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 Tänasest on igapäevastel 
liinisõitudel Ida-Harjus 14 
uut bussi. Seda maakonna 
osa teenindab Harjumaa 
Liinid AS.
Allar Viivik
vallaleht@joelahtme.ee 

Aga liinibusse on Harjumaale 
lisandumas veelgi. “15. aprillist 
tuleb juurde veel 26 bussi. Need 
hakkavad sõitma Lääne-Harju-
maal. Firma on Atko Liinid AS,” 
räägib Harjumaa Ühis transpor-
dikeskuse (ÜTK) tegevjuht Ago 
Kokser. Tema kinnitusel lõpeb 
just veebruari keskel lääne suu-
nal vana leping. Uus lepingu-
partner Atko saab esimesel 
tööpäeval kätte ka uued bus-
sid.

Kõik sõidukid on ostetud 
Hispaaniast CO

2
 kvootide eest. 

Iveco bussid kuuluvad Eesti rii-
gile. Firmadele on need antud 
kõrgete tagatiste vastu kasu-
tada.

Ka vanu jääb liinile
Suurem sõidukite invasioon 

ei tähenda seda, et kogu maa-
konna bussipark on kevadest 
uus. Vanemaid busse jääb nii 
liinidele kui ka asendus-
sõidukitena liikuma. “Näiteks 
vähese kasutatavusega liinidel.
Aga vastavalt maavanema keh-
testatud nõuetele ei tohi väike-
bussid olla vanemad kui ka-
heksa ning suured bussid vane-
mad kui 15 aastat,” seletab Ago 
Kokser. 

Paar päeva enne ametlikku 
proovisõitu vaatas sõidukeid ka 

Harju Elu. Teejuhina Ago Kokser 
ning Samat AS-i bussijuht Lem-
bit Nael. “Olen Samatis aastast 
1992. Varem töötasin 15 aastat 
majandis Ravilas,” räägib Nael. 
Võrreldes 1990ndate ning ka 
hilisemate bussidega on uued 
ühissõidukid avarad ja muga-
vad. “Alustasin LAZ-ide ja 
PAZ-idega. Need mürisesid ja 
ajasid tolmu sisse,” meenutab 
Nael. “Praegused sõidukid eri-
nevad nendest nagu öö ja 
päev.”

Tõstuk aidab invaliide 
Uutel bussidel on kõrgemad 

uksed ning ka pikem mees ei 
pea ennast kühmu tõmbama. 
Töötavad kellaajaga tablood, 
juhi iste on samuti mugav.

Suurim uudis on bussi kesk-
miste uste juures. Kahepoolne 

uks on piisavalt lai, et trepist 
mahuvad üles kõik lastekärud 
ning -vankrid. Trepil on ka inva-
tõstuk ratastoolidele.

“See töötab puldiga ning 
tõstukit juhib bussijuht. Plat-
vorm laskub alla, ratastool sõi-
dab peale ning tõstetakse inva-
kohale,” räägib Nael. Ratastooli 
bussisaamine võtab aega kaks-
kuni kolm minutit.

Kokser räägib, et salongis 
on 48 istekohta. Seisukohti on 
kas 38 või 29. Oleneb sellest, 
kas invakohad on täidetud või 
mit te. “Seisjatega võib sõita 
kiiru sega kuni 60 km/h,” ütleb 
ÜTK juht. Kõikidel istmetel on 
turva vööd. Seljatugesid saab ka 
alla lasta. Istmete vahe on võr-
reldes vanemate bussidega 
laiem. Salon gis on ka kliima-
seadmed.

Muuga sadamast ei saa pommi 
omavalitsuste piiril

Kergliiklustee ehitaja 
leitud

Elle Himma

Volikogu töömailt

Koostööprojekt 
Comenius 

Muuga sadam

Amabile osales 
Estivalil

Eesti Vabariik 95

Ametlikud teated 

Harjumaa 58 uut liinibussi sõidavad ka Jõelähtme teedel

 Millist ohtu kujutab 
Muuga sadam lähiümbruse 
küladele, mida annaks 
teha, et elukeskkond sada-
ma naabruses  loodus- ja 
inimsõbralikum saaks? 
Mida arvavad ümbrus konna 
elanikud sadamast?

Ülo Russak
vallaleht@joelahtme.ee

Et neile küsimustele vastus saa-
da, tellis Tallinna sadam uu-

ringu Faktum & Arikolt. Kuna 
uuringu käigus selgus, et isegi 
ümbruskonna elanikud ei tea, 
kellele Muuga sadam kuulub, 
siis olgu kohe öeldud – Muuga 
sadam kuulub AS-ile Tallinna 
Sadam, Tallinna Sadam oma-
korda aga riigile. Seega on kõik 
Muuga sadama probleemid 
kaud selt riigi tekitatud problee-
mid 

Enamik rahul 
Läinud aasta 9. kuni 29. no-

vembrini läbi viidud uuringut 
tutvustades kinnitas Faktum & 
Ariko spetsialist Kalev Petti, et 

telefoni teel küsitleti 300 ini-
mest vanuses 18-70 eluaastat, 
kes elasid sadamast kuni viie 
kilomeetri raadiuses. Neist 159 
inimest elas Viimsi vallas, 92 
Maardus Muuga aedlinnas ja 49 
Jõelähtme valla kolmes külas. 
Ükski küsitletutest ei seadnud 
kahtluse alla sadama tähtsust 
Eesti majandusele. Kalev Petti 
tõdes, et uuringu kohaselt peab 
oma kodukoha elukeskkonda 
heaks või väga heaks koguni 65 
protsenti küsitletuist. Eraldi 
märgiti ära looduskaunist kesk-
konda ja hõredat asustust. Üht-
lasi leidis ligi pool Muuga sada-

ma lähipiirkonna inimestest, et 
nende elukeskkond on viimastel 
aastatel oluliselt või mõnevõrra 
paranenud.

“Tallinna Sadam on viimas-
tel aastatel tõsiselt panustanud 
ohutus- ja keskkonnaalastesse 
tegevustesse ja kohalike kogu-
kondade teavitamisse,” kinnitas 
Tallinna sadama juhatuse liige 
Allan Kiil Jõelähtme vallalehele.
Nii on Tallinna Sadam alates 
2007. aastast investeerinud 
keskkonnakaitsesse 8,3 miljonit 
eurot, sealhulgas 2012. aastal 
kulutas Tal linna Sadam kesk-
kon na kait sele üle 1 miljoni 

euro, sellele lisan dusid erinevad 
ohutuse ja tur valisuse alased 
investee rin gud ligikaudselt 
samas suurus jär gus.

Jõelähtme kriitilisem
“Pisut enam kui kaks kol-

mandikku ehk 69 protsenti 
küsitletuist vastasid, et sadam 
ja sealsed ettevõtted nende iga-
päevaelu mõjutanud pole,” kir-
jeldas Kalev Petti küsitletute 
vastuseid. “Samas on mõju 
tunnetanud 31 protsenti koha-
likest inimestest.”

Loe edasi lk 6-7.

Uutes bussides saavad sõita ka 
ratastoolides reisijad, sest neid 
aitab salongi tõstuk. Juht Lembit 
Nael näitab laia ust ja treppi. 

Allar Viivik

Talvine Muuga sadam



 22. veebruaril Loo 
kooli aulas peetud 
Andrus Umboja kõne.

Head Eesti Vabariigi kodanikud, 
täna peame Eesti Vabariigi 
95. sünnipäeva ja üsna varsti, 
juba mõne aasta pärast on käes 
ka sajas juubelisünni päev. Täna 
on ka see päev mil meenutame 
enestele meie riigi tähtsust ja 
vajalikkust. 95 aastat on pikk 
aeg ja võib tunduda, nagu 
iseseisvuse aja üle ei peaks me 
kurtma. Siiski pole see päris nii: 
ligi poole sellest ajast laiutas 
siin maal Nõukogude Eesti ja 
Tartu rahulepingu järgne vaba 
Eesti oli vaid teoreetiline. Meie 
taasiseseisvus on täna sama 
vana kui üks nooruk, kes vaid 
mõni aasta tagasi on astunud 
iseseisvasse ellu. 

Tänases, vaid 21-aastases 
noorukieas, iseloomustab meid 
eale omane uljus ja tunne, et 
maailm on kõigi oma võima-
lustega meie ees lahti. Soovime 
elada nagu teised täiskasvanud 
ja nautida seda, mida me pole 
veel elus jõudnud koguda ja 
kogeda. Elame suhtelises jõuku-
ses, tihti siiski unustades, et ei 
suuda võistelda endast vane-
mate elukogemuse ja sisemise 
rikkusega.  Liialt kergelt unus-
tame oma olulisuse kodumaal 
ja läheme kergema vastupanu 
teed tööle Soome, Saksamaale 
või mujale. Kahjuks ei suuda 
see kuigivõrd aidata omariik-
luse püsimisele ja kultuuri säi-
litamisele kodumaal. Tänasel 
päeval on kohane meenutada 
aegu, mil olime rakendatud 
võõrvõimu teenistusse ja meie 
tehtud töö tulemusi nautisid 
hoopis teised. Vabaduseufoorias 
lubas nii mõnigi meist oma-
riikluse ja kultuuri säilimise 
nimel sööma kasvõi kartuli-

koori, täna taandub see tihti-
peale vaid igatsuseks uue uhke 
auto ja oma maja järele... Selline 
juba on inimese loomus: pidev 
parema poole püüdlemine on 
kindlasti üks loomuliku arengu 
eeldus. Siiski ei  tohi me muu-
tuda üksteist süüdistavateks ja 
poriloopimist armastavateks 
olenditeks.

Tänaseks oleme riigina selle 
lühikese iseseisvusajaga suut-
nud taas leida oma vaba meel-
suse ja tubli töökuse. Oleme 
suutnud sammuda omaealistest 
riikidest tublisti kiiremini ja 
jõudnud sinna, kuhu veel paar 
aastakümmet tagasi end unis-
tadagi ei osanud.

Raske on võrrelda ka Jõe-
lähtme valda paarikümne aasta 
taguse ajaga. Muutunud on 
palju ja igapäevaelus me tihti 
enam kõike head ei märkagi, 
harjume ju kiiresti. Tänasel 
pidulikul päeval on sobilik 
meeles pidada kõiki neid, kes 
meie väikses koduvallas on oma 
suure panuse andnud meie 
kõigi heaolusse ja tegemistesse. 
Viisaastakuid oli kombeks kok-
ku võta veel kaheksa kümnen-
datel, täna võime vaadata 
samuti tegemisi ajast kui 
tähistasime meie riigi 90-ndat 
sünnipäeva. Veel siis nägid 
seesama Loo kool ja staadion 
välja täpselt samasugused kui 
kaheksakümnendatel, valmi-
nud on täiesti uus Neeme las-
teaed ja uued rühmad on loo-
dud Kostivere lasteaeda. Val-
minud on uus Neeme-Ihasalu 
maantee ja Kostivere tee. Rõõ-
mu valmistab ka Jõelähtme 
Muusika- ja Kunstikooli pidev 
laienemine ja suur populaarsus 
valla laste hulgas.

Ainuüksi aastataguse ajaga 
võrreldes on muutunud samuti 
väga palju: valminud on uued 
teed ja paranenud liiklusohutus 

nii Tallinna-Narva maanteel kui 
ka Loo aleviku sissesõiduteel. 
Harrastusspordi tegijatele mõel-
des on üheks valla prioriteediks 
saanud kergliiklusteede ehitus. 
Eelmisel aastal valminud Uus-
küla ja Iru kergliiklustee, ka 
kogujateel on võimalik rattaga 
sõita kuni Lõunakarjäärini, 
tänavu jätkame Loo-Lagedi 
kerg liiklustee ehitusega. Liik-
luse ohutusele mõeldes on saa-
nud või saavad valgustatud mit-
med seni ohtlikud teelõigud. 

Juba aastaid oleme oma 
valda tutvustanud kui lapse-
sõbralikku valda. Olgu siis selle 
kinnituseks aastatagune Loo 
lasteaia uute rühmade valmi-
mine ja vana osa soojustamine, 
Loo Kooli soojustamine või käi-
mas olev Kostivere põhikooli 
remont. Noorte tarbeks valmis 
ka eelmise aasta lõpus Kostivere 
noortekeskuse laiendus, kus 
nüüdsest on võimalik korral-
dada kontserte, tantsupidusid 
ja trenne ning miks mitte ka 
sünnipäevi, uusi rahastus või-
malusi otsime Loo noorte-
keskuse ehituseks.

Kultuurivaldkonna eelmise 
aasta lipulaevaks võime pidada 
vastavatud kultuuriasutuse – 
Kostivere Kultuurimõis teket 
meie kultuurimaastikule. Meel-
diva ja hubase kontserdipaigana 
on ta tuntud juba paljude Eesti 
tipptasemel muusikute  ja loo-
mu likult ka kohalike elanike 
hulgas. 

Sotsiaalvaldkonna tähtsaim 
näitaja on erinevad toetused. 
Oleme üks väheseid valdu Ees-
tis, kus nn masu tingimustes 
suutsime säilitada erinevate 
toetuste määrad ja vaatamata 
majandusraskustele leidsime 
vajalikud kokkuhoiu kohad 
muudelt eelarveridadelt. Täna-
vu, majandusolukorra para-
nedes oleme mõnevõrra suut-

nud mitmeid toetusi ka juba 
tõsta. Sotsiaalvaldkonna pare-
maks teenindamiseks on vallal 
juba mõni aasta tagasi soetatud 
invabuss ja tänavu andsid mo-
biilsust juurde saastekvootide 
müügist soetatud kolm elektri-
autot.

Tänan teid kõiki, kes te 
mõistvalt suhtusite ka masu-
aegsesse palgaseisakusse. Pi-
kaks ajaks külmutatud valla all-
asutuste palgad on plaanis 
lähiajal lahti külmutada, et 
suudaksime ikka ja endiselt olla 
konkurentsis Tallinna ja teiste 
ümberkaudsete naaberoma-
valitsustega.

Eesti Vabariigi 95. sünnipäev 
langeb sel aastal pühapäevale. 
Paljudes maailma maades ja 
meil Eestiski kirikukalendris 
näiteks ei ole see tavamõistes 
nädala viimane päev, vaid hoo-
pis nädala esimene ehk siis 
tinglikult võttes kõige algus. 
Ehk oleks meilgi sümboolne 
mõelda nii, et mingi ajajärk, 
mille arengutes oleme tihti 
pettunud ja vahel lootuse kao-
tanud, on selja taha jäänud, ja 
ees ootab parem ja helgem 
periood. Üheskoos, mõistes ja 
toetades, ei olegi see võimatu.

Tahan lõpetada kirjanik 
Paul-Eerik Rummo paar päeva 
tagasi Postimehes öeldud sõna-
dega: „Kui on neid, kes ütlevad 
endale ja teistele «meie oleme 
eestlased», tajudes seda vaja-
liku, õige ja heana, siis ja seeläbi 
on olemas eestlus ning eesti 
rahvas kui selle kehastus ja 
teostaja. Ja siis on võimalik ka 
Eesti riik selle rahva olemasolu 
praktilise vormi ja õigusliku 
tagatisena. Igaüks meist ongi 
see Eesti”.

Palju õnne meile kõigile, 
elagu Eesti!
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Jõelähtme on tubli osake 
Eestist
E esti Vabariigi sünnipäeva-

üritused on selleks korraks 
seljataga. Mõtetes pöördusime 
taas aega, mil sündis sajandeid 
salaja oodatud riik. Sel päeval kii-
kasime ka jälle tahavaate peeg-
lisse ja meenutasime tähtsamaid 
tegusid ja tublimaid tegijaid. 
Pisike ülevaade autasustatutest 
Jõelähtme vallas ootab teid 
ühek sandal leheküljel. Uutest ja 
huvitavatest tegemistest räägi-
me leheveergudel seegi kord ja 
vaatame pisut ka ettepoole.

T unnustatud said paljud Jõe -
lähtme aktivistid juba ka 

vabariigi aastapäeval, kuid käes-
olevatel leheveergudel saame 
lähemalt tuttavaks Jõelähtme valla kultuuri eestvedaja Elle Himmaga. 
Tema tegemisi on märganud ja auhinnanud ka Eesti Kultuurkapital.

V abariigi aastapäeval meenutasime sedagi, et Jõelähtme vald on
üks vähestest Eestis, kus majanduslanguse tingimustes peeti 

esmatähtsaks mitte vähendada sotsiaaltoetusi. Nüüd, aegade para-
nedes, on mõndagi veel paremaks muutunud. Kuidas täpselt ja 
mida, saame teada neljandalt küljelt.

P alju räägiti vabariigi aastapäeval sellest, kui oluline on õppida 
emakeeles ja säilitada oma kultuuri. Oma keele ja riigi säili-

tamiseks on vajalik hea haridus koolides ja riiki hoidma peavad 
õppima ka meie riiki kaitsvad sõdurpoisid. Räägime sellest, kuidas 
tutvusid meie riigiga mitmete välisriikide koolide õpilased.

E esti ja Jõelähtme elu ei saa toimida ilma töökohtade ja ette-
võteteta. Üks Eesti suurimaid ettevõtteid on Tallinna Sadam. 

Suurimale ka meie lehe keskosa ja peateema.

E estit ja Jõelähtme valda käis Rootsis esindamas Loo kultuuri-
keskuse ansambel Amabile. Suurest ja pikaealisest festivalist 

ning muljetest suhtlemisel väliseestlastega räägivad nad ise. Jõe-
lähtme valla ajaloo jäädvustamisega tegelenud Peeter Rauami 
näitus on avatud Jõelähtme kirikus. Suure töö on selle jaoks teinud 
Võerdla külavanem Piret Pintman-Hellaste.

H uvitavat ja kasulikku lugemist saame ka koduloomade kasva-
tamiseks ja teada, et koduse rahuliku elu eelduseks on vältida 

tulekahjusid põhjustavad elektririkkeid.

V eebruar möödus koduvallas niimoodi, vaatame mida huvitavat 
saame teieni tuua järgmises lehes. Rõõmsat toimetamist ja 

tegutsemist kõigile lugejatele ning nagu enne nii ka edaspidi ootab 
Jõelähtme leht ikka teie kaastöid ja tuleb toredatele üritustele ise 
kohale.

Priit Põldma

Kerg liiklustee ehitaja 
on leitud

Priit Põldma.

Vallavanema kõne vabariigi 
95. sünnipäeval 

 Sel aastal ehitatakse 
projektitoetuse abil Harju-
maa kergliiklusteede tee-
ma planeeringus kavan-
datud 4. kilomeetri pikkune 
kergliiklustee Loolt Lage-
dile. Sellest 2,3 kilomeetrit 
on Jõelähtme valla ja 
1,7 kilomeetrit Rae valla 
haldusterritooriumil.
Indrek Mäeküngas,
kommunaalnõunik

Aastaid tagasi koostati Sise-
ministeeriumi poolt Euroopa 
Regionaalarengu Fondi meet-
mest  “Linnaliste piirkondade 
arendamine” finantseeritav Tal-
linna ja lähiümbruse valdade 
kergliiklusteede võrgustiku 
kava, millesse Jõelähtme vallast 
mahtus üksnes Uuskülas Maar-
du tee kergliiklustee ehitus. See 
tee sai valmis 2012. aastal.

Hiljutise majanduslanguse 
aastad mõjusid mitme valla 
majandusolukorrale päris laas-
tavalt ning kergliiklusteede 
ehitamise asemel oli vaja teha 
märksa igapäevasemaid kulu-
tusi. Tänu sellele vabanes 
kergteede ehitusprogrammis 
vahendeid ning Jõelähtme ja 
Rae vallad esitasid programmi 
lisataotluse Loo-Lagedi kergtee 
ehitamiseks. Samuti esitati 

samal ajal lisataotlus tänaseks 
juba valminud Iru kergliiklustee 
ehitamiseks.

Saanud nõusoleku teistelt 
programmis osalevatelt val da-
delt, lülitatigi meie objekt toe-
tusnimekirja. Seekordsed toe-
tustingimused olid mõnevõrra 
karmimad võrreldes eelmiste 
projektidega: Maardu tee kerg-
tee ehitamisel oli valla oma-
osalus 15%, Loo-Lagedi tee 
pu hul aga 21,3%. Jõelähtme 
valla osa kergtee maksumus on 
390 057 eurot (koos käibe-
maksuga), millest 78,7% ehk 
306 975 eurot tasub toetusena 
EAS ning 21,3% ehk 83 082 
eurot jääb omaosalusena valla 
tasuda. Kergliiklustee valmimise 
lõpptähtaeg on kooliaasta algus 
ehk siis 1. september 2013. 
Ehitaja leidmiseks viidi läbi 
Maanteeameti põhja regiooni 
poolt riigihange, millele esitasid 
pakkumise viis ettevõtet. Kuna 
regioon remondib sel aastal 
kergtee trassil lõigu sõiduteest 
ning kaks ristmikku, oli ots-
tarbekas teha ehitaja leidmiseks 
ühishange regiooni juhtimisel. 
Parim pakkumine oli ettevõtete 
TREF Nord AS ja TREF AS ühis-
pakkumine. Lisaks eelkirjel da-
tud projektile remonditakse 
Maan teeameti rahastamisel Vi-
beliku tee algusosa Saha tee – 
Vibeliku tee ristmikust kuni 
Spordi tee – Vibeliku tee rist-
mikuni, kuhu rajatakse ka jala-

Kätte on jõudnud aeg, kus post-
kastidesse on saabunud 2013. 
aasta maamaksu arved. Kuigi 
oleme sel teemal korduvalt kirju-
tanud eelmise aasta lehtedes, 
tuleb ikkagi paljudele inimestele 
üllatusena, et maamaksu arves-
tuses on 2013. aastal toimunud 
olulised muudatused. Siinkohal 
käime need maamaksuseaduses 
tehtud muudatused veelkord 
üle. Olulisimaks muudatuseks 
on see, et rakendus kodualuse 
maamaksu vabastus, tihe asus-
tusaladel 1500 m2 ja haja-
asustuses 2 ha ulatuses. Vabas-
tus kehtib elamumaa ja maa-
tulundusmaal asuva õuemaa 
osale. Vabastuse rakendumise 
oluliseks tingimuseks on, et 
maaomanik on sellel maal 
asuvasse elamusse regis tree-
rinud oma elukoha. Ei piisa 
sellest, et olete vallas elukoha 
registreerinud näiteks korte-
risse, sellisel juhul näiteks suvi-
las või maakodus maksu va-
bastus ei rakendu. Üsna suur 
hulk meie valla kodanikke 
vahetas eelmise aasta lõpus 
valla siseselt oma registrijärgset 
elukohta korterist majja, mis-
tõttu tuleb neil nüüd oluliselt 
vähem maksu maksta. Kes seda 

ei teinud peaksid selle ette 
võtma enne 2014. aasta saabu-
mist, sest maamaksu arvestus 
käib 01. jaanuari seisuga, selle 
kuupäeva seisuga arvestatakse 
ka soodustusi. Oluline on ka 
muudatus, et kui varem ei väl-
jastatud maamaksu arvet kui 
konkreetse kinnistu maamaks 
oli väiksem kui 5 eurot, siis 
2013. aastast peetakse arvestust 
maksumaksja kõikide ühe oma-
valitsuse piires asuvate kinnis-
tute kohta kogumis ehk arve 
väljastatakse kui kõikide maa-
tükkide maamaks ületab 5 eu-

rot kokku. Maamaksu seadus 
tegi muudatuse ka pensio nä-
ridele täiendava maamaksu-
soodustuse maksmise korras, 
nimelt hakati tegema vahet tihe-
asutuses ja hajaasustuses ela-
vatel eakatel. Seadus lubab teha 
täiendavat maksuvabastust tihe-
asustuses aga ei luba seda teha 
hajaasustuses. Volikogu leidis, 
et sellist segadust ja ebavõrdsust 
ei peaks tekitama ning üldine 
maksuvabastus katab ka eakaid 
samal tasemel, mis teisi rahvas-
tiku gruppe. Sama lahenduse 
kasuks otsustasid ka paljud 
teised omavalitsused. Küll lu-
bab seadus rakendada üldist 
täiendavat vabastust repressee-
ritutele ja see ei ole seotud rah-
vas tikuregistri järgse elukohaga 
ning selle soodustuse volikogu 
ka kehtestas. Kuna süsteem on 
uus, siis võib paljudel tekkida 
küsimusi, miks ja kuidas konk-
reetne maksusumma kujunes. 
Kui teil on kahtlus, et teie suhtes 
ei ole kodualuse maa maksu-
vabastust rakendatud, kuid 
olete eeltoodu põhjal seisu-
kohal, et see peaks rakenduma, 
tuleks võtta ühendust valla-
valitsusega. Oluline muudatus 
on ka maksumäärade muut-

mine, mis mõjutab eelkõige 
maaomanikke, kes ei ole oma 
elukohta meie valda registree-
rinud ning ka neid, kellel roh-
kem maatükke kui konkreetne 
eluase. Maksumäära muut-
miseks oli üks väga konkreetne 
põhjus, nimelt Rahandus mi-
nisteeriumi arvestuste kohaselt 
kaotanuks kodualuse maa-
maksu kehtestamisel 2012. 
aastal kehtinud maksumäärade 
korral Jõelähtme vald 2013. 
aastal maksutuludena maa-
maksu ca 73 000 eurot, see on 
aga meie valla eelarve mahtude 
juures näiteks samas suurus-
järgus Neeme kooli, Kostivere 
Kultuurimõisa või Jõelähtme 
Keskraamatukogu aasta eel-
arvega. Sellist eelarveauku ei 
olnud võimalik katta teiste tege-
vuste arvelt, mistõttu oldi sun-
nitud üldist maksumäära tõst-
ma. Olen kindel, et riigipoolse 
maksuaugu tekitamiseta poleks 
volikogu maamaksu määrasid 
muutnud.

Lisaks maamaksule pidin 
kirjutama ka eelarvest, kuid 
kuna seekord oli vajalik kesken-
duda vaid ühele eelarve tulule 
maamaksule, siis jääb eelarve 
ülevaade märtsi kuu lehte.

Maamaksust ja eelarvest



 Elle Himma pälvis täna-
vu Eesti Kultuurkapitali 
Harjumaa ekspertgrupi 
aastapreemia Jõelähtme ja 
Kuusalu valla ühise laulu- ja 
tantsupeo “Karukellad 
helisevad” korraldamise 
eest.
Styna Eerma

Jõelähtme vallavalituses veab 
kultuurivankrit üks särtsakas 
daam. Uurime lähemalt, kes ta 
on?

Elle Himma: “Olen maalaps, 
pärit Tartumaalt.” Kuni kahek-
sanda klassini õppis Elle Him-
ma Nõo koolis. Üllataval kom-
bel plaanis ta pärast kaheksanda 
klassi lõppu minna mate maa-
tikat õppima. “Enda arust olin 
matemaatikas tubli ja hinded 
olid ka head, kuid kooli mate-
maatika õpetaja ütles: “Kallis 
laps, ära sina küll matemaatikat 
õppima mine. Sinu ala on ikka 
muusika.” Siis hakkasin esimest 
korda mõtlema, et võib olla 
tõesti on muusika rohkem mi-
nu ala.” Himma otsustas minna 
muusikakooli sisse astumis ek-
samitele ja otse loomulikult sai 
ta sisse. “Otsuse muutus tuli 
käigu pealt,” näib ta veel tagant-
järgi üllatunud, et ilma suurema 
ettevalmistuseta muusikakooli 
sisse sai.

Traktoristi leidmine 
päästis.

Elle Himma asus õppima 
Heino Elleri nimelisse Tartu 

muusikakooli. “Tollel ajal olid 
ju pärast kooli lõppu suuna-
mised. Suunamisest pääsesid 
need, kes olid üliedukad. Mina 
nende hulka ei kuulunud,” 
naerab Elle ja seletab, et noortel 
ikka muud teha kui kogu oma 
aega õppimisele pühenduda. 
Nii suunatigi Elle Luhamaale, 
Vene piiri äärde muusika õpe-
tajaks. Kuna koormust sel õpe-
tajakohal palju ei olnud, oleks 
pidanud Elle lisaks andma ka 
kehalise kasvatuse ja joonis-
tamise tunde. “Plaksutasin silmi 
selle peale, et kuulge ma tulen 
ju muusikakoolist, mitte peda-
googilisest,” meenutab Elle olu-
korda.

“Mulle ei tulnud mõttessegi, 
et kuskile piiri äärde tööle lä-
hen!” Selle asemel tegi Elle 
Himma (siis kandis ta pere kon-
nanime Tint) ära sisseastu mis-
eksamid konservatooriumisse, 
kuhu ta ka sisse sai.

“Istun siis 1. septembril 
1974. aastal aktusel kenasti 
valge pluus seljas, kui minu 
juurde tuli õpetaja Arvo Rata-
sepp ja teatas, et olen arvatud 
konservatooriumis kaug õp-
pesse, sest Luhamaa koolis õpe-
tamisest ma ei pääse,” mee-
nutab Elle sõjakalt. “Panime 
koos kooliõe Reginaga, kel oli 
sama probleem, kohe tee äärde 
hääletama ja otse Võrumaale. 
Kolm päeva nägime vaeva, et 
enestele asendajaid leida. Leid-
sin ühe traktoristi, kes oskas 
akordionit mängida, klaverit ta 
mängida ei osanud ja targu 
jätsin küsimata, kas ta nooti 
tunneb,” naerab Himma lõbu-

salt. “Kujuta ette, ma käisin 
sõna otseses mõttes talust 
talusse ja korterist korterisse, et 
inimest leida, kes oleks nõus 
Luhamaal õpetama. Praegu ei 
teeks ma iial midagi sellist! Noor 
inimene ju risti ette ei löö,” 
lagistab ta naerda. “Kõige nal-
jakam selle juures oli see, et 
mees ei julenud ilma naise nõus-
olekuta tööd Luhamaal vastu 
võtta, naiselt nõusoleku saa-
miseks tuli võtta aga kaugekõne. 
Mind see ei takistanud, võtsime 
koos kaugekõne ja saime ka 
traktoristi naiselt nõusoleku,” 
seletab Elle ja me naerame nii, 
et silmad pisarais.

“Lahti ma sellest kohustusest 
igatahes sain!”

Nüüd veidi tõsinedes räägib 
Elle Himma, et vanematel ini-
mestel võiks olla moto, et ei ole 
võimatuid asju, tuleb leida liht-
salt tee, kuidas soovitu saa-
vutada.

“Aga see vanusega kaasnev 
tarkus ja elukogemus muudab 
inimese ettevaatlikuks. Sa juba 
tead, et mingit asja ei ole mõtet 
ette võtta, see nagunii ei õn-
nestu. Kuid see alustamise jul-
gus, seda ma igatsen vahel taga. 
Kui ei oska takistusi näha, siis 
hüppad neist lihtsalt üle ja neid 
ei oleks nagu olnudki,” usub 
Elle.

Abieluinimene sai ise 
otsustada.

Pärast konservatooriumi 
lõpetamist puutus Elle Himma 
taas kokku nõukogude ajal ko-
hustusliku suunamisega. Ta suu-
nati õpetajaks Viljandisse. “See-

kord päästis mind abiellumine. 
Abieluinimesed said ise otsus-
tada, kuhu nad tööle asu vad,” 
muigab Elle.

Elle kolis koos abikaasa Paul 
Himmaga Kehrasse elama. “See 
oli nagu saatuse sõrm, et samal 
ajal Kehra muusikaõpetaja ja 
koorijuhina töötanud Elsa 
Maisa soovis oma muusikakooli 
tunnid ära anda. Sain need 
endale ja asusin Kehra muusika-
koolis õpetama.” Kehras töötas 
Elle Himma aastani 1985. Pärast 
laste sündi kolis pere Tallinnasse 
ja Elle jäi mõneks ajaks ko-
duseks. Püsimatu leidis siiski 
kiiresti lastele toreda hoidjatädi 
ning asus tööle Eesti Kontserti 
juurde.

1999. aastal ostsid Himmad 
Jõelähtme valda suvila. “Tallin-
nas töötasime edasi, mingit tu-
gevat seost meil Jõelähtmega 
siis ei olnud. Lihtsalt fakt, et 
Haapse küla kuulub Jõelähtme 
valda,” naerab Elle. “Elu käis nii, 
et hommikul panime autole 
hääled sisse, sõitsime linna 
tööle, ööseks tagasi magama. 
Boonuseks siinolev vaikus, rahu 
ja loodus.” Vallaeluga Elle Him-
ma siis kursis üldse ei olnud.

Tunnustamine on oluline.
“Eesti Kontserdis töötasin 

ma 22 aastat. Selle aja peale 
hakkas töö nii rutiinseks kuju-
nema. Otsustasin, et aitab küll, 
tulen ära,” räägib Elle.

Mõnda aega oli Elle Himma 
töötu kuni märkas kuulutust, et 
valda otsitakse inimest. “Otsus-
tasin proovida. Üritusi korral-
dada ma oskan, veidi kõhe oli 

ametnikutöö valdkond, et kas 
hakkama saan.”

Tundub, et Elle Himma on 
kenasti hakkama saanud. “Kui 
ma siin tööle asusin, siis noker-
das iga kultuuriasutus vallas 
omaette. Tundus, et kokku-
puutepunkte nagu ei olnudki. 
Üritasin kõik valla kultuuri-
asutused ühes rütmis hingama 
panna,” on Elle põhjendatult 
rahulolev. Põhjust rahul ole-
miseks on veelgi, sest uue hin-
gamise on saanud Kostivere 
kultuurimõis; Jõelähtme valla 

viis raamatukogu on koonda-
tud üheks, et lugejail lihtsam 
oleks.

Kultuurkapitali Harjumaa 
ekspertgrupi poolt väljaantud 
aastapreemia on Elle Himmale 
esimene tunnustus üldse. “Eesti 
Kontserdis ei olnud kombeks 
tunnustada ega preemiaid 
jagada,” selgitab Elle.

“Minu jaoks oli selline tun-
nustamine väga oluline. Tege-
likult oli see tunnustus meile 
kõigile, sest üksi ei tee ikka 
midagi ära.”
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Särtsakas kultuuritöötaja Elle Himma
Elle Himma Eesti Kultuurkapitali aastapreemiat maavanem Ülle Rajasalult vastu võtmas.  Styna Eerma

Alati naerusuine kultuuritöötaja.  Styna Eerma



 Jõelähtme valla elanikud 
on sageli olnud segaduses, 
milliseid toetusi või soo-
dustusi on neil õigus valla 
elanikuna taotleda ning 
millistel tingimustel vald 
toetust maksab. 
Katre Reilent
Sotsiaaltöö vanemspetsialist

Jõelähtme vallas makstavad sot-
siaaltoetused jagunevad kaheks: 
sissetulekust sõltuvad ja sisse-
tulekust mittesõltuvad sotsiaal-
toetused. Samuti makstakse 
mitmeid täiendavaid toetusi. 
Sissetulekust mittesõltuvad sot-
siaaltoetused on sünni toe tus, 
ranitsatoetus, medaliga ning 
kiitusega lõpetanu toetus, ma-
tu setoetus ja toetus õnne tus-
juhtumi või kriisiolukorra pu-
hul. Võimalik on taotleda ka 
lapsehoiuteenuse toetust, hool-
dajatoetust ning õpilase sõidu-
soodustust. Nimetatud sotsiaal-
toetuste kohta võib lähemalt 
lugeda valla kodulehelt või küsi-
da informatsiooni helis ta des 
sotsiaaltöötajale.

Teised sotsiaaltoetused on 
mõeldud perekonna toime tu-
leku soodustamiseks ja toetust 
makstakse leibkonna neto sisse-
tuleku suurust arvestades. Tege-
mist on sissetulekust sõltuvate 
sotsiaaltoetustega, mida maks-
takse Jõelähtme valla vähe-
kindlustatud riskirühma pere-
dele hädavajalike kulude osa-

liseks katmiseks, mida ei ole 
võimalik kompenseerida riik-
like toetustega, ja piisavate ela-
tusvahenditeta isikutele välti-
matu sotsiaalabi osutamiseks. 
Toetuse taotlejaks on tavaliselt 
paljulapseline pere; üksik va-
nema pere; üle 70-aastane üksi 
vanaduspensioni saav eakas või 
eakas, keda laps tervisliku või 
majandusliku seisundi tõttu ei 
saa toetada; puudega täis kas-
vanu; puudega lapse pere; ühi-
ses korteris elavad isikud, kelle 
sissetulek ühe pereliikme kohta 
on alla kehtestatud toime tu-
lekupiiri ning kroonilised hai-
ged. Toetust on õigus taotleda 
isikul, kelle elukohana Eesti 
rahvastikuregistris on jooksva 
aasta 1. jaanuari seisuga re-
gistreeritud Jõelähtme vald. 
Järgnevalt on antud ülevaade 
Jõelähtme vallas makstavatest 
sissetulekust sõltuvatest sotsiaal-
toetustest.

Toetus ortopeediliste ja in-
va tehnilise abivahendite ost-
misel ja rentimisel. Toetus on 
mõeldud puudega täiskasvanu 
omaosaluse osaliseks katmiseks. 
Toetuse suurus on kuni 50% 
isiku kanda jäävast vahendi 
mak sumusest. Erandkorras eral-
datakse toetust suuremas ula-
tuses.

Toetus ravimite kompen-
seerimiseks. Toetust makstakse 
eakale ja puudega isikule. Ravi-
mitoetuse taotlemisel tuleb 
kind lasti arvestada sellega, et 
toetust makstakse retsepti ravi-
mite eest ja nimelise ostutšeki 

alusel. Toetust on õigus saada 
kuni 64 eurot aastas, mitme 
kroonilise haiguse samaaegsel 
esinemisel kuni 128 eurot aas-
tas. Toetuse maksmisel arvestab 
vallavalitsus ka isiku omaosalust 
ja sotsiaalkindlustustusameti 
poolt makstava ravimitoetuse 
suurust. Isiku omaosalus sõltub 
pensioni suurusest. Kuni 191 
euro suuruse pensioni korral 
on omaosalus 12 eurot kuus, 
kuni 255 euro suuruse pensioni 
korral 19 eurot kuus, kuni 319 
suuruse pensioni korral 25 
eurot kuus ning üle 319 euro 
suuruse pensioni korral 31 
eurot kuus. Esitades enama kui 
ühe kuu ravimitšekid, jagatakse 
ravimitele kulunud summa 
kuude peale. Kui saadud sum-
ma on väiksem taotleja oma-
osalusest, pole võimalik toetust 
eraldada.

Toetus raviprotseduuridel 
osalemiseks. Toetus on riski-
rühma eakale omaosaluse osa-
liseks katmiseks, mis tagab ter-
visliku seisundi stabiilsuse või 
paranemise. Taotlemise aluseks 
on arsti ettekirjutus. Toetuse 
suurus on kuni 50% isiku oma-
osalusest ja kindlasti on vajalik 
eelnev kooskõlastus Jõelähtme 
vallavalitsusega.

Vaktsineerimise kom pen-
satsioon riskirühma perede las-
tele, tagamaks perele toime-
tulekupiir.

Küttetoetus. Toetust maks-
takse riskirühma eakale või 
perele kord aastas ja selle suu-
rus on kuni 96 eurot. Toetust ei 

maksta toimetulekutoetuse 
saajatele.

Toetus mõõteseadmete 
(vee-, gaasi-, elektrimõõturid) 
paigaldamiseks, mille eesmärk 
on isiku igakuuliste eluase me-
kulude vähendamine. Toe tuse 
suurus on kuni 50% mõõte-
seadme ostmise ja paigaldamise 
maksumusest. Erandkorras 
maks takse toetust suuremas 
ulatuses tagades taotlejale toi-
me tulekupiiri.

Toetus riskirühma pere las-
tele hädavajalike koolitarvete, 
riiete, jalanõude, toidu jne ost-
miseks. Toetuse suuruseks on 
kuni 100% ostu summast.

Toetus dokumentide (pass, 
isikutunnistus, elamisluba) 
taotlemiseks. Toetuse suurus 
on kuni 100% kehtivast riigi-
lõivu määrast.

Kooli ja lasteaia toiduraha 
ning lasteaia osalustasu kom-
pensatsioon riskirühma pere-
dele.

Toetus koolilastele õppe-
aasta alguses ning põhikooli 
või gümnaasiumi lõpetamiseks 
riskirühma peredele. Toetuse 
suuruseks on 64 eurot lapse 
kohta.

Vajaduse korral makstakse 
ka sotsiaaltoetusi, mida siin-
kohal nimetatud pole. Toetust 
määratakse arvestades toi me-
tulekupiiri. Toetust makstakse 
reeglina isikutele, kelle leib-
konna netosissetulek esimese 
pereliikme kohta on väiksem 
kui 76,70 eurot ja iga järgmise 

pereliikme kohta väiksem kui 
57,53 eurot.

Toetuse taotlemiseks tuleb 
esitada avaldus Jõelähtme valla-
valitsusele. Enne 20.-ndat kuu-
päeva esitatud avaldused jõua-
vad samal kuul sot siaal komis-
jonis läbivaatamisele. Aval-
dusele tuleb märkida taot lemise 
põhjus, taotleja kontakt and-
med, taotleja arveldusarve num-
ber, taotleja perekonnaseis, pe-
re liikmete arv ja lisatakse sisse-
tuleku suurust või töötu staatust 
tõendavad dokumendid ning 
kulutusi tõendavad doku men-
did. Kooli ja lasteaia toidu raha 
ning lasteaia osalustasu kom-
pen satsiooni taotlemiseks esi-
tab lapsevanem või hooldaja 
vastava õppeasutuse direktorile 
avalduse koos palgatõendiga.

Erinevate toetuste maks-
mist, soodustuste võimaldamist 
ja teenuste pakkumist regu-
leerivad Jõelähtme vallavolikogu 
poolt vastu võetud määrused, 
mille leiab Jõelähtme valla kodu-
lehelt www.joelahtme.ee. Kodu-
lehel on kättesaadavad ka aval-
duse blanketid. Sotsiaaltoetuse 
taotluse võib saata aadressile 
Jõelähtme vallavalitsus, Jõe-
lähtme küla, Postijaama tee 7, 
74202, Harjumaa või edastada 
digitaalselt allkirjastatuna e-pos-
ti aadressil kantselei@joe laht-
me.ee. Informatsiooni paku ta-
vate teenuste, toetuste ja soo-
dustuste kohta võib küsida sot-
siaaltöötajatelt, helistades tele-
foninumbril 605 4859 või 
605 4880.
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 Kui suurest pensioni-
summast tulumaksu maha 
arvatakse ja millistel tingi-
mustel, vajab tihti selgi-
tamist ja lahti kirjutamist.
Priit Põldma

Igal inimesel on õigus üldisele 
maksuvabale tulule suuruses 
1728 eurot aastas ehk 144 eurot 
kuus. Samuti on pensionäridel 
lisaks pensionile õigus täien-
davale maksuvabale tulule 2304 
eurot aastas ehk 192 eurot kuus. 
Kokku on pensionäridel õigus 
saada tulumaksuvaba tulu 4032 
eurot aastas ehk 336 eurot kuus.

Kui pensioni summa on:
• kuni 2304 eurot aastas 

ehk 192 eurot kalendrikuus, 
siis:

• töötava pensionäri pen-
sionit tulumaksuga ei maksus-
tata. Maksuvaba tulu avaldus 
tuleks esitada tööandjale. Juhul, 
kui avaldust ei ole esitatud töö-
andjale, siis on soovitatav esi-
tada tuludeklaratsioon Maksu- 
ja Tolliametile.

• mittetöötava pensionäri 
pensionit tulumaksuga ei mak-
sustata.

• rohkem kui 2304 eurot 
aastas ehk 192 eurot kalendri-
kuus ja kuni 4032 eurot aastas 
ehk 336 eurot kalendrikuus, 
siis:

• töötav pensionär esitab 
maksuvaba tulu avalduse kas 
tööandjale või Sotsiaal kind-
lustusameti kliendi teenindu-
sele. Tuludeklaratsioon on soo-
vitav esitada kui palk on alla 144 
euro kalendrikuus ja maksuvaba 
tulu avaldus on esitatud töö-
andjale või avaldust ei ole üldse 
esitatud.

• mittetöötav pensionär 
esitab maksuvaba tulu avalduse 
Sotsiaalkindlustusameti klien-
diteenindusele. Juhul, kui aval-
dust ei ole esitatud, siis on soo-
vitav esitada tuludeklaratsioon 
Maksu- ja Tolliametile.

• üle 4032 euro aastas ehk 
336 eurot kalendrikuus, siis:

• töötav pensionär esitab 
maksuvaba tulu avalduse kas 
tööandjale või Sotsiaal kind-
lustusameti kliendi teenin du-
sele. Juhul, kui avaldust ei ole 
esitatud, siis on soovitav esitada 
tuludeklaratsioon Maksu- ja 
Tolliametile.

• mittetöötav pensionär 
esitab maksuvaba tulu avalduse 
Sotsiaalkindlustusameti kli en-
diteenindusele. Juhul, kui aval-
dust ei ole esitatud, siis on 
soovitav esitada tuludekla-
ratsioon Maksu- ja Tolli ame tile.

Seda, kas avaldus on Sotsia
alkindlustusametile esitatud, 
palume täpsustada infotelefonil 
16106. Lisainformatsiooni pen-
sionite osas saab ka Sotsiaal-
kindlustusameti kodulehelt 
http://www.ensib.ee. Samuti 
soovitame esitada avalduse 
Sotsiaalkindlustusametile kui 
Te ei ole seda teinud.

Täiendavat infot tulude 
deklareerimise kohta saab 
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt 
http://www.emta.ee/tulu-
deklareerimine, infotelefonilt 
1811 või e-posti aadressilt 
fyysisik@emta.ee.

Pensionist 
mak su vaba 
tulu maha-
arvamine

Jõelähtme vallas makstavatest sotsiaaltoetustest ja 
nende taotlemisest

Volikogu töömailt
 Jõelähtme Vallavolikogu 
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• Audiitori määramine. 
Määrati Jõelähtme valla 2012. 
aasta konsolideeritud raamatu-
pidamise aastaaruannet audi-
teerima Grant Thornton Rimess 
OÜ, vastutav vandeaudiitor 
Aivar Kangust (vandeaudiitori 
nr 223)

• Jõelähtme valla 2013. 
aasta eelarve. Kinnitati Jõe-
lähtme valla 2013.aasta eelarve 
detailsus ja põhitegevuse tulude 
eelarve summas 6 770 378,45 
eurot, likviidsete varade muutus 
summas 543 236,52 eurot, põ hi-
tegevuse kulude eelarve sum-
mas 6 110 442,02 eurot, inves-
teerimistegevuse eelarve sum-
mas -1 474 895,95 eurot ja finant-
see rimistehingute eelarve sum-
mas 271 723,00 eurot

• Jõelähtme Vallavolikogu 
26.04.2007 otsuse nr 179 „Kesk-
konnakaitseinspektori volituste 
andmine“ kehtetuks tunnis ta-
mine. Tunnistati kehtetuks Jõe-

lähtme Vallavolikogu 26.04.2007 
otsus nr 179 „Keskkonnakaitse-
inspektori volituste andmine.

• Korruptsioonivastase sea-
duse rakendamise kord. Sätes-
tati korruptsioonivastase sea-
duse mõistes majanduslike 
huvide deklaratsiooni esitamise 
kohustusega ametiisikuteks val-
la volikogu liikmed, s.h valla-
volikogu esimees; vallavalitsuse 
liikmed, s.h vallavanem; valla-
valitsuse ametnikud – valla sek-
retär, vallasekretäri abi, nõuni-
kud, osakondade juhatajad, pea-
raamatupidaja, arhitektid, juris-
tid, väärteomenetleja, järele-
valveametnik; Jõelähtme valla 
osalusega äriühingute juht-
organite liikmed (OÜ Jõelähtme 
Varahaldus, OÜ Loo Vesi juha-
tuse ja nõukogu liikmed); Jõe-
lähtme valla asutatud siht asu-
tuse juhtorgani liikmed ja Jõe-
lähtme Vallavalitsuse hallatavate 
asutuste juhid.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
29. novembri 2012.a määruse 
nr 106 tühistamine. Eelnõuga 
tegi ettepaneku Jõelähtme Valla-

volikogu 29.11.2012.a. määru-
sega kehtestatud 2013 aasta 
maa maksumäärade tühista-
mist. Eelnõu ei leidnud toetust.

• Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse. Otsustati taot-
leda Harju maavanemalt mu-
nitsi paalomandisse Jõelähtme 
vallas Loo alevikus Vibeliku tee 
19d ehitise teenindamiseks va-
jalik maa-ala sihtotstarbega 
tootmismaa.

• Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse. Otsustati taot-
leda Harju maavanemalt mu-
nitsi paalomandisse Jõelähtme 
vallas, Haljava külas asuva ehi-
tise teenindamiseks vajalik 
maa-ala, nimetusega Priidiku 
sihtotstarbega tootmismaa.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
09.11.2009 otsuse nr 14 „Valla-
volikogu haridus-, kultuuri- 
spordi- ja sotsiaalkomisjoni 
liikmete arvu ja koosseisu kin-
nitamine“ muutmine. Komis-
joni liikmeks kinnitati Tiina 
Muddi.

• Ülevaade Jõelähtme valla-
volikogu haridus-, kultuuri-, 

spordi- ja sotsiaalkomisjoni 
tööst 2012. aastal. Ülevaate an-
dis komisjoni esimees Jüri 
Paavel.

• Volikogu revisjoni komis-
joni 2013. aasta tööplaani kinni-
tamine. Kinnitati revisjoni ko-
misjoni 2013 aastal käsitletavad 
olulisemad teemad: Valla aren-
gu kava täitmine, lepingute 
täitmise kontroll, vallaeelarve 
analüüs, sotsiaaltoetused ja 
nende maksmise kord, teehoiu-
kava täitmise kontroll, Jõe läht-
me valla osalusega äriühingu-
tele eraldatud eelarvevahendite 
kasutamine ja kasutamise ma-
janduslik otstarbekus.

• Ülevaade Jõelähtme Valla-
volikogu arengu- ja rahandus-
komisjoni tööst 2012. aastal. 
Ülevaate andis komisjoni esi-
mees Tarmo Paldermaa

• Ülevaade Jõelähtme Valla-
volikogu keskkonna- ja planee-
rimiskomisjoni tööst 2012. aas-
tal. Ülevaate andis komisjoni 
esimees Andrus Sepp.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 2013. aasta korra-

liste istungite ajakava kinni-
tamine. Kinnitati volikogu toi-
mu mise ajad: 28. veebruar, 
21. märts, 25. aprill, 30. mai, 
27. juuni, 29. august, 26. sep-
tember ja 17. oktoober 2013.

• Ülevaade Jõelähtme Valla-
volikogu revisjonikomisjoni 
tööst 2012. aastal. Ülevaate an-
dis komisjoni esimees Ljudmilla 
Kaska.

• Vallavanema infor matsi-
oon. Vallavanem teatas ette-
panekust Kuusalu vallale katta 
Kuusalu koolis õppivate õpilaste 
sõidukulud, plaanist esitada 
LEADER grupile taotlus Kosti-
vere mõisa  fuajee remondi 
rahastamiseks ning riigipoolsest 
toetusest summas 32 000 eurot 
Kostivere mõisa fassaadi reno-
veerimiseks. Edukalt on lõppe-
nud ka Loo-Lagedi kergliiklustee 
riigihange ja plaanitav tööde 
algus on kevadel ning sõltub 
ilmastikuoludest. Anti ülevaade 
ka veebruarikuistest Vabariigi 
aastapäeva üritustest ja Kosti-
vere kooli remonttööde käigust.

ülevaate koostas Priit Põldma

Kasutatud riiete tuba on olnud üsna populaarne meie valla ja mitte ainult meie valla elanike 
seas. Siia tuuakse ja siit otsitakse endale vajalikku. Teame, kui kiiresti kasvavad lapsed ja tuleb 
väikseks jäänud riided vahetada suuremate vastu. Enne kui poodi lähete, julgustan inimesi tulema 
ja otsima meie toast endale vajalikku. Tänu Tiit Tammessonile, Helju Rämmeldile ja paljudele 
riidepuude annetajatele oleme saanud lõpuks toa korda.

NB! Toomkooli kogudus pöördus Jõelähtme valla poole küsimusega, mille edastame 
laiale ringile. Kas Jõelähtme vallas vajaks abi mõni noor pere, kellele on sündimas väike laps/või 
on sündinud?

Saaks anda väikelapse riideid alates sünnist kuni 1-aastaseni. Pakis on kõik vajalik väiksele 
lapsele. Anda oleks üks pakk tüdrukule ja üks poisile ja need oleks Toomkoguduse poolt. 

Võite anda endast teada vallamajja või pöörduda otse küsija poole 
e-posti aadressil Gätlin Randrüt, gatlin2@hot.ee

Kasutatud riiete tuba on avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00.
Kontaktandmed: sotsiaalosakond, Jõelähtme vallamaja, Postimehe tee 7, Jõelähtme küla, 

tel 605 4881, 605 4858.

Jõelähtme vallamajas on avatud kasutatud riiete ja asjade tuba



 Käesoleva õppeaasta 
alguses sai Loo koolipere 
rõõmsa uudise – tugevast 
konkurentsist hoolimata 
õnnestus valituks saada 
Euroopa koolidevahelises 
koostööprojektis Comenius. 
Kevadel esitatud projekti 
pealkirjaks on “Alternatiiv-
energijad – kas see on meie 
tulevik?”.

Priit Põldma

Tänase loo pealkiri sai valitud 
selline just Loo koolile mõeldes, 
sest veebruari lõpus külastanud 
partnerkoolide õpilased ja õpe-
tajad tegelesid Lool teemaga 
tuuleenergiast kui tuleviku-
energiast. Lisaks tuuleenergiale 
minnakse aprillis Kreekasse 
arutama päikeseenergiat ja 
septembris Hispaaniasse bio-
energia ja biogaasi võimaluste 
üle. Projekti kokkuvõtmine ja 
aruanne valmib järgmisel aastal 
Saksamaal toimuval külaskäigul. 
Lisaks energiatootmise võima-
luste uurimisele peab iga kool 
tegema analüüsi ja pakkuma 
välja ideaallahenduse oma 
kodukandi energiavõimalustest 
lähtuvalt. Projektis osalevate 
õpilaste vanus on vahemikus
14-17 eluaastat. Koostöö part-
neritena projektis osalevad  Sak-
sa maa Dattelni (projekti koordi-
naatorkool), Hispaania Alexand-
re de Ripveri ja Kreeka Kftalonia 
kool. Projekti kestvuseks on 
kaks õppeaastat.

Eestipoolseks projektijuhiks 
Loo koolis on inglise keele õpe-
taja Lia Õispuu, kelle mees-
konda kuulub veel geograafia 
õpetaja Laura Salu ja füüsika-
keemia õpetaja Agne Juno lai-
nen. Tublit toetust on pakkunud 
Kersti Lepik, Riin Järvala ja Hel-
le Tõnisson. Loomulikult on 
projektis abilisi veelgi nii õpe-
tajate, õpilaste kui ka lapse-
vanemate näol.

Uurisime Lia Õispuult pisut 
ka senitehtu ja tulevikuplaanide 
kohta.

Kas oli raske sellist pro jek-
ti käivitada?

Õigupoolest pole see mul 
esimene kord Comenius projek-
tiga tegeleda. Pisut kogemusi 
sain juba 2011. aastal Valga 
põhikoolis.

Millega tegelesite veeb rua-
ris Eesti kokkusaamisel?

Käisime Albu veskis, nauti-
sime talverõõme ja imeilusat 
Eesti talveilma Valgehobuse-
mäel. Toimusid ka töötoad ja 
rollimäng. Käidi ekskursioonil 
Ida-Virumaale, kus külastati 
kaevandusmuuseumi. Läbi-
sõidul põigati sisse Iru elektri-
jaama.

Mida peaks andma õpi-
lastele sellises projektis 
kaasalöömine?

Esmalt muidugi õpitakse 
seostama koolipingis õpitut 
päris eluga. Meie projekt peaks 
arendama esmalt keskkonna-
teadlikku mõtlemist. Uuritakse 
uusi energiatootmise ja loomu-
likult ka kokkuhoiu võimalusi. 
Ülemaailmselt kallinevate ener-
giahindade taustal võrreldakse 
iga maa energia kulu ja loomu-
likult ka maksumust. Teiseks 

õpitakse tundma ja kogetakse 
teisi kultuure ja luuakse sõprust 
teiste riikide noortega.

Kas õpilaste kaasamine oli 
kerge?

Sügisel alustas tööd nn pro-
jektiring, kuhu olid oodatud 
kõik õpilased alates 8. klassist. 
Meie rõõmuks oli huvilisi pii-
savalt. Huvi on suurenenud veel-
gi peale jaanuarikuist projekti-
nädalat ja nüüd löövad kaasa ka 
7. klassi õpilased. Eesti voor näi-
tas, et teema huvitab õpilasi. 
Teema sisust on rääkima haka-
tud ja loodetavasti aitab nii 
mõnelgi õpilasel ka igapäeva-
elus käituda energia säästli ku-
malt. Eks projekti lõpuks saab 
selgema pildi, Valga Comenius 
projekti lõppedes oli suurimaks 
tänuks ühe õpilase ütlus: “Ma 
sain nüüd paremaks ini-
meseks!”

Soovime kõigile projektis 
osalejatele tuult tiibadesse ja 
paremaid inimesi kasvatab Loo 
kool ka kohe kindlasti!
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Loo koolis puhuvad 
Euroopa tuuled

Talverõõme naudivad Aleksander ja Heljo Keeru  Kersti Palgi

 Esmaspäeval, 11. veeb-
ruaril kõlas võõrkeelte 
nädala stardipauk. Õieti 
oli see antud juba reedel, 
8. veebruaril õpetaja Kersti 
Lepiku poolt, kes pani välja 
nende maade riikide lipud, 
kus ta on isiklikult käinud. 
Kõik oli seotud ikka nupu-
tamisülesannetega õpilas-
tele: viia lipp ja riik kokku.

Terve esmaspäevase päeva võis 
kuulda vene keelt koolimajas, 
vahetundidel esinesid kesk-
astme õpilased venekeelsete 
laulude ja tantsudega, väga 
aktiivne oli ristsõnade lahen-
damine, seintel rippusid plaka-
tid. Kõige selle hingeks ja eest-
vedajaks oli õpetaja Rita Jõe-
mets.

Teisipäev oli soome keele 
päev. Õpetaja Erkki Sillaotsa 
eestvedamisel oli kool nagu 
võluväel muutunud soome 
keele- ja kultuurikeskuseks. 
Eriti elavalt lahendati soome-
keelseid ristsõnu. Üllatus ootas 

õpilasi ja õpetajaid ka sööklas, 
kus lisaks tavapärasele vastla-
päeva hernesupile ja vastla-
kuklitele saime maitsta ka kuul-
said karjala pirukaid.

Jõudis kätte kolmapäev. 
Hom mik võttis koolipere vastu 
saksa muusikaga, seintele ilmu-
sid saksakeelsed materjalid. 
Pilku köitsid 12. klassi õpilase 
Karoli Helia Kolki valmistatud 
värvikad postrid “Millal alustab 
laps keele õppimist? Juba enne 
sündi!” Samuti õpistrateegiate 
valdkonda kuuluv huvitav õppe-
materjal motivatsioonist, posi-
tiivse enesesisenduse vaja likku-
sest õppimisel.

Nii nagu vene ja soome 
keeles olid ka saksa keeles huvi-
tavad kesk- ja vanema astme 
õpilaste valmistatud materjalid, 
mis aitavad mõista erinevate 
keelte omavahelisi seoseid.

Saksa keele õpetajate Piret 
Kelgo, Terje Punabi ja artikli 
autori juhendamisel ning laul-
misõpetaja Leili Värte abistava 
käe all sisustati algastme vahe-
tund. Sööklast ei puudunud ka 
sakslaste rahvustoit seapraad 
kartuli ja hapukapsaga.

Neljapäev, sõbrapäev, kuu-

lus inglise keelele. Sellist värvide 
mängu ning heas mõttes Paa-
beli segadust annab meenutada. 
Huvitavad olid inglise keele õpe-
tajate Piret Kalmuse ja Lia Õis-
puu juhendamisel valminud 
lauamängud, mõistatused, rist-
sõnad, infomaterjalid. 8. a klass 
viis aulas läbi põhikoolile ja 
gümnaasiumile mõeldud tõlki-
mise ning tähthaaval sõnade 
ettelugemise võistluse. Alg klas-
side inglise keele õpetaja Erika 
Grossmanni eestvedamisel sai 
lavaküpseks 4. a ja 4. b klassi 
tubateatri etendus “Rapuntsel”, 
mis oli kahtlemata selle päeva 
naelaks. Loomulikult ei puudu-
nud sõbrapäeva melu!

Kuid sellega nädal veel ei 
lõppenud. Kus tegu näed kiita, 
seal tule ja kiida. Reedel toimus 
nädala lõpetamine, mitme keel-
suspäeva tähistamine üpris eba-
tavalisel moel. Tervitama oli 
kutsutud meie kooli vilistlane 
Mihkel Härm, kes oma sõna-
võtus rõhutas korduvalt erine-
vate keelte/võõrkeelte õppimise 
vajalikkust: “Meie globalisee-
runud maailmas ei piisa ainult 
inglise keele oskusest. Mind on 
aidanud saksa ja vene keele 

oskus karjääri tegemisel, Euroo-
pa Liidus töö leidmisel. Lisaks 
keeltele on vaja põhjalikke 
teadmisi matemaatikas ning 
ajaloos.”

Pärast külalise esinemist 
algas oodatuim osa, toimus 
lühifilmide esilinastus, mille 
autoriteks 8., 11. ja 12. klasside 
õpilased. Oli naeru, muhedat 
huumorit ning valusat tõde, 
mis võib juhtuda, kui rääkides 
erinevaid keeli ei saa me aru 
üksteisest. Jäi kõlama võõrkeelte 
nädala mõte: väärtustage ja 
õppige erinevaid keeli – selleks 
on Loo koolis loodud kõik või-
malused. Tänusõnad ja tänu-
kaardid said kõik klassid ja 
parimad viktoriinide lahen da-
jad, ka kõik need, kes aitasid 
võõrkeelte nädalat läbi viia. Ei 
me tänu tuhaks jahtu, ei me 
aitäh ajas kustu!

Keel ja kultuur on lahu ta-
matud. Mida rikkam on meie 
keelte pagas, seda suurem on 
võimalus leida elus õige koht, 
endale huvitav elukutse, sõbrad, 
saada haritud inimeseks.

Huvi ja indu selleks!
Kõikide võõrkeelte õpetajate nimel,

Helgi Org

 9.-25. mail toimub tra-
ditsiooniline Kaitseväe suur-
õppus Kevadtorm 2013, mis 
tänavu toimub esma kord-
selt Põhja-Eestis: peamiselt 
Harjumaal (sh Tallinnas), 
aga ositi ka Lääne-Virumaal 
ja Järvamaal. Esmakordselt 
osaleb õppusel merevägi ja 
esmakordselt on võimalik 
ka Jõelähtme valla elanikel 
jälgida näidislahingut 
Kaber neeme ja Neeme 
vahelisel alal.

Priit Põldma

Tänavusel Kevadtormil osaleb 
üle nelja tuhande kaadri kait se-
väelase, ajateenija, kaitseliitlase, 
reservväelase ja ametniku ning 
põhiraskus on 1. Jalaväebrigaadi, 
Põhja kaitseringkonna Kaitse-
liidu malevate üksustel ja mere-
väel. Õppus on nö lõpueksamiks 
ajateenijate jalaväepataljonile, 
pärast Kevadtormi lähevad selle 
sõdurid reservi. Samuti formee-
ritakse õppuse ajaks reserv väe-
lastest koosnevaid maa- ja mere-
väe allüksusi, lisaks ka Kaitse-

liidu Harju, Tallinna ja Rapla 
maleva üksusi.

Vastutegevust teeb õppusel 
peamiselt Scoutspataljon, mil-
lele on allutatud ka Läti kaitse-
väe jalaväekompanii ja Leedu 
kaitseväe luurerühm. Õppusel 
osalevad veel väiksemad Prant-
suse ja Belgia üksused.

Kevadtorm 2013 on jagatud 
kolme etappi: ümber paikne-
mine, koostegevusõpe ja lahin-
gu ülesannete täitmine.

Õppuse teine ja kolmas 
etapp 9.-21. maini viiakse läbi 
peamiselt KV Keskpolügooni 
aladel Kuusalu vallas Harjumaal 
ja Lääne-Virumaa Kadrina valla 
loodeosas. 21.-23. maini liigu-
vad õppusel osalevad üksused 
Keskpolügoonilt läbi Tapa, 
Aegviidu, Albu ja Anija valla 
Kuusalu valda. Õppuse aktiivne 
faas lõpeb vasturünnakuga 
24. mail Kuusalu vallas Soodla 
veehoidla ja Tallinn-Peterburi 
maantee vahelises ruumis.

Lisaks on planeeritud üksi-
kuid operatsioone 19.-23. mail 
Jõelähtme valda Kaberneeme ja 
Jägala piirkonda, Loksale, Suur-
peale ja Harale Kuusalu vallas 
ning Tallinnasse Lauluväljaku, 
Teletorni ja Iru silla piirkonda. 
Õppuse juhtstaap hakkab paik-
nema kaitseväe Jägala lin na kus.

Kevadtorm on osaliselt ava-

tud ka kohalikele elanikele, 
tehak se näidislahinguid, mida 
on võimalik jälgida. Üks selline 
kavandatakse näiteks Neeme ja 
Kaberneeme vahelisele alale 
ning Loksale.

Õppust on asunud ette val-
mis tama ja “lahinguruumi” ku-
jundama tsiviil-militaar koostöö 
grupp (CIMIC), kelle ülesandeks 
on maa-alade kasutamise koos-
kõlastamine ja Kevadtormi käi-
gus kohalikel elanikel tekkida 
võivate probleemide lahen da-
mine. Õppuse ajal ja pärast selle 
lõppu vaatavad just CIMIC 
grupi meeskonnad üle kõik 
maa-alad, mida kasutati ja 
tagavad selle, et kõik oleks sama 
heas korras kui enne õppust.

Kui mingi õnnetu juhuse 
tõttu saab õppuse käigus kanna-
tada kellegi eraomand – auto, 
aed vms, tuleb viivitamatult 
ühendust võtta tsiviil-mili taar-
koostöö (CIMIC) üksusega, kel-
lega koostöös juhtum lahen-
datakse. Kõigi õppusega seotud 
küsimuste ja pretensioonide 
tekkimisel palun võtke ühen-
dust Kevadtorm 2013 tsiviil-
militaarkoostöö inimestega, 
telefonil 717 1085 või e-kirja 
teel kevadtorm@mil.ee.

Õppusel osalevatel kaitse-
väelastel on kaasas ka relvad – 
alustades teenistusrelvadest, 

ehk automaatidest ja lõpetades 
suu rema kaliibriliste haubit sa-
tega. Kevadtormi ajal kasu ta-
takse imitatsioonivahendeid – 
pärismoonaga laskmisi ei toi-
mu, neid viiakse läbi vaid Kait-
seväe Keskpolügoonil. Imitat-
sioonivahenditest kasutatakse 
paukmoona, suitsugranaate 
ning pimedal ajal valgustus-
rakette.

Õppelahingutega võivad 
kaasneda ka ajutised liiklus-
piirangud, seega palume tähe-
lepanelikumalt jälgida liiklus-
märke. Liikumispiirangutega 
teedel juhivad liiklust sõjaväe-
politseinikud. Kevadtorm 2013 
lõpeb 25. mail lõpurivistusega 
Kuusalu staadionil.

Tänavu üheteistkümnendat 
korda toimuvat Kevadtormi 
korraldatakse igal aastal erine-
vas Eesti piirkonnas: 2003. aas-
tal peeti Kevadtormi Lääne-
Virumaal, 2004. Ida-Virumaal, 
2005. Valga- ja Võrumaal, 2006. 
Ida-Virumaal ja Jõgeva maa-
konnas, 2007. Tartu- ja Põlva-
maal, 2008. Lääne- ja Ida-Viru-
maal, 2009. Lääne- ja Ida-Viru-
maal ja Jõgevamaal, 2010. aastal 
Pärnu- ja Viljandi maakonnas, 
2011. aastal Tartu-, Võru- ja Põl-
va maal ning mullu Ida- ja 
Lääne-Virumaal.

Võõrkeelte nädal Loo keskkoolis

Kevadtorm Harjumaal

Kerstin Degner, 
õpetaja ja pro -
jek ti juht 
(Saksamaa): 
“Üllatavana mõjus 
Eesti areng. Seda 
on näha nii Tal -
linna tänavapildis 
kui ka Loo koolis. 
Koolis on palju 
moodsat tehnoloogiat ja SEDA 
KASUTATAKSE! Õpetajad on väga 
altid kasutama nii projektoreid kui ka 
internetti. Inimeste iseloomud ongi 
erinevad ja projektiga saavad 
noored üksteist tundma ja silmaring 
avardub ka.”

Miquel Angel 
Campos Cruz, 
direktor 
(Hispaania): 
“Koolijuhina 
üllatab lisaks 
kasutatavale 
tehnoloogiale 
mind veel see, et 
hoolimata mit -
mest remondist möödunud aastast 
näeb teie kool välja nagu uus. Kuskil 
pole lauale midagi soditud, koridorid 
on puhtad ja õpilased viisakad. Kõik 
see näitab, et õpilased austavad ja 
hoiavad oma kooli. Unustamatu ja 
positiivse mulje sain ka Eesti köögist. 
Inimeste avatuse koha pealt nõustun 
Anastasiaga – eestlastega on raske 
kontakti saada. Kummaline on sõita 
trammis, kus keegi ei räägi, vaid kõik 
mõlgutavad omi mõtteid. Erinevate 
kultuuride tundmaõppimine ongi 
see, mida lisaks meeletule inglise 
keele praktikale ja projekti sisule 
lisaks tundma saame.”

Anastasia 
Patrikiane, 
õpilane 
(Kreeka): 
“Tore oli näha 
kor raga nii 
palju lund. 
Inimesed on 
ka hoopis teise 
iseloo mu ga 
kui Kree kas. Õpe tajad tunduvad 
sõbralikumad, õpi  lased seevastu 
mõnevõrra kinni se mad. Niisama 
vestlust on koolis ja tänaval raske 
alustada. Teie kool on meie omast ka 
mitu korda suurem. Peredes 
elamisest jäi silma, et Eesti peredes 
tehakse kõike koos ja igal pereliikmel 
pole n-ö oma ülesannet ja rolli.”

Vastlapäev on üks talve tore da-
matest päevadest, seda enam 
kui mõnusa ilmaga. Käputäis 
Saviranna gripiterveid naabreid 
hakkas juba varem plaane sätti-
ma, kes teeb hernesupi, kes 
vastlakuklid, kes keedab seaja-
lad. Õnneks endal olemas kal-
las, kust alla sõita. Kokkulepitud 
ajal olime kohal, kõigepealt 
kum mulikeeratud plastmas s-
laud “toiduliftina” mäest alla ja 
lõke põlema. Esimene ettevõt-
mine Eesti rahva kommete ko-
ha ne – kõhud hernesuppi täis, 

“valged vuntsid” kuklite vahu-
koo rega kreemitatud, ja nüüd 
jaksu kui palju. Oi seda rõõmu 
ja elevust kõrgelt alla sõites, küll 
reliinitükil, küll kelguga. Hea, et 
“peokorraldajapoistel” oli rada 
enne sisse sõidetud ja spetsialist 
supikeetjal väga suur kulp kaasa 
võetud. Tore kasvõi paariks 
tunniks igapäevane praktiline 
elu unustada ja olla kui väike 
laps naeru lagistades, kilgates, 
lumes uperpalli keereldes. Vah-
vad mälestused!

Kersti Palgi

Uperpallid Saviranna vastlatel



Kuigi vastanute üldine ar vamus 
sadama kui elukesk konna mõju-
taja suhtes oli veen valt posi-
tiivne, oli see paik kon niti ja va-
nu segruppides vägagi erinev. 
Enim negatiivseid arvamusi 
sadama kohta tuli Jõelähtme 
vallast, ka olid vane mad (50+ 
eluaastat) inimesed kriitilise-
mad kui nooremad. 

Jõelähtme vallas viidi küsit-
lus läbi kolmes külas – Savi-
ranna, Kallavere ja Uuskülas. 
Koguni 53% nendest küladest 
küsitletutest märkis, et sadam 
on mõjutanud nende elukesk-
konda. Negatiivsetest mõju-
teguritest olid enim märgitud 
ebameeldivaid lõhnu (kuigi 
alati ei osatud täpsustada, kas 
need tulevad sadamast, Tal-
linna prügilast või hoopis Kehra 
pabe ri vabrikust), samuti söe-
tolmu. 

Allan Kiil: “Meie söeterminal 
ei tööta enam kaks aastat. Ela-
nike vastustest kooruv mure  
söetolmu pärast näitab, et hin-
nangud tuginevad teinekord 
inimestes juurdunud müütidele 
ja uskumustele.”

Kas söe ümberlaadimine on 
plaanis võimalusel taaskäivi-
tada, tahtis vallaleht tea da.

Allan Kiili kinnitusel soovib 
Tallinna Sadam, et tehtud inves-
teering ei seisaks kasutamata. 
Kas edaspidi hakatakse söe-
terminali alal käitlema sütt või 
mõnd muud kaupa, seda näitab 
tulevik. Söeterminali inves-
teeringu eluiga on 50 aastat.

Allan Kiil: “Aasta lõpul peab 
tööle hakkama kolmas välisõhu 
kvaliteedi seirejaam Randveres. 
Siis saab sadam veelgi opera-
tiivsemalt reageerida välisõhu 
saastatusele keemiliste ühendi-
tega laevade laadimisel.” 

Läinud nädalal jõudis lõpule 
ka Muuga sadamasse juba 1997 
aastal rajatud vabatsooni laien-
dus. Vabatsoon laienes just ida 
poole (Jõelähtme valla suunas) 
227 hektarit, hõlmates nüüd 
maa-ala 464 hektaril.  Vaba-
tsooni nõuetele vastava piirde  
kogupikkus on 12,7 kilomeetrit. 
Nüüdsest on peaaegu kogu 
Muuga sadama territoorium 

vabatsoon. Kuigi ülalmainitud 
uuring vabatsooni mõjusid ei 
käsitlenud, prognoosisid sada-
ma juhid Jõelähtme valla aja-
lehe palvel eelnevatele uurin-
gutele toetudes muudatusi 
sadamas ja selle mõjusid ümb-
ruskonna elanikele.

AS Tallinna sadam kom-
merts juht Erik Ringmaa: “AS 
Tallinna Sadam laiendas Muu-
ga sadamas kehtestatud vaba-
tsooni sadama idaossa, haarates 
sisse nii Muuga raudteejaama, 
Muuga Tööstuspargi alad kui ka 
söeterminali.”

Vabatsooni kasutamise pea-
mine eelis on lihtsam tolli-
formaalsuste teostamise kord. 
Samuti saab vabatsoonis  ladus-
tada sadamat transiidina läbivat 
Euroopa Ühenduse väliste rii-
kide kaupa, vabastades ette-
võtteid niimoodi maksude tasu-
misest.

Erik Ringmaa: “Vabariigi va-
lit suse vastava korralduse  jõus-
tumisega saavad vabatsooni 
eeliseid kasutada ka need ette-
võtjad, kes senini sadama vaba-
tsooni piirist olid välja jäänud. 
Need ettevõtted on  AS Coal Ter-
minal (tegeleb kivisöe transpor-
diga), rahvusvaheline kontsern, 
põhiliselt belgia kapitalile toe-
tuv Katoen Natie (tegeleb toidu-
ainete ja plastikute logistikaga) 
ja Transiidikeskuse konteiner-
terminal. Viimane asus küll 
juba varemgi vabatsoonis, kuid 
seoses konteinerrongide arvu 
kasvuga, sealhulgas Kaluga-

Mitsubishi tehase projekti käi-
vitamisega, võimaldab vaba-
tsoon oluliselt kiiremini ette 
valmistada rongikoosseise. Li-
saks on lepingud sõlmitud 2 
ettevõttega, kes rajavad Muuga 
Tööstusparki väetiste granu lee-
rimiskompleksi ning lao- ja 
tootmiskompleksi. Tulevikus 
jäävad vabatsooni ka võima-
likud uued terminalid Muuga 
sadama idaosas.

Muuga sadamat on senise 
väetiseterminali tõttu võrreldud 
niigi plahvatusohtliku pommiga 
kolme omavalitsuse – Viimsi ja 
Jõelähtme valla ning Maardu 
linna – piiril. Erik Ringmaa 
kinnitusel uute väetiseladude 
lisandumisega sadama plah-
vatusohtlikkus ei suurene, sest 
uus võimalik granulee rimis-
kompleks ei kasuta toorainena 
plahvatusohtlikke aineid ja ilma 
avalikkust kaasava täiendava 
loamenetluseta ei ole võimalik 
seda ka tulevikus teha.

Sadama juhatuse liige Allan 
Kiil kinnitas, et sadam on iga-
külgselt huvitatud koostööst 
ümbritsevate omavalitsustega. 
Ühiselt võiks luua fondi, mida 
saaks siis kasutada näiteks õn-
netusjuhtumite korral. Samuti 
kutsub Tallinna Sadam küla-
seltse aktiivselt kinni haarama 
võimalusest külastada sadama 
territooriumi, et sadama ja 
sealsete ettevõtete tööga tut-
vuda. Küllap naabrit tund ma 
õppides paranevad ka oma-
vahelised suhted.
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Kuhu minna märtsis?
• 01. märts  kell 10.00 Neeme koolis
TERE TEATRIKUU
Lisainfo: Neeme kool, Marika Kurvet 5349 6294

• 01. märts kell 20.00 Kostivere kultuurimõisas
JOHANSONIDE PLAADI “KÜLM” 
ESITLUS-KONTSERT

Johansonide uue plaadi “Külm” kontsertreisi viimane peatuspaik 
on Kostivere kultuurimõisas.
 Kuna meil oli teiega detsembris kena koos olla, kuna teie vastuvõtt 
soojendas, kuna me ei jõudnud kaugeltki mitte igale poole. Kuna 
meile tegelikult meeldib laval olla, kuna tundub et teile ka meeldib, 
et meile meeldib ...
Ühesõnaga, mis siin keerutada, veebruaris me tuleme jälle – Kärt, 
Mart, Jaak ja Ants. Laulame mardilaule ja jaagulaule ja kärdulaule, 
uuemaid laule ja päris vanasid ka. Hakkab soojem, kindla peale 
hakkab!
Saalid on pisikesed, eks äramahtumisega läheb mõnes kohas 
keeruliseks, nagu detsembriski. Pealegi on piletid eelmüügist 
soodsamad ka. Ja ega ei või teada, millal me jälle näeme!

Pilet eelmüügis 8 eurot ja kohapeal 10 eurot
Piletite eelmüük Piletilevis ja Kostivere kultuurimõisas tel 608 1539; 
5328 4841

• 02. märts kell 12.00 Wana Kala Kõrtsis
KOKKAME KOOS MAIT MALTISEGA 
Sissepääs 3 eurot
Lisainfo: Neeme Naiste Rannavalveselts, Sirje Põllu tel 5656 3333

• 02. märts  kell 16.00 Neeme rahvamajas
JUMALATEENISTUS
Teenib Jõelähtme koguduse kirikuõpetaja MARGUS KIRJA
Info: Neeme rahvamaja,  Marika Kurvet 5349 6294

• 06. märts kell 19.00 Loo kultuurikeskuse A- saalis
Naistepäevakontsert “JAH, ILMA NAISTETA ON KURB 
MAAILM” 
Esineb Kuninglik Kvintett koosseisus: 
Andres Heinapuu - tenor
Erkki Targo - tenor
Meelis Hainsoo - bariton
Mait Männik - bariton
Andres Alamaa - bass   

Asutatud 1991. sügisel. Esmakordselt astuti avalikkuse ette 
Tartus vokaalsolistide ja -ansamblite festivalil Valgre`91, kus 
võideti Grand Prix. Tookord esinet veel P.E.H.K Projekti nime all. 
Kvinteti lauljate ja nende ühise lemmiku The King`s Singersi 
vahelise hingesuguluse ilmnemisel ristisid ansambli fännid 
pisut hiljem koosseisu “Kuninglikuks Kvintetiks”. 
Ansambel koosneb Eesti Rahvusmeeskoori lauljatest. Kvinteti 
repertuaar on aranžeeritud ansambli kunagise juhi ja looja Erki 
Pehki poolt, mõjustatuna ülalmainitud maailmakuulsa inglise 
seksteti stiilist.
Pilet meestele 3.- ; naistele tasuta!
Lisainfo: Kadri Lepik, tel 5563 5021

• 07. märts kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis
Loo seenioride klubi Pihlakobar pidulik naistepäeva-eelne 
ÜMARLAUD
Lisainfo: Kai Müürsepp, tel 5854 5272

• 07. märts kell 17.00 Loo noortekeskuses 
NAISTEPÄEVA MEISTERDAMISTUBA
Lisainfo: Marilyn Uleksin, tel  5855 3603

• 08. märts kell 14.00 Loo keskkooli aulas
Ivo Linna ja Antti Kammiste
NAISTEPÄEVAKONTSERT
Tasuta
Lisainfo: Loo keskkool, Rozeta Meos,tel 528 4483

• 08. märts kell 20.00 Neeme rahvamajas
TRADITSIOONILINE NAISTEPÄEVA PIDU
Esineb Neeme Nogia
Kallis mees! Too oma naine tantsima.
Tantsuks mängib Türi ansambel MIS SIIS!
Avatud Wana Kala puhvet
Sissepääs 3 eurot
Lisainfo: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet 5349 6294

• 09. märts kell 11.00 Kroodi parkmetsas
IV Jõelähtme valla SUUSAMÄNGUD
Täpsem info: www.singel.ee, info@singel.ee, tel: +372 509 9426

• NB! 10. märts kell 11.00 Jõelähtme rahvamajas
JÕELÄHTME VALLA MÄLUMÄNGU FINAAL
Lisainfo: Jõelähtme rahvamaja, Maie Ramjalg tel 605 3033

• 10. märts kella 14.00 Kostivere kultuurimõisas
NAISTEPÄEVA ERI – MEESTELT NAISTELE!
Suurejooneline naistepäeva tähistamine Kostiveres, soovist 
austada ning esile tõsta kõiki naisi. Esinevad ja teenindavad 
ainult mehed -  laulja Uku Suviste, meeste tantsugrupp Hopsani, 
kohal Ženja Fokin moenõuannetega, päevapiltnik, avatud 
vinoteek koos gurmee suupistetega jne
Piletiostjate vahel loositakse välja hinnaline kingitus. Siin on 
rohkem kui oodata oskad!
Pilet 10 eurot
Piletid eelmüügis: Kostivere kultuurimõisas, Kostivere 

Muuga sadamast ei saa pomm
Vallavanem Andrus Umboja

On igati tervitatav, et Tallinna sadam
uuringufirmalt ümbruskonnale sada
Kuigi küsitletute arv polnud väga 
kindlatele faktidele toetudes, mida lä
sadamast arvavad, millised on h
suurema ettevõtte suhtes.

Kui sadama andmeil söetermin
söetolmust tekkinud ebameeldivus
Samas rõhutaksin ka nende problee
küll uuring välja tõi, aga mis sadam
teed ja ebapiisav ühistranspordi liik

Tervitatav on see, et sadama juht
võimalik kasutada kas siis suurem
sihtotstarbel. Milline see otstarve võ
külaseltsid sõna sekka öelda. Hea on
ümbruskonna inimestele tutvumisk
naabrid üksteist tunnevad, seda pa
suhted

Läinud teisipäeval, 19. veebruaril, eemaldati teesulg ja praktiliselt kogu Muuga sadama territoorium muutus vabatsooniks. Koos kohe-kohe 
eemaldatava keelumärgiga poseerib sadama haldusdirektor Janek Toiger.  

MUUGA SADAM
• Keskmiselt külastab Muuga sadam
kaks on tankerid.
• Selle külastatavusega võib sadam
sadamaks. Läänemere piirkonnas.  
moodsamaid ja suurima süvisega sa
sadamal vastu võtta kõiki Taani väin
Kaubamahult on Muuga sadam Lää
hulgas, kuigi viimasel ajal kaotanud 
Venemaa sadamate (Ust-Luuga, Pri
• Tallinna Sadamas töötab 270 inim
sadamas 91. 
• Erinevates ettevõtetes Muuga sad
hinnanguliselt  1000 inimest. Muuga
maid tööandjaid.
• Tänu oma soodsale asukohale nin
ühendusele sisemaaga etendab sad
transiitkaubanduses. Muuga sadam
kolmveerandi ASi Tallinna Sadam ko
kogu Eestit läbivate transiitkaupade 
AS Tallinna Sadam on riigile kuuluv 
suurimaid riigile omanikutulu teeniv 
Tallinna Sadam riigile dividendide ja 
kokku 42,8 miljonit eurot.

Pilk söeterminalile tõestab, et sadamajuhid kõnelevad söetransiidi kohta 
tõtt – terminali ümber ega sees söehunnikuid näha ei ole.  
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raamatukogus,  Loo kultuurikeskuses ja Loo raamatukogus, 
Jõelähtme rahvamajas, Neeme rahvamajas, Jõelähtme 
vallavalitsuses (Elle Himmalt).

Lisainfo: Kostivere kultuurimõisas 608 1539; 5328 4841; kostivere.
kultuurimois@gmail.com

• 12. märts kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis
TEATRIPÄEV LASTELE
Lisainfo: Kadri Lepik, tel 5563 5021

• 13.03 kell 11.00 Neeme rahvamajas
Peterburi  tsirkus
Jooga, lõbus kloun, puudlid, tuvid, kassid, püüton, seebimullid.
Sissepääs 2 
Lisainfo: Neeme rahvamaja, Marika Kurvet 5349 6294

• 13.03 kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis   
 PIHLAKOBARA FILMIHOMMIK
Lisainfo: Kai Müürsepp, tel 5854 5272

• 14.03 kell 9.30 Loo keskkoolis
Jõelähtme valla algklasside emakeelepäev
TÄNANE LOOMING ON HOMNE PÄRAND
Bussid väljuvad Neemest 8.40 ja Kostiverest 9.10. Tagasi Loolt 
12.30
Lisainfo: Loo keskkool, Tiiu Kivirähk, tel 516 9237

• 14.03 kell 17.00 Loo noortekeskuses 
EMAKEELEPÄEV
Lisainfo: Marilyn Uleksin, tel  5855 3603

• 15.03 kell 11.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis
Loo Beebikooli NUKUPIDU
Lisainfo: Kai Müürsepp, tel 5854 5272

• 17.03 kell 11.00 Kostivere kultuurimõisas
TEATRIKUU MÄNGUDE HOMMIK 
Lapsi tuleb tervitama ja nendega mängima MINNI-HIIR!
Kui Sul on võimalik, riieta end laste mängufilmi või multifilmi 
kangelaseks!
Tule ja võta sõbrad ka kaasa, et koos Minniga tantsida, mängida 
ja trallitada.
Pilet 2 eurot
Lisainfo: Kostivere kultuurimõis 608 1539; 5328 4841

• 18.03-22.03 Koolivaheaeg noortekeskuses

• 22.03 kell 12.00 Loo ujulas
HAWAII STIILIS VEEPIDU 
Lisainfo: Kadri Lepik, tel 5563 5021

• 25.03 kell 6.00 Neeme külas
PAASTUMAARJAPÄEVA TÄHISTAMINE
Päikesetõusu tervitus ja rituaalid
Lisainfo: Neeme Rahvamaja, Marika Kurvet 5349 6294

• 25.03 kell 19.00 Loo raamatukogus
LUULEÕHTU HENRY LAKSIGA
Lisainfo: Kadri Lepik, tel 5563 5021

• 28.03 kell 14.00  Loo kultuurikeskuse B-saalis
Loo seenioride klubi Pihlakobar TEATRIPIDU
Külas on näitleja Mari Lill. 
Esineb Loo teatritrupp Maire Papp`i juhendamisel
Lisainfo: Kai Müürsepp, tel 5854 5272

• 28.03 kell 18.00 Loo noortekeskuses 
KINOÕHTU 
Lisainfo: Marilyn Uleksin, tel  5855 3603

• 28.03 kell 18:00 Kostivere kultuurimõisas
KOSTIVERE FILMIKLUBI
Seekord vaatame filmi ja vestleme teemal märtsikuu 
küüditamine.
Pilet 2 eurot
Lisainfo: Kostivere kultuurimõis 608 1539; 5328 4841

• 30.03 kell 19.00 Jõelähtme rahvamajas
Teatraliseeritud salongiõhtu RAIMOND VALGRE - 100
Esinevad Ivo Linna ja Anti Kammiste ning kohalikud talendid
Laudadega.
Sissepääs 5 eurot
Lisainfo: Jõelähtme rahvamaja, Maie Ramjalg, tel 603 3053 
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Vallavanem Andrus Umboja tutvumas hiljuti valminud uuringu tulemustega. Seletusi jagab üks uuringu tellijatest, AS Tallinna Sadam juhatuse liige 
Allan Kiil.  

Hiljaaegu alustas sadamas tööd ka rahvusvahelisele kapitalile kuuluv terminal Katoen Natie, mis on spetsiali-
seerunud toiduainete ja plastiku transpordile.  

Vaade Muuga sadamahoone vaateplatvormilt talvisele sadamale.  5x Ülo Russak

mat viis laeva ööpäevas, nendest 

mat pidada keskmise suurusega 
Samas on  Muuga sadam üks 
adamaid (18 m), mis võimaldab 
nadest läbi tulevaid aluseid. 
änemere piirkonnas suurimate 
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ng heale raudtee- ja maantee-
dam olulist osa Eesti 
a kaubakäive moodustab 
ogukaubakäibest ning umbes 90% 
mahust. Muuga sadama omanik 
äriühing, mis on läbi aastate üks 
ettevõte. 2012. aastal tasus 
nende pealt tasutud tulumaksuna 
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 Sellel aastal otsustas Iru 
Ämma klubi korraldada 
vastlapäeva ja Iru III tali-
mängud laupäeval, 9. veeb-
ruaril 2013.
Arno Kannike,
Iru Ämma Klubi juhatuse liige

Külarahvale edastati kutse nii 
meie kodulehel kui ka plakatiga 
stendil. Mõned said kutse ka 
otsepostitusega, sh kõik teada-
olevad aktiivsemad vene keelt 
kõnelevad elanikud.

Kohale tuli 36 last, mõned 
emme-issiga, mõned vanaema- 
vanaisaga. Kõige tublim oli viie-
liikmelise tiimiga perekond 
Kerde. Meeldiv on tõdeda, et ka 
Loo alevikust ja Liivamäe külast 
olid kelgutajad ja uudistajad 
kohal. Liivamäelt lausa küla-

vanem Mart Nuut, kes meid ka 
pildi peale jäädvustas. Erilist 
kiitust väärib Viimsi valla Lubja 
külavanema Raimo Tanni abi 
nii suusaradade mootorsaaniga 
sissesõitmise korraldamisel kui 
ka avara telgi kohale toomisel ja 
ülespanekul. Kelgu- ja suusa-
rajad sõitis sisse sama Lubja 
küla mees Jaan Papagoi. 

Kiitust väärib ka Loo spor-
dihoone juhataja Jüri Paavel, 
kes kenasti nõustus aitama 
kohtuniketöös. Tema saigi üks-
meelsel heakskiidul pea kohtu-
nikuks ning võistlused võisid 
alata.

Võistlustel osalejad sai jaga-
tud kolme vanusegruppi, kus-
juures eraldi arvestus toimus 
tütarlastele ja poistele. Võist-
luste käigus lisandusid veel 
paarissõidud.

Huvitav oli see, et lisaks 

vastlaliu pikkusele hindas žürii 
ka sõidustiili, mis võeti samuti 
aluseks hindepunktide välja-
kuulutamisel.

Diplomid valmistas ette Iru 
Ämma Klubi juhatuse esimees 
Toomas Udu, kes tuli heale 
mõttele, anda peale kolme esi-
mese koha saanutele diplomid 
ka kõikidele kelgutamises osale-
nutele. See tekitas omakorda 
elevust ja tänulikkust laste ja 
vanemate silmis.

Tore, et ka seekord oli meie-
ga Anatoli Novikov, kes tegi 
lastele uljaid sõite oma moto-
kelgul, see oli nii populaarne, et 
sellele saamiseks seisis lausa 
järjekord.

Iru Ämm pakkus ajakohast 
hernesuppi, mida rõõmsa-
meelselt jagas sedapuhku ka 
ämma tiitlit kandev Tiiu Kivi-
rähk. Supp sai suure kiituse 

osaliseks ning täname siis 
ühiselt Kikase peremeest Eero 
Lassi ja kokki. Kommikorvi 
toimetas kohale üks Iru äiadest 
ehk allakirjutanu ja sedapuhku 
täielikult sponsorluse korras.

Kogu ürituse korraldamisega 
oli palju tegemist ja peab tõde-
ma, et ühtne tiimitöö Iru  küla-
rahvast esindava eestseisuse 
poolt jäi nõrgaks. Samas on hea 
tõdeda, et rahvas arvas: “Korda 
läks!”.

Iru Linnuse vahvad nõlvad 
on kõigi päralt ka edaspidi.  
Suusarada kulgeb üle ja ümber 
linnuse ning ca 3 kilomeetri 
pikkuseid “otsi” võib teha vas-
tavalt jõule ja treenitusele! Pea-
asi, et sõidulusti jätkuks.

Tundkem rõõmu vahvast 
talvest!

Kohtumiseni Iru tali män-
gudel 2014!

Irus tähistati vastlapäeva

 17. veebruaril avati 
Peeter Rauami mälestus-
näitus Jõelähtme kiriku 
eeskojas.

Priit Põldma

Lisaks eluaegsele tööle Jõe-
lähtme kirikuhoone ja surnuaia 
heaks oli Peeter Rauam foto-
graafiahuviline, kes on pildis-
tanud palju huvitavaid vaateid 
Jõelähtme vallast. Ajal kui Maar-
du keemiakombinaat hakkas 
laienema, asus ta pildistama 
kaevanduse alla jäävaid talusid. 
Juba seitsmekümne aastasena 
võttis ta eesmärgiks jäädvustada 
kõiki Eestimaa kirikuid, nende 
altareid ja fassaade.

Kultuuripärandi aasta raa-
mes on Muinsuskaitse selts 
kutsunud üles meenutama oma 
kodukandi suurmehi ja -naisi 
ning nende tegemisi veebruari-
kuus tutvustama ja meenutama. 

http://www.parandiaasta.ee/
sundmuste-kalender/kuunlad-
suurkujudele.

Näitust koostas Võerdla küla-
vanem Piret Pintman-Hellaste. 
“Üleskutse rääkida tavalistest 
inimestest – surnuaiavahist all-
veearheoloogideni, pani mind 
mõtlema Võerdla külast Tõnu 
talust pärit Nehatu vallavolikogu 
liikmest ja hilisemast kaua-
aegsest Jõelähtme kiriku surnu-
aiavahist ja kellalööjast Peeter 
Rauamist (1898-1994). Parajasti 
on Peeter Rauamil ka 18. veeb-
ruaril 115. sünniaastapäev,” 
ütles Hellaste.

Peeter Rauam osales ka 
1992. aastal Jõelähtme Vabadus-
samba taasavamisel ainsa koha-
liku elusoleva Vabadussõjas käi-
nuna. On säilinud ka koduvideo 
sellest üritusest, kuid seal tehti 
ka fotosid, kus 94-aastane vana-
härra poseeris koos tolleaegse 
peaministri Tiit Vähiga.

 “Ajal, mil Eesti meedias 
käib aktiivne arutelu tee-
mal, kui kauaks üks rahvus 
võiks püsima jääda, teavad 
Rootsi eestlased ilmselt 
vastust: niikauaks, kuni 
jätkub isetegemise rõõmu,” 
tõdes Jaak Jõerüüt, Eesti 
Vabariigi suursaadik 
Rootsis, oma Estivali 
kooride kontserti avakõnes.

Illinor Siebold
Amabile liige

Jah, ka Amabile ansamblil jät-
kub seda isetegemise rõõmu 
küll ja rohkemgi. Koostöös 
Stock holmi Eestlaste Sega koo-
riga on varem esitatud C. Kreegi 
“Reekviemi” ja Larssoni “Var-
jatud jumalat” nii Rootsis kui 
Eestis. Seekord saime kutse 
osaleda väliseestlaste jaoks väga 
olulisel sündmusel – Estivalil 
ehk Eesti kultuuripäevadel Root-
sis, millega tähistati Eesti Vaba-
riigi 95. aastapäeva ja Estivalide 
30. juubelit.

Pidustuste tippürituse – 
esinduslikus Waterfronti kon-
verentsikeskuses peetud gala-
õhtu peakülaliseks oli president 
Toomas Hendrik Ilves ning 
tema lauanaabriks Rootsi välis-
minister Karl Bildt, keda presi-
dent tänas kui Eesti toetajat läbi 
aegade. Gala 670-ne külalise 
tuju hoidsid üleval õhtujuhid 
Mimmi Kask ja Kristjan Luuk, 
kellest viimane on Rootsi tele-
visiooni üks populaarsemaid 
saatejuhte. Meeleolukate Ernst 
Idla võimlemistüdrukute ning 
rootsi telesaate “Tantsud Täh-
tedega” võitja, peotantsija Krist-
jan Lootuse esinemise järel 
tänati väliseesti kultuuri panus-
tatud elutöö eest südamlikku 
vanaprouat Mai Raud-Pähni ja 
pärjati auväärse tiitliga “Aasta 
eestlane”.

Estivali lõpupäev nägi välja 
nagu väike laulupidu: üksteise 
järel astusid lavale erinevad 
kollektiivid nii Rootsist, Soo-
mest, Luxemburgist kui ko -
du-Eestist. Amabile oma kena-
des Jõelähtme rahvarõivastes 
kandis ette Tormise “Meil aia-
äärne tänavas” ning “Tšastuška”. 
Viimases palas meisterliku teno-
ripartii esitanud Ardo Lass 
pälvis publiku sooja apalusi. 
Kontserdi esimese osa pärlina 
säras kahtlemata ka Meeli Lass, 
kelle “Lauliku lapsepõli” ning 
M. Saare “Mis see oli?” tõid sil-
me ette pildid kaunist Eesti 
loodusest ning hällivast kiigest 
heinamaal. Ühtlasi juhatas 
Meeli kontserdi teises osas 
ühendkoore (A. Marguste “See 
on Eesti”) Väga rõõmustav oli 
kuulda peale kontserti teiste 
kooride lauljate kommentaare, 
kui väga neile meeldis meie 
dirigendi täpne käsi ja tema käe 
all laulmine.

Kooride kontserdi teises 
osas lauldi ühendkoorina isa-
maalisi laule. Hääled kõlasid 
võimsalt ning nagu alati, tekib 
üheshingates rahvuslik kokku-
kuuluvuse tunne, liites hetkel 
maailma väga eri paigus tegut-
sevad eestlased jälle üheks. 
Amabile kõrge kunstiline tase 
ning meie dirigendi pro fes sio-
naalsus ei jäänud ka kolleegidel 
ning koorijuhtidel märkamata, 
pälvides kõrge tunnustuse, mis-
tõttu meile esitati kutseid nii sel 
aastal toimuvatele Lääne-ran-
niku Eesti päevadele San Fran-
siscos, Võru laulupäevale kui ka 
järgmistele Rootsi eestlaste 
projektidele.

Täname Jõelähtme valla-
valitsust ja Loo kultuurikeskust, 
kes meid selle ürituse teoks 
saamisel toetasid ja oma abikäe 
ulatasid!

Jätkugu seda isetegemise 
rõõmu siis meile kõigile ja head 
kodumaa sünnipäeva!

 15.-17. veebruarini 
toimus 22. rahvusvaheline 
turismimess TOUREST 2013, 
mis oli osalejate rohkuse 
tõttu ülimalt edukas. 
Kolme päeva jooksul külastas 
messi 36 316 inimest. Tänavusel 
turismimessil osales Põhja-Har-
ju koostöökogu toel mitu koos-
töökoguga seotud turismi-
organisatsiooni: näiteks Jõe-
lähtme vallast olid esindatud 
Jõelähtme golfikeskus ja Rebala 

muuseum. Messile minekuks 
valmistudes olid ootused osa-
lejate arvu poolest küll suure-
mad, kuid turismiettevõtjatega 
suheldes selgus, et turismitoote 
turundamiseks ja müügiks ei 
olda veel päris valmis. Messil 
osaleti ühtse tunnuslause “See 
ju Harju” egiidi all, mis loodi 
Harjumaa turismiettevõtjatega 
koostöös ning tundub suupära-
ne ka inglise ja soomekeelsena 
(kuigi kirjapilt on eksitav). 

Turis mitegevuse elav da-
miseks ja piirkonna turun-

damiseks on Põhja-Harju 
koostöökogu ka van danud osa 
võtta Helsingis toimuvast Mar-
dilaadast, mis toimub 22.–24. 
novembril 2013. Mardilaat on 
suurim iga-aasta ne Eesti-tee-
maline ettevõtmine Soomes, 
mida korraldab Soo me-Eesti 
kultuuriselts “Tuglase Selts” 
alates 1983. aastast ja käes oleval 
aastal toimub sünd mus juba 
30. korda ning käes oleval aastal 
on see pühendatud Harjumaale. 
Kogu üritus kestab kolm päeva. 
Esimesel päeval toimuvad 

erinevad seminarid ja pidulik 
vastuvõtt, teisel ja kol mandal 
päeval toimub laat ja 
kultuuriprogramm, sealhulgas 
kirikukontsert ja õhtune sim-
man. Laadal on turismi ette-
võtjatel suurepärane võimalus 
tutvustada turismivõimalusi, 
käsitööd ja traditsioone ning 
kul tuurikollektiividel end näh-
tavaks teha. Kavas on kindlasti 
osaleda ka messil Tourest 2014 
ning ettevalmistavate tege vus-
tega teeme algust juba üsna 
peatselt.  Merle Laager

Valla turismimagnetid osalesid messil

Peeter Rauami 
fotonäitus 
Jõelähtme kirikus

Amabile esindas kodumaad 
Eesti kultuuripäevadel 
Rootsis 

Hoolimata tuisusest ilmast olid vastlapäevalised rõõmsas tujus. Mart Nuut



JULIJA RAUDKIVI – Eduka esinemise eest Harjumaa koolide 
etluskonkursil.
KAILI KIRT – Eduka esinemise eest Harjumaa koolide 
etluskonkursil.
DARJA VASSENKINA – Eduka esinemise eest Harjumaa koolide 
vene keele olümpiaadil.
KERTU KUUB ja HENRY MARKUS GREGORY – Eduka esinemise 
eest Harjumaa koolide inglise keele ristsõnade konkursil.
SIIM RAUD – Eduka esinemise eest Tiigrihüppe Sihtasutuse 
konkursil. 
VILLIAM VAASK – Eduka esinemise eest Harjumaa 
matemaatikaolümpiaadil.
INDREK PAJULA – Eduka esinemise eest Harjumaa 
emakeeleolümpiaadil.
ANDRA PAHKMA – Eduka esinemise eest Harjumaa 
muusikakoolide vahelise Eesti klaverimuusika konkursil.
SANDER SEPP – Eduka esinemise eest Harjumaa koolinoorte 
teatrifestivalil.
ENELI ELIAS – Eduka esinemise eest Harjumaa koolinoorte 
teatrifestivalil.
SANDRA KLETTENBERG – Eduka esinemise eest Harjumaa 
koolinoorte teatrifestivalil.
LOO KESKKOOLI NÄITERING ja MAIU PINTMANN – Eduka 
esinemise eest Harjumaa koolinoorte teatrifestivalil.
LOO KESKKOOLI 8.-9. KLASSIDE JALGPALLIMEESKOND – 
Eduka esinemise eest Harjumaa koolide vahelistel jalgpalli 
meistrivõistlustel.
LOO KOOLI 10.-12. KLASSIDE JALGPALLIMEESKOND – Eduka 
esinemise eest Harjumaa koolidevahelistel jalgpalli 
meistrivõistlustel.
SUSANNA-RETI RÄIM – Eduka esinemise eest 2012. aasta 
Laulukarusellis ja Eesti noorte lauljate konkursil Solistica.
KOSTIVERE LASTETEATER – Eduka esinemise eest Harjumaa 
koolinoorte teatrifestivalil ja üleriigilisel algklasside 
teatrifestivalil.
KERSTI LAANEJÕE – Eduka esinemise eest üleriigilisel 
algklasside teatrifestivalil.
ROMI VISKAR – Eduka esinemise eest üleriigilisel algklasside 
teatrifestivalil.
JÕELÄHTME LAVAGRUPP – Eduka esinemise eest  2012. aasta 
harrastusteatrite riigifestivalil.
KÄTLIN HUNDIMÄGI – Eduka esinemise eest Eesti  Ratsaspordi  
U20 meistrivõistlustel.
KÄTRIN VARIK – Eduka esinemise eest Eesti C-klassi tütarlaste 
korvpalli karikavõistlustel.
KERSTI LEPIK – Eduka esinemise eest 20. Eesti valdade 
suvemängudel.
KEN VIIDAS – Eduka esinemise eest Speedway Eesti 
meistrivõistlustel.
PEETER KUUM – Eduka esinemise eest Eesti purjetamise 
meistrivõistlustel.
MARIJELL NIINEPUU – Eduka esinemise eest rahvusvahelisel 
Rudolf Tobiase nimelisel klaveriõpilaste konkursil.
CARMEN NIINEPUU – Eduka esinemise eest rahvusvahelisel 
Rudolf Tobiase nimelisel klaveriõpilaste konkursil.
RAIN KAARET – Eduka esinemise eest Eesti ja rahvusvahelistel 
meistrivõistlustel.
MARTIN ADAMSON – Eduka esinemise eest Eesti ja 
rahvusvahelistel meistrivõistlustel.
ALEKSANDR DROZDOV – Eduka esinemise eest Eesti ja 
rahvusvahelistel meistrivõistlustel.

Jõelähtme algatus 2012
Kostivere mõisamängud 
Tiia Välk ja MTÜ Rebala Kultuuriruum 
Ülevallaline ujumisvõistlus 
Triin Lindau

Jõelähtme kultuuritegu 2012
Jõelähtme valla uue kultuuriasutuse – Kostivere Kultuurimõisa – 
käivitamine

Jõelähtme sporditegu 2012
Iru küla ja Loo aleviku tenniseväljakud
Arno Kannike ja Iru Ämma Klubi
Andrus Sepp ja Loo aleviku eestseisus

Jõelähtme haridustegu 2012
Loo lasteaia Pääsupesa 
juurdeehituse avamine

2012. aasta tegu
Jõelähtme ja Kuusalu valla ühine 
laulu- ja tantsupidu “Karukellad 
helisevad”
Laulupeo meeskond:
Karin Soosalu
Anu Karjatse 
Kadri Lepik
Elle Himma

Tänukiri ja elutööpreemia
VIRVE LÄÄNE
pikaajalise ja silmapaistva 
kultuuri- ja pedagoogitegevuse 
edendamise eest Jõelähtme 
vallas.
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23. veebruaril tähistati Kostivere 
kultuurimõisas pidulikult Eesti 
Vabariigi 95. juubeliaastat ja 
kultuurimõisa 1. sünnipäeva. 
Muuhulgas andis Kostivere ale-
vikuvanem Kadi Truuleht kont-
sert-aktusel üle Kostivere Head 
Teod 2012 auhinnad. Tegemist 
on juba teist aastat järjest toi-
munud tunnustus-konkursiga, 
mille raames pälvivad tähe -
le panu tegusamad, abivalmid 
ning head Kostiverega seotud 
või siin elavad inimesed, tegut-
sevad aleviku asutused, seltsid, 
ettevõtjad, projektid.

Tänu ja tunnustust 2012. aasta 
teo eest pälvisid:

TIINA KAASIK – laste ja lap-
se vanemate poolt väga austatud 
ja kauaaegne Kostivere kooli 
pedagoog ja õppealajuhataja.

KOSTIVERE 4x4 GARAGE – 
tegus ja toimekas meeskond, 
kes pakub meesjõudu alevi üri-
tuste ettevalmistamisel ja läbi-
viimisel, kes rajavad igal talvel 
Kostivere alevikku liuvälja, on 
ehitanud sinna külakiiged ning 
on valmis saanud uhiuue sauna 
ehitusega.

TURVALIST SÜGIST, HEL-
KU RITE JAGAMINE – projekt, 
mille raames jagati ühel tor-
misel sügishommikul Kostiveres 
alevikurahvale helkureid. Ikka 
selleks, et oleks pimedal sügis-
talvisel ajal ohutu liigelda, et 
alevikurahvas turvaliselt tagasi 
koju jõuaks. 

MARKO RAUDLAM – on 
vaba tahtlikuna tegev alevikus 
tegutsevate MTÜ-de juures ja 

on aktiivne korteriühistu liige. 
Tänu Marko projektijuhtimisele 
ja teostatud töödele valmis 
2012. aasta lõpul Kostivere 
noortekeskuses uus diskosaal.

IRINA PÄRILA – pälvib tun-
nus tust Kostivere kultuurimõisa 
silmapaistva käimalöömise 
ning asutuse mitmekülgse ja 
sisutiheda tegevuse eest.

TARMO PAHKMA – oluline 
Kostivere 4x4 Garage liige, kelle 
panusega aleviku ühisürituste 
ettevalmistamisel või Kostivere 
4x4 Garage ettveõtmistes võib 
alevikurahvas alati rahule jääda.

KOSTIVERE ERGUTUS-

TÜD RU KUD (Mareike Averson, 
Karolin Käärik, Emma Treiberg, 
Sabiine Eliise Kahar, Carolin 
Raud, Andra Pahkma) – Kosti-
vere noored tüdrukud, kes juba 
teist aastat järjest on oma alga-
tuslikult aidanud kaasa Fakto 
Auto rattaürituse Kostivere vahe-
finishi programmi koostamisele 
ja edukale elluviimisele.

TANEL RAHUKÜLA – Kosti-
verre pesapalliväljaku rajaja 
ning seal korraldavate vabariigi 
tasemel pesapallivõistluste kor-
raldaja. Samuti on mees aktiiv-
selt tegev Kostivere Küla Seltsi 
ja Spordiseltsi juures ning kor-

raldab lauatennise koolitusi/
võistlusi Kostivere koolis.

REET SUHHOVA – Kostivere 
aleviku inimeste seas hinnatud 
fotograaf, kes lisaks portree-
fotodele on talletanud aleviku 
külakroonikasse lugematuid 
kaadreid aleviku ühis üri tustelt.

SIIRI HEINMAA – tegus, hea-
tahtlik ning abivalmis Kosti vere 
Mõisapäeva korraldus mees-
konna liige, Kostivere kultuuri-
mõisa ideedegeneraator ja nõu-
andja.

Järgmiste heade tegudeni 
2013. aastal!

Eesti Vabariik 95

Virve Lääne

KOSTIVERE HEAD TEOD 2012

TÄNUKIRI

Jõelähtme vabadussamba juures toimunud pidulikul aktusel osales seekord ka 50 kaitseliitlast.
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 Loomakliinikus näeme 
koerte käitumisprobleeme, 
mis on tingitud kutsikaeas 
tegemata jäetud kasvatus-
tööst. Tavaliselt on selle 
taga lihtsatest reeglitest 
mitte kinnipidamine ning 
omaniku teadmatus.
Helena Trus ja Inge Mängel,
Jüri Loomakliiniku loomaarstid

Kõik algab sellest, et inimene 
peab rahulikult järgi mõtlema, 
kas ja milleks talle koera vaja 
on? Koera võtja peab arvestama, 
et koera eluiga on 10-15 aastat, 
mis on pikk aeg. See toob kaasa 
terve rea kohustusi, mida peab 
täitma igapäevaselt, hoolimata 
ilmast, omaniku enesetundest 
või muudest sündmustest. En-
ne kutsika kojutoomist peab 
selge olema, kuidas ta teiega 
koos elama hakkab.

Koera olemuse ja käitu mise 
määravad üheskoos geneetika 
(tõuline eripära ning tema al-
gupärane kasutus), omani-
kupoolne kasvatus ja temaga 
tege lemine. Eelkõige peab hin-
dama enda võimalusi koeraga 
tege leda ja talle aega pühen-
dada.

Flegmaatiliste tõugude esin-
dajad (tiibeti mastif, kaukaasia 
lambakoer, bernhardiin, new 
foundlandi koer jmt) jätavad 
mulje, et ei soovigi rohkem kui 
kahte paid päevas ja toitu kaus-
si, kuid kindlasti ei keeldu nad 
meeldivast jalutuskäigust. Neid 
ei saa jätta viieteistkümneks 
aastaks aianurka, kus ta ei õpi 
inimestega käituma. Sellised 

koerad peaksid väljaspool oma 
valdusi käituma tasakaalukalt 
ning ükskõikselt ümbritseva 
suhtes.

Teine ja sagedasem äärmus 
on hüperaktiivsed koerad (sak-
sa lambakoer, jahi- ja linnu-
koerad, dobermann jmt), kes 
soovivad igapäevast tegelemist 
ja omanikupoolset valmisolekut 
koerale aega pühendada. Regu-
laarselt koeraga tegeledes on 
võimalik saavutada mõlema-
poolne rahulolu, kus koer peale 
vaimset või füüsilist pingutust 
suudab kodus rahulikult olla. 
Kui koer hakkab lõhkuma, näri-
ma või ei kuuletu enam, tasub 
vaadata peeglisse. Viga on 
omani kus, kes ei oska või ei saa 
suunata koera õigele teele.

Enamikke probleeme on 
võimalik ennetada juba kutsika-
eas. Sotsialiseerimisega tuleb 
algust teha alates esimesest päe-
vast uues kodus. Mõne tõu esin-
dajat (austraalia karjakoera, 
amee rika staffordshire terjerit, 
bullterjerit, rottweilerit jmt) on 
vaja sotsialiseerida elu lõpuni. 
Mõistlik käitumine tähendab, 
et kutsikas peab rahulikult suh-
tuma teistesse inimestesse (jalg-
ratturid, suusatajad, vanaini-
mesed kepiga, kiljuvad lapsed, 
laperdav vihmakeep, äkitselt 
avanev vihmavari jne), loo-
madesse ja sõidukitesse. Samuti 
peab kutsikas laskma ennast 
igalt poolt katsuda, kinni hoida 
ja selili keerata, seda ka võõ-
rastel inimestel. Kõik see ei tule 
iseenesest vaid vajab harju-
tamist. Palju abi on kutsikakoolis 
käimisest, samuti oskab käi-
tumis alastes küsimustes nõu 
anda loomaarst. Kutsikaeas 

avaldunud ja lahendamata 
jäetud probleemid võimen-
duvad täiskasvanueas.

• Lastesse arglikult suhtuv 
kutsikas võib täiskasvanuna 
lapsi rünnata.

• Kutsikana kätega män-
gima harjunud koer eelistab 
täiskasvanuna mängida inimese 
kätega mitte mänguasjadega.

• Mida kiiremini õpib kut-
sikas ainult õues pissima ja 
kakama, seda suurem on tõe-
näosus, et puberteedieas ja ka 
hiljem ei hakka koer tuppa 
tegema. Taolist mõtet ei teki ka 
muudes siseruumides nagu 
loomakliinikus või külas olles.

• Kutsikana liikuvaid ob-
jekte ründav loom ärritub ker-
gesti ka tulevikus autode, kodu-
tehnika ja muu peale. Kui lu-
bada kutsikal mängida lume-
rookimise ajal labidaga, siis ei 
tasu imestada kui ühel hetkel 
ripub koer hammastega labida 
küljes.

• Ülevoolavalt ning rün-
davalt külalistesse reageeriv 
kutsikas võib täiskasvanuna 
hakata saabuvaid külalisi ker-
gesti ründama.

• Kui lapsevanemad luba-
vad lastel kutsikaga maadelda 
ning kutsikal laste riideid siku-
tada, siis kinnistub taoline „män-
gimine“ ning koer käitub tao-
liselt ka täiskasvanuna. Kas me 
kujutame endale ette 40-kilost 
koera nelja-aastase lapsega 
maadlemas? Vist mitte.

• Üksinda koju jäämist 
peaks harjutama esimesest päe-
vast, pikendades omaniku ee-
mal olemise aega järk-järgult. 
Kui koer ei ole harjunud 

omanikuta olema, siis tekib tal 
üksindusärevus ning selle maan-
damiseks hakkab ta ulguma, 
haukuma, kiunuma ja asju lõh-
kuma.

• Kutsikat on vaja harjutada 
võõraste inimestega suhtlema, 
sest teistesse inimestesse umb-
usklikult või agressiivselt suhtuv 
koer ei lase ennast aidata. Näi-
teks kodust ärajooksnuna või 
maanteel ekslev koer ei lase 
võõrast aitajat ligi.

• Armas on vaadata, kuidas 
kutsikas annab ust kraapides ja 
kiunudes märku soovist välja 
või sisse saada. Täiskasvanud 
koer suudab vaevata ukse ära 
lõhkuda ning monotoonselt 
haukuda kuni oma tahtmise 
saanud.

Omanik vastutab koera poolt 
tekitatud kahju eest.

Oma aias suurel terri too-
riumil elav koer vajab samuti 
igapäevast tegelemist. Üldjuhul 
koer ise piisavalt tegevust aias 
ei leia või leitud meelelahutus 
ei sobi omanikule. Koer on 
karjaloom ning tahab iga päe-
vaselt oma omanikuga suhelda. 
Siinkohal aitab koera vaimne 
väsitamine, näiteks erinevate 
trikkide tegemine, mida saavad 
talle õpetada ka pere lapsed. 
Lisaks väsitamisele aitab see 
kaasa lapse ja koera parematele 
suhetele. Koertekoolis ei käida 
ainult tõukoertega vaid sinna 
sobib minna kõikidel, kes soo-
vivad oma koeraga tegeleda. 
Koerte koolitamise põhimõtted 
on ajas muutunud ja uusi tead-
misi peaksid omandama kõik 
koeraomanikud. Lisaks tead-

mistele on koolis hea võimalus 
panna koera teadmised ja käi-
tumisoskus proovile häiritud 
olukorras, kus on palju erineva 
väljanägemise ja tempe ra men-
diga koeri. Hiljem võib osa võtta 
erinevatest koeraspordialadest, 
nagu kuulekuskoolitus, sõna-
kuulelikkuskoolitus, kaitse koo-
litus, jäljekoolitus, agility, pääste-
koolitus (päästekoerad metsas, 
varemetes ja vees), kelgusport, 
kanikross, jahisport jne.

Kääbuskoerad on ka koerad 
ja nii tuleks neisse suhtuda. 
Kõik, mida me peame loo-
mulikuks suure koera kasva-
tuses, tuleb rakendada ka väi-
kese koera puhul. Nendega ei 
ole vaja teha pikki metsamatku, 
kuid igapäevased jalutuskäigud 
ning õues pissimine ja kaka-
mine peaks kuuluma nende 
päevarutiini. Välismaailmaga 
suheldes saab koer juurde 
enesekindlust, vähenevad asja-
tud hirmud ümbritseva suhtes 
ning koer ei ole pidevas stressis. 
Toas olles ei liigu koer piisavalt 
ja tal on seal igav. Koera suurus 
ei piira koolitustest ja koera-
spordist osavõttu, sest oma ole-
muselt on nad enamasti aktiiv-
sed ja suhtlemisaltid. Eestis on 
ametlikest võistlustest osa võt-
nud yorkshire terjerid, chihu-
ahuad ning hiina harjaskoerad, 
rääkimata mitmetest sheltidest, 
kääbuspinšeritest ning kääbus-
spitsidest.

Koera võtmisesse peab väga 
tõsiselt suhtuma ja endale sel-
geks tegema kui suure aja-, 
energia- ja majandusliku kulu 
see endaga kaasa toob. Olge 
vastutustundlikud koera omani-
kud ja peremehed!

Omanik + geneetika + kasvatus = 
koera käitumine

 Käesoleva aasta jaa-
nuaris on Tallinnas ja Harju-
maal mitmed tulekahjud 
saanud alguse juhtmetes 
või seinakontaktides olnud 
elektrilühistest, elektri kil pi-
dest või elektrivahenditest.
Ants Raava
Põhja Päästekeskuse pressiesindaja

Päästetööde protokollist: 
Päästemeeskonna sünd-

muskohale saabudes põles laus-
leegis  kahekorruselise puidust 
elumaja  teine korrus ja pöö-
ning. Tulekahju tagajärjel hävis 
90% ulatuses hoone katus, täie-
likult hävis üks teisel korrusel 
asuv tuba. Teine tuba sai tuge-
vaid suitsu- ja veekahjustusi. 
Esimest korrust kahjustas kustu-
tusvesi. Arvatav tulekahju põh-
jus – lühis esimesel korrusel 
asuvas elektri harukarbis.

Alanud aastal on Tallinnas 
ja Harjumaal kümmekond põ-
lengut alguse saanud elektri-
lühistest. Ka eelmises lõigus 
kirjeldatud majapõleng sai 
päästekeskuse menetlejate hin-
nangul alguse lühise tõttu üle-
kuumenenud harukarbist. Mõ-
ned päevad varem oli ühiselamu 
seinakontaktist süttinud arvuti 
toitekaabel põletanud augu voo-
dile laotatud tekki. Voodi küll 
õnneks tuld võtta ei jõudnud. 
Päästjad on käinud kustutamas 
toitekaabli lühisest süttinud 
maja välisvoodrit ning kuuma-
õhupuhuri rikkest alguse saa-
nud toapõlengut.

Umbes veerand hoonetes 
puhkenud tulekahjudest on 
alguse saanud ülekoormatud 
juhtmetest, lahtilogisenud pisti-
kutest, oma aja ära elanud kodu-
masinatest või inimlikust hoo-
letusest elektrivahendite kasu-
tamisel.

Päästjate esmane soovitus 
on: veenduge, et teie korteri 
või maja elektrikaitsmed vas-
tavad nõuetele. Kui kaitsmed 
on korras jääte lühise või üle-
pinge korral lihtsalt hetkeks 
elektrita aga väldite suuremat 
õnnetust.

Vältige pikendusjuhtmete 
kasutamist. Ühte pikendus-
juhtmesse mitut kodumasinat 
ühendades võib seinakontakti 
ohtlikult üle koormata.

Võimalusel hoiduge kasu-
tamast riiulite, kappide ja muu 
mööbli taha jäävaid seina-
kontakte. Seal tekkinud lühis 
võib jääda märkamata.

Elektritööde tegemiseks kut-
suge litsentseeritud elektrik. 
Nõuetele mittevastav töö võib 
lõppeda tuleõnnetuse või elekt-
ri löögi saamisega.

Elektrimasinate süttimise 
korral on esmatähtis kohe kaits-
med välja lülitada või juhe 
vooluvõrgust välja saada, sest 
voolu all olevat asja ilma selleks 
ettenähtud kustutita kustutada 
ei tohi.

Talvisel ajal peaks tuleohu-
tuse peale eriti tõsiselt mõtlema. 
Ühtviisi on ohtlikud korrast ära 
küttekolded kui ülepingest äga-
vad vanad juhtmed ja pisti kud.

Lisainformatsioon: Põhja 
Päästekeskuse pressiesindaja 
valvetelefon 5341 0759

 Jõelähtme vallas on 
talviseks tervislikuks 
liikumiseks palju võimalusi.

Priit Põldma

Juba tavapäraselt on kõigile 
tervisesportalastest suusa hu-
vilistele sõitmiseks sisse lükatud 
mitu suusarada. Tradit sioo ni-
liselt on valgustatud suusarada 
Loo spordihoone kõrval asuval 
800-meetrisel terviserajal. Väik-
sem rada on ka Loo kooli kõrval. 
Pikema distantsi harrastajatel 
on võimalik sõita terviserajalt 
Peterburi maantee esimese 
ringteeni, Kuusiku tee poolt 
Peterburi maanteeni. Raja pik-
kus on rohkem kui 6 kilomeetrit. 
Lisaks suusatamisele on Loo 
alevikus avatud ka uisuväli. 
Nagu ikka asub valgustusega 
uisuväljak kooli sissepääsu 
kõrval. Igal teisipäeval ja nel-
japäeval kell 14.00-15.00 toi-
muvad MTÜ Jõelähtme Teh-
nikaspordiklubi poolt korral-
datavad ATV libesõidu koo-
litused. Lisaks uisuväljakule on 
sealsamas kõrval ka nn jää-
karussell.

Kostivere kandi elanikele on 
avatud suusarada kooli ja staa-
dioni ümber. Rada algab kooli 
eest ja läheb läbi mõisapargi jõe 

äärest jalgpalliväljaku juurde, 
teeb ühe ringi koolitagusel 
lagen dikul ning suundub tagasi 
jalgpalliväljaku juurde. Samuti 
on Kostiveres töökodade taga 
kõigile avatud valgustatud liu-
väli.

Ka Jõelähtmel Estonian Golf 
& Country Club territooriumil 

asub viie kilomeetri pikkune 
suusarada. Sisse on sõidetud nii 
klassika- kui vabatehnika rajad.

Nimetatud suusaradade ja 
Loo aleviku uisuplatsi hool-
dajaks on MTÜ Jõelähtme Teh-
nikaspordiklubi (Väino Haab – 
telefon 511 0968). Kostivere ui-
su väljakut hooldab Kostivere 

4x4 Garage. Hooldajad paluvad 
sulailmaga ning platsihoolduse 
ajal objekte mitte kasutada ning 
kõik prügi lahkudes kaasa võtta.

Suusasõprade rõõmuks või-
vad talispordi harrastajad hoo-
aja kokku võtta Jägala-Joa IV 
suusamängudel Kroodil. Võist-
lus toimub sõltuvalt ilmastiku-

tingimustest, kas märtsi esi-
mesel või teisel nädalavahetusel. 
MTÜ Matka- ja rattaklubi kor-
raldusmeeskond annab lähiajal 
infot kuulutuste ja www.joe-
lahtme.ee ning www.singel.ee 
kaudu. Seniks head libisemist!

Nautigem suusa- ja uisuilma

Jaanuaris on 
mitmed 
põlengud 
alguse saanud 
elektririketest

MTÜ Jõelähtme Teh nikaspordiklubi korral dab ATV libesõidu koo litusi.  Priit Põldma
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 24.01.2013 vastu korralduse nr 68
“Loo aleviku Lõhe ja Küünisaare kinnistute ning lähiala detail pla-
neeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine”. Pla-
neeritava ala suurus on ca 6,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Lõhe 
ja Küünisaare kinnistutele uute kruntide moodustamine, sihtotstarbe 
muutmine maatulundusmaast tootmismaaks, hoonestustingimuste 
määramine, juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamise 
lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga 
kavandatu elluviimiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda Jõe -
lähtme Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise doku-
mendiregistri vahendusel aadressil (joelahtme.kovtp.ee).

• Parasmäe küla Nurga talu kinnistu (24504:008:0728) ja lähiala
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvusta-
mine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 12.03.2013 
kell 15.30.

• Neeme küla Kolli 6 maaüksuse (24505:001:0491) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 18. märtsist kuni 01. aprillini 2013 Jõe-
lähtme vallamajas. 
Planeeritava ala pindala on 1,83 ha. Planeeringuga kavandatakse 
kaks kinnistut, mis koosnevad elamumaa sihtotstarbega maa-
üksusest ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest. Alale on  
planeeritud kaks üksikelamut ja nende juurde abihooned.
Detailplaneering ei sisalda ettepanekut valla üldplaneeringu põhi-
lahenduse muutmiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 26.04.2004 
korraldusega nr  450.

• Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu avaliku arutelu 
tulemus: 
Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimus 08.10.2012 kuni 05.11.2012 Jõelähtme vallamajas, kordus-
väljapanek toimus 17.12.2012 kuni 14.01.2013 Jõelähtme vallamajas 
ja Kaberneeme raamatukogus. Detailplaneeringu avalik arutelu toi-
mus 29.01.2013 Kaberneeme koolimaja saalis.
Väljapaneku ajal laekusid ettepanekud ja vastuväited viielt isikult. 
Vastuväited puudutasid muuhulgas planeeritava depoohoone ehi -
tusaluse pinna suurust ning lautrikoha planeerimist. Isikud oma 
vastuväidetest ja ettepanekutest ei loobunud. Vallavalitsus esitab
planeeringu Harju maavanemale kui järelevalve teostajale vastu väi-
dete kohta seisukoha saamiseks.

• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 20.12.2012 otsusega 
nr 347 Loo aleviku  Vibeliku tee 19, 19g ja 21e maaüksuste 
detailplaneeringu.

Kostivere päevakeskus 
mälestab armsat sõpra

MARIA BELOVAT
sügav kaastunne omastele.

Hea põhikooli lõpetaja!

Loo keskkooli gümnaasiumiosas on võimalik 
õppida kolmel õppesuunal:

reaalained – tehnoloogia, 
humanitaarained – teater ja
võõrkeeled – turismindus.

Kirjalikud vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 
27. märtsil kell 15.00-16.30.

10. klassi astuja teeb tasemetesti, mis koosneb:
lühikirjandist kohapeal antaval teemal
matemaatikaülesannetest
inglise või saksa keele testist (A-võõrkeel)
silmaringi-küsimustikust

Põhikooliosa keskmise hindega 4,0 lõpetanud õpilased võetakse vastu 
vestluse alusel, tasemetesti sooritamata.

AVALDAME SÜGAVAT KAASTUNNET

Anatoli Nikiforov 21.04.1950 – 06.01.2013 
Richard Sau  16.02.1932 – 20.01.2013
Ella Knuut  10.02.1924 – 26.01.2013
Maria Belova  24.04.1921 – 06.02.2013

KRIMIUUDISED 

• 30.01 kell 20.32 teatati heledast suitsust Iru elektrijaama 

hiljuti valminud prügipõletusjaama osas. Kõrgendatud 

väljakutse järgi sündmuskohale kiirustanud päästjad 

elektrijaamast ühtegi põlevat objekti või ebatavalist suitsu 

allikat ei leidnud. Esialgsel hinnangul võis helistajat 

eksitada prügipõletusjaama proovikütmisest  tekkinud suits 

või veeaur. Sarnastel põhjustel sõitsid päästjad Iru 

elektrijaama  24. jaanuari õhtul. Ka siis oli tegemist eksliku 

väljakutsega.

• 09.02 kell 17.38 teatati tulekahjust Maardus kandis 

Peterburi teel. Muuga päästekomando päästjate saabudes 

põles lahtise leegiga veoauto kabiin. Päästjad kustutasid 

põleva kabiini kella 18.31-ks. Põleng sai esialgsetel 

andmetel alguse veoauto elektrisüsteemi rikkest.

Õnnitleme veebruari 
sünnipäevalapsi

86 20.02 VÄINO ILING  Jõesuu küla
84 22.02 LINDA KÕRGESAAR Loo alevik
84 24.02 SALME NOORMETS Neeme küla
83 02.02 LÜÜDI PITKVE  Jõelähtme küla
83 14.02 LINDA KOKKO  Loo alevik
81 06.02 SAIMA ORGU  Loo alevik
80 02.02 HELGI PUUSTA  Loo alevik
80 03.02 LEIDA VEERBAUM Kostivere alevik
80 05.02 ILMAR-KALJO TIITSO Jõesuu küla
80 06.02 HELGI TEPPO  Kostivere alevik
80 22.02 EVI PEREMEES Saviranna küla
75 06.02 MALLY VIIDING  Loo alevik
75 10.02 AIME-HELLE KAARE Loo alevik
75 14.02 ALINA NUMMELA Jõesuu küla
75 23.02 SILVIA KLAMAS Neeme küla
70 15.02 SIRJE KALLASTE Jägala küla
70 21.02 UNO PÄHKLAMÄE Kostivere alevik

Jõelähtme vallas jaanuari ja veebruari 
kuus sündinud lapsed
Janika Krasman ja Silver Luumberg
poeg Rico-Renet   11.01.2013

Tatjana Galanina ja Stanislav Karpenko 
tütar Ksenia     15.01.2013 

Annika Saar ja Alvar Terasma
poeg Andri    23.01.2013 

Alla ja Oleg Erfurt
poeg Erik     28.01.2013 

Anneli Kolgo-Makki ja Aivar Makki
poeg Aksel    31.01.2013

Marili Toots ja Andro Kalind
tütar Isabel    01.02.2013

Muudatused bussiliikluses

Alates 01. märtsist 2013 on planeeritud mõningatel idasuuna 
ava likel bussiliinidel sõiduplaanide muudatused.
 
Korrigeeritakse avalike liinide nr 104, 104A, 104B, 106A, 143 ja 152B 
sõiduplaane. Toimuvad muudatused ida suunal.

104 Tallinn – Kostivere korrigeeritakse sõiduplaani 
Muudatus tööpäeval:
 väljumine peatusest Kostivere kell 18.30  19.45

104A Tallinn – Loo – Kostivere korrigeeritakse sõiduplaani 
Muudatus tööpäeval:
 väljumine peatusest Kostivere kell 20.30  18.30

104B Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere – Haljava 
korrigeeritakse sõiduplaani
Muudatus tööpäeval:
 väljumine peatusest Balti jaam kell 17.45  17.55

106A Tallinn – Loo – Lagedi korrigeeritakse sõiduplaani
Muudatus tööpäeval:
 väljumine peatusest Lagedi kool kell 16.00  15.55

143 Tallinn – Anija – Kehra korrigeeritakse sõiduplaane
Muudatus tööpäeval:
 väljumine peatusest Kehra kell 20.10  18.30

152B Tallinn – Jõelähtme – Valkla – Kuusalu – Kolga – Loksa 
korrigeeritakse sõiduplaane
Muudatus tööpäeval ja laupäeval:
 väljumine peatusest Loksa kell 10.25  10.35

Muudatustaga seotud täpsem  info on üleval  Jõelähtme valla 
(www.joelahtme.ee) ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
(www.hytk.ee) kodulehel. 

Toimetus ootab kaastöid aadressil
ajaleht@joelahtme.ee

Oodatud on nii kirjutised kui ka fotod.

Reklaam aadressil reklaam@harjuelu.ee
tel. 6462214



OST
Ostan sõiduauto, võib vajada 
remonti. Tel. 5083933

Soovin rentida põllumaad. Nii 
söödis, kui ka haritud maad. 
Maakasutuse eesmärk on 
teravilja ja rapsi kasvatus. 
Parimad hinnad!!! Tel 513 7499

MÜÜK
Liuguksed ja riidekapid. 
Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad 
hinnad. Tel 522 1151, 
www.nagusul.ee

TEENUS
Korstnad, ahjud, pliidid. 
Ehitus ja remont. Pensio-
näridele soodustused. 
Tel 5624 9455 

Litsenseeritud korstna-
pühkimine ja pottsepatööd, 
küttekollete remont.
Tel 56 900 686, 
korsten.korda@gmail.com

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

Maja projektid. Ehitusluba, 
kasutusluba. Ehitusalane 
nõustamine. M. Mikk. 
Tel 5220023

TÖÖ
Noor pere vajab Manniva 
külas aeg-ajalt koduabilise ja 
lapsehoidja teenuseid. Lapsed 
3 ja 5 aastased tüdrukud. 
Lisainfo: Hannes, 5167208.
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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 alus.

(1005 kg).
Transport hinna sees!

Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831

info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

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

Aruküla tee 29, Jüri alevik, 

Rae vald

Neljapäeviti 

hammaste hooldus 

-10%!

Oleme avatud:

E-R 10.00-20.00

L 10.00-16.00

Tel: 607 5885

Mob: 513 1714

Kampaania kestab aprilli lõpuni. 

Tiptiptap OÜ
tegeleb Harjumaal, Jüri alevikus, mängu- ja 
spordiväljakute tootmise, müügi ja paigalda-
misega. Otsime oma töökasse kollektiivi 

mänguvahendite valmistajat/paigaldajat.

Kui tunned, et oled töökas, täpne, kohusetund-
lik ja hea pingetaluvusega, siis saada oma elu-
lookirjeldus (CV) meilile: info@tiptiptap.ee

Omalt poolt pakume: 
• töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist 
töötasu
• vajadusel väljaõpet
• kaasaaegseid töö- ja olmeruume ning töö-
        vahen deid
• toetavat ja sõbralikku kollektiivi


