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 Esmaspäeval, 4. märtsil 
allkirjastati Jõelähtme ja 
Rae valdade suurim ühis-
projekt Loo ja Lagedi 
alevike vahelise kerg-
liiklustee rajamiseks ja 
sõidutee remondiks.
Priit Põldma

Euroopa Regionaalarengu Fon-
di meetmest “Linnaliste piir-
kondade arendamine” finantsee-
ritav Harjumaa kergliiklusteede 
teemaplaneeringuga on kavan-
datud 4-kilomeetri pikkune 
kerg liiklustee Loolt Lagedile, 
mil lest 2,3 kilomeetrit on Jõe-
lähtme valla ja 1,7 kilomeetrit 
Rae valla haldusterritooriumil. 
Loo-Lagedi kergliiklustee raja-
mise riigihankel osales viis ette-
võtet, parimaks osutus ette-

võtete TREF Nord AS ja TREF 
AS ühispakkumine.

Lisaks eelkirjeldatud kerg-
liiklustee projektile remon di-
takse Jõelähtme vallas Maan-
teeameti rahastamisel Loo ale-
viku Vibeliku tee algusosa Saha 
tee – Vibeliku tee ristmikust 
kuni Spordi tee – Vibeliku tee 
ristmikuni, kuhu rajatakse ka 
jalakäijate ülekäigurada, ning 
uuendatakse tänavavalgus -
tust Maanteeameti põhja re-
giooni poolt rekonstruee ri ta-
vatel sõidu tee lõikudel ja rist-
mikel. Riigi hanke tulemusel 
kujunes Jõe lähtme poolse kerg-
tee ehituse maksumuseks 
390 057,62 eu rot.

Rae vallas ehitatakse välja 
Kooli tänavale ligi kilomeetri 
pikkune kaasaaegse valgustu-
sega kergliiklustee, mis läbib 
Lagedi aleviku keskust. Kerg-
liiklustee saab alguse Raadio-

jaama tee ja Kooli tee ristumise 
kohast ja kulgeb välja kuni 
Kuuse tänavani. Valgustatud 
kergliiklustee ehitatakse välja 
ka Linnu tee lõigule, mis algab 
Kooli tänavast ja kulgeb Rae 
valla piirini.

Oluliselt paremaks saab Rae 
vallas ehitustööde käigus ühis-
transpordi liikluskorraldus Lage-
di lasteaed-põhikooli ees, sest 
välja ehitatakse bussitasku koos 
ohutussaart sisaldava ümber-
keeramisplatsiga. Muuhulgas 
ehitatakse Lagedi lasteaed-põ-
hikooli esisele sõiduteele koos 
künnisega ülekäigurada ja tur-
valisuse tagamiseks paigal da-
takse ülekäiguraja kõrvale sõidu-
tee äärde torupiire, et takistada 
koolilaste hooletut teeületust. 
Rae vallavalitsus rahastab teede-
ehitust summas 376 091,31 eu-
rot.

Ehituse kogumaksumuseks 

kujuneb pisut üle kolme miljoni 
euro. Sõltuvalt ilmastikutingi-
mustest algab ehitus 15. aprilli 
paiku ja lõpeb kooliaasta algu-
ses 1. septembril 2013.

Ehitustööde käigus saavad 
oluliselt paremaks just ühis-
transpordi, ratturite ja jala-
käijate liiklemistingimused nii 
Jõelähtme kui ka Rae vallas.

Pronksiaegsed kivikalmed Rebalas

Volikogu töömailt

Paplite ajastu lõpp

Neeme küla tegemised

Irus tehakse prügist 
elektrit

Peatselt algab Loo-Lagedi tee-ehitus

 Mõned kilomeetrid 
Tallinnast Peterburi 
maanteed mööda välja 
sõites, märkab tähele-
panelik paremal teeservas 
Rebala muuseumisse 
juhatavat viita. 
Styna Eerma
styna@harjuelu.ee

Mille poolest see koht nii 
eriline on? 
Küsimustele vastab Rebala muu-
seumi juhataja Janek Šafra-

novski: Iga koht on eriline. 
Pigem võiks öelda varasema 
ajaloo seisukohalt väljapaistev. 
Uhkustamiseks võiks alustada 
“kõigedest” – kõige vanemad 
põllud, kõige vanemad kivi-
kalmed, kõige suurima pind-
alaga linnamägi, kõige tihedam 
muinasaegne asustus ja lõpuks 
kõige suurem muinsuskaitseala. 
Külastajate köitmiseks on selli-
sed hüüdlaused olulised. Ise 
pean selle kandi peamiseks veet-
luseks seda, et siinse maastiku 
näitel saab kokku suurepärase 
loo inimasustuse arengust. Ala-
tes sellest, kuidas jääaeg mõju-

tab tänaseni rannajoone muu-
tumist ja on sellega mõjutanud 
ka  inimasustuse muutumist. 
Seda eelkõige rannikul ja kivi-
ajal. Pronksiajal algas ula tus-
likult põllumajanduslik eluviis 
algus, mis muutis kardinaalselt 
nii maastikku, kui ka inimese 
loomust. Kaubanduse osa täht-
suse suurenemisel muutus 
Jägala jõe suue oluliseks kauba-
sadamaks, kuhu hakati kind-
lustusi rajama juba pronksiajal. 
Hiljem  rajati siia oma aja kohta 
hiiglaslik kants. Põllumajanduse 
arenedes tekkis vajadus põl-
dude väetamisel siinsamas 

maapõues leiduva fosforiidi 
järele ja selleks tuli kõik eelnev 
suures osas pahupidi pöörata. 
Ja kindlasti on loo oluline tege-
lane arheoloog Vello Lõugas, 
kelle eestvõitlemisel mainitud 
maastikurüüste suures osas 
peatus ja Eesti kultuurmaastike 
kaitses omal ajal maailmas 
esirinda tõusis.

Kui vanad on leitud 
kalmed? Millal ja kuidas 
need leiti? 

Muuseumi kõrval on pronk-
si aegsete kivikirstkalmete osa-
lised rekonstruktsioonid. Osa li-

sed nii selles mõttes, et need 
taastati osaliselt ja ka selles 
mõttes, et siin leidunud või lei-
du vatest kalmetest on taastatud 
vaid osa. Kalmed tulid päeva-
valgele seoses Leningradi maan-
tee teise sõidusuuna rajamisega 
kaheksakümnendate alguses ja 
nende kaevamine ning rekons-
truktsioon seiskas tee ehituse 
kolmeks aastaks. Rajati need 
üle kolme tuhande aasta tagasi 
kolmesaja aasta jooksul. Kuna 
praeguste andmete põhjal on 
need vanimad Eestis, siis on 
tege mist ka vanimate kivi ehi-
tistega.  Loe edasi lk 3.

Pildil vasakult: Tõnu Vilipuu (TREV Nord AS), Mart Võrklaev (Rae valla -
vanem), Kaupo Sirk (Maanteeameti peadirektori asetäitja), Andrus  
Umboja (Jõelähtme vallavanem).  Priit Põldma 

Rebala muuseumi juhataja Janek  Šafranovski viitab pildile seinal. Vana Leningradi maantee ehituse käigus leiti kivikalmed.  Styna Eerma

Jõelähtme VII 
rattamaraton 
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Kevad!?
K ui tavaliselt tuuakse üles tõusmis-

pühadeks tuppa ju ba urbadega 
oksad, siis täna vune talv ei soovi kuidagi 
taan duda. Kui kellelgi tekib kahtlusi 
selle kohta, kas suvi üldse tulebki, siis 
selliseid kahtlejaid vallamajast ei leia. 
Suviste plaanide seadmine käib täie 
hooga…

K ostivere kooli remondi kõrvale 
asub varsti ka veel teine suur ehi-

tus, milleks on Loo-Lagedi tee ehitus. 
Leping on sõlmitud ja kui ilmataat 
vähegi lubab, siis 15. aprillil peaks 
ehitustegevus algama. Ja nagu iga ehi-
tusega, siis vaatamata väheke rasken-
datud liiklemisele kahe aleviku vahel ehitusperioodi vältel peaks 
sügiseks valmima igati eeskujulik “eurotee“.

L oo alevik saab avarama vaate ka nii mõneski paplite poolt 
varjatud paigas. Pikemalt tehtust ja plaanidest räägib allpool 

kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas.

E elmisel aastal edukaks kujunenud laste suvine töömalev jätkab 
ka tänavu. Täpsema ajakava ja üleskutse leiate neljandalt 

leheküljelt. Sarnaselt töömalevaga annab töist kogemust lastele 
ka õpilasfi rma. Esimene selline tore pääsuke on Loo koolil juba ette 
näidata.

J äätmeenergia tootmine Iru küla naabruses on käivitunud. See -
kordne ettevõtte lugu ajalehe peateemana kirjeldabki jäätme-

energia tootmist lähemalt. Tundub küll, et see  tegevus on igati täna-
päevane ja ohutu.

K ui talveperioodil olid tihtipeale sobivad tubased tegevused, 
näiteks  ragistada ajusid mälumänguga, siis oma valla muuseu-

mit kutsub soojade ilmade saabudes uudistama Janek Safranovski 
nii muuseumihoonesse kui ka väljapoole. Huvitavaid väliüritusi kogu 
vallas korraldab muuseum ka läbi suve.

K aks rallit on ka tulekul. Esimene neist Kostivere Kultuurimõisas ja 
kannab Pärandiralli nime ning teine juba rohkem võiduajamise 

moodi – Jõelähtme VII rattamaraton. Loodetavasti jagub uudista-
jaid ja osavõtjaid mõlemale üritusele rohkesti. Omamoodi kevade-
kuulutajaks on alati olnud ka “Teeme ära“ üritus. Jõelähtme vald 
on alati silma paistnud rohkete osalejate poolest. Seame varakult 
töökindad valmis ja loodame, et selleks ajaks on ka õues siis juba 
soojem. Töökat sagimist peagi reaalselt saabuval kevadel!

Priit Põldma

Priit Põldma

 Jõelähtme valla 2013. 
aasta eelarve võttis voli-
kogu vastu jaanuari 
volikogu istungil.

Andrus Umboja,
Jõelähtme vallavanem

Samas pole eelarve menetlus 
ühe volikogu istungi küsimus, 
vaid tulenevalt seadusest tuleb 
eelarve eelnõu vallavalitsuse 
poolt volikogule üle anda juba 
vähemalt üks kuu enne järgmise 
eelarveaasta algust. Seega andis 
vallavalitsus 2013 aasta eelarve 
eelnõu volikogu menetlusse 
juba 2012. aasta novembri voli-
kogu istungil ning see läbis 
esimese lugemise detsembri 
volikogus ning teise lugemise 
koos vastuvõtmisega käesoleva 
aasta jaanuari volikogus. Eel-
arve on valla toimimises jooksva 
aasta kõige olulisem dokument, 
kuivõrd paneb paika, mis sel 
aasta vallas tehtud saab.

Nagu ikka, on eelarvel kolm 
olulist osa, need on tulud, fi-
nantseerimistehingud ja kulud. 
Kahe esimeseta ei saa kulutada, 
sellest tulenevalt käsitleme neid 
esimeses järjekorras.

Nii riigis, omavalitsuses kui 
ka igas perekonnas kehtib üks 
reegel – kulutada saab just nii 
palju, kui palju on sul sisse-
tulekuid. Valla eelarve tulud 
koosnevad enamuses osast mak-
sutuludest ehk sellest kui palju 
meie oma inimesed oma töö ja 
vara maksudest teeninud on.

Jõelähtme valla 2013. aasta 
eelarve tulude kogumahuks on 
kavandatud 6 770 378,45 eurot, 
millest 76,34% moodustavad 
maksutulud, 6,29% moodus-
tavad tulud kaupade ja teenuste 
müügist, 14,37% saadavad toe-
tused tegevuskuludeks ning 
3,0% moodustavad muud tege-
vustulud. Kui vaadata võrdlust 
varasemate aastatega, siis tulu-
liikide osas suuri osakaalude 
muudatusi ei ole kavandatud.

Valla tuludest moodustab 
endiselt kõige suurema osa 

üksikisiku tulumaksu laeku-
mine. Võrreldes 2012. aastaga 
kavandame maksulaekumise 
tõusuks 5,6%. Sellest annab ca 
poole üksikisiku tulumaksu 
määra riiklik muudatus ehk ala-
tes 2013. aastast muutus oma-
valitsustele antava tulumaksu-
määra protsent. Kui varem oli 
see 11,4%, siis nüüd on see 
11,57% üksikisiku brutopal gast. 
Võib julgelt kinnitada, et oleme 
ka seekord planeerinud tulu-
maksu laekumiste kasvu, mis 
tuleneb rahvastiku kasvust ning 
majanduse elavnemisest tule-
nevast palkade kasvust, pigem 
konservatiivselt. Hetkel vaada-
tes jaanuari, veebruari ja märtsi 
tulumaksu laekumisi oleme 
olnud taas õigel teel, ehk kavan-
datud mahus on maks ka lae-
kunud.

Tähtsuselt teine tululiik on 
endiselt maamaks. Kuigi riik on 
selle maksuliigi osas teinud sel-
lest aastast olulisi muudatusi, 
siis seoses maksumäärade muu-
tusega kavandame maamaksu 
laekumist sel aastal samas ma-
hus, mis ka 2012. aastal. Maa-
maksu laekumise prognoos on 
840 000,00 eurot.

Oluline osa planeeritu ka-
van damisel on ka finantsee-
rimistegevusel. Siia all kuulub 
nii olemasolevate kohustuste 
tasumine kui ka uute suuremate 
investeeringute katteks laenude 
võtmine. Kohustuste suure ne-

mine 2013 aasta eelarves on 
planeeritud Kostivere kooli 
renoveerimise omaosaluse tar-
beks laenu võtmine summas 
682 762 eurot.

Jõelähtme valla 2013 aasta 
eelarve projektis on kulu -
de kogu mahuks kavandatud 
6 110 442,02 eurot, millest 
48,97% moodustavad personali-
kulud, 37,65% moodustavad 
ma jandamiskulud, 2,14% moo-
dustavad muud tegevuskulud 
ning 11,24% moodustavad eral-
dised tegevuskuludeks. Eel-
arvekulude osakaalud jäävad 
varasemate aastatega võrd se-
tesse proportsioonidesse.

Kui eelmistel aastatel oleme 
seoses “masuga” personali-
kulude osas kavandanud kas 
vähenemist või siis jäika kulude 
kasvu piiranguid, siis sel aastal, 
arvestades üldist survet palkade 
kasvuks ning paranenud olu-
korda majanduses, tuleb ka 
Jõelähtme valla asutuste töö-
tajate palgatingimused üle vaa-
data. Riiklikult on muudetud 
kahte alammäära, tõusis õpe-
tajate alampalk ning ka riiklik 
alampalk sai tõusu. Sellest 
tulenevalt on meie vallas kõi-
kide õpetajate palgad viidud 
jaanuarist alates vähemalt 715 
euroni ning alampalka saavate 
töötajate palgad 320 euroni. 
Teiste töötajate palgakasvu 
kavandame käesoleva aasta juu-
nist. Oleme selle tarbeks pan-
nud reservfondi vahendeid 
ning konkreetne palgakasv asu-
tuste ja töötajate lõikes saab 
selguse mais/juunis kui on 
teada ka esimese poolaasta 
maksutulude laekumised.

Olulisemad investeeringud 
on sel aastal taaskord planee-
ritud laste heaks. Sellest suu-
rema osa võtab Kostivere kooli 
rekonstrueerimine. Lisaks koo-
limaja korrastamisele saavad 
sinna uued ruumid ka raa ma-
tukogu ning perearst. Ehituseks 
kulub kokku ca 2,2 miljonit eu-
rot, lisaks veel uus sisustus. 
Eelarvesse oleme kavandanud 
Loo lasteaia ehituse jätkuks 

60 tuhat eurot hooviala korras-
tamiseks.

Suurimaks tee-ehitus pro-
jektiks vallas on sel aastal Loo ja 
Lagedi vahelise tee osaline 
rekonstrueerimine. Selle raa-
mes rajame koostöös Rae val-
laga ühise kergliiklustee kahe 
aleviku vahele. Jõelähtme val-
lale läheb see ehitus maksma 
390 tuhat eurot. Lisaks rekons-
tru eerib maanteeamet Vibeliku 
tee, lõigus Saha tee kuni Spordi 
tee ning Ilumäel lõigu, Lagedi/
Kostivere ristmiku ning Lagedi 
aleviku vahel. Suuremas mahus 
kavandame sel aastal teostada 
pindamistöid erinevates valla 
külades. Täpne teede nimekiri 
selgub peale kevadist sulamist, 
mil tuleb teha inventuur re-
monti vajavatest teedest ning 
seejärel selgub kui palju on 
võimalik teha uusi pindamisi. 
Sellest anname kindlasti üle-
vaate hiljemalt mai kuu valla 
lehes.

Jätkuvalt oleme planeerinud 
toetada valla vee-ettevõtjat Loo 
Vesi ühisveevärgi rajamiseks 
valla alevikesse ja küladesse. Sel 
aastal on planeeritud töid nii 
Kostiveres kui ka Kaberneemes. 
Tänavavalgustuse osas on pla-
nee ritud suurimad tööd Kaber-
neemes, kus jätkub küla pea-
tänava Kordoni tee valgustuse 
ehitus.

Kultuuriobjektidest saab 
tänavu suurima investeeringu 
Kostivere mõis, mille esifassaad 
saab sel aastal renoveeritud, 
maksma läheb see ca 50 tuhat 
eurot, sellest 32 tuhat saame 
toetusena riigilt.

Lisaks eeltoodule on kavan-
datud veel rida väiksemaid in-
vesteeringuid, toetusi ja tege-
vusi, millest saab ülevaate kui 
lugeda valla kodulehel olevat 
eelarve seletuskirja. Oluline on 
siinjuures kindlasti veel ära 
märkida, et sotsiaalse kaitse 
osas kavandame jätkuvalt 
maksta kõiki neid toetusi, mis 
ka varasematel aastatel vallas 
kehtinud on, eesmärgiga toe-
tada neid, kes abi vajavad.

Eelarve paneb paika, mis sel 
aastal vallas tehtud saab

Volikogu töömailt
 Jõelähtme Vallavolikogu 

7. koosseisu 45. istung 
28. veebruaril 2013.

• Nõusoleku andmine te hingu 
tegemiseks Jõelähtme Valla vo-
likogu liikmega. Anti nõusolek 
Jõelähtme valla ja Andrus Sepa 
vahelise tehingu tegemiseks ees-
märgiga oman dada Jõeläht me 
vallas Loo alevi kus asuva Kuu-
siku tee lõik 2 (ka tastri tunnus 
24504:003:0787) 0,06 euro eest.

• Jõelähtme valla jäätme hool-
duseeskiri. Uus eeskiri keh tes tati 
seoses nelja valla – Jõe lähtme, 
Raasiku, Rae ja Kiili – jäätmeveo 
ühtse piirkonna moo dustamise 
ja teenuste korral damisel ühise 
riigihanke läbi viimisega.

• Haldusülesande täitmise voli-
tamine ja lepingu sõlmi miseks 
volituste andmine. Voli tati mit-
tetulundusühingut Har ju maa 
Ühisteenuste Keskus täit ma 
riigihangete seaduse § 13-s sätes-
tatud korras korraldatud jäätme-
veo riigihankega seon duvaid 
üles andeid.

• Vallavara otsustuskorras koor-
ma mine. Seati hoones tus õigus 
Neeme Sadam MTÜ ka suks ja 
anti nõusolek kinnistu jaga-
miseks Jõelähtme vallale oman-
di õiguse alusel kuuluval kinnis-
tul Neeme sadam.

• Jõelähtme valla ühis vee värgi ja 
-kanalisatsiooniga liitu mise ees-
kiri. Uue eeskirjaga võib ühis vee-
värgi ja -kanali satsiooniga liitu-
mistasu võtta vaid kohaliku oma-
valitsuse volikogu otsusega mää-
ratud vee-ette võt ja, kes ta gab ela-
nikele ka veetee nuse osu tamise 

ja arvutab liitu mis tasu. Täpsus-
tati liitumistasu arvuta mise põhi-
mõtteid.

• Avalikult kasutatava koha liku 
tee kasutamise üle järele valve 
teostamiseks volituste and mine 
ja vallavalitsusele ot sus tus õi guse 
delegeerimine. Volitati teos tama 
järelevalvet Jõelähtme vallale 
kuuluvate ava likult kasu tatavate 
teede kasu tamise ja kaitsmise 
üle alljärg ne vaid Jõe lähtme Valla-
valitsuse ametnik ke: järelevalve-
amet nik, väärteo menetleja ja 
kom mu naal nõu nik.

• Vastus arupärimisele. Esi tati 
tabel, kus on välja toodud Jõe-
lähtme Vallavalitsuse (sh all asu-
tuste) 2012 aasta ärilised tehin-
gud vallavolikogu liik me tega ja 
vallavolikogu liikmetega seotud 
äriühingutega, Jõe läht me Valla-
valitsuse poolt valla volikogu liik-
metele makstud palgad ja muud 
tasud ning Jõe lähtme Valla va-
litsuse poolt teh tud väljamaksed 
valla valit suse või vallavolikogu 
liikme tega seo tud mittetulundus-
ühingutele.

• Vallavanema informat sioon. 
Vallavanem andis infor mat sioo-
ni tulumaksu laeku misest, tule-
vastest Kostivere kooli ja mõisa 
riigihangetest, hasartmängu 
mak  sust taotleta vast toetusest 
Kostivere lasteaia täiendava gru-
pi avamiseks, toi munud Eesti 
Vabariigi aasta päeva üritustest, 
Rebala kaitse ala uue põhi mää-
ruse ja piir joonte tutvustamise ja 
arutelu üritusest 06.03.2013 algu-
sega kell 18.00 ja MTÜ Ruu Küla-
seltsi kohtuvaidlusest Kesk kon-
na  ametiga.

Ülevaate koostas
Priit Põldma
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Uskumuste kohaselt ületab siit ilmast lahkuv inimene hingena Toonela jõe ning mõned usuvad, et toonekurg toob lapsi. “Eluring” Rebala muuseumi seinal. 

Pronksiaegsed kivikalmed Rebalas
Algus lk. 1

Mida kalme üldse tähen-
dab?

Kalmed on olemuselt monu-
mentaalhauad nagu Egiptuse 
püramiididki või hilisemad krist-
likud hauakabelid. Mõte seis-
neb siin elanud inimeste täht-
sustamises ja mälestamises 
järel tulevatele põlvedele. Arvan, 
et senine tegevus nende uuri-
mise ja eksponeerimise osas 
täidab igati samu eesmärke. 

Kuidas tekkis Rebala 
muuseum ja mida selles 
eksponeeritakse?

Muuseum tekkis siia 1993. 
aastal seoses riikliku muin sus-
kaitseala arendamise plaani-
dega. Õige pea riik tüdis sellest 
ja edasi tegutses muuseumiga 
Jõelähtme vald. Praegu ope-
reerib muuseumi koostöös 
vallaga Jägala Linnamäe MTÜ.

Muuseumis püüame täp se-
malt jutustada eelpool jutus-
tatud lugu ja muuseumile koha-
selt saavad huvilised näha ka 
vanu asju. Ja need on ikka tõe-
liselt vanad.

Milline võib olla maastiku-
kaitseala saatus? 

Muinsuskaitseala pärast 
olen hetkel mures. Minu hin-
nangul ei ole meie riik suutnud 
kultuurmaastiku kaitsmisel 

ajaga kaasas käia ja praeguse 
olukorraga ei saa rahul olla ei 
kohalikud elanikud ega ka aja-
loost hoolijad. Hetkel on tunda 
riigi poolt käegalöömist, millest 
on kahju. Mujal maailmas on 
sarnased protsessid küll hoopis 
teisesuunalised.

Miks on oluline korraldada 
ajaloofestivali?

Ajaloo matka/festivali kor-
raldamise eesmärgiks on proo-
vida inimestele siinset ajalugu 
huvitavaks teha ja propageerida 
mõtet, et ajalooliselt ei ole olu-
lised vaid maa sees olevad ese-
med. Maastik ise peidab endas 
palju huvitavaid informatsiooni, 
mille kätte saamiseks võib nii 
maastikul jalutada või ka pelgalt 
kaarte uurida. Mida rohkem me 
neid lugusid teame ja hindame, 
seda väärtuslikumaks ka maa 
ise muutub. Ka nii on võimalik 
maastikku ekspluateerida!

Millal festival toimub? Mis 
tegevusi planeeritakse?

Meie üritus, mille nimi on 
“Trans Riffarrica – matk läbi aja-
loo”, algab ja lõppeb Jägala 
linnamäel, mis on kindlasti sel-
lele ambitsioonikale nimele 
igati vääriline koht. Kohal on 
külalised nii kiviajast kui vii-
kingiajast, arheoloogid, käsi-
töölised, muidu jutuvestjad. 
Osalised saavad kaardi, mille 

järgi saab leida endale huvitava 
ja sobiva teekonna. Võib ka 
terve päeva Jägala linnamäel 
veeta kui matkamine ei sobi. 
Kindlasti saab ka ise millegi 
tegemisel kaasa lüüa. Kontserdi-
laval on peaesinejaks Zetod.

Siinkohal kasutan võimalust 
teha üleskutse inimestele, kes 
tahaksid ürituse korraldamises 
vabatahtlikuna kaasa lüüa. 
Kuna matkale on oodata hulga-
liselt inimesi väljast poolt Jõe-
lähtme valda, oleks tore kui 
leiduks inimesi, kes tahaksid 
aidata kohalikke väärtusi tut-
vustada. Pakun omalt poolt 
algatuseks 7. aprillil ekskur-
siooni Jägala linnamäel, algu-
sega keskpäeval. Kõik huvilised 
on oodatud!

Pronksiaegne oimuehe kaunistas  
tolleaegseid naisi. 

Rebala muuseumis puudub külalisteraamat. On külaliste sein.  3 × Styna Eerma
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 Eelmisel aasta sai 
töömalevas tööd 53 noort. 
Sellel aastal saab tööd 72 
noort.  Kui soovid osaleda 
töömalevas, võta ühendust 
rühmajuhiga. Vajalik on ära 
täita nõusolek ja täis kas-
vanud hooldaja avaldus. 

Margit Väikmeri,
lastekaitse- ja noorsootöö vanem-
spetsialist

Venitada paberitega ei tohi, 13-
14 aastastel noortel on vaja 
saada Töökaitseinspektsioonist 
tööluba, mille taotleb laste-
kaitse- ja noorsootöö vanem-
spetsialist. Ilma tööloata Jõe-
lähtme vallavalitsus töölepingut 
ei sõlmi. Makstav tasu on  mii-
nimumpalga alusel vastavalt 
töötatud tundidele. Töötasu 
kantakse üle omanimelisele 
pangak ontole. Töölepingud, 
ohu tusnõuded – kõik peab ole-
ma nagu kellavärk. Ümbriku-
palka ei maksta. 

Töömaleva eesmärk on 
pakkuda noortele meeskonna-
tööoskusi arendavaid, isiklikku 
eduelamust ja toimetulekut 
toetavaid, füüsilist tervist tugev-
davaid, loovust rakendavaid ja 
silmaringi laiendavaid tegevusi. 
See annab võimaluse osalejatele 
viibida välitingimustes ja seega 
hoida eemale arvutitest.

Läbi töö teadvustavad noo-
red endale, et raha teenimine 
on raske ja seetõttu tuleb raha 
targasti kulutada. Samuti tuleb 
anda kogukonnale võimalus 
hinnata noorte töid ja tegemisi 
ning näidata, et noored ei ole 
passiivsed.

Noorsootöö strateegia koha-
selt on noorte töökasvatus mit-
mekesiste meetmete kaudu 
noor te tööhõivevalmiduse tõst-
mine ning noorte olukorra 
parandamine tööturule sisene-
misel. Läbi töömaleva arenevad 
noortes erinevad sotsiaalseid 
oskused nagu suutlikkus ennast 
teostada, toimida teadliku ning 
vastutustundliku kodanikuna, 
teha koostööd teiste inimes -
tega erinevates situatsioonides, 
aktsep teerida inimeste erine-
vusi ning arvestada neid suht-
lemisel. Töö aitab mõista oma 
nõrku ja tugevaid külgi ning 
hinnata iseennast.

Ettevõtted kellel on pakkuda 
suveks tööd noortele, siis palun 
andke teada tel. 5343 3303 
Margit Väikmeri.

Jõelähtme töömalevad 
sellel suvel
2 rühma Lool: 
I vahetus 17.06-28.06; 
II vahetus 05.08-16.08
Marilyn Uleksin, tel  5666 2445
loo.noortekeskus@gmail.com
2 rühma Kostiveres: 
I vahetus  17.06-28.06; 
II vahetus 05.08-16.08
Anneli Birkholtz, tel 5853 8848
kostiverenk@joelahtme.ee
1 rühm Neemel 17.06-21.06
Kärt Toompuu, 
kart.toompuu@hotmail.com
Tel 58 094 756
2 väikest rühma Kaberneemel: 
I vahetus 25.06-29.06; 
II vahetus 30.07-03.08
Jana Aasla, tel 5175894
aaslajana@gmail.com

Töömalev 
alustab 
taas

 Aastad 2012 ja 2013 on 
olnud Loo ning Kostivere 
alevikes vanade paplite ja 
muude aastaid hooldamata 
kolepuude elude lõppemise 
aeg.

Indrek Mäeküngas,
kommunaalnõunik

Loo aleviku eestseisuse 2. ok-
toobri 2012 koosolekul otsustati 
korraldada alevikus kasvavate 
paplite likvideerimine. Oluliseks 
põhjuseks oli paplite õietolmu 
allergeenne toime paljudele ini-
mestele ning õietolmust tulenev 
õhu- ja kesk konna reostus. Kui 
õietolm puu otsast alla kukku-
des on õrn ja dekoratiivnegi, 
siis teetolmu ja muu sodi ning 
niiskusega segunedes muutub 
see rõvedaks saastaks. 

Suuremahuliste haljastus-
tööde kavandamisel kutsus vald 
nõuandjateks oma ala tipp-
spetsialistid Tallinna Botaanika-
aiast ning asutusest Kadrioru 
Park.

Väga põhjalik arvamus koos-
tati ca 45 aastat tagasi istutatud 
Kostivere berliini paplite sei-
sundi kohta. 14-15 m kõrguste 
ja rinnasümbermõõduga kuni 
160 cm puude võrades oli palju 
kuivanud oksi ja mitmete puu-
de tüved olid vigastatud. Puude 
lisapungadest arenenud võra-
harud olid tüvedele üsna nõr-
galt kinnitunud ning seega tor-
mimurruõrnad. Lisaks sellele 
esi nes enamustel puudel koore-
põletik ning aja jooksul tehtud 
võralõikuste käigus tekkinud 
oksatüükad olid visuaalselt 

väga ebadekoratiivsed, seda 
eriti sügis-talvisel ajal.

Kostivere aleviku aktiiv koos 
vallaga korraldasid Liukivi põik-
teel suurte ja ülekasvanud pap-
lite likvideerimise ning uute 
4-5 m kõrguste sangleppade 
istutamise, tänu millele aleviku 
üldmulje muutus senisest tun-
du valt paremaks.

Loo aleviku keskuses bussi-
peatuse ja kaupluse vahelisel 
haljasalal ning Saha tee 4 ja 6 
esisel haljasalal likvideeriti ca 
10 vana paplit ja muud vana 
kõrghaljastus aastal 2012 ning 
istutati poopuud ning deko ra-
tiivsed kadakad. 

Sel aastal korraldas vald 
kolme suure ca 45 aastat tagasi 
istutatud paplisalu likvi deeri-
mine vastavalt Kuusiku tee ja 
Saha tee 1 elamu vahelisel alal, 
staadioni kõrval ning polik-
liiniku kõrval.

Vald kavandab likvideeritud 
puude asemele asendusistutust 
ning püüab arvestada aleviku 
eestseisuse ja aleviku elanike 
soove.

Suuremahulised haljastus-
tööd on üldjuhul väga kallid 
ning kui vald oleks pidanud 
tasuma haljastusfirmale puude 
likvideerimise ja äraveo eest, 
oleks kõik tööd jagunenud tule-
vaste aastate peale.

Tänu uuele tehnoloogiale 
soojamajanduses on tekkinud 
ettevõtted, mis tegelevad hakk-
puidu tootmisega Väos asuva 
Tallinna Elektrijaama tarbeks. 

Koostöös ettevõttega OÜ 
Bioenergia ja tänu väga osavale 
ning tublile saemehele Raivo 
Kaimale sai alevike vana kõrg-
haljastus likvideeritud valla 

jaoks tasuta tänu sellele, et 
mahavõetud puitmaterjalist 
tehtud hakkpuidu ostab elektri-
jaam kütuseks. 

Viimane suur papliterivi 
Lool Vibeliku tee ja Lagedi tee 
ääres asub riigimaantee tee-
maal. Tänu valla poolt tehtud 
pöördumisele korraldab tee 
haldajaks olev Maanteeameti 
põhja regioon ca 200 papli ja 
muu teed kahjustava puu likvi-
deerimise. Oma otsa leiavad ka 
5 paplit Vibeliku tee alguses 
Pärna tee ristmiku juures.

Loo ja Kostivere haljastuse 
uuendamise eelduseks oli va-
nade ning hooldamata puude 
likvideerimine. See on vägi-
valdne tegevus eluslooduse, 

samuti neid puid aastaid tagasi 
istutanud Tallinna Näidis lin-
nuvabriku ja Kostivere sovhoosi 
tublide töötajate töö vastu. Istu-
tati neid puid ju peale tavatöö-
aega heakorrastustundide tege-
misel ehk töötajate vaba aja 
arvel, et mitte ilma jääda tege-
mata töötundide tõttu oktoobri-
pühade preemiast.

Mul tekkisid seosed J. R. R. 
Tolkieni kultusliku triloogia 
“Sõrmuste isand” alusel tehtud 
filmidega, milledes väga kurjad 
ja koledad orki-nimelised ole-
vused võitlesid Enki-nimeliste 
vanade kõndivate ning rääkivate 
puudega elu ja surma peale. 
Paljud Enkid leidsid oma otsa 
kurjuselinna sepikoja koldes, 

paljud võitlusvõimelisemad 
jäid aga elama peale headuse 
võitu kurjuse üle.

Loo ja Kostivere vanad puud 
leiavad oma lõpliku otsa elektri-
jaama küttekoldes selleks, et 
nooremad ja istutatavad puud 
saaksid edasi elada.

Ja veel üks seos.
Aastal 2012 maalis tunnus-

tatud kunstnik Tõnis Saadoja 
teater NO99 fuajee 50 ruut-
meetri suuruse mustvalge lae-
maali. Maalil on kujutatud ilu-
said suuri vanu puid ning see 
laemaal on kui ood ja pühendus 
neile. 

Kindlasti ka meie seast lah-
kunud Loo ja Kostivere vanadele 
puudele.

Paplite ajastu lõpp 
Repro autor on Stanislav Stepaško

Loo  aleviku likvideeritud paplid. Indrek  Mäeküngas



 Pühapäeval, 10. märtsil 
selgusid Jõelähtme valla 
15. mälumänguturniiri 
üldvõitjad.

Priit Põldma

Kokku toimus Jõelähtme rahva-
majas kolm vooru, millest kahe 
parema vooru tulemuste põhjal 
selgitati välja parimad mälu-
mängurid vallas. Traditsioo-
niliselt viisid turniiri läbi Indrek 
Salis ja Jevgeni Nurmla. Kol-
manda vooru sissejuhatuseks 
vaadati Jõelähtme Lava Grupi 
etendatud A. Tšehhovi “Abielu-
ettepanekut” ja esimesed küsi-
musedki esitati nähtud eten-
duse põhjal.

Kohalviibinute arvates esi-
tati viimases voorus võrreldes 
eelnevatega keerulisemaid küsi-
musi, millest siiski enamiku 
puhul, nagu tavaks, ei olnud 
eesmärgiks mitte niivõrd kon-
trol lida võistkondade teadmisi, 
vaid hoopis loogikat. Küsimused 
olid esitatud mitmete vihjetega 

ja tihtipeale sai vastuseid tule-
tada hoopis huvitavate loogiliste 
mõttekäikude kaudu.

Jõelähtme valla 15. mälu-
mänguturniiri parimad on:

1. koht – võistkond Vana 
Kala koosseisus Peeter Pill, 
Aleks Leonidov, Kalle Pürjemaa 
ja Arvo Leonidov.

2. koht – võistkond O3 
koosseisus Andrus Umboja, 
Ester Põldma ja Priit Põldma

3. koht – võistkond Sambu 
koosseisus Tarvo Välba, Rain 
Päären ja Angela Mooste

Voorude võitjad olid:
1. voor (13. jaanuaril) – 

võistkond Vana Kala koosseisus 
Peeter Pill, Aleks Leonidov, Kalle 
Pürjemaa ja Arvo Leonidov.

2. voor (10. veebruaril) – 
võistkond O3 koosseisus And-
rus Umboja, Ester Põldma ja 
Priit Põldma

3. voor (10. märtsil) – võist-
kond Juhan koosseisus Meelis 
Välk, Irja Kingsepp ja Raimo 
Sau
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Jõelähtme valla 
15. mälumängu 
tulemused

ÕF PUKO  

 Neeme küla osales 
Kohaliku omaalgatuse 
programmi (KOP) kaardi-
komplekti koostamise 
programmis ning pääses 
väljavalitute sekka!

Sirje Põllu,
Neeme külavanem

MTÜ Kodukant Harjumaa koos-

tas 2012. a aktiivsemate Harju-
maa külakogukondade abil ja 
KOP-i rahalisel toel kaardi-
komplekti “Külastuselamused 
Harjumaa külades”. Kaardi-
komplekti koostamise eesmär-
giks pole reklaamida lihtsalt 
ilusaid kohti Harjumaal vaid 
näidata, milliseid kodukohaga 
seotud kogukonnateenuseid 
suudavad kohalikud külaseltsid 
oma küla inimestele ja väljast 
tulijatele pakkuda. Edukamad 

on need, kes suudavad koha-
likku omapära ära kasutada ja 
seda pakkuda selliselt, et see 
soodustaks kohapeal ette võt-
likkuse ja ettevõtluse teket. Ko-
halikud töökohad tugevdavad 
ka kogukonda. Kodukant Harju-
maa juhatuse ringsõidu järel 
tehtud üleskutsele reageeris 25 
külakogukonda.

Eesmärgiks oli saada igast 
Harjumaa vallast kaks küla-
kogukonda oma teenuseid tut-

vustama, aga kahjuks ei olnud 
nii aktiivset tagasisidet. Loo-
dame, et aktiivsemate eeskujul 
mõistavad edaspidi ka need, 
kes seni on kõrvale jäänud, et 
ühisest tegutsemisest on kasu 
kõigile.

Projektiga liitunud külade 
kohta saad infot veebilehelt 
http://www.kodu kant har ju-
maa.eu/

Tänud selle projekti eest-
vedajatele!

Neeme küla tegemised!

Mälumängu fenomen 
Jõelähtmes

 XV. mälumänguturniirile 
on kriips alla tõmmatud. 
Mälumängurite definit-
sioon: “Üks iseseisev punt 
tarkpäid, kes hulganisti 
koos moodustavad ühel 
lainel loksuva vaimuka ja 
terase taibuga seltskonna” 
(artikli autori loominguline 
välgatus).
Maie Ramjalg

Milline nauding – tulla kokku, 
lüüa oma teadmised letti, tunda 
närvikõditavat pinget õigete 
vastuste kuulamisel, vaikselt 
vanduda kui viimasel hetkel 
just õige vastus valega asen-
datud (Jevgeni Nurmla tänita-
mise leivanumber) ja juubel-
davat võidurõõmu, kui oled 
üksinda suutnud hiilata oma 
intellektiga.

Jevgeni Nurmla (üks turniiri 
juhtidest) ei nunnuta kedagi. 
Lajatab otse ja halastamatult 
kui midagi enesestmõistetavat 
on puusse pandud. Samas tema 
küünilisuse piiril mänglev huu-
mor ja Indrek Salise rahulik-

lepitav naeratus on kindlasti 
üks neid jõude, mis rahva jälle 
aasta alguses lauakeste taha 
lennutab.

Olge terved, kallid kaas-
mängijad ja võitlejad!

Oleme harjunud, et Aleks 
Leonidovi võistkond, Juhan ja 
Jüri “Vana Habeme” võistkond, 
Meelis Välk  “Juhani” võistkond, 
Sambu võistkond Haljavast 
tavaliselt esikohtade eest rüga-
vad, kuid sel aastal kerkis tuhast 

O3 võistkond vallamajast (And-
rus Umboja, Priit ja Ester Põld-
ma) endale kohti nõudma. See 
ongi põnev. Igal turniiril võib 
olla üllatusvõitjad.

Stabiilne on jäänud viimane 
koht, mille eest kannab truult ja 
andunult hoolt Lavagrupi  hääle-
kad ja andekad. Viisakalt loovu-
tatakse paremad kohad küla-
listele. Meile piisab ka mängu-
ilust. (Aga punktid on ka ikka 
olulised.)

“Kurdile laulmine, pimedale 
tantsimine ja lolliga rääkimine 
on kolm narri tegu”.

Küsimus: mis maa vanasõna 
see on?

Ma tänan südamest oma 
valla mälumängureid, kes on 
end Jõelähtme rahvamaja kuld-
ürituste nimekirja raiunud.

Kohtumiseni, armsad sõb-
rad!

2013. aasta mälumängu turniiril osalejad. Priit Põldma

 Loo Keskkoolis tegutsev 
ÕF PUKO on pälvinud palju 
tähelepanu ka väljaspool 
kooli. PUKO on käinud kahel 
suuremal laadal, kus on 
olnud konkurente nii Eestist 
kui välismaalt. Firma on 
osalenud ka Loo kooli jõulu- 
ja sõbrapäevalaadal.
Hanna Heiste,
Loo kooli 11. klass, õpilasfi rmast PUKO

Esimeseks laadaks oli Pärnumaa 
jõulud 2012. Firma liikmed said 
endale palju kogemusi müügiga 
ning võtsid osa TÜ Pärnu Kolled-
žis toimunud seminarist. Pär-
nust saadi aukiri kõige kooli-
kasutuslikuma toote eest ja 
jäädi teiseks käibe suuruse poo-
lest. “Kristiine laadal oli rekor-
diline arv õpilasfirmasid (160 
õpilasfirmat). Laadal osales 
neli õpilasfirmat Loo koolist – 
ÕF Valgusabi toodab valgus-
tavaid järjehoidjaid, ÕF Kor ko-
dill teeb veinikorkidest huvi-
tavaid tarbe esemeid ning ÕF 
SitPad val mistab küünlaid,” 
mainis fi nants juht Claudia 
Randmeri.

ÕF PUKO tekkis kui kool 
pak kus välja võimaluse teha 
uurimistöö asemel õpilasfirma. 
Mõte tootest tuli võttes arvesse 
kooli võimalusi tööõpetuse klas-
sis. “Pikkade proovitööde tule-
mu sena leidsime meile kõige 
sobilikuma toote – puitpastaka,” 
lausus tootmisjuht Martin Pal-
mik. Soov oli lisada pastakatele 
midagi omapärast ning otsus-
tasime õmmelda igale pastakale 
koti.

“Õpilasfirma tahtis inves-
teerida raha millegi vajaliku 
jaoks ning otsustas iga pastaka 
ostult 10% annetada SA Tallinna 
Lastehaiglale,” sõnas firma di-
rek tor Kristin Kaste.

“Kui soovite tutvuda too-
tega, leiate õpilasfirma face-
bookist: www.facebook.com/
OfPuko. Meid saab külastama 
tulla mais toimuvale Loo laa-
dale,” teatas reklaamijuht Geido 
Rekkaro.

Suured tänud õpetaja Gun-
nar Richterile meie juhendamise 
eest ning õpetaja Urmas Pohla-
kule meeldiva koostöö ja abi 
eest.

ÕF PUKO liikmed on Kristin 
Kaste, Claudia Randmeri, Han-
na Heiste, Martin Palmik, Geido 
Rekkaro.

Õpilasfirma PUKO Loo koolis

Neeme küla postkaardi konkursi võitnud foto.   Bioniina



IRU
NR. 189

MÄRTS 2013
6

 Iru elektrijaama vast-
valminud jäätme energia-
plokis algasid segaolme-
jäätmete katsepõletused. 
Styna Eerma,
vallaleht@joelahtme.ee

Baltimaade esimesse jäätme-
energiaplokki toob jäätmeid 
prae gu 50 prügiautot päevas.

“Iru jäätmeploki käivitamine 
sujub plaanipäraselt ning kui 
katsepõletused mööduvad edu-
kalt, alustab jäätmeplokk elektri 
tootmisega aprillis ning täis-
võimsusel tööd umbes jaani-
päevast,” sõnab Eesti Energia 
juhatuse liige Raine Pajo. 

Jäätmete taaskasutus
“Uskusime, et tegemist on 

kõva elektritootmise projektiga, 
kuid selle kahe aasta jooksul, 
mil projekt on arenenud on 
selgunud, et tegemist on pigem 
keskkonna-alase projektiga,” 
räägib Pajo. Tema sõnul on see 
asjaolu iseenesest hea, sest 
tänaseks on kogu Eesti jäät-
mekäitlus 180 kraadi muutunud 
ning prügist elektri ja soojuse 
tootmine on taaskasutus. “Eu-
roopas on selliseid jaamu vaid 
400,” ütleb Pajo.

Selgub, et prügi põletamisest 
saadakse kolm korda enam 
soojust kui elektrit. 

Pajo sõnul tarbib Irus põle-
tatud prügist toodetud elektrit 
Paide linna suurune hulk ela-
nikke, toodetut soojus katab 
aga 30% Tallinna soojus vaja-
dusest. Soojusenergiat hakkab 
Eesti Energia edastama Tallinna 
ja Maardu elanikele kaug kütte-
võrgu kaudu ning senisest um-
bes neljandiku võrra soodsa-
malt.

Pajo sõnul moodustab kaks 
kolmandikku hoonest nn vana 
osa, milles oleva soojus võimsu-
sega võiks ära kütta paar Tal-
linna linna soojustarbivuse 
jagu, kuid see arendus on raja-
tud gaasile ja kuna gaasihind 
on täna väga kõrge, ei suudeta 
konkureerida. “Kõik uued aren-
dused tehakse tänapäeval hak-
ke puidule, mitte masuudile või 
gaasile põhinevat. See kütuste 
hinnavahe on niivõrd suur,” 
selgitab ta.

Iru elektrijaama arendusjuht 
Urmo Heinami sõnul on ener-
giatootmisprojekt märgilise 
tähendusega. “Tänane tootmis-
portfell on väga põlevkivikeskne, 
kuid meie vaatame  mitme kesis-
tamise nurga alt, sest võib teha 
ka muid projekte, mis ei ole 
ainult põlevkivi baasil,” seletab 
Heinam. “Sotsiaalses mõttes on 
tegemist parima jäätmete taas-
kasutus projektiga, kuid meie 
jaoks on firma siiski väärtust 
loov äriprojekt,” räägib ta. 
“Kokku investeeriti 105 miljonit 
eurot, tasuvusaeg on laias laas-
tus kümme aastat,” hindab 
Heinam.

Prügi põletamise protsess
Siia saabuvad prügimasinad 

läbivad radioaktiivsuse detek-
tori, et koormas ei oleks midagi, 
mida seal kindlasti olla ei tohiks. 
Edasi sõidab masin kaalu peale; 
kõik saabuvad ja lahkuvad masi-
nad kaalutakse ning kaaluvahest 
arvutatakse välja kui palju jäät-
meid toodi või palju tuhka mine-
ma viidi.

Masinatest valatakse jäät-
med hoidlasse, kust need ope-
raatorite ruumist juhitava haa-
ratsiga koldesse tõstetakse. Kol-
des olev temperatuur on kuni 
1200 kraadi Celsiuse järgi.

Elekter müüakse elektri bör-
sile, soojus läheb soojus toru-
desse, küttesse ja järgi jääb 
mineraalne osa – tuhk, mis 
näeb välja nagu muld. Tuhast 
sorteeritakse magnetiga välja 
metallesemed. 

Järelejäänud tuhk viiakse 
jäätmeplokist minema. Seda 
kasutatakse suletavate prügi-
mägede kinnikatmiseks.

Kohapeal prügi ei 
sorteerita 

Kasutusel olev tehnika või-
maldab mitmesugust liiki jäät-
mete põletamist. Kohapeal 
enam prügi sorteerimist ei 
toimu. Eestis jääb aastas sortee-
rimisest üle ligi 300 000 tonni 
segaolmejäätmeid, millest jäät-
meplokk suudab taaskasutada 
220 000 tonni.

Enamus jäätmeid tuuakse 
jäätmeplokki Tallinnast ja Har-
jumaalt, aga ka Viljandist ja 
Tartust.

“Jäätmehoidla on piisavalt 
suur, et juhul kui midagi juh-
tuma peaks, on prügivaru näda-
laks ajaks olemas,” räägib Hei-
nam. “Lisaks on jäätmekeskustes 
meie jaoks mingi varu olemas, 
sest lepingupartnerid alustasid 
jäätmekogumist ja hoiustamist 
projekti alguses,” selgitab Hei-
nam.

Täisvõimsusel töötades 
hakkab Iru jäätmeplokk tunnis 
põletama kuni 27,5 tonni sega-
olmejäätmeid. Selline kogus 
jäätmeid tekib aastaga umbes 
70 keskmises Eesti kodus. Kesk-
miselt hakkab jäätmeplokki 
külas tama ligi 80 prügiautot 
päevas ehk keskmiselt üks auto 
iga kümne minuti tagant.

Iru jäätmeploki pidulik ava-
mine leiab aset käesoleva aasta 
juulis.

Irus tehakse p

Kõik saabuvad ja lahkuvad masinad kaalut

Kohaletoodud prügi valatakse masinatest hoidlasse. Operaatoriruumist juhitakse käppa, millega prügi koldesse tõstetakse.

Operaator ees laiub vaateaken hoidlasse, kus ta näeb enda juhitava käpa liikumi
kontrollida prügi liikumist koldesse.

Kuhu minna aprillis?
• 01.04 kell 16 Kostivere Noortekeskuses NOORTEKA 
NALJAPÄEV. Kuulame ja kirjutame anekdoote, joonistame 
koomikseid. 
Info: Kostivere noortekeskus, telefon:  608 1690

• 02.04 kell 14 Loo Kultuurikeskuses TIBUTRALL
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee

• 02.04 kell 19 Neeme Rahvamajas 
(5.-6.04 XV üleriigiline õpetajate teatrifestival Sillad Viljandis)
Neeme Teatri esietendus BREMENI LINNA MOOSEKANDID
 Vendade Grimmide muinasjutu alusel
Elas kord eesel, kes oli vanaks jäänud ega jaksanud enam 
koormat vedada nagu varem. Peremees oleks võib-olla lubanud 
tal rahus vanaduspäevi veeta, kui kitsil perenaisel poleks saanud 
hing täis kõigi vanade ja tööks kõlbmatute loomade peale. Võttes 
motoks “surmast paremat leiab igal pool” asusid eesel, koer, kass 
ja kukk teele Bremeni poole, et linnas moosekantideks hakata.
Info: Marika Kurvet, tel 53496294

• 04.04 kell 20 Loo Kultuurikeskuses Pihlakobara TERVISEKUU 
ÜMARLAUD “4 sammu terviseni”
Vestlusringis Veiko Lutsu ja Veera Andresson
Info: Kai Müürsepp, tel 5096646

• 04.04 kell 19 Neeme Rahvamajas NEEME KÜLA KOOSOLEK
Küsimustele vastavad ja selgitusi jagavad Andrus Umboja, 
Carmen Viherpuu, Teet Sibrits, Elle Himma, Ain Mutli
Info Sirje Põllu 56563333

• 06.04 kell 11 Jõelähtme Rahvamajas JÕELÄHTME VALLA 
LASTE TEATRIPÄEV
Info: Maie Ramjalg, tel 539778896

• 06.04 kell 11-14 Kostivere Kultuurimõisas Kostivere Mõisapäev 
kutsub KÖÖGIVILJA- JA LILLESEEMNETE MÜÜK 
Tule ja tutvu uute sortidega ning küsi nõu asjatundjatelt
Seemned firmalt Schettelig. 
Info Mare Treiberg, tel  5174105

• 06.04 kell 11Kuusalu keskkoolis C,B,D HARJUMAA LAULUPEO 
TANTSURÜHMADE ÜHISPROOV

• 06.04 kell 16 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
Info: Marika Kurvet, tel 53496294

• 07.04 kell 11 Jägala jõel BALTI KARIKAVÕISTLUSED SÜSTA- 
JA KANUUSLAALOMIS 
kell 11 – 1. kvalifikatsiooni sõit
kell 12 – 2. kvalifikatsiooni sõit
kell 13 – võistlusraja muutmine poolfinaali ja finaali jaoks
kell 14.30 – poolfinaal
kell 15 – finaal
kell 16 –  autasustamistseremoonia
Info: Süstaslaalomi klubi Pirita, Lembit Uudsemaa tel 53446877

• 07.04 kell 11 Kostivere Kultuurimõisas MÄNGUDE HOMMIKU 
TERVISEPÄEV
Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 608 1539; 5328 4841

• 07.04 kell 13 Loo Kultuurikeskuse juurest väljasõit Jürisse
Pihlakobara kohtumine Rae Memme-Taadi klubiga
Info: Kai Müürsepp, tel 5096646

• 11.04 kell 18 Kostivere noortekas TÜDRUKUTE ÕHTU  
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee

• 12.04 kell 11 Loo Kultuurikeskuse  B-saalis Loo Beebikooli 
KIISU-KARNEVAL
Info: Kai Müürsepp, tel 5096646

• 12.04 kell 19 Neeme Rahvamajas KOHVIK-KLUBI
Pilet 2 eurot. Info: Marika Kurvet, tel 53496294

• 13.-14., 20.-21., 27.-28.04 kell 10 Loo staadionil noorte 
jalgpalliturniir TIGER CUP  II
Info: Loo Jalgpalliklubi, Sven Elenurm 58024706

• 13.04 kell 20 Kostivere Kultuurimõisas NALJAKUU 
TANTSUÕHTU. Tantsuks ansambel XXL Järvamaalt.  
Pilet 7 eurot. Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 608 1539; 
5328 4841

• 15.04 kell 12 Loo Kultuurikeskuses alustab fotokonkurss 
KEVAD SÜDAMES 
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee

• 15.-21.04 SÜDAMENÄDAL 
Ürituste täpsem info ilmub Jõelähtme valla koduleheküljel  
aprilli alguses.

• 17.04 kell 14 Loo Kultuurikeskuse B-saalis Pihlakobara 
KEVADPIDU. Laululusti õdede duolt MAIE ja MARET
Info: Kai Müürsepp, tel 5096646

• 19.04 kell 17 Loo Kultuurikeskuses KOOLITUS NOORTELE
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee
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prügist elektrit

takse.

Koldetuhk viiakse suletavate prügilate katmiseks.  6 × Styna Eerma

ist. Kõrvalolevalt monitorilt on võimalik Selle akna kaudu saab jälgida tuld prügi põlemisel. Koldes on kuumust 1200 kraadi Celsiuse järgi.

• 19.04 kell 19 Loo Kultuurikeskuses segakoori JÕELÄHTME 
LAULUSÕBRAD SÜNNIPÄEVAKONTSERT
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee

• 19.04 kell 17 Neeme Rahvamajas STIILIPIDU LASTELE
Info: Marika Kurvet, tel 53496294

• 19.04 kell 18 Kostivere Kultuurimõisas Aruküla ja Jõelähtme 
muusikakoolide KONTSERT
Info Tiina Muddi, tel 55697772

• 20.04 kell 10 Loo lasteaia Pääsupesa saalis konkurss 
JÕELÄHTME LUULELAPS 2013
Info: Kersti Laanejõe, tel 57808969

• 20.04 kell 10 Kostivere Kultuurimõisas kultuuripärandi aastale 
pühendatud konverents PÄRANDIRALLI
Lisainfo Ly Renter. Korraldajad Eesti Vabaõhumuuseum, Rebala 
Muuseum, Muinsuskaitse
Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 608 1539; 5328 4841

• 20.04 kell 12 Loo ujulas ÜLEVALLALISED UJUMIS-
VÕISTLUSED LASTELE JA TÄISKASVANUTELE. Võitjatele 
karikad. Täiskasvanute võistlejate vahel loositakse välja 
spa-pääse. 
Üritus toimub Südamenädala raames. Lisainfo: Triin Lindau 
58045994, e-post: triin.lindau@joelahtme.ee

• 21.04 kell 10-17.30 Loo Kultuurikeskuse ja Keskkooli saalis 
HARJUMAA LAULUPEO ORKESTRITE ÜHENDPROOVID

• 22.04-26.04 kell 15 Loo Kultuurikeskuses KESKKONNANÄDAL
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee

• 23.04 kell 16 Kostivere noortekas viktoriin teemal JÜRIÖÖ 
ÜLESTÕUS 670
Info: Kostivere noortekeskus, telefon:  608 1690

• 24.04 kell 12 Loo Kultuurikeskuse B-saalis uudishimulike klubi 
SEDAKORDA SIIAMIST 
Info: Kai Müürsepp, tel 5096646

• 26.04 kell 19 Neeme Rahvamajas KITARRIÕHTU – mängib AIN 
VARTS
Kõlavad Ain Vartsi omalooming, Ralph Towner, Eddie Van Halen, 
improvisatsioonid. Ain Varts on hinnatud muusik, kes esinenud 
pea kõikjal Euroopas, USAs ja Kanadas. Ta on musitseerinud 
paljudes kollektiivides nagu Kaseke, Avicenna, Propeller, T-Klaas, 
In Spe, Radar, Psalm 102, NYYD Ensemble, ERSO, 
Klaveriorkester jt, ning on olnud ka edukas stuudiomuusik 
(erinevate koosseisudega u 100 heliplaati). Lisaks on Ain Varts 
osalenud paljudes teatri- ja muusikalavastustes ning 
filmimuusika salvestustel, töötanud ETVs helirežissöörina. 
Praegu töötab ta Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis 
pedagoogina.
Pilet 4 eurot. Kontsert toimub koostöös Eesti Kontserdiga. 
Kontserti toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali 
Harjumaa ekspertgrupp.
Info: Marika Kurvet, tel 53496294

• 27.04 kell 18 Kostivere Kultuurimõisas NORRA SEGAKOORI 
KONTSERT.
Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 608 1539; 5328 4841

• 27.04 kell 11 Jõelähtme Rahvamaja  ees VII JÕELÄHTME 
RATTAMARATON. Jõelähtme VII rattamaraton  on Põhja-Eesti 
raskeim üheringiline maastikuratta võistlus, mis toimub 
Jõelähtme valla teedel ja metsaradadel. Lisaks maratonisõidule 
toimuvad poolmaraton, noortesõit ja lastesõit.
Startide ajad:
Maraton (ca 80 km) – kell 11.00
Poolmaraton (ca 35 km) – kell 11.15
Noortesõit (12 km) – kell 11.30
Lastesõit (1 km) – kell 11.40
Finiš suletakse kell 18. 
Eelregistreerimine ja info aadressil www.singel.ee. 

• 30.04 kell 18. Kostivere noortekas NÕIDADE DISCO.
Info: Kostivere noortekeskus, telefon:  608 1690

• 30.04 kell 15 Loo Kultuurikeskuses NÕIDADE KARNEVAL.
Info: Kadri Lepik, tel 55635021, www.lookultuurikeskus.ee
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 Turumajandusele üle 
minnes, kui äkki super-
marketid täitusid kireva 
välismaise kaubaga, oli 
oma pere tarbeks aiavilja 
kasvatada justkui häbiasi.
Piret Müürisepp

Kes siis enam kurke sisse vekkis 
kui poed importkurke ja muid 
hoidised täis! Nüüd on tulnud 
ise kasvatamine ja sissetegemine 
uue ringiga tagasi – ja mitte 
sellepärast, et poest midagi saa-
da ei ole, vaid sellepärast, et ise 
kasvatades tead, mida sööd. 
Kõik, mida saab kasvatada ise 
võiks ise kasvatada, kui sul aia-
maad pole, siis on abiks sinu 
läheduses elav talunik, keda 
tead. Nii saad puhta toidu, mis 
on loodustsäästvalt kasvatatud 
ja raha jääb kohalikku kogu-
konda, mitte suurte hulgi- ja 
transpordifirmade ning välis-
maiste supermarketite kuk-
russe.

Enamasti vaadatakse toidu-
poes hinda ja palju vähem huvi-
tutakse väikeses kirjas koos-
tisosadest, mille kahjulikkuse 
hindamine nõuab ka suurt uu-
rimistööd. Suurtööstustel ja 
suurfarmidel on huvi järjest 
odavamalt toota ja otsida 
odavamaid koostisosi. Kui me 
mõtleks kohe toitu ostes oma 
tervisele ja ravimikuludele ning 
laiemalt keskkonnale, on selge, 
et puhast kohalikku kraami 
eelistada tuleb soodsam. Ainus 
retsept selle vastu, et mürgid ei 
hävitaks ega manipuleeriks 
meie keha, saab olla see: söö 
kohalikku kraami väiketootjalt. 
Muidugi võiks kõigil olla oma 
aiamaa ja talu, kust kõik juuri-
kad, liha, piima ja munad saaks 
aga piisavalt hea on, kui ostad 
kohalikku kraami väiketalust.

Jah, tavaviljeluse toote kilo-
grammi hind on odavam, aga 
kui me oma tervise ja keskkonna 
saaste rahasse arvutada saaks, 
siis poleks see üldse odav. Kuni 
uuringud annavad vastukäivaid 
tulemusi, võiks toitu ostes eelis-

tada väikest ja kohalikku, sest 
nii on ökoloogiline jalajälg 
kindlalt kõige väiksem ja kaup 
lähemalt tulnuna kõige värs-
kem. Lisaks jääb raha Eesti 
talunikule, kelle põlde ja karja-
maid koos lammaste ja lehma-
dega meile edaspidigi meeldib 
imetleda. Maainimene, kes talu 
peab, elab ju oma saaduste 
müügist. Kui kõik eelistaks glo-
baalsete turgude odavaimat 
söögikraami, siis meil talusid ei 
oleks.

Mahe või mitte on maitse-
küsimus, aga kust see, mida me 
sööme pärit on ja kes seda 
kasvatab võiks küll igaüks kau-
pa ostes mõelda. Meie ostu-
valikutest ju sõltub, milline on 
tuleviku põllumajandus. Miks 
kohalik ja väiketalu toode tun-
dub kallis? Tavatoit on praegu 
lihtsalt odav millegi arvelt. Kaud-
selt maksame me kinni GMO 
loomasööda ja odavad keemi-
lised väetised, millega meie 
toitu ja loodust kostitatakse. 
Kilogrammi juurvilja või liha 
saad küll odavamalt kätte, aga 

kui saastava suurtootmisega 
loodusele tekitatud kahju ra-
haks arvutada, siis meie kesk-
konna saaste hind võib tulla 
hoopis kõrgem. Parem on siis 
osta kohe loodustsäästvat toitu 
ja ise seda võimalusel kasvatada. 
Kohaliku toidu söömise ja väike-
taludele müügivõimaluse pak-
ku jana kutsub Maakaup üles 
talunikke enda aiasaadustest, 
mida teistele pakkuda saaks, 
teada andma lehel www.maa-
kaup.ee või telefonil 506 9069, 
Piret Müürisepp.

Samas pole ka meie vallas 
kõigil peredel oma aeda, seega 
võiks mugavalt kohalikku talu-
toitu saada ka oma valla ini-
mene. Kui Sulle on tähtis koha-
like väiketalude toit, siis anna 
endast samuti teada. Kohalikud 
saaksid nii värske rohelise, pii-
ma tooted, munad kui liha kõik 
ühest kohast tellida ja oma 
vallast jaotuspunktist kätte.

Kohalikku talutoitu süües 
teed head nii enda tervisele kui 
loodusele ja raha jääb kohalikku 
kogukonda!

Isekasvatatud toit on 
tänapäeval taas moes

 Vabatahtlik tegevus 
pälvib ühiskonnas üha 
enam kõlapinda ning aina 
rohkem vabatahtlikke on 
valmis tasu saamata 
panustama turvalise 
elukeskkonna tagamisse.
Marili Reinek,
komissar

On igati loomulik, et inimene 
tunneb muret nii enda kui ka 
oma elukoha turvalisuse pärast 
ning siinkohal on politsei ja 
kogukonna omavaheline koos-
töö äärmiselt oluline. Just vaba-
tahtlike tegevuse parendamine 
on ka üks politsei priori teeti-
dest.

Kindlasti on üks mõju sa-
maid viise kogukonna turva-
lisuse panustamisse osalemine 
politseitöös abipolitseinikuna. 
Abipolitseinike tegevus hõlmab 
mitmeid politseilisi tegevusi 
alustades patrulltoimkondades 
osalemist kuni ennetus tege-
vuseni välja. Lisaks kogukonna 
turvalisusesse panuse and mi-
sele saavad abipolitseinikud 
arendada ennast mitmekülgselt 
läbi koolituste, seega ei võida 
abipolitseiniku tegevusest üks-
nes mitte kogukond ja seeläbi 
ühiskond, vaid ka iga abi polit-
seinik individuaalselt.

Lisaks pakume abi politsei-
nikele erinevaid ühisüritusi 
ning kogupereüritusi, kus vahe-
tada muljeid ja kogemusi ja see-
läbi tihendada suhtlust sama-

suguseid väärtuseid oluliseks 
pidavate inimestega.

Ida-Harju politseijaos kon-
nas on hetkel 35 aktiivset abi-
politseinikku, kuid kindlasti 
oota me uusi abipolitseinike 
kandidaate, et saaksime kogu-
konna liikmeid veelgi rohkem 
kaasata turvalisema elukesk-
konna tagamisse.

Keda ootame abi polit seini-
kuks?

Abipolitseinikuks sobiv kan-
di daat on vähemalt 18-aastane 
keskharidusega Eesti kodanik, 
kes on kriminaalkorras karista-
mata. Samuti peab abipolitseini-
kuks soovija läbima tervise-
kontrolli.

Pärast dokumentide esita-
mist on abipolitseinikuks soovi-
jal vajalik läbida abipolitseiniku 
esmane väljaõpe, mis kestab 40 
tundi, mille loengud toimuvad 
tööpäeva õhtutel 3-4 tunnistes 
osades. Selle käigus tutvus-
tatakse politseitöös osalemiseks 
esmavajalikke teadmisi. Pärast 
esmase väljaõppe läbimist on 
soovi korral abipolitseinikul või-
malus läbida ka iseseisva päde-
vuse väljaõpe.

Kes soovib kogukonna turva-
lisusesse reaalset panust anda 
võib julgelt ühendust võtta Ida-
Harju politseijaoskonna abi-
politseinike rühmajuhi Mihkel 
Mäekeriga telefonil 612 4660, 
e-posti aadressil mihkel.mae-
ker@politsei.ee või kohaliku 
konstaabliga.

Koostöös loome turvalisema 
Eesti!

Uutest võimalustest Haapse ja 
Kaberneeme külades

Koostöös loome 
turvalisust

 Haapse ja Kaberneeme 
külade Elioni klientidel on 
nüüdsest võimalik kasu-
tada kiiremat internetti ja 
Elioni nutiTV-d ning inter-
netitelefoni

Ingrid Piirsalu,
Elion Ettevõtted AS

Hea uudis Haapse ja Kaber-
neeme külade Elioni klientidele. 
Kui seni on nende külade Elioni 
kliendid saanud kasutada vaid 
piiratud koguses Elioni tee nu-
seid, siis nüüd on võrgu aren-
dustööde tulemusena võimalik 
liituda kiire internetiga, vaadata 
nutiTV-d ning kasutada inter-
netitelefoni.

Kiire internet, allalaadi mis-
kiirusega kuni 12 Mbit/ sekun-
dis, on tänapäevase üha teh-
noloogiakesksema elu jaoks 
hädavajalik. See võimaldab töö-
ülesandeid mugavamalt täita. 
Näiteks pidada veebipõhiseid 
videokonverentse ja saata e-pos-
tiga mahukaid andmefaile.

Koos kiirema internetiga 
jõudis Haapse ja Kaberneeme 
külade Elioni klientideni ka 
internetipõhine Elioni nutiTV, 
millega näeb rohkem kui 100 
telekanalit ja kus on mitmeid 
omanäolisi mugavusteenuseid 
(videolaenutus, salvestamine, 
kordusTV jne).

Lisaks saavad nende külade 
Elioni kliendid nüüdsest kasu-
tada ka üle interneti toimivat 
telefoniteenust, millel on ka 
moodsam nimi – interneti-
telefon. Internetitelefoni võib 
kasutada lauatelefonist, arvutist 
või nutitelefonist – vajalik on 
vaid interneti olemasolu. Ja 
sõltumata sellest, millise vahen-
diga helistada, kõnehind jääb 
muutumatuks ja seda ka välis-
maal olles.

Selleks, et Elioni teenuste 
kohta rohkem infot saada või 
neid oma koju või ettevõttesse 
tellida, võib helistada kliendi-
teenindusse numbril 165. Lisa-
infot saab internetist aadressil 
www.elion.ee. Kiire internet 
jõuab kodu deni Elioni ja pro jek-
ti Estwin arenduste tule musena. Erika Põlendik

Õnnitleme juubeli puhul 
ja soovime jaksu 

kultuurivankri vedamisel!

Jõelähtme vallavalitsus ja 
Loo kultuurikeskus

naisrahvatantsurühm Loolill

Allar Veelmaa
Õnnitleme 50. sünnipäeva puhul 

ja soovime jaksu 
edaspidisteks toimetamisteks 

Loo koolis!

Jõelähtme vallavalitsus ja 
Loo kools

Need tomatid on kindlasti parema maitsega kui supermarketist ostetud.  Marju Maasik 

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

Jõelähtme vallamajas toimub järgnev  detailplaneeringu  
eskiislahenduse avalik  arutelu:

• Loo alevik Saha tee 25 ja Saha tee 25a kinnistute (24504:003:0363; 
24504:003:0364) ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade 
ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 08.04.2013 kell 15.30
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 Taas läheneb kevadine 
vahva sündmus, TEEME ÄRA 
talgupäev. Seekord toimub 
talgupäev laupäeval, 
4. mail kus üle Eestimaa 
kogunetakse heakorra, 
ehitamise, parandamise, 
kordategemise-, mõtte- ja 
koostegemise talgutele.

Priit Põldma

Eelmisel, 2012. aasta talgupäeval 
korraldati üle Eesti 1241 talgut 
kokku 32 000 osalejaga. Teada-
olevalt ja traditsiooniliselt toi-
mub ka Jõelähtme vallas mit-
meid talguid, millest sünnib 

hulgaliselt häid järgnevaid mõt-
teid ja tegusid. Kuuldavasti toi-
muvad Loo alevikus puude istu-
tamise ja aleviku koristamise 
talgud, Kostivere alevikus ja 
Neeme külas koristustalgud ja 
plaane seavad teisedki külad. 

Esimese ringiga on oodatud 
aktiivsete tulevaste talgujuhtide 
reageerimine. Talgute koduleht  
www.teemeara.ee aitab talgute 
kirjapanekul, annab juhtlõnga, 
kellelt abi saada, kui hätta jääd 
ja suunab talgujuhi kooli. Peale 
talgute kirjapanekut saab iga 
talgukorraldaja ka talgujuhi 
stardipaketi.

Aprilli keskpaigast saavad 
kõik  soovijad omale sobivaid 
talguid valida ja end osalejana 
kirja panna. Täpsemad talgute 

korralduskohad selguvad aprilli 
lõpuks ja Jõelähtme valla talgu-
punktid avaldame teemeara.ee 
kodulehe põhjal ka ajalehes Jõe-
lähtme aprillikuu numbris.

Koostöös Eesti Rahva Muu-
seu miga kogutakse ka kõigi 
talgulugusid. Talgulugu võib ol-
la aastate tagune või värskem – 
kogume kokku Eestit katva 
talgulugude valiku, mis seob nii 
erinevaid aastakümneid, piir-
kondi kui põlvkondi. Oodatud 
on ka fotod ja videod. Lugusid 
saab jagada ja lugeda kodulehel 
http://www.teemeara.ee/talgu-
lood.

Selleks, et talgute korral da-
mine sujuvamalt sujuks on vaja, 
et kõik käed külge lööksid ja 
TEEME ÄRA!

TEEME ÄRA 2013

Pärandiralli 
peatus Kosti-
vere mõisas

 Kolmapäeval, 27. märtsil 
kl. 14.00-17.00 toimub Loo 
koolis DOONORIPÄEV. Tule 
doonoriks ja tee elu suurim 
kingitus.

Eesti haiglate patsiendid vaja-
vad doonoriverd iga päev, sest 
verd ei ole võimalik tööstuslikult 
toota ja vere ainsaks allikaks on 
doonor. Eestis on doonorlus 
vabatahtlik ja tasustamata. Doo-
norite kavatsused peavad verd 
andma tulles olema omakasu-
püüdmatud ning tulenema sii-
rast soovist teisi aidata.

Abivajaja rolli võivad õnnetu 
juhuse tõttu sattuda meie 
sõbrad, lähedased ja tuttavad 
ning doonorivere olemasolust 
võib ühel päeval sõltuda ka 
meie enda elu. Loovutades 
verd saame olla kindlad, et 
verevarud Eestis on piisavad, et 
päästa kõikide abivajajate elu-
sid, sest õnnetustest ja oota-
matute saatusekäänakute eest 
ei ole meist keegi kindlus ta-
tud. 

Iga annetatud veredoos 
päästab kellegi elu. Tule 
doonoriks – Sina saad aidata! 

Loe lisaks: www.verekeskus.ee 

Doonoripäev Loo Koolis

 2013  teema-aasta on 
kultuurimälestiste, päri-
muskultuuri, vaimse kul-
tuuripärandi, pärand kul tuu-
ri kui ka vähemus rahvuste 
pärandi tutvus tamiseks. 
Elo Lutsepp, EVM
Ly Renter, MKA

Aasta raamidesse mahub päran-
dit tutvustavaid üritusi mäles-
tiste kaitsest kindakirjadeni. 
Har jumaa Pärandiralli päev toi-
mub Kostivere mõisas 20. ap-
rillil 2013 algusega kell 11.00 

Avasõnad Jõelähtme valla-
vanem Andrus Umbojalt ja Pä-
randiralli projektijuht Elo Lut-
sepalt, Kostivere mõisa tut vus-
tab Margit Pärtel. Muinas maas-
tikku tutvustab Janek Šafra novs-
ki Rebala muu seumist. “Maa, 
meri, paekivi – Ida-Harju ehitus-
pärand” – sellel teemal arutleb 
Heiki Pärdi Eesti vabaõhumuu-
seu mist.

8.-9. klassi õpilased jutusta-
vad pärandist, neid juhendab 
õpetaja Irja Kingsepp. “Miks 
teedeehitus piirdub maateedega 
ehk miks me mereteed unusta-
nud oleme?” arutleb pärandi-
saadik Artur Talvik. Väärtuslike 
hoonete kaitse alla võtmisest 
räägib Triin Talk Muinsus kait-
seametist. Põnevat pärand-
kultuuri Harjumaalt toob huvi-
listeni Jürgen Kusmin Riigi-
metsa majandamise kesku sest.

Pärandiralli üritustel toimub 
ka piltide kogumisaktsioon. 
Võta pärandiralli üritusele kaa-
sa oma paberfotod, kus on jääd-
vustatud Harjumaaga seotud 
olulised kohad ja inimesed. Ka 
aastatel 1970-2000 tehtud pildid 
väärivad kogumist. Kui Sinu 
albumis leidub fotosid mõne 
hoone ehitusajast, siis ootame 
neid pikisilmi. Fotod skanee-
rime ürituse ajal ning tagastame 
omanikele. Väärtuslik foto-
materjal leiab koha Eesti rahva 
muuseumi, Harjumaa muu-
seumi, Eesti vabaõhumuuseumi 
ja Muinsuskaitseameti foto-
kogudes. Juhul, kui Sinu fotode 
hulgas leidub pilte kaitsealustest 
mä lestistest, siis on need abiks 
mälestiste omanikele taasta-
mistööde ettevalmistamisel ja 
Muinsuskaitseameti igapäeva-
töös.

Eesti rahva muuseum kuu-
lutas 23. veebruaril välja võistlu-
se “Kodumaa päevapildid 2013”  
tähistamaks saja aasta möödu-
mist ERMi poolt 1912. aastal väl-
ja kuulutatud ja toi munud pilti-
de kogumisvõistlust. Kutsume 
üles jäädvustama elu Eestis 
sada aastat hiljem ja pildistama 
2013. aasta jooksul elu enda üm-
ber (ehk siis ooda tud on kõik 
uued, nüüd tehtud pildid, mitte 
vanemad!). Võistlusele ootame 
Eesti maal 2012. ja 2013. aastal 
tehtud pilte elust meie ümber – 
kohta dest, inimestest, sünd mus-
test, nii igapäevastest kui pidus-
test tegevustest. Kogumine käib 
läbi veebi, info www.erm.ee 
lehe küljel. Võistlus kestab 2014. 
aasta jaanuarini. Juhul, kui olete 
oma pildid teinud veel tradit-
siooniliselt fotopaberile, saate 
Pärandiralli üritusel lasta need 
skaneerida ja siis Eesti rahva 
muuseumile postitada.

Etteregistreerimine üritusel 
osalemiseks ly.renter@muinas.
ee või Elo@evm.ee



 On alanud registree ri-
mine Jõelähtme VII ratta-
maratonile. Rattamaraton 
toimub laupäeval, 
27. aprillil 2013 alguse ja 
lõpuga Jõelähtme külas 
rahvamaja esisel platsil.
Priit Põldma

Kiirelt populaarsust kogunud 
Jõelähtme rattamaraton toimub 
tänavu juba seitsmendat korda 
ja selle võistlusega loetakse 
maas tikuratturite hooaeg Eesti-
maa pinnal avatuks. Kuigi ratta-

võistluse osavõtjate hulgas on 
tavapäraselt Eesti tippu kuulu-
vad võistlejad, ei pea ka harras-
tusrattur kõhklema! Vastavalt 
oma treenitusele on võimalik 
valida rada ja omale jõukohane 

tempo. Aastaid on peetud läbi-
tavat trassi suhteliselt keeru-
liseks, kuid samas ka kõige hu-
vitavamaks Põhja-Eestis. Suures 
osas kulgeb võistlusrada Rebala 
muinsuskaitseala territoo riu-
mil, läbides samas ka vanu töös-
tusmaastikke ja looduskauneid 
paiku valla eri osades. Trassile 
jääb ka Jägala juga. Rajameistril 
on kindlasti plaanis võistlejatele 
mõned vimkad, et seekordne 
maraton ikka eelnevatest eri-
neks.

Sel aastal on muudatus lühe-
ma distantsi korralduses. See 
pole enam matkasõit, vaid pool-
maratoni nime kandev võistlus 

koos esikolmiku autasusta mi-
sega.

Lisaks kahele täiskasvanu-
tele mõeldud rajale saavad 
rattavõistlusel osaleda noored 
ja lapsed omale jõukohaste raja-
pikkustega. Eelregistreerimine 
internetilehel www.singel.ee on 
juba avatud ja kestab 24. april-
lini. Sel ajal paluvad korraldajad 
kirja panna ka lapsed ja noored, 
et teaks kõigi osalejatega arves-
tada. Samuti on korraldajatel 
palve nii osavõtjatele kui publi-
kule – mitte reostada oma prü-
giga loodust.

Loe lisaks: www.singel.ee
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Jõelähtme VII rattamaraton

KRIMIUUDISED 
• 15.03 kell 11.17 sõitsid 
päästjad Kostivere 
alevikku.  Süttinud oli 
kahekordse elumaja 
korstnajalga ümbirtsev 
soojustus. Abi saabumise 
ajaks oli hoone omanik 
tule vahelagedesse 
levimisele ämbri vee ja 
pulberkustutiga piiri 
pannud. Soojustuse 
lõplikuks kustutamisks 
lammutati umbes 
ruutmeetri jagu põrandat. 
Tulekahju arvatav põhjus 
oli ülekütmine. Hoolimata 
jõudsalt lähenevast 
kevadest on ööd külmad 
ning ülekütmisest alguse 
saada võivate põlengute 
oht päevakorras.

 Kevadiste võistu-
laulmiste hooaeg on eri-
nevalt kevadest Eestimaal 
täie hooga käima läinud.  
24. märtsil leidis Jõhvi kont-
ser dimajas aset I Hans 
Hindpere loomingule 
pühendatud laulu võistlus 
“Kõnnib kevad…“, kus sega-
ansamblitest tunnistati 
esikoha vääriliseks ka valla 
ansambel AnnabRe.
Ester Põldma,
ansambli liige

Osavõtjaid oli nii saarest kui 
läänest, esitati Hindpere laule 
nii a capella kui pillisaatega. 

Jõelähtme rahvamaja vokaal-
ansambel AnnabRe astus võist-
lus tulle kahe lauluga eesti 
estraadilaulu kullafondist – Uno 
Naissoo “Märtsis algaski mai“ 
ja Hans Hindpere “Viimne 
valss“. Mõlemad laulud seadis 
AnnabRe'le suupäraseks an-
samb li juht ja helilooja Erki 
Meister.

Lauluvõistluse üldvõitjaks 
arvas žürii seekord Türilt pärit 
meesansambli “Avaja.“ 

Naisansamblitest oli parim 
Viska Viit Põlvamaalt ja publiku-
preemia pälvis segaansambel 
Tammiku Ida-Virumaalt. Eri-
auhinna Hindpere koha nime-
lise laulu esituse  eest sai nais-
ansambel Lüüra Kambjast. Pari-
ma arranžeerija auhinna sai  
Ave Avamere Türilt. 

“See konkurss oli nagu hea-
tujuliste ja lõbusate laulude 
kontsert, millel osalesid väga 
hea tasemega  ansamblid Eesti 
erinevaist paigust,” ütles Hind-
pere laulukonkursi žürii esi-
mees, Vanemuise kontserdimaja 
direktor Kulvo Tamra.

• Maratoni start on kell 
11.00. Maratoni pikkuseks on 
ca 80 km.

• Poolmaratoni start on 
11.15. Poolmaratoni 
pikkuseks on ca 35 km

• Noortesõidu start on kell 
11.30. Noortesõidu pikkuseks 
on 12 km.

• Lastesõidu start on 
11.40. Lastesõidu pikkuseks 
on 1 km (sõit toimub asfaldil).

• Finiš suletakse kell 
18.00.

Kiiver pähe ja 
pedaalima!

Jõelähtme rattamaraton on kiiresti populaarsust kogunud. Jõelähtme VI rattamaratoni tublimad.

 Viimasel ajal on palju 
tähelepanu saanud pinge-
kvaliteedi probleem. Kui 
aastas kogeb elektri-
katkestusi sadu tuhandeid 
kliente, siis pingekvaliteedi 
probleemiga oleme lõpu-
sirgel – kindlakstehtult ei 
vasta pinge nõuetele ligi-
kaudu 4500 majapidamises.
Jaanus Tiisvend, 
Elektrilevi varahalduse valdkonna juht 

Kui 2008. aastal tegime pinge-
probleemide tuvastamiseks 
oma klientide seas küsitluse ja 
kaardistasime “laia pildi”, siis 
viimastel aastatel on jooksvalt 
juurde tulnud igal aastal umbes 
150 juhtumit, mil tuvastame 
nõuetele mittevastava pinge. 
Seega ei ole probleem numbri-
tes mastaapne, kuid mõistame, 
et iga klient, kel kehv pinge-
kvaliteet igapäevast elu häirib, 
soovib olukorrale lahendust.

Mis on põhjus? 
Pingekvaliteedi probleem 

esineb peamiselt elektriliinidel, 
mis on ehitatud enne 1980. 
aastat. Kuna tol ajal kasutati 
elektrit majapidamistes eel-
kõige valgustuseks, toodi elekter 
kohale pikkade madal pinge lii-
nide kaudu, mille lõpus võis 
pinge olla juba üsna madal. 
Tänapäeval kasutatakse aga 
oluliselt rohkem elektri sead-
meid ja need on pingekvaliteedi 
osas tundlikumad – tarbimis-
harjumused on muutunud. 
Elektrivõrk on siiski ehitatud 

ehitusaegsete normide ja too-
nase tarbimise iseloomu järgi 
ning seda üleöö korraga uuen-
dada pole võimalik. 

Ebakvaliteetne pinge väljen-
dub näiteks selles, et pirnid ei 
põle täie võimsusega või kodu-
masinaid saab sisse lülitada 
ainult kordamööda. Probleemid 
võivad ilmneda ka siis, kui mõni 
naaber lülitab sisse suurt võim-
sust nõudva seadme.

Kuidas Elektrilevi 
pinge kvaliteedi 
probleeme 
kindlaks teeb?

Pingeprobleemi ei saa me 
kindlaks teha ainuüksi liini või 
alajaama parameetrite või info-
süsteemi järgi, vaid üldjuhul 
mõõtmiste alusel konkreetses 
majapidamises. Pingekvaliteet 
sõltub muuhulgas maja pida-
mise enda elektritarbimisest, 
naabrite tarbimisest, maja kau-
gu sest alajaamast ning see ei 
väljendu ka kõikidele sama liini 
toitel olevatele majapidamistele 
sarnaselt. On ka olukordi, kus 
näi teks majades, mida kasu-
tatakse üksnes suveperioodil, ei 
pruugita probleemi tunnetada, 
kuid samal liinil olevatel aasta-
ringselt kasutatavates hoonetes 
on ebaühtlane või madal pinge 
talveperioodil suureks problee-
miks.

Seetõttu käib probleemi tu-
vastamine enamasti iga kliendi 
kaupa. Mõõtmise tegemise 
eelduseks on see, et klient tajub 
häireid pingekvaliteedis ja selle 

teadasaamiseks oleme teinud 
“kahtlusaluste” majapidamise 
seas küsitluse. Kuna meie võrku 
lisandub aga igal aastal ka en-
disi suvilakooperatiivide või 
aiandusühistute elektri võr ku-
sid, siis mõistagi on ka potent-
siaalselt pingeprobleemsete 
majapidamiste arv muutuv 
suurus.

Probleem = 80% 
soodustust 

Soodustuse andmist ei regu-
leeri seadus ega konku rentsi-
ameti metoodika, kuid oleme 
võrgulepingu tüüptingimustega 
klientidele lubanud, et nõuetele 
mittevastava pinge korral vähen-
dame 50 protsendi võrra võrgu-
tasusid. Tegelikkuses vähen-
dame tasusid 80 protsenti, kuna 
mõistame, et ebakvaliteetne 
pinge võib elutegevust oluliselt 
häirida ja klient ei saa nõuete-
kohasele kvaliteedile vastavat 
teenust. Seega – kõikidel klien-
tidel, kel oleme tuvastanud 
pinge probleemi, on õigus saada 
seejärel võrgutasudelt 80 prot-
senti hinnaalandust.

Sellekohase teavituse saab 
klient koos pingekvaliteedi tu-
vas tamise otsusega ja tasude 
vähendamine toimub seejärel 
automaatselt. Erandlikud mee-
dias käsitletud juhtumid, kus 
selle põhimõtte vastu on eksi-
tud, on sisemise töökorralduse 
vead, mille vältimiseks oleme 
ette võtnud samme. Kindlasti 
palume klientidel, kellele mingil 
põhjusel ei ole pingeprobleemi 
tuvastamise järel soodustust 
rakendatud, meiega ühendust 
võtta.

Millal aga pinge problee mid 

minevikku jäävad? Aus vastus 
sellele on, et seda pole võimalik 
öelda. Saame kinnitada, et 
valdavas osas on potentsiaalselt 
pingeprobleem setel majapida-
mistel liinid korda saanud ja 
oleme selle probleemiga jõud-
salt tegelenud. Aastatel 2008-
2012 oleme saa nud pinge kva-
liteeti parandada ligi 4900 klien-
dil, investeerides selleks vaja-
likku võrguehitusse ligi 50 
miljonit eurot. Liinide korda-
tegemise järjekorra valikul ole-
me arvestanud, milline on mõju-
tatud majapidamiste arv, samu-
ti seda, kas tegemist on näiteks 
suvilatega, mis aastas mõne 
kuu elektrit vajavad või suurema 
tarbimismahuga piir konnaga, 
kus ebakvaliteetne elektri-
varustus võib oluliselt rohkem 
probleeme valmistada ja elu-
kvaliteeti vähendada. Nüüd 
oleme jõudnud aga “hõre dalt 
asustatud” liinideni, kus suuri 
summasid tuleb inves teerida 
väheste majade olukorra paran-
damiseks. Nii oleme arves ta-
nud, et kui korda teha täna 
teadaoleva probleemiga 4500 
kliendile pinge, kulub selleks 
100 miljonit eurot. See tähen-
dab, et kui me kolm aastat ei 
inves teeriks katkestuste vähen-
damiseks, siis saaksime tänased 
pingeprobleemid 4500 kliendile 
lahendatud. Sellised on meie 
ees seisvad valikud, mis viib 
selleni, et nii mõnedki kliendid 
peavad veel paraku aastaid lep-
pima kordatehtud liinide ase-
mel vähendatud tasuga.

Mida häirete korral teha? 
Pingekvaliteedi probleemist 

teatamiseks tuleks esitada 

Elektri levile vabas vormis aval-
dus kas e-postiga aadressile 
info@elektrilevi.ee, Eesti Ener-
gia teenindusbüroos või he-
listades klienditelefonile 1545. 
Pöördumises palume või ma-
likult täpselt kirjeldada, mis 
ajast, kuidas ja kus pinge kva-
liteedi probleem väljendub.

Anname pöördumisele vas-
tuse hiljemalt 10 päeva jook -
sul. Vajadusel lepime kokku 
mõõt mised, et pinge kvaliteeti 
kont rollida ja teavitame Teie 
mõõt miste tulemustest. Kui 
tuvas tame nõuetele mitte vas-
tava pinge, vähendame Teil 
võrgu tasusid 80 protsenti ja 
anname sellest otsuses ka 
teada. Lisa infot, kuidas käitu -
da pinge kvaliteedi häirete kor-
ral, saab lugeda meie veebi-
lehelt.

Kui meie võrguhäirete tõttu 
on kahjustunud Teie kodu-
masinaid või muud elektroo-
nikaseadmeid, andke meile 
alati sellest võimalikult ruttu 
teada, kuna näiteks aastate-
taguseid juhtumeid ei ole meil 
võimalik tagasiulatuvalt lahen-
dada. Kahjunõude avalduse 
vormi leiate meie veebilehelt 
või teenindusbüroost. Kontrol-
lime seadme kahjustumise ajal 
meie võrgus toimunud sünd-
musi ning kui kahjustused on 
põhjustatud meie võrgust, hüvi-
tame kahjud vastavalt korrale, 
mis on toodud kodulehel. Möö-
dunud aastal esitati meile ligi 
900 kahjunõuet, millest hüvita-
misele kuulusid pooled. Võrgu-
häiretest tingitud kahjusid on 
võimalik ennetada, rakendades 
selleks vastavaid kaitse meet-
meid. 

Mida teha, kui pingekvaliteet ei rahulda

AnnabRe tõi 
Jõhvist 
esikoha

Jõelähtme vald 
pakub tööd 

helitehnikule
Lisainfo: 

www.joelahtme.ee
kontaktisik: 
Elle Himma

 605 4881, 5394 8826
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Vandjala küla mälestab

ENDEL ILMETS'a
ja avaldab kaastunnet Evile 

perega.

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Irina Bugrova  05.05.1947 – 18.02.2013
Paavo Hantsom 13.09.1940 – 21.02.2013
Kalev Sepper 26.01.1955 – 05.03.2013

Õnnitleme märtsi 
sünnipäevalapsi

94 27.03 ELLI-VILHEMINE ASOR Loo alevik

89 08.03 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik

88 02.03 LAINE KELU   Loo alevik

88 17.03 ANNA POKKI  Jõesuu küla

87 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik

87 01.03 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik

86 21.03 LAINE RAUDSEPP Kostivere alevik

85 07.03 HELMUTH HAAB Saviranna küla

85 11.03 ESTER PEETRIMÄGI Võerdla küla

85 15.03 VAIKE KASELAAN Jõelähtme küla

82 15.03 VIRVE TAMM  Iru küla

82 17.03 EINAR HIIS  Saha küla

82 27.03 MELAINE KUKK Kostivere alevik

80 30.03 AIME KÕRTS  Uusküla küla

75 08.03 HARALD TUPITS Koogi küla

75 20.03 OLLI SAVIOTS  Iru küla

75 22.03 VIRVE KIRIKAL  Koogi küla

70 15.03 VELLO PALDERMAA Iru küla

70 16.03 ANTON ALJAS  Vandjala küla

Jõelähtme vallas veebruari kuus 
sündinud lapsed
Annika Kütt ja Marko Moor

tütar Mirt    05.02.2013

Ülle Sirkas ja Lauri Rahe

tütar Katariina    08.02.2013

Mälestame head sõpra

PAAVO HANTSOM'it
ja avaldame kaastunnet 

abikaasa Hellele, poeg Jannole 
ja tütar Epule perega.

Perekond Kahu

AS Tallegg vajab suvekuudeks 

töötajaid
alljärgnevatele ametikohtadele:

Transporttööline
Pakkija
Operaator (haudejaama)
Munadepakkija
Puhastustöötaja
Hooldustööline

Tööperiood on 01.05-31.08.2013, väljaõpe kohapeal. 
Täiendav info: AS-i Tallegg personaliosakond aadressil Saha tee 18 Loo alevik või telefonil 610 7092.

Mälestame kauaaegset kallist 
majanaabrit

MARIA MATVEJEVA't
ja avaldab kaastunnet lahkunu 

lähedastele.
KÜ Kostivere Jõe 1

Teleprojekt otsib peresid!

Uus teleprojekt otsib vähemalt 3 lapsega Uus teleprojekt otsib vähemalt 3 lapsega 
toredaid peresid. Oodatud on kõik kel julgust toredaid peresid. Oodatud on kõik kel julgust 
ja rõõmsat meelt ning lapsed vanuses 1-14 a. ja rõõmsat meelt ning lapsed vanuses 1-14 a. 
Tegemist on pere jaoks lõbusa ning ka tulusa Tegemist on pere jaoks lõbusa ning ka tulusa 

projektiga. Võita võib kuni 1000 euro väärtuses projektiga. Võita võib kuni 1000 euro väärtuses 
auhindu ning luksusliku puhkuse spas!auhindu ning luksusliku puhkuse spas!

Projektis osalemiseks saada oma pere Projektis osalemiseks saada oma pere 
lühitutvustus ja foto e-posti aadressilelühitutvustus ja foto e-posti aadressile

--oliver@osakond.ee. Info tel 5620 0130.--oliver@osakond.ee. Info tel 5620 0130.

Meie hulgast on lahkunud kallis

SALME TOMP
Mälestab Kostivere 
Päevakeskuse pere

SALME TOMP

Armast Mannat mälestavad 
sügavas leinas 

Anne, Maie ja Taimi
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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 kartulid!
8 kg sangadega paberkott – 4€ 

15 kg sangadega paberkott – 7€
30 kg paberkott – 12€

Sordid: Annuška ja Laura

Uued hinnad alates aprillist. Tasuta kojutoomine Kostivere, Loo ja 
Iru piirkonnas, mujal kokkuleppel. 

Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

OST
Ostan sõiduauto, võib vajada 
remonti. Tel. 5083933

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

TEENUS
Korstnad, ahjud, pliidid. 

Ehitus ja remont. Pensio-
näridele soodustused. 
Tel 5624 9455 

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

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

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

OÜ F-Trans teostab reovee 
ja liigvee äravedu Jõe lähtme 
vallas. Tellimine info@
fekaal24.ee või telefonil 
506 5406. Rohkem infot 
www.fekaal24.ee

Projekteerimine, ehituslubade 

taotlemine, energiamärgised, 
liitumisprojektid, tehno  -
süstee mide projektid. 
Lisainfo: 5650 9395, 
erki.maidre@gmail.com

TÖÖ
OÜ F-Trans pakub tööd 
fekaaliveo autojuhile. Nõutav 
kehtiva C-kategooria juhiloa 
olemasolu. 
Info telefonil 506 5406.

Sellekevadised teemad:
 Kasvuhooned meie oma Harjumaa tootjalt – Heikkinen OÜ
 Kahjurid aias ja põllul ning tõhusad tõrjevahendid
 Tõusev trend aianduses – tšillikasvatus
 Värskeimad uudised Juhani Puukoolist
 Need imelised rododendronid
 Kevad- ja suvelaadad
 ning palju muud
 huvitavat ja
 kasulikku.

Kevade tulekut kuulutab koduteed alustanud Kevade tulekut kuulutab koduteed alustanud 
toonekurg Priidu, ent suurim kevadekuulutaja ontoonekurg Priidu, ent suurim kevadekuulutaja on

7. korda maikuu alguses ilmuv Harju Elu eriväljaanne 

KEVAD ja AED eriväljande leiavad oma
ajalehe vahelt kõik maakonnalehe Harju Elu, Kiili Lehe,
Kose Teataja, Jõelähtme vallalehe ja Harku Valla Teataja 
lugejad. Erilehte KEVAD ja AED ilmub kokku

16 000 eksemplari!16 000 eksemplari!

Reklaami avaldamiseks ja nõu pidamiseks helista
646 2214, 5858 9131 või saada mail aadressile 

myyk@harjuelu.eemyyk@harjuelu.ee.

Kiirete päralt on reklaam-
pind! Viimane tähtaeg

reklaami saatmiseks on
19. aprill!19. aprill!


