
Kostivere aleviku elanike ja siinse elukeskkonna 
parendamise nimel ei ole väike, vaid kõik need 
teod on HEAD TEOD! 

Kõigil on võimalik esitada nominentideks: 
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või organi-

satsiooni.
2. Tegu, projekti või saavutust.

Nominentide esitamine:
Esita kandidaat internetis aadressil 

www.kostivere.ee
või täida paberkandjal ankeet Kostivere 

raamatukogus või Kostivere kultuurimõisas.

Kandidaadi ülesseadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/

inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või 
ettevõtte nimi;

2. Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/
saavutus/inimene/asutus/selts/
organisatsioon või ettevõte tunnustust;

3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Nominentide esitamise tähtaeg: 
31. jaanuar 2013. 

Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja 
Jõe lähtme valla elanikest viie-liikmeline žürii. 
Tun nus tusauhindade saajad avalikustatakse 
Eesti Vaba riigi aastapäeva tähistamisel Kostivere 
Kultuuri mõisas, veebruaris 2013.

Lisainfo: Kadi Truuleht, Kostivere aleviku-
vanem; tel. 52 06 600; ktruuleht@hotmail.com

Kultuurikalender
• 29. detsember kell 19.00 Neeme rahvamajas 
Peoõhtu “FILMITÄHTEDE 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
• 23. detsember IV advendi jumalateenistus. Kaasa teenib Loo 
Kammerkoor
• 24. detsember kell 17 Jõuluõhtu jumalateenistus 
• 24. detsember kell 21 Jõuluöö jumalateenistus 
• 25. detsember kell 11 I jõulupüha jumalateenistus 
• 26. detsember kell 11 II jõulupüha jumalateenisus 
• 31. detsember kell 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus 

• 02.-04. jaanuarini Loo noortekeskuses KOOLIVAHEAEG 
NOORTEKAS. Korraldaja: Loo noortekeskus, Marilyn Uleksin, 
loo.noortekeskus@gmail.com; tel 56662445
• 03. jaanuaril kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo 
seenioride klubi Pihlakobar uusaasta ümarlaud. Vestlusringis on 
Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja. Uusaastasoovid ja info. 
Lisainfo: Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, tel 56462878, 
kai@lookultuurikeskus.ee
• 03. jaanuaril kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis Uusaasta 
DISCO noortele. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee
• 05. jaanuaril kell 16.00 Neeme rahvamajas JUMALATEENISTUS
Korraldaja: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet, tel 53496294, 
marika@neemerahvamaja.ee
• 06. jaanuaril kell 16.00 Neeme külas kuuskede põletamine. 
Korraldaja: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet, tel 53496294, 
marika@neemerahvamaja.ee
• 07. jaanuaril kell 16.00 Loo alevikus Kolmekuningapäev, 
kuuskede põletamine. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee
• 13. jaanuaril kell 11.00 Kostivere kultuurimõisas laste mängude 
hommik. Pilet 1 eur. Korraldaja: Kostivere kultuurimõis, Irina 
Pärila, tel 608 1539; 5328 4841 või e-post: kostivere.kultuurimois@
gmail.com
• 13. jaanuaril kell 12.00 Jõelähtme rahvamajas Jõelähtme valla 
mälumänguturniir, I ring. Korraldaja: Jõelähtme rahvamaja, Maie 
Ramjalg, tel 6033053, e-post: joelahtmerahvamaja@gmail.com
• 13. jaanuaril kell 13.00 Neeme rahvamajas Loo kammerkoori 
kontsert. Korraldaja: Neeme rahvamaja, kontaktisik Marika Kurvet, 
tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 16. jaanuaril kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Pihlakobara 
talvepidu. Lea lumised laulud. Talvelaulud, viktoriin. Sünni päe-
valaste rubriik. Lisainfo: Loo kultuurikeskus, Kai Müürsepp, 
tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 16. jaanuaril kell 14.00 Neeme rahvamajas. Kostivere lasteteatri 
etendus “Lumeeit”. Lavastaja Kersti Laanejõe. Korraldaja: Neeme 
rahvamaja, kontaktisik Marika Kurvet, tel 53496294, marika@
neemerahvamaja.ee
• 18. jaanuaril kell 11.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo 
beebikooli tubane lumepidu. Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kai 
Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 18.jaanuaril kell 20.00 Kostivere kultuurimõisas tantsuõhtu koos 
Karl Madise ja Margus Martmaaga. Piletid kuni 13. jaanuarini 
7 eur (eelregistreerimisega Kostivere kultuurimõisas tel 608 1539; 
5328 4841 või e-post: kostivere.kultuurimois@gmail.com), 
kohapeal pilet 10 eur.
• 19. jaanuaril Loo kultuurikeskuses tüdrukute õhtu (ööbimisega 
kultuurikeskuses). Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee
• 22. jaanuaril kell 19.00 Kaberneeme raamatukogus luuleõhtu.
Korraldaja: Loo raamatukogu, Tel: 608 0760, e-post: loo-
raamatukogu@gmail.com
• 23. jaanuaril kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis. Uudis-
himulike klubi. American dream lähivaates. Korraldaja: Loo kul tuu-
rikeskus, Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 24. jaanuaril kell 11.00 Jüri keskkoolis Harjumaa laulupeo 
mudilaskooride ühendproov. Info: Elle Himma, tel 6054881, e-post: 
elle.himma@joelahtme.ee
• 31. jaanuaril kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis Loo talent. 
Korraldaja: Loo kultuurikeskus, Kadri Lepik tel 6080573, kadri.
lepik@lookultuurikeskus.ee

KRIMIUUDISED 
• 30.11 kella 23.40 paiku teatati politseile, et Jõelähtme 
vallas Kaberneeme küla majas on ühise joomingu käigus 
jahipüssiga tapetud 46-aastane mees. Kahtlustatavana 
toimetati politseijaoskonda 39-aastane mees. 
• 07.12 kell 18.17 teatati häirekeskusele tulekahjust Jõe-
lähtme vallas Neeme külas. Päästjate saabudes tuli ühe-
kordse hoone pööningult suitsu. Päästjad tegid kindlaks, et 
hoone pööningult tuli kärsahaisu, tegemist oli hoone elektri-
süsteemi rikkega. Edasi tegelesid sündmusega elektrikud.
• 10.12 varastati Jõelähtme vallas Iru küla eramust süle-
arvuti, tahvelarvuti ja fotoaparaat. Kahju kokku 900 eurot. 

SDE asutas Jõelähtme osakonna

11. detsembril otsustasid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Harju-
maa piirkonna liikmed, kelle elukohaks on Jõelähtme vald, 
moodustada SDE Jõelähtme osakonna. Jõelähtme osakonna 
esimeheks valiti Sirje Põllu, aseesimeesteks Merike Metstak ja 
Madis Noor ning juhatuse liikmeteks Irina Morozova ja Andres 
Viirpalu.

Jõelähtme sotsiaaldemokraadid on valmis ausaks ja konstruk-
tiivseks koostööks kõikide erakondadega. Sotsiaaldemokraatiat 
iseloomustab kokkuleppepoliitika ja sotsiaalpartnerlus – osalus, 
solidaarsus ning nõrgematest hoolimine. Ühiskond on tervik ja 
inimese väärtuse mõõduks on isiksuse areng, mitte raha. Me näe-
me riigil määravat rolli inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja 
inimväärse elukvaliteedi tagamisel.

“Esmakordselt Jõelähtme vallas läheb Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond 2013. aasta sügisel vallavolikogu valimistele välja erakonna 
nimekirjaga! Usun, et koostöö valla ja rahvaga sujub töökalt ja 
edukalt. Soovin rahulikku jõuluaega, head vana-aasta lõppu ning 
edukat uut aastat”, ütles osakonna esimees Sirje Põllu.

Hoolivust soovides,
Merike Metstak
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Sotsiaaldemokraatlik Ühendus 
leinab oma kallist liiget

AARE VÄRTE't
ning avaldab kaastunnet 

omastele

Elu, see kestab üksainus viiv,
Sa oled ja annad ning lähed siis siit....

Avaldame sügavat kaastunnet 
Leili Värtele ja tütrele 

abikaasa ja isa

AARE VÄRTE
lahkumise puhul

Kolleeg Mare Lilleorg
õpilased Pillemari ja Katariina

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt.
Ta tuleb me juurde taas lille või liblikana,
esimese päikesekiire või suvise tuulena.
Ta elab neis, kes teda armastasid …

Teatame sügava kurbusega, 
et on lahkunud meie kallis 

õpetaja ja kolleeg

AARE VÄRTE
18.04.1951-30.11.2012

Avaldame kaastunnet lähedastele
Loo kooli pere

Teatame sügava kurbusega, 
et meie hulgast on lahkunud 

AARE VÄRTE
18.04.1951-30.11.2012

Avaldame kaastunnet lähedastele

Jõelähtme volikogu ja 
vallavalitsus

In memoriam 
Aare Värte 
(1951-2012)

Meie hulgast lahkus 
kaua aegne muusika-
õpetaja, heli looja ja 
dirigent Aare Värte.

Tema sulest päri-
nevad meie kõigi süda-

messe heli sema jäävad laulud “Mu eesti 
keel”, “Mere kirg”, “Hingekaja”, “Loits”, 
“Hä ma riku kellad” jt. Pikaajalise tulemus-
rikka ja väljapaistva tegevuse eest Jõe-
lähtme valla kultuuri edendamise pälvis ta 
2001. aastal Elsa Rikandi nimelise kul-
tuuri preemia ja 2011. aastal Jõelähtme 
valla teenetemärgi.
 

Aare Värte sündis 18. aprillil 1951. aastal 
Võrumaal praeguses Haanja vallas Uue-
Saaluses. Alustas muusika õpinguid 1962. 
aastal Võru Lastemuusikakoolis, 1971. aastal 
lõpetas Georg Otsa muusikakooli akordioni 
eriala ja 1976. aastal Eesti Muusika akadee-
mia (tollal konserva too rium) muusika peda-
googi ja koorijuhi eriala. Pärast lõpe tamist 
asus koos abikaasa Leiliga tööle Lagedi 
8-klassi lisse kooli. Alates 1987. aastast töö-
tas Aare Loo kesk koolis muusika- ja ühis-
konnaõpetuse õpetajana. Õppimise ja põhi-
töö kõrvalt mängis Aare Värte ansamblites, 
juhendas mitut muusika kollektiivi, seal-
hulgas RAMi noortekoori, mitut sega-
ansamblit, Tallinna Taksopargi meeskoori, 
segakoori Looheli, ansamblit Ajastud-Aareco 
ja segakoori Jõelähtme Laulu sõbrad. Aare 
seatud laule on laulnud ja fonogramme kasu-
tanud paljud kollektiivid. Aare Värte laulud 
on alati kõlanud maakondlikel laulu päevadel 
ja neid on lindistatud Eesti Raadio fonoteeki. 
Tema juhtimise all on muusikakollektiivid ja 
laulusolistid võitnud auhindu paljudel 
konkurssidel.

2009. aastast oli ta Jõelähtme valla voli-
kogu liige.

Kaunis mälestus Aare Värtest kui 
armastatud õpetajast, andekast heliloojast 
ja hinnatud kaaslasest jääb kõigi meie 
südametesse. Jõelähtme vallavalitsus ja 
volikogu avaldavad sügavat kaastunnet 
abikaasa Leili Värtele ja tütar Katrinile 
perega.Elu on laul, on lihtne ta viis,

heliseb korra ja vaibubki siis...

Mälestame 
kallist dirigenti ja sõpra 

Aare Värte`t
Avaldame sügavat kaastunnet 
Leilile ja Katrinile abikaasaga.

Segakoor Jõelähtme Laulusõbrad

Keegi pole siia ilma sündind surema,
lauluviisid, mida lõid sa jäävad meisse elama …

Leiname ja mäletame kallist

AARE VÄRTE't
ning avaldame sügavat kaastunnet 

Leilile ja perele
Jõelähtme valla kultuurirahvas

Segakoori "Jõelähtme laulusõbrad" 
meenutused ja mälestused kallist 
dirigendist AARE VÄRTEST

Aare oli seltsiv ja abivalmis, alati särav ja rõõmus, avatud 
kõigele ja kõigile. Ta oli hea dirigent ja sõber. Koori ette tuli 
Aare alati naerul näoga ja iga kord oli tal mõni nali või 
anekdoot varuks. 

Nii mõnelegi meie koorist oli Aare olnud ka õpetaja. Eleken 
meenutab: “Aare oli suur inimene! Vabalt oleks ta suutnud 
juhtida riiki! Tundides kuulates tema mõtteid ja seiklusi 
mõtlesin tihti, et kuidas saab üks inimene nii tark olla! Kõige 
lahedam mälestus Aarest on keskkooli lõpust kui ühte mu 
klassiõde ohustas kooli mittelõpetamine. Kõik sõltus tema 
vastamisest ja Aare hindamisest. Kui vastamise aeg kätte 
jõudis ja õpilasel ei olnud ikka veel täielikult asi selge, siis ta 
vabandas Aare ees. Järgmisel päeval oli lõpetamine. Aare 
andis samal hommikul õpilasele teada, et ta siiski lõpetab 
täna ja pani talle hinde 3 ikkagi ära. Õpilase jaoks oli see 
muidugi õnnelik päev. Veel imestan Aare juures seda, kuidas 
ta suutis vastu pidada teismeliste keskel. Lastekooris oli meil 
väga palju ennasttäis teismelisi, kellele tuli tihti koht kätte 
näidata. Aare sai sellega alati hakkama! Kooris soovis Aare 
alati kuulda perfektsust ja ta ei jätnud enne kui kuulis seda!”

Tõsi ta on, et kui laulmiseks läks, siis nalja ei olnud. Tule-
mus pidi olema perfektne. Mõnda takti või noodirida laulsime 
paarkümmend korda järjest, enne kui saime loa edasi minna.

Meeli pani tähele, et iga kord, kui proovis vale noot tuli, 
hakkas Aare klaveri taga “jämmima” st. klaveril jazzi män-
gima. Meeli oli paaril korral autojuhiks kui Aare Tartus arstil 
käis. Teepeal oli neil aega elu-olu üle mõtiskleda. Aare muret-
ses väga meie koori pärast ja, et viimasel ajal Leili üksinda 
meie proove läbi viis. Ta oleks ikka ka tahtnud kohal olla ja 
aidata. Mitmel korral rääkis Aare, kuidas ta tegelikult meie 
koori alguses ei tahtnud juhendama hakata. Siis palus ta 
mõtlemisaega ja lõpuks ikka võttis meid oma taktikepi alla. 
Viimasel Tartus käigul rääkis Aare Meelile: “Tuleb ikka mõelda 
enne kui Sa midagi teed. Tavaliselt sellised vastu tahtmist 
asjad kukuvadki kõige paremini välja. Mul on hea koor! Seda 
on ka teised muusikud öelnud! Ja ma olen kooriga vaeva 
näinud! Seda koori ma küll ära ei anna!”

Aarel oli hea meel, et mitmel inimesel koorist on juured 
Võrumaal. Urve meenutab: “Mina arvan, et Aarele oli tähtis, 
et kooris laulis ka tema kodukandist pärit inimesi. Ta mainis 
seda päris mitmel korral. Küllap meie lapse- ja noorus põl-
vemälestused olid paljuski sarnased ja sellega võisid kokku 
langeda ka arusaamad praegusest ajast. Ka minul oli uhke 
meel, et nii andekas ja sharmikas inimene on minuga samast 
kandist ja mõlemad oskame rääkida võru murret. Mõnelgi 
korral rääkisime Aarega Võrumaast, kuid kahjuks ei olnud 
meil vanast ajast ühiseid tuttavaid. Mulle jääb kõige rohkem 
Aarest meelde kuidas ta haigust trotsis ja näitas meile oma 
positiivsust ka siis, kui tavaliselt enam koduuksest väljagi ei 
taheta tulla. Tema positiivsus ei lasknud meilgi kõige halvema 
peale mõelda ja viimase minutini ootasime imet.”

Meie koor hoidis ja loodetavasti hoiab ka edaspidi väga 
kokku. Kui Aare haiglasse sattus, käis kooriliikmete vahel 
tihe meilivahetus. Me kõik mõtlesime Aare peale ja toetasime 
tema peret nii hea sõna kui mõttega. Muu ei olnud ju enam 
meie võimuses. Mõtetes olime Aarega seni kuni lumetuisk ja 
-torm ta meilt kaasa viis. 

Egon meenutab Aare sõnu: “Senikaua kuni minu juures 
on muusika, on ka minul elutahet ja jõudu!” Elutahet oli Aarel 
palju, ka muusika oli kogu aeg temaga, aga jõud sai otsa.

Nüüd on Aare meie südameis, meile jäid tema laulud ja 
muusika. Me laulame Aare mälestuseks 6. jaanuaril Jõe-
lähtme kirikus.

Suur kummardus ja tuhandad tänud kooriga tehtud töö 
eest Aarele!

Vilve Klettenberg
Segakoor “Jõelähtme Laulusõbrad” koorivanem

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Leida Velk  07.02.1927 - 16.11.2012
Kaupo-Lembit Virk 05.06.1937 - 21.11.2012
Aare Värte  18.04.1951 - 30.11.2012
Ellen Parve  04.11.1945 - 03.12.2012
Enno Rink  15.05.1938 – 10.12.2012

TÄNUAVALDUS
Südamlikud tänud Jõelähtme Vallavalitsusele ja 
volikogule, Loo Keskkoolile, Jõelähtme valla 
Muusika- ja Kunstikoolile, Loo Kultuurikeskusele, 
kirikuõpetaja Margus Kirjale, kõikidele sugulastele, 
sõpradele ja endistele ning praegustele õpilastele, kes 
meid kalli abikaasa ja isa Aare Värte kaotuse puhul 
toetasid, mõistsid ja aitasid.

Leili ja Katrin perega

Mälestame endist töötajat

ENNO RINKI
AS Aatmaa



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

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

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 

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. 186

DETSEMBER 2012
8

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.

Õnnitleme detsembri 
sünnipäevalapsi

97 26.12 ELLA JÜRJO  Iru küla
93 09.12 LINDA MAISA  Manniva küla
87 10.12 LEIDA KEKS  Loo alevik
87 15.12 AINO BENITA KURGPÕLD  Loo alevik
86 23.12 ANTS LÄTTI  Saha küla
86 23.12 VAIKE OJA  Loo alevik
82 03.12 HARRI REIDMA Aruaru küla
82 13.12 GUIDO KIRK  Jõelähtme küla
82 20.12 LEIDA KAAS  Kostivere alevik
81 09.12 TAIVO REA  Loo alevik
81 17.12 MARIA BULAKHTINA Loo alevik
81 29.12 KARL KURM  Haljava küla
81 29.12 VELLO KUUSEMETS Ihasalu küla
80 20.12 HELGI NURMSE Loo alevik
80 26.12 ZINAIDA PROSHUTINSKAYA
     Kostivere alevik
80 29.12 MILVI EESKIVI  Loo alevik
75 05.12 MILVI VALVIK  Loo alevik
75 18.12 ANNA LAUSSOO Loo alevik
75 19.12 SILVI VAHER  Ihasalu küla
70 18.12 ANTI LINHOLM Rebala küla
70 20.12 RAIVO KUUSKMÄE Parasmäe küla

Jõelähtme vallas oktoobri ja 
novembri kuus sündinud lapsed

Kaire Varik-Pires ja Stanislav Maltšihin

tütar Lisandra   23.10.2012

Kertu Nurmik ja Ergo Aruvel

poeg Hans-Kristjan   16.11.2012

Anneli Margumets ja Margus Murd

poeg Henri    22.11.2012

Kristiina Kajandu ja Meelis Kajandu

poeg Gregor    22.11.2012

Liisi Toomik ja Margus Roos

tütar Johanna   23.11.2012

Loo Lasteaed Pääsupesa 
kuulutab välja konkursi 

LASTEAIAÕPETAJA 
ametikohale koormusega 1,0 ametikohta. 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. 

Jaanuarist vajame ka 

MUUSIKAÕPETAJAT
koormusega 0,7 ametikohta.

Kandideerimiseks: avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide koopiad esitada 
aadressil Saha tee 12, Loo alevik, 74201 

Harjumaa või 
e-aadressil loopesa@gmail.com.

Lisainfo telefonil 51 24 107 või meili teel.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

Jõelähtme vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringud:
• Jõelähtme vallavolikogu võttis 29.11.2012 vastu otsuse nr 340 “Kallavere küla Aumäe 1 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu koos tamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suu rus on viis hektarit. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on elamu maa sihtotstarbega kruntide planeerimine kuni viie üksikelamu ja abi-
hoone ehitamiseks. Kavandatav detailplaneering on kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut muutev 
maakasutuse sihtotstarbe osas. Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil (joelahtme.kovtp.ee).
• Jõelähtme vallavolikogu võttis 29.11.2012 vastu otsuse nr 341 “Loo aleviku Saha tee 25 ja Saha tee 
25a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinni ta-  mine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät mine”. Planeeritava ala suurus on 7,8 hektarit. 
Üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on ärimaa. Algatatav detailplaneering 
sisaldab kehtiva üldplaneeringu muutmise ette panekut maakasutuse juhtotstarbe osas – planeeritaval 
kinnistul säi lib tootmismaa sihtotstarve. Üldplaneeringu muutmine on põh jendatud olemasoleva 
tootmistehnoloogia kaasajastamise ning lao pindade laiendamise vajadusega. Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 33 lg 2 p 1 kohaselt tuleb KSH 
algatamise vajalikkust kaaluda kui kavandatav detailplaneering sisaldab ettepanekut kehtiva üld pla - 
neeringu muutmiseks. Kinnistu omanik OÜ Brenstol tegeleb puit - materjali järkamise, hööveldamise ja 
termilise töötlemisega. Jõeläht me vallas Loo alevikus Saha tee 25 kinnistu detailplaneeringu eskii sile OÜ 
Keskkonnakorralduse poolt koostatud eksperthinnang (Tal linn 2011, autorid J. Linnik, T. Kirss, S. Kerge) 
on seisukohal, et õhuheitmete koguse tõenäolisest suurenemisest tulenevalt on vaja olemasolevat 
välisõhu saasteluba täiendada. Samal seisukohal on ka keskkonnafüüsika Ph.D. Marko Kaasik oma 
ekspertarvamuses. Olemasoleva saasteloa täiendamiseks või uue saasteloa taotle miseks tuleb taotluses 
esitada ka õhusaaste hajumisarvutus. Eks perthinnangu kohaselt suureneva tööstusmüra tase jääb lähimal 
elamualal suure tõenäosusega allapoole normtaset ja saasteainete heitkogused piirnorme ei ületa. Pla-
neeringualal kavandatava tege vusega ei kaasne olulist kumulatiivset ega piiriülest mõju. Tegevus ei 
avalda olulist mõju keskkonnale ega põhjusta keskkonnas pöör - du matuid muudatusi, ei sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuu ripärandit ega vara. Keskkonnaregistri Keskkonnateabe Keskuse andmebaasi 
koha selt (seisuga 14.08.2012) ei paikne planeeringualal ja selle lähiümbruses Natura 2000 võrgustiku 
alasid, hoiualasid, püsi elupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid või kaitstavaid looduse üksikobjekte. 
Arvestades Keskkonnaameti seisukohta, mis on esi tatud kirjas 10.02.2012 nr HJR 6-8/12/1513-2, nõu dis 
Jõelähtme vallavalitsus detailplaneeringu taotlejalt OÜ Brenstolilt täiendavat eksperthinnangut pui -
dutöötlemise tunnustatud asjatundjalt. TTÜ emeriitdotsent, tehnikakandidaat Rein Reiska esitas 19. ok-
toob ril 2012 vastava ekspertarvamuse. Ekspert leiab, et täiendavad kesk konna uuringud pole vajalikud. 
Arvestades eelnevat, kavandatava tegevuse mahtu, tehnoloogiat ja piirkonna looduslikke tingimusi, ei 
ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Korral dusega on võimalik tutvuda Jõelähtme 
vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil (joelahtme.
kovtp.ee).
• Jõelähtme vallavalitsus võttis 05.12.2012 vastu korralduse nr 682 “Loo aleviku Biotiigi kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteülesande kinnitamine”. Planeeritava ala suurus on 2,6 
hektarit. Käesoleval ajal on Biotiigi kinnistu sihtotstarve – jäätmehoidla maa. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on jagada Biotiigi kinnistu kuni kaheksaks üksikelamukrundiks, planee rida kinnistud haljasala, 
tänava ja kergliiklustee tarbeks. Kavandatav detailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu 
järgne.
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses tööpäe viti tööajal või elektroonilise doku-
mendiregistri vahendusel aadressil (joelahtme.kovtp.ee).

Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
• Rammu küla Kaarli 2 kinnistu (24505:001:0583) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. jaa-
nua rist kuni 11. veebruarini 2013. Planeeritava ala suurus on 1,65 hektarit. Ajaloolises asukohas ehitiste 
seadustamiseks või püstitamiseks on planeeringuga kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt pind -
alaga 10760 m2, kus hoonete ehitusaluseks pinnaks on lubatud kuni 85 m2, kõrgusega kuni 5,5 m. 
Detailplaneering sisaldab ettepanekut valla üldplaneeringu muut miseks – maakasutuse juhtotstarbe 
osaliseks muutmiseks ning üld planeeringuga seatud ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 225.
• Rammu küla Olmi kinnistu (24505:001:0514) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. jaanuarist 
kuni 11. veebruarini 2013. Planeeritava ala suurus on 1,7 hektarit. Ajaloolises asukohas ehitiste seadus-
tamiseks või püstitamiseks on planeeringuga kavandatud ela mumaa sihtotstarbega krunt pindalaga 
8800 m2, kus hoonete ehitusaluseks pinnaks on lubatud kuni 65 m2, kõrgusega kuni 5 m. Detailplaneering 
sisaldab ettepanekut valla üldplaneeringu muut miseks – maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks 
ning üld planeeringuga seatud ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering on algatatud 
Jõelähtme vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 224.
Detailplaneeringute põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik tutvuda Maa-, ehitus- ja kesk konna-
osakonnas tööajal esmaspäevast neljapäevani kella 8.00 - 17.00 ja reedel 8.00 - 13.00 ning samaaegselt 
on detailplaneeringute põhijoonised ja seletuskirjad välja pandud Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.
kovtp.ee.)

Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud järgneva detail planeeringu: 
• Jõelähtme vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 339 kehtestati Neeme küla Mändneeme 2 koos 
juurdepääsuteede ja seda puudu tavate maaüksuste (Ihasalu 53-52, Saigu IV, Kaldaaluse 4, Tampli 3, Kõrtsi-
Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3, Korstna III, Karukoopa, Mooni, Pohlaku maaüksuste) detailplaneering Kõrtsi-
Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3 maaüksuste osas.




