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”Ilma kultuurikeskuseta ei kujutaks 
ma oma elu ettegi“

Volikogu töömailt

Valimistulemused

Mida annab meile Rail 
Baltic?

Hilda Männiku kätte on kogunenud suur osa Loo ajaloost. Tema riiuleilt leiab Tallinna Näidislinnuvabrikuga seotud karikaid, trofeesid, fotosid, medaleid kui ka joogiklaase. Ostalb Gümnaasiumi 
vahetusõpilased Lool

 Loo alevikust on raske 
leida inimest, kes ei tun-
neks Hilda Männikut. Nõu-
kogude ajal siia kolinud 
Hilda on kohaliku kultuu ri-
keskuse siiras, sõbralik ja 
südamlik perenaine.
On kolmapäev. Helistan Loo 
kultuurikeskusse, et leppida 
kokku intervjuu aeg. Soovitud 
vastuse asemel kuulen, kuidas 
lähiajal kohe kindlasti ei jõuta 
ning esimene võimalus kohtu-
miseks avaneb alles tuleval 
nädalal. 

Ajakirjanikule omane peale-
tükkivus ja kompromisside 
otsimine kannab õnneks vilja – 
kultuurikeskuse töö kõrvalt 
näpistab maja perenaine Hilda 
Männik järgmise päeva hom-
mikust mõned tunnid, et 
minuga juttu rääkida.

Kultuurikeskus asub Loo 

Keskkooli kõrval, õigemini moo-
dustavad nad ühe suure terviku. 
Vilgas õppetöö käib aga mõle-
mas pooles – kui koolitunnis 
lahendavad õpilased ülesandeid 
töövihikust, siis kultuuri kesku-
ses teevad eakad parajasti tant-
su proovi. 

Ent ilma õigete inimesteta 
ei oleks ka kõige suuremast ja 
kaunimast majast kellelegi 
suurt tolku.

Ajalooline paik
Hildaga kohtun keskuse 

saalis, kus käib parajasti lava 
püstitamine sama päeva õhtul 
toimuvaks moedemonstrat-
siooniks. Kui ettevalmistused 
on lõpule viidud, liigume pere-
naise kabinetti.

Nõukogude ajast pärit ese-
med, kunagise linnuvabriku 
punalipp ja tohutul hulgal must-
valgeid fotosid annavad mõista, 
et Loo aleviku kirevat ajalugu 
oskab Hilda väärtustada.

“Siia tulles töötasin ühe 
aasta tapamajas, pärast mida 
läksin edasi Lagedi kultuuri-
keskuse juurde haljastusega te-
gelema,” ütleb Hilda, kes kolis 
Läänemaalt Loole juba 38 aastat 
tagasi. Tallinna Näidis linnu vab-
riku kultuurikeskuseks muude-
tud mõisahoone ümbruses ja 
saarel töötas ta järjepanu 26 aas-
tat.

“Eks see linnukas omamoodi 
riik riigis oli,” teab Hilda rää-
kida. “Kui puhkusele läksime, 
siis lendasime üheskoos 30 rub-
la eest Musta mere äärde Adle-
risse. Tolle aja inimese jaoks oli 
see midagi enneolematut.”

Maja hing
Küllap jättis haljastustöö 

Lagedi mõisas oma jälje, kuna 
nüüdisaegses kultuurikeskuses 
on Hilda juba pea kümme aas-
tat töötanud. “Kui ma õhtul siit 
ära lähen, siis tunnen, et olen 
väsinud. Hommikul võin aga 

juba kell neli rivis olla ning uut 
päeva alustada,” kinnitab ta.

Hilda sõnul on kõige täht-
samad need inimesed, kellega 
ta koos töötab. “Kollektiiv, sõb-
rad ja lapselapsed. Kui ma siin 
enam ei töötaks, siis koliksin 
Loolt ilmselt ära.” See pole 
kusjuures tühipaljas sõnakõlks, 
sest kuuldavasti on poja Kaku-
mäel asuvas kodus veel ruumi 
ühe toa ehitamiseks.

Praegu püsib Hilda veel 
kind lalt Lool. Ta on rahva koh-
tunik, Kuusiku tänava korter-
maja vanem, kohaliku naabri-
valve sektori vanem ning Loo 
aleviku eestseisuse liige. Kui 
küsin, kust tuleb kõik see ener-
gia, vastab ta endalegi ülla-
tuseks, et ei tea.

Kõrgelt tunnustatud
Suvel, mil tahaks aega pi-

gem õues veeta, korraldab Hil-
da merelaagreid Neeme külas. 
Seal toimuvad lõkkeõhtud, kus 

meis ter datakse ajalehepaberist 
purjepaate, sõidetakse ATV-de 
ja mootorratastega ning minnak-
se pärast ohutustehnikaga põh-
ja likult tutvumist ise merele.

Lisaks kõigele eelpool too-
dule on kultuurimaja perenaine 
olnud juba viimased 20 aastat 
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi 
liige. Viimased 10 aastat on ta 
seejuures olnud ase esi mehe 
ametikohal.

Õnneks ei ole suure süda-
mega proua Männiku tege-
mised jäänud kellelegi märka-
mata. 2006. aastal kutsuti ta 
lastekaitse seltsis tehtud töö 
eest presidendi vastuvõtule, 
kuhu ta läks koos lapselapse 
Otiga. “Pikajuukseline poiss, ta 
oli väga tubli,” meenutab Hilda 
väikest poissi, kes lõpetas kõrval 
asuva põhikooli ainult viitega 
ning õpib nüüd Gustav Adolfi 
Gümnaasiumis.

Kristjan Terase,
kristjan@harjuelu.ee

Kuhu minna 
novembris?

Avatud treeningute 
päev Lool

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

Tubli lepingupartner annab 
endast parima, et hoida teed 

normaalselt sõidetavad, kuid 
samas kaasneb teehooldusega 
suur iga-aastane mure.

Paljud vallakodanikud on 
sõidutee ja oma kinnistu piiri 
vahel paiknevale haljasalale 
pan nud kive, et tõkestada au-
tode sõitmist murule.

Talvel on sellised maasse 
külmunud kivid teehöövlitele ja 

sahkadele väga ohtlikud ning 
need võivad hooldusmasinate 
töömehhanismi päevadeks ri-
vist välja viia.

Lisaks ajakaole on varuosad 
kallid ning seadmete remont 
väga kulukas.

Kivid on ohtlikud ka kaas-
liiklejatele, kes võivad pimedal 
ajal nende pihta sõites vigastada 

oma autosid ja hakata taotlema 
tekkinud kahju hüvitamist.

Eeltoodust tulenevalt palun 
vallarahval, kes on kive tee äär-
de pannud, need sealt ära toi-
metada.

Et talihooldetööd nor maal-
selt laabuksid, kavandab vald 
tellida eriti ohtlike kivide ära-
viimise.

Ohuks on ka tee ja kinnistu 
piiri vahel oleval alal või kin-
nistult teele ulatuvate puude ja 
põõsaste oksad, mis kahjustavad 
teehooldusmasinaid.

Ka nende kärpimine on val-
la heakorraeeskirja kohaselt 
kinnistuomanike kohustus.

Aeg valmistuda talveks 

Õpetajate päeva 
tähistamine Loo 
lasteaias

Ametlikud teated
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 Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 53. istungil 
26.09.2013.

Volikogu materjalidega on täp-
semalt võimalik tutvuda www.
volis.ee alajaotuse Jõelähtme 
vald alt.

• Loo Keskkooli arengukava kin-
nitamine. Kinnitati Loo Kesk-
kooli arengukava aastateks 
2013-2016.

• Jaoskonnakomisjonide moo-
dustamine. Moodustati 2 jaos-
konnakomisjoni (Loo ja Kosti-
vere)

• Maa taotlemine munitsi paal-
omandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme val-
las Loo alevikus tee ehitise tee-
nindamiseks vajalikud maa-
alad alljärgnevalt: Kaare tee; 
Kaare põik; Proosa tee; Kase 
tänav; Pärna tänav; Spordi tee 
lõik 1; Toome tee; Vibeliku tee 
lõik 1; Vibeliku tee lõik 3;  Lõuna 
tee lõik 1;  Lõuna tee lõik 3; Par-
gi tee ja Mäeotsa tee.

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme val-
las Loo alevikus Ilumäe tee lõik 
2 ehitiste teenindamiseks vaja-
lik maa-ala (transpordimaa 70% 
ja veekogude maa 30%).

• Maa taotlemine munitsi paal-
omandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme val-
las Saha külas Tellivere tee ja 
Saha tee lõik 3 ehitiste teenin-
damiseks vajalik maa-ala (trans-
por dimaa).

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse. Otsustati taotleda 
Harju maavanemalt munitsi-
paalomandisse Jõelähtme val-
las Neeme külas tee ehitise 
teenindamiseks vajalikud maa-
alad alljärgnevalt: Kadakaranna 
tänav; Ajataguse tee; Ajataguse 
tee; Ajataguse tee T15; Untaugu 
tee; Tanuma tee; Sadama tee.

• Detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine. Tunnis-
tati osaliselt kehtetuks Jõe-
lähtme Vallavolikogu 12.05.2009 
otsusega nr 499 kehtestatud 
Neeme küla Neeme, Männi-
neeme, Luite, Liiva, Männiku I 
ja Ihasalu küla kinnistute de-
tailplaneeringu IV osa – Männi-
ku I ja Liiva maa-ala detail-
planeering maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistu osas, 
mis koosneb kahest katastri-
üksusest Neeme külas: Männi-
metsa katastriüksus tunnu -
sega 24505:001:0946 ja Liiva-
augu katastriüksus tunnusega 
24505:001:0952.

• Jõelähtme valla arengukava 
aastateks 2012-2025 üle vaata-
mine. Jõelähtme valla arengu-
kava aastateks 2012-2025 jäeti 
muutmata.

• Jõelähtme valla eelarve stra-
teegia aastateks 2014-2017 
kinnitamine. Kinnitati Jõe läht-
me valla eelarvestrateegia  aasta-
teks 2014 – 2017.

• Kohustuste võtmiseks loa and-
mine. Lubati Jõelähtme Valla-
valitsusel suurendada Nordea 
Bank Finland Plc Eesti filiaaliga 
(reg. nr. 10221469). 26.09.2012 
sõl mitud laenulepingu kohast 
laenusummat Kostivere kooli 
rekonstrueerimiseks 900 000 
(üheksasada tuhat) eurot kuni 

180 000 (ükssada kaheksa küm-
mend) euro suuruse summa 
võrra.

• Määruste kehtetuks tunnis-
tamine. Tunnistati kehte -
tuks all järgnevad aegunud Jõe-
läht me Vallavolikogu määru-
sed: 24.10.2006 määrus nr 35 
"OÜ Loo Soojus põhikirja 
muutmine ja kinnitamine uues 
redaktsioo nis"; 28.12.2006 mää-
rus nr 47 "OÜ Jõelähtme Vara-
haldus põhi kirja muutmine“;  
26.02.2008 määrus nr 106 „OÜ 
Jõelähtme Varahaldus põhikirja 
muut mi ne“; 25.11.2008 määrus 
nr 118 „OÜ Jõelähtme 
Varahaldus põhi kirja 
muutmine“; 01.07.2010 määrus 
nr 28 „OÜ Jõelähtme Varahaldus 
põhikirja muut mi ne“; 
22.12.2011 määrus nr 81 „OÜ 
Jõelähtme Varahaldus põhi kirja 
muutmine ja osakapitali 
ümberarvestamine“.

• OÜ Jõelähtme Varahaldus 
uue põhikirja kinnitamine. Kin-
nitati osaühingu Jõelähtme Vara-
haldus põhikiri. Põhikirjas viidi 
sisse sätted, mis võimaldavad 
Jõelähtme vallal haldus lepin-
gutega delegeerida planee rin-
gute koostamise ja vallavara 
korrashoiu ülesannete täitmist 
lahendamist Jõelähtme Vara-
haldu sele.

• OÜ Laheranna Vesi ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni liitu-
mistasude arvutamise metoo-
dika kooskõlastamine. Koos-
kõlastati OÜ Laheranna Vesi 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
liitumistasude arvutamise me-
toodika

• Neeme küla Korstna III kin-
nistu detailplaneeringu koosta-
mise algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ning kesk konna-
mõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine. Algatati 
Neeme küla Korstna III kinnistu 
detailplaneeringu koostamine 
(2938 m2). Kinnitati Neeme küla 
Korstna III kinnistu detail pla-
neeringu lähteülesanne. Jäeti 
algatamata Neeme küla Korstna 
III kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.

• Ihasalu küla Lamme kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu 
koos tamise jätkamine, lähte-
ülesande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine. Jätkati 
Ihasalu küla Lamme kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu koos-
tamist kehtiva üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut sisal-
dava planeeringuna kaasates 
planeeringualasse kavandatava 
juurdepääsutee (1,7 ha). Kinni-
tati Ihasalu küla Lamme kin-
nistu ja lähiala detailplaneeringu 
lähteülesanne. Jäeti algatamata 
Ihasalu küla Lamme kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu kesk-
kon na mõju strateegiline hin-
damine tuginedes koostatud 
eelhinnangule.

• Ihasalu küla Kõrtsi 5 kinnis -
tu ja lähiala detailplaneeringu 
koos tamise jätkamine, lähte-
ülesande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine. Jätkati 
Ihasalu küla Kõrtsi 5 kinnistu 
detailplaneeringu koostamist 
(11 000 m2). Kinnitati Ihasalu 
küla Kõrtsi 5 kinnistu detail pla-
neeringu lähteülesanne. Jäeti 
algatamata Ihasalu küla Kõrtsi 
5 kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.

• Liivamäe küla Linnuka tee 
1//3, Linnuka tee 5, Linnuka tee 
7 ja Linnuka tee kinnistute de-
tailplaneeringu kehtestamine. 
Kehtestati Liivamäe küla Linnu-
ka tee 1//3, Linnuka tee 5, Lin-
nuka tee 7 ja Linnuka tee kinnis-
tute detailplaneering. 

• Loo alevik Jõeääre tee 22 ja 
Jõeääre tee 24 kinnistute detail-
planeeringu koostamise alga-
tamine, lähteülesande kin-
nitamine ja keskkonnamõju 
stratee gilise hindamise alga-
tamata jät mi ne. Algatati ja 
kinnitati lähte ülesanne Loo 
alevik Jõeääre tee 22 (katastri-
tunnus 24504:002:0237) ja 
Jõeääre tee 24 (katastritunnus 
24504:002:0238) kinnistute 
detailplaneeringu koostamine 
(4490 m2).

• Kaberneeme küla Ranna maa-
üksuse detailplaneeringu keh-
tes tamine. Kehtestati Kaber-
neeme küla Ranna kinnistu de-
tail planeering.

• Kaberneeme küla Länne kin-
nistu detailplaneeringu koosta-
mise jätkamine, lähteülesande 
kinnitamine ning keskkonna-
mõjude strateegilise hindamise 
algatamata jätmine. Jätkati, kin-
nitati lähteülesanne ja jäeti al-
gatamata keskkonnamõju stra-
tee giline hindamine Kaber-
neeme küla Länne kinnistu de-
tailplaneeringu koostamiseks 
valla üldplaneeringut muutva 
detailplaneeringuna.

• Vallavanema informatsioon.  
Jägala Energy kohtuotsuse kuu-
lu tamiseks on määratud uus 
tähtaeg 08.10.2013; 02.10.2013 
Rail Baltic KSH arutelu Kostivere 
mõisa saalis. Tegeleme Iru tee 
probleemidega. Kinnistu oma-
nik on paigaldanud tee sulge-
mise sildid. Meid ei ole infor-
meeritud, pretensioone ei ole 
esitatud. Saatsime välja kirjad, 
et taastada esialgne olukord ja 
tulla vallavalitsusse. Volikogu 
järgmine istung 17.10.2013 kell 
15.00 Kostivere mõisas. Jõe-
lähtme Vallavolikogu 7. koos-
seisu 54. istungil 17.10.2013.

• Jõelähtme Vallavolikogu 
25.05.2004 otsuse nr 111 „Liiva-
mäe küla Sirbi maaüksuse detail-
planeeringu algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine“ keh-
tetuks tunnistamine. Tunnistati 
kehtetuks Jõelähtme Valla voli-
kogu 25.05.2004 otsus nr 111 
„Liivamäe küla Sirbi maaüksuse 
detailplaneeringu algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine“

• Volituste andmine liiklus-
seaduses ja teeseaduses sätes-
tatud ülesannete täitmiseks. 
Volitati Jõelähtme Vallavalitsust 
täitma teeseadusega kohalikule 
omavalitsusele pandud üles-
andeid ning kehtestama teesea-
duse rakendamiseks vajalikke 
regulatsioone. Nimetati Jõe-
lähtme Vallavalitsus kõikide 
Jõelähtme valla omandisse kuu-
luvate teede valitsejaks. Anti 
kõikide teeseaduses sätestatud 
teeomaniku õiguste ja kohus-
tuste täitmine olukorras, kus 
tee omanikuks on Jõelähtme 
vald, üle Jõelähtme Valla valit-
susele.

• Kostivere mõisas toimunud 
üritusel tänasid volikogu esi-
mees Art Kuum ja aseesimees 
Sirje Põllu volinikke tehtud töö 
eest ja soovisid edu edaspi-
diseks.

ülevaate koostas
Priit Põldma

Volikogu töömailtKohaliku volikogu valimiste 
tulemused Jõelähtme vallas
Andrus Umboja REF 388

Art Kuum IRL 170

Ljudmilla Kaska KE 133

Merike Metstak SDE 106

Riimas Ukanis REF 103

Jüri Paavel REF 90

Väino Haab REF 69

Allar-Reinhold Veelmaa SDE 66

Andrus Sepp REF 63

Tiia Välk VLÜJ 60

Priit Põldma REF 58

Veljo Haavel REF 57

Maido Pajo VLÜJ 54

Mati Pärnamägi REF 50

Sirje Põllu SDE 50

Toomas Kümmel VLÜJ 43

Ljudmilla Bauer KE 26

Arno Kannike SDE 43

Marko Raudlam REF 43

Arvo Olek VLÜJ 41

Tõnu Truumaa VLÜJ 41

Vello Voog IRL 40

Ardo Lass VLÜJ 39

Terje Lindau-Kuum REF 38

Toomas Laanejõe REF 38

Mart Johanson VLÜJ 35

Tarmo Paldermaa VLÜJ 35

Aleksei Räim SDE 29

Alvar Jaamu VLÜJ 29

Andrus Kuldkepp REF 29

Ester Sassi REF 29

Liis Truubon SDE 28

Jüri Palts REF 27

Kai Rimmel VLÜJ 27

Leili Värte REF 27

Olev Nõmmik SDE 25

Henri Hein REF 23

Ilmar Sirkas VLÜJ 22

Madis Noor SDE 22

Mailiis Kaljula REF 22

Peeter Rebane KE 22

Jaana Pikalev SDE 21

Tõnis Tuuder REF 21

Kaili Raamat REF 20

Merje Laimets REF 20

Paul Himma REF 19

Maiki Poks VLÜJ 18

Tiit Tüvi SDE 18

Vahur Vaht IRL 18

Taimi Saarma REF 17

Aleksandra Mättik-Ivanova KE 16

Ella Šarapova KE 16

Elena Traublum KE 15

Ewa Metsis REF 14

Jaak Tamtik VLÜJ 13

Tarmo Kalju IRL 13

Manfred Mletsin VLÜJ 12

Aavo Mooste REF 11

Aivar Mõttus KE 11

Aldu Tigane KE 11

Andres Viirpalu SDE 11

Heli Läns SDE 11

Kaili Tamm VLÜJ 11

Larissa Veber KE 10

Tiina Muddi SDE 10

Valeri Duran KE 10

Kalvi Vain SDE 9

Koidu Põder VLÜJ 9

Üllar Kerde REF 9

Ülle Eranurm KE 9

Harri Reidma VLÜJ 8

Meelis Raudsepp IRL 8

Aivar Treiberg REF 7

Gennadi Keks KE 7

Tarmo Virgebau REF 7

Valeri Tammeleht KE 7

Alari Vainomees SDE 6

Virve Lääne VLÜJ 6

Jaan Sepp SDE 5

Tõnu Lauter VLÜJ 5

Velly Puust SDE 4

Hedi Tammeleht KE 3

Heino Soovik KE 3

Helen Vaht SDE 3

Hannes Aduson VLÜJ 2

Fred Palgunov VLÜJ 1

Kalmer Kase REF 1

Andrus Köst KE 0

Helve Kannimäe KE 0

Kohtade jagunemine volikogus



 Järgmisel aastal möödub 
25 aastat hetkest, mil kolm 
Balti riiki olid omavahel 
ühendatud - mitte 
maanteede ja ühiste 
piirjoonte kaudu, vaid nelja 
miljoni kätepaariga. 
Indrek Sirp,
Rail Baltic Eesti projektijuht

Täna kavandame järgmist olu-
list ühenduslüli, mis liidaks 
kolm riiki omavahel veelgi tihe-
damalt kui 600-kilomeetrine 
katkematu inimkett. Tallinna, 
Riiat ja Kaunast ühendav kiire 
raudteeühendus nimetusega 
Rail Baltic on Eesti ajaloo üks 
mahukamaid ning olulisemaid 
taristuprojekte, mille ees mär-
giks on taastada toimiv raud-
teeühendus Euroopaga. Mood-
ne, kiire, turvaline, mugav ja 
keskkonnasõbralik on vaid mõ-
ned märksõnad, millega saab 
iseloomustada põhjast lõunasse 
suunduvat Euroopa rööp me-
laiusega kiirraudteed, kus hakka-
vad sõitma nii reisi- kui kauba-
rongid.

Üle 700-kilomeetri pikkusel 
uuel raudteel saavad reisirongid 
liikuda maksimaalse kiirusega 
kuni 240 km/h, lühendades 
Tallinna ja Pärnu vahelist tee-
konda tunnini ning Riiga jõud-
miseks kuluks kõigest kaks tun-
di. Leedu-Poola piirile jõuaks 
reisirong nelja ning Vars savisse 
kaheksa tunniga. Euroopas ka-
sutusel oleva 1435 mm rööpme-
laiusega raudteel saavad huvi-
lised jätkata reisimist ka edasi 
Lääne-Euroopasse. 

Raudtee on tuleviku 
liiklusvorm

Miljardi eurose raudtee-
ehituse põhikulud on plaanis 
katta Euroopa Ühendamise Ra-
hastu kaudu ning seniste majan-
duslike analüüside põhjal suu-
daks Rail Baltic peale val mimist 
toimida juba ise majandavana. 
Kiirraudtee rajamisest saavad 
kasu lisaks rongireisijatele ka 
siinne turismisektor, transpor-
diettevõtted, logistikakeskused 
ja maanteeliiklejad – lisaks olu-
listele majanduslikele ja julge-
olekuaspektidele aitab uus raud-
teeühendus vähendada liik lus-
koormust Via Baltical ning sel-
lest võidavad kõik Tallinn-Pär-
nu maanteel liiklejad tänu para-
nenud liiklusohutusele. Ilmas-
tikukindel raudteeühendus on 
ka heaks alternatiiviks, kui 
ettenägematutel põhjustel ei 
ole võimalik reisijate ning kau-
pade transpordiks kasutada 
maantee- või lennuühendust, 
nagu juhtus mõned aastad ta-
gasi Islandi vulkaanipurske ajal. 
Seetõttu ongi Rail Balticu trass 
Lätis planeeritud Riia lennu-
jaama lähedale, et lisaks Tal-
linnast väljuvatele lennu ühen-
dustele oleks võimalik kasutada 
ka teisi ühenduspunkte. 

Eesti on ajalooliselt olnud 
sild ida ja lääne vahel, kuid 
nüüd sest lisandub siia täien-
davalt veel ka põhja-lõuna 
suund, mis parandab veelgi 
Eesti ainulaadset asukohta maa-
ilmakaardil. Täna on keeruline 
täpselt hinnata Rail Balticul tule-
vikus veetavaid kaubamahte, 
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 24. septembrist kuni 
1. oktoobrini viibisid Ostalb 
Gümnaasiumi õpilased ja 
õpetajad õpilasvahetuse 
raames Lool. Selle külastu-
sega sai täis 20 aastat 
õpilasvahetust Ostalb 
Gümnaasiumiga õpetaja 
Helgi Orgi eestvedamisel. 

Mariel Teinlum, Triin Paldermaa,
Loo Keskkooli 10. klass

Tänavu suvel Saksamaad külas-
tanud Loo Keskkooli õpilased 
võtsid nüüd omakorda sakslasi 
vastu oma kodudes.

Eestlaste poolt korraldatud 
seitsmepäevane programm oli 
täis sõbralikke kohtumisi, välja-
sõite ja ühiseid ettevõtmisi. 
Koolis toimus koolidirektori 
vastuvõtt ja Jõelähtme vallas 
vallavanema vastuvõtt, mis mõ-
lemad olid väga südamlikud.

Juba vahetuse kolmandal 
päeval läksime kahepäevasele 
reisile. Külastasime Kuremäe 
nunnakloostrit, kus tehti meile 
ühe seal elava nunna poolt pikk 
ekskursioon. Tee peale jäid ka 
Piusa koopad, mida saime näha 
oma silmaga seestpoolt ja Seto 
talumuuseum. Setodest ja 
nende kommetest sakslased 
palju ei teadnud, kuid taluelu 
korralduses meenus neile sarna-
susi vanaemade lapsepõlve ju-
tustustest. Ööbisime Kurgjärvel, 
kus nautisime sakslastega ilusat 
Eesti loodust ja sauna mõnu-
sid.

Rohkelt vaatamisväärsusi
Järgnevatel päevadel said 

sakslased näha erinevaid ilusaid 
paiku meie koduvallast, Tallin-
nast ning isegi Tartust. Küla-
listele jättis kõige võimsama 
mulje vahutav, vihane Lääne-
meri, mis on nende jaoks tõe-
line eksootika.

Nagu ka eelmisel aastal, oli 

meil ka seekord võimalus kü-
lastada Riigikogu, mille arhi-
tektuur ning kajavate seintega 
koridorid äratasid saks lastes 
suurt elevust.

Kahel hommikul käisid saks-
lased eestlastega koolis kaasas. 
Sakslaste arvates oli Loo Kesk-
kool nende mõistes väga väike, 
aga väljanägemiselt uus ja 
moderne. 

Sakslaste klassidega võrrel-
des on Eesti klassid poole väik-
semad. Sellest hoolimata tund-
sid sakslased ennast nagu oma 
ko dus, Ostalb Gümnaasiumis. 
Erinevus nende kooliga on see, 
et sealsetel õpilastel puudub või-
malus süüa koolis tasuta sooja 
toitu.

Kojuminek
Esmaspäeva õhtul, 30. sep-

tembril, tähistasime me Loo 
Keskkooli aulas Euroopa keelte 
päeva ning sakslaste külaskäigu 
lõppu. Sel õhtul mängisime 
erinevaid mänge, kuulasime Eu-
roopa riikide keeli ja nautisime 
vene, inglise ning eesti toite. 
Sakslaste sõnul on eesti keel 
väga ilus, eriti hästi kõlab see 
lauludes.

1. oktoobri varahommikul 
hakkas meie suurepärane va-
hetus läbi saama ning sakslased 
pidid kahjuks lahkuma. Paaril 
järgneval päeval oli koolis tõeli-
selt imelik ilma meie vahetus-
õpilasteta olla ning harjumatu 
oli jälle korrapäraselt tunde 
külas tada.

Sakslaste sõnul on Eesti 
koht, kuhu nad tahaksid igal 
juhul tagasi tulla oma peredega. 
Sügavalt hinge läks ka eesti pe-
rede sisene kokkuhoidvus ning 
külalislahkus. Aeg jäi kõigi jaoks 
liiga lühikeseks, oleks tahtnud 
rohkem koos olla nii peredega 
kui ka koolis.

Selle vahetusega jäid kind-
lasti kõik rahule ning loodame 
järgmine aastagi Ostalb Güm-
naasiumiga õpilasvahetusest 
osa võtta!

Loo Keskkool 
võõrustas Ostalb 
Gümnaasiumi 
vahetusõpilasi

Rail Baltic ühendab Eesti 
Euroopaga

kuid konkreetse äriplaani ning 
turundustegevuse koostamine 
saab olema Rail Balticut koor-
dineeriva äriühingu üks esma-
seid ülesandeid. Pikemas pers-
pektiivis on selge, et trans-
pordikoridorides toimub mere-
veo kallinemise tõttu kaupade 
liikumine maismaale, kus raud-
tee on kindlasti keskkonna-
sõbralikum transpordikanal kui 
maanteed. Rail Balticu visioon 
on paljulubav ja annab Eestile 
võimaluse olla oluline tegija 
tuleviku põhja-lõuna kauba-
koridori arendamisel. Raudtee 
rajamine on pikaajaline ning 
mastaapne ettevõtmine ning 
siin ei saa mööda vaadata ka 
võimalikust põhja-lõuna kori-
dorist Aasia kaupade veoks 
Euroopasse. 1435-millimeetrise 
rööpmelaiuse Euroopaga ühen-
datud raudtee laiem eesmärk 
on ka senisest 1520-milli meet-
risest ida-lääne raudtee ühen-
dusest tulenevate riskide hajuta-
mine – nii majanduslikus kui ka 
julgeolekualases võtmes. 

Kiirem menetlus ei 
tähenda kiirustamist

Raudtee valmimistähtajaks 
võib täna pakkuda 2024, mida 
ei ole võimalik kaugemasse tule-
vikku lükata Euroopa Liidu 
rahastamistingimuste tõttu. 
Samal ajal on erinevatel põh-
justel esinenud tõrkeid projekti 
käivitusfaasis, mistõttu tuleb 
planeerimismenetlused viia 
läbi kavandatust lühemas aja-
graafikus. Kuigi pealtnäha võib 
jääda mulje kiirustamisest, on 
projekti eestvedajate ning kon-
sul tantide südameasjaks võima-
likult paljude aspektide põhjalik 
arvestamine täpse trassikoridori 
määramisel. Tallinn-Tartu-Val-

ga marsruut välistati juba 
mõned aastad tagasi, sest oleks 
võrreldes Tallinn-Pärnu suu-
naga osutunud ligi 100 km pike-
maks, mis omakorda oleks olu-
lisel määral mõjutanud projekti 
kogumaksumust ning hilisemat 
tasuvust. Olemasoleva 1520-mil-
li meetrise raudteelaiusega kori-
dori geomeetria ei võimalda kiir-
rongidel arendada ettenähtud 
240-kilomeetrist tunnikiirust, 
mistõttu tulebki analüüsida või-
malikult sirge raudtee raja-
miseks täiesti uue koridori kasu-
tamist. Eesmärk on vältida tihe-
asustusega alasid ning muin-
sus-, loodus- ja kultuuri mäles-
tiste poolest rikkalikke piir-
kondi. Selle kõige välja selgi-
tamiseks korraldataksegi prae-
gu maakondades avalikke arut-
elukoosolekuid ning viiakse läbi 
põhjalikud uuringud. Täpsem 
trassikava koos võimalike üle-
sõitude ning muude rajatistega 
peab selge olema 2014. aasta 
alguseks, sest vastasel korral 
satub ohtu ka Euroopa Ühenda-
mise Rahastule esitatava abi-
taotluse ajastus. 

Avalike arutelude toimumis-
aja ning -kohtade valikute osas 
on väga keeruline leida kõigile 
elanikele sobivat lahendust, 
kuid asjassepuutuvaid arvamusi 
ning ettepanekuid ootavad nii 
majandusministeer iumi 
ametnikud kui ka projekti kaa-
satud konsultandid elektroo-
niliselt ja ka posti teel – kõige 
rohkem infot Rail Balticut puu-
du tavate materjalide kohta on 
võimalik leida projekti kodu-
lehelt aadressil www.railbaltic.
info. Kõigi arvamust võetakse 
kuulda ning püütakse võima-
likult palju arvestada, kuid igal 
juhul tuleb kõigil osapooltel 

olla valmis kompromisside tege-
miseks. Eestile miljoneid euro-
sid maksutulu ning sadu uusi 
töökohti loov projekt eeldab 
laiema hüve nimel mõningaid 
piirkondlikke ebamugavusi 
ning kitsendusi, kuid võime 
kinnitada, et kõiki, keda Rail 
Baltic puudutab, koheldakse 
võrdselt ning maadeostul ra-
kendatavad kompensatsioonid 
on mõistlikul tasemel nii ostja 
kui müüja seisukohast vaadel-
duna. Paljudele täna esitata-
vatele küsimustele ei olegi veel 
võimalik ammendavaid vastu-
seid anda, sest uuringud ja 
analüüsid on alles käimas ja nii 
mõnedki asjaolud võivad järg-
nevate kuude jooksul täpsus-
tuda. 

Kordumatu võimalus ning 
ajalooline hetk

Ealeski varem ei ole Eesti 
olnud nii heal positsioonil, et 
saada osa sedavõrd mahukast 
investeeringust Euroopa 
transpordivõrgustiku ühen da-
misse. Soodsad rahas tus tingi-
mused tooksid Eestisse kaas-
aegse ja keskkonnasõbraliku 
ühenduse rajamisega ligi mil-
jardi eurose rahasüsti – jääb ju 
rajatav raudtee Eesti piires Eesti 
riigi omandisse ning aitab Ees-
tisse tuua täiendavaid turiste, et-
tevõtjaid, investeeringuid, kau-
bamahte. Samal ajal para neb 
oluliselt liiklusohutus rah vus-
vaheliselt tähtsal maantee lõigul 
ning paraneb ka Eesti elanike 
heaolu mitme kesise mate liikle-
misvõimaluste kau du. Teist sel-
list võimalust ei pruugi enam 
tulla, seetõttu tuleb selle suure 
eesmärgi nimel ka ühiselt pin-
gutada. On keeru line eeldada, 
et kõik oleksid Rail Balticu raja-

Oktoobris alanud  avalikel aruteludel tutvustati võimalikke  raudteetrasse, mille tulemusel peaks järgmiseks 
aastaks  valmima eelistatud trassi eskiislahendus.

Üheskoos tutvuti erinevate vaatamisväärsustega üle Eesti.
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Kuhu minna novembris?
• 01.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuses HINGEDEPÄEVA 
TÄHISTAMINE
• 01.11 kell 18.00 Loo Kultuurikeskuses Hingedepäevale pühendatud 
KONTSERT
• 02.11 kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 02.11 kell 11.30 Kodasoo külas III KODASOO-RUU RATTASÕIT
Korraldaja: Jõelähtme Singel. Info www.singel.ee 
• 02.11 kell 14.00 Kostivere Kultuurimõisas Hingedepäeva kontsert 
MA VAATAN TAEVAST… Esineb Rahvusraamatukogu Naiskoor, 
dir. K. Jagodin, A. Surva. Tasuta
• 03.11 kell 15.00 Kostivere Noortekeskuses projekti  KAS TANTSIME 
2013 töötuba SPICY HIPHOP. Juhendaja tantsutreener Alice 
Aleksandridi. Tasuta
• 06.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuse väljasõit Salme Kultuuri-
keskusesse. NO99 teatrietendus ILONA. ROSETTA. SUE  
Etendus sobib vanusele 15+. 20 tasuta piletit projekti Aita lapsi raames. 
Vajalik eelregistreerimine, Katrin 53098010
• 06.11 kell 14.30 Kostivere Noortekeskuses projekti  KAS TANTSIME 
2013 töötuba STREETJAZZ. Juhendaja tantsutreener Olesja Kazeko. 
Tasuta
• 07.11 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas MÕISA FILMIKLUBIS film 
„Õlimäe õied“ ja kohtumine autoriga. Pilet 2 €. 
Jeruusalemma külje all, Vene Õigeusu kloostris Õlimäel, elab 82-
aastane Eestist pärit nunn ema Ksenja. Ja kuigi kõrge betoonmüüriga 
eraldatud kloostris kella kunagi ei keerata ning elu käib endiselt Juliuse 
kalendri järgi, on 20 aastat seal ema Ksenja jaoks möödunud kui üks 
silmapilk. Nunnade hierarhias on ta jõudnud eelviimasele astmele. On 
jäänud vaid üks samm – suur skeema, lõplikku vaikusesse. Kuid enne 
veel on talle antud luba viimast korda ära rääkida oma elu lugu. 
• 07.11 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses, B
Pihlakobara talvekuu ümarlaud HOIDKEM ENNAST. Vestlusringis 
politsei ja päästeteenistuse töötajad. Hinge Jürgensoni maalinäituse 
avamine
• 08.11 kell 11.00 Loo Kultuurikeskuses, B
Loo Beebikooli ISSI-ERI
• 08.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuses ISADEPÄEV. Kaartide-  ja 
mardipäeva maskide valmistamine 
• 08.11 kell 19.00 Kostivere Noortekeskuses FILMIÖÖ (alates 5. 
klassist)
• 09.11 kell 12.00 Jõelähtme Rahvamajas JÕELÄHTME VALLA 
LUSIKAPIDU
• 09.11 kell 18.00 Jõelähtme Rahvamajas VIDEVIKUÕHTU kogu perele
• 10.11 kell 18.00 Loo Kultuurikeskuses ISADEPÄEV. PIIP JA TUUT 
etendus, meisterdamine, avatud kohvik.
• 11.11 kell 17.00 Kostivere Noortekeskus MARDIPÄEVA PUHVET
• 13.11 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses, B 
UUDISHIMULIKE KLUBI – Tule ja jää maa.
• 13.11 kell 19.00 Loo Keskkooli aulas ETNOPIDU. Peaesineja CURLY 
STRINGS. Curly Strings on bänd, mis koosneb neljast heast sõbrast – 
Eeva Talsist, Villu Talsist, Jalmar Vabarnast ja Taavet Nillerist. Nelik 
ühendas jõud ja lõi oma unistuste bändi. Ja tulemus on vaimustav, 
vähemalt nii arvas kuuenda Viru Folgi publik, kes ei tahtnud folgi 
eelviimasel kontserdil esinevat bändi lavalt sugugi ära lubada.
• 15.11 kell 19.00 Loo Noortekeskuses PIDZAAMAPIDU
• 16.11 kell 12.00 Kostivere Noortekeskuses projekti  KAS TANTSIME 
2013 taaskasutuse õpitoad. Valmistame ise oma esinemiskostüümid. 
Juhendaja Siiri Heinmaa. Tasuta
• 16.11 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas krimikomöödia etendus 
ÕHTUST, LEON. Mängivad Margus Prangel ja Eduard Salmistu. 
Pilet 7 € (eelmüügis, Piletilevis, Kostivere Postkontoris, kultuurimõisas 
ja 1 tund enne etendust kohapeal).
• 18.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuses LAUATENNISE TURNIIR
• 20.11 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuses, A 
Pihlakobara SUUR SÜNNIPÄEVAPIDU. Esineb ansambel MATI DUO
• 20.11 kell 19.00 Loo Kultuurikeskuses SALONGIÕHTU KAIT 
TAMRAGA. Pilet 3 €.
• 20.11 kell 14.00 Väljasõit Vanemuise teatrisse – etendus MARY 
POPPINS (10 piletit). Projekti Aita lapsi raames. Vajalik eel registree ri-
mine, Loo Noortekeskus, Katrin 53098010.
• 22.11 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas sarjast Muusika Eestimaale 
REIN RANNAPI KLAVERIÕHTU. Pilet 10 € ja 7 € (koolilapsed, pensio-
närid).
• 23.11 kell 17.00 Kostivere Kultuurimõisas FOLGIÕHTU “Väike 
vanker”. Tasuta
• 23.11 kell 19.00 Neeme Rahvamajas Kadripäeva KOHVIK-KLUBI
• 25.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuses KADRIPÄEVA TÄHISTAMINE
• 26.11 kell 15.00 Loo Kultuurikeskuses KADRIKARNEVAL
• 29.11 kell 17.00 Loo Noortekeskuse väljasõit Rakvere teatrisse – 
etendus JANE  EYRE. Projekti Aita lapsi raames. Vajalik eelregistree-
rimine, Loo Noortekeskus, Katrin 53098010.
• 30.11 kell 17.00 Neeme Rahvamajas Salme teatri etendus PÖIAL-
LIISI. Pilet 5 €
• 30.11 kell 10.00 Kostivere kooli spordisaalis JÕELÄHTME VALLA 
MEISTRIVÕISTLUSED LAUATENNISES 
• 30. 11 kell 11.00 Jõelähtme Rahvamajas Jõelähtme valla 
SUURPEREDE JÕULUPIDU. Korraldaja: Jõelähtme Lastekaitse Selts.

 2010. aasta sügisel 
algatati Loo Keskkooli ja 
Loo lasteaia vahel tore tra-
ditsioon – õpetajate päeval 
külastavad lasteaeda 
11. klassi õpilased. 

Nii ka tänavu, kui meie lasteaias 
proovisid õpetajana kätt tublid 
noored, kes olid hommiku-
poolikul abiks meie õpetajatele. 
Noored õpetajahakatised voo-
lisid, meisterdasid ja möllasid 
õues koos lastega. Taaskord oli 
meeleolukas õpetajate päev, 
mis pakkus vaheldust lasteaia 
iga päevastesse toimetustesse. 
Täname Loo Keskkooli 11. klas-
si õpilasi!

11. oktoobril toimus Loo las-
teaias õpetajate päeva raames 
esmakordselt Jõelähtme valla 
alushariduse seminar „Aga sina 
saad…“. Idee küpses meil 
mõtetes juba paar aastat ning 
sellel sügisel saigi see teoks. 
Seminarist võtsid osa meie valla 
lasteaedade õpetajad. 

Päeva avas tervituskõnega 
vallavanem Andrus Umboja, 
kes leidis, et Jõelähtme valla 
alusharidust edendav seminar 
on igati vajalik.

Seminari jätkas Loo lasteaia 
direktor Katrin Paldermaa mõ-
tisklusega õpetaja sisemise 
tasakaalu üle. Teemat toetasid 
ja arendasid Loo lasteaia õpe-
taja Riina Teinmann, Loo Kesk-
kooli sotsiaalpedagoog Heli 
Rand ja Tallinna Nõustamis-
keskuse psühholoog Kärt Käe-
sel. Päeva ilmestasid ka mitmed 
praktilised ülesanded, mida 
õpetajad said nii individuaalselt 
kui meeskonnatööna läbi proo-
vida.

Oleme õnnelikud ja rahul, 
et ühest väikesest ideest sai 
kõiki valla lasteaedade õpetajaid 
ühendav seminar. Loodame, et 
sellest kujuneb iga-aastane õpe-
tajate päeva traditsioon. 

Tahame tänada kõiki osa-
lejaid ning lapsevanemaid ja 
õpetaja abisid, tänu kellele see 
üritus teoks sai.

Õpetajate päeva 
tähistamisest Loo 
Lasteaias Pääsupesa

Traditsioonilise õpetajate päeva raames toimus esmakordselt 
Jõelähtme valla lasteaedade õpetajatele suunatud alushariduse 
seminar.



 29. september tervitas 
meid kergelt sombuse 
ilmaga. Kuid see ei andnud 
põhjust nina norgu lasta – 
oli ju Jõelähtme valla “Ava-
tud treeningute päev”. 
Heli Viht,
rahvaspordipäeval osaleja

Võimalus oli lähemalt tutvuda 
sellega, mida põnevat ja sport-
likku saab koduvallas ette võtta. 
Loo spordihoone juurde kogu-
nes päris palju väiksemaid ja 
suuremaid spordihuvilisi. Kui 
Märt Agu ja Andrus Umboja 
poolt oli päev avatuks kuulu-
tatud, said kõik vaadata Lagedi 
Ratsakooli Capriol ratsashowd. 
Huvitav oli jälgida, kuidas hobu-
sed nii lihtsalt kuuletusid noor-
tele ratsanikele. 

Peale ratsashowd suunduti 
spordisaali. Ootasid Kundalini 
jooga Pille Zuppingu juhen-
damisel, body balance (Jelena 
Kobjakova), step aeroobika 
(Kadi Truuleht) ja zumba (Re-
gina Evert-Tammistu). Kui joo-
ga näidistreeningul sai mati 
peal venitusharjutusi tehtud ja 
läbi spordihoone katuseakende 
pilvede rändamist jälgitud, siis 
tekkis mõte, et miks mitte just 
niimoodi vahel peale tempokat 
päeva lõdvestuda. 

Body balance, step aeroo-
bika ja zumba andsid võimaluse 
rütmiliseks ja tempokamaks 
liikumiseks. Peale selle, et sai 
füüsilist koormust, olid need 
trennid ka kaasahaaravad ja 
lõbusad. 

Martin Plaser tutvustas 
maad luskooli, näidates oma 
kahe poja abiga põnevaid trik-

ke. Pealtvaatajatele paistsid 
need kohati tsirkusetrikkidena, 
kuid tundus, et kaks väikest 
poissi nautisid seda kõike, hoi-
des lausa imetlusväärselt tasa-
kaalu. 

Tervisliku puu- ja köögi-
viljapausi ajal kuulasime Robert 
Noole ettekannet teemal “Kaa-
lunõustamise salanipid, müü-
did ja tegelikkus”. Kuulsime 
palju kasulikke nõuandeid ja 
saime kinnitust varasematele 
teadmistele. Muuhulgas rõhu-
tas Robert Nool D-vitamiini 
tarvitamise vajalikkust, kuna 
meie kliimas on pimedat aega 
suhteliselt palju. 

Edasi kulges päev ülla tus-
esinejate etteasteid jälgides. 
Esines eriti vinge breikar, show-
tantsugrupp Kuusalust ja kõhu-
tantsija. Kerli Puusepa oma loo-
minguliste laulude kuulamine 
kauni kitarrimuusika saatel viis 
veidi mõtlikumale lainele. 

Esialgselt oli kavas ka folk-
aeroobika, kuid kuna treeningu-
päeva ajakava venis esialgselt 
plaanitust pikemaks ja spor di-
saali kogunes juba võrkpallureid 
oma treeningujärge ootama, jäi 
folkaeroobikaga lähema tutvuse 
tegemine järgmise aasta rahva-
spordipäeva ootama. Kuid ees 
oli veel vesiaeroobika näidis-
trenn. Vesiaeroobika sobib tõe-
poolest igas vanuses ja vormis 
huvilisele, ka meestele! Tule-
museks on suurepärane enese-
tunne ja hea üleüldne füüsiline 
vorm. 

Põnevust tekitas, et kõigi 
osalejate vahel loositi välja Loo 
ujula 10x kaart, Loo jõusaali 
10x kaart, step aeroobika trenni 
2 vabapiletit ning 2 kasti Vita-
min Well jooki. 

Tore, et rahvaspordipäev on 
saanud meil traditsiooniks. 
Sellised üritused annavad või-
maluse ka uutele Jõelähtme 
valda elama tulijatele avastada 
koduvalla sportmisvõimalusi ja 
nii on kindlasti võimalus leida 
igaühel oma meelepärane tree-
ninguvorm. 

Vahva oli veel see, et sain ka 

ise ürituse õnnestumisele kaasa 
aidata, mõeldes välja päris meie 
oma rahvaspordilaulu sõnad. 
Oli väga eriline tunne seda ühes-
koos laulda. 

Sportides on tunne hea,
sport on popp, sa seda tea,
meie vallarahva seas.
Lööge kampa igas eas!
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Avatud treeningute päev

 Selle aasta jooksul on 
Eestis tulekahjudes huk-
kunud 30 inimest ja viga 
saanud ligi 70 inimest. 
Enamiku tulekahjude 
puhul, kus inimesed hukku-
sid või said vigastada, ei 
olnud majapidamises 
töökorras suitsuandurit. 

Sirle Matt,
Põhja päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Liiga tihti avaneb päästjatele pä-
rast tulekahju vaatepilt, et laes 
on üksnes suitsuanduri alus, 
suitsuandur ise on juba varem 
maha võetud.

Tulekahju korral rakendub 
õigeaegselt tööle ainult täis pata-
reiga ja õigesse kohta pai gal-
datud suitsuandur. Suitsu andur 
teavitab tulekahjust, kui põlen-
gu kolle on veel väike ning see 
on võimalik kiiresti ära kus tu-
tada. Kui tulekahju puhkeb 
öisel ajal, äratab suitsuandur 
alarmiga magavad inimesed 
ning neil on võimalus põlevast 
hoonest välja saada. Alates 
2009. aastast on suitsuandur 
igas majapidamises kohus-
tuslik.

Suitsuanduri õige paigaldus
• Kui majapidamises on üks 
suitsuandur, tuleb see pai gal-

dada magamistubade lähedale 
koridori.
• Lisakaitseks soovitame pai-
galdada suitsuanduri kõikidesse 
magamistubadesse ja seejärel 
eluruumidesse.
• Kööki ja vannituppa pole soo-
vitav suitsuandurit paigaldada, 
söögiaurud ja veeaur põh jus-
tavad rohkesti valehäireid.
• Avatud köögi puhul tuleb suit-
su andur paigaldada toapool-
sesse ossa, kus see ei reageeri 
söögiaurudele.
• Suitsuandur tuleb kruvidega 
lakke kinnitada, võimalikult toa 
keskele ning vähemalt pool 
meet rit eemale seintest, lam-
pidest ja ventilatsiooniavadest.

Suitsuanduri hooldus
• Vaheta suitsuanduri patarei, 
kui see hakkab tühjaks saama.
• Suitsuandur annab patarei 
tühjenemisest teada vaikse hoia-
tusheliga, mis kostub umbes 
iga minuti järel.
• Tühja patarei asemele tuleb 
panna sobiva pingega pata -
rei, enamasti on selleks 9 V. 
Vale pingega patarei kasuta-
mine võib suitsuanduri ära rik-
kuda.
• Suitsuandurilt tuleb tolmu 
pühkida, sest tolm võib põh-
justada valehäireid või takistada 
suitsuanduri õigeaegset käivi-
tumist.
• Veendumaks, et suitsuandur 
on töökorras, testi suitsuandurit 
testnuppu vajutades.

Abi on ainult töökorras 
suitsuandurist

ANDRUS UMBOJA
RIIMAS UKANIS
JÜRI PAAVEL
VÄINO HAAB
ANDRUS SEPP
PRIIT PÕLDMA
VELJO HAAVEL
MATI PÄRNAMÄGI
MARKO RAUDLAM
TOOMAS LAANEJÕE
TERJE LINDAU-KUUM
ANDRUS KULDKEPP
ESTER SASSI
JÜRI PALTS

LEILI VÄRTE
HENRI HEIN
MAILIIS KALJULA
TÕNIS TUUDER
MARJE LAIMETS
KAILI RAAMAT
PAUL HIMMA
TAIMI SAARMA
EWA METSIS
AAVO MOOSTE
ÜLLAR KERDE
TARMO VIRGEBAU
AIVAR TREIBERG
KALMER KASE

Reformierakonna Jõelähtme 
nimekiri tänab 1300 elanikku 
usalduse ja 46 protsendilise 
valijaskonna toetuse eest!

 Loo Keskkooli 12. klassi 
õpilane Madis Hiiet 
saavutas oktoobri algul 
peetud amatööride 
maailma karika võistlustel 
kickpoksis juunioride 
85 kg kaalukategoorias 
esikoha.
Madis Hiiet

Spordialad millega ma tegelen, 
on muay thai (taipoks), kick-
poks ja klassikaline poksimine. 
Need kõik on võitluskunstid, 
kus igaühel on erinevad reeglid. 
Muai thai ja kickpoks kujutavad 
endast poksimist, kuhu on kaa-
satud ka jalalöögid, aga muay 
thai erineb veel selle poolest, et 
seal on lubatud ka küünar nuk-
kidega löögid. 

Omaette võistlussport on 
K-1, mis on kickpoksi üks liike. 
Liikide erinevused panevad pai-
ka reeglid ja K-1 reeglid lubavad 
täiskontakti, kus on lubatud 
kõik käe- ja jalalöögid, välja 
arvatud löögid küünar nukki-
dega.

Tantsusaalist poksitrenni
Selle spordialaga hakkasin 

ma tegelema 2012. a. märtsi-
kuus, mil olin veel võistlus tant-
sija ja pidin vormi hoid miseks 
tegema lisatrenni. Kuid peagi 

lõpetasin tantsuspordi ja jäin 
üksnes võitlusspordiga tege-
lema.

Pärast poolt aastat tulin ma 
esimesel kahel võistlusel võit-
jaks. Tänavu 7. aprillil leidsid 
aset Eesti meistrivõistlused, kus 
tulin teisele kohale. Pärast seda 
tuli kohe uus võistlus, mille koh-
tunike otsusega kaotasin ja see-
järel juba suvi, kus oli aega viga-
dele mõelda ja hooajaks ette-
valmistavat trenni teha. Pärast 
suve leidis esimene võistlus aset 
15. septembril. See läks väga 
hästi ning tehniline sooritus oli 
mul juba piisav, et kätt proovida 
ka suurematel võistlustel. Seega 
otsustasime treeneriga, et sõi-
dame ama tööride K-1 maailma 
karika võistlustele.

Tippvõistlus Riias
Võistlused toimusid Riias 

kolmandast kuni kuuenda 
oktoobrini. Ringi tuli mul as-
tuda kahel korral. Kaks matši nii 
lühikese aja jooksul on üsna 
kurnavad, sest kickpoksiga käi-
vad käsikäes kõiksugused vigas-
tused, eriti jalavigastused, mis 
võivad isegi kõndimise järg-
misel päeval raskeks muuta. Õn-
neks suutsin vastase tugeva-
maid lööke vältida, kuid sellegi-
poolest andsid jalad järgmisel 
päeval tunda.

Esimene matš oli füüsiliselt 
väga väsitav, ent mõlemad – nii 

mina kui ka vastane pidasime 
kõik kolm raundi vastu. Kohtuni-
kud otsustasid minu kasuks ja 
pääsesin finaalvõistlusele, mis 
toimusid viimasel päeval.

Finaal läks võrreldes pool-

finaaliga paremini, kuna lõpe-
tasin matši teises raundis TKO-
ga ehk tehnilise nokaudiga ja 
tulin amatööride kuni 85 kg juu-
nio ride (17-18 a) maailma ka ri-
kavõistlustel esimeseks.

Madis Hiiet tuli kickpoksi maailma 
karikavõistlustel esimeseks

Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna 
Jõelähtme 

valimisnimekiri 
tänab oma valijaid 

usalduse eest!

Madis Hiiet (keskel) teiseks ja kolmandaks tulnud lätlaste Anton 
Belousovi ja Anton Gavrjushkini kõrval.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 26.09.2013 vastu korralduse nr 569 
“Jõelähtme vald Vandjala küla Kubja kinnistu detailplaneeringu alga-
tamine ja lähteülesande kinnitamine”. Planeeritava ala suurus on ca 
3,4 ha. Tegemist on hajaasustusalaga, mis piirneb Maardu-Raasiku 
kõrvalmaanteega (11103) ja Looküla teega. Planeeringu eesmärgiks on 
kinnistu jagamine neljaks: kaheks elamukrundiks suurusega 3000 m2 
ning kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Tegemist 
on kehtiva üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. 
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.09.2013 vastu otsuse nr 441 “Loo 
alevik Jõeääre tee 22 ja Jõeääre tee 24 kinnistute detailplaneeringu 
koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritav ala paikneb 
Loo alevikus Jõeääre tee ja Pirita jõe vahelisel tiheasustusalal. Pla-
neeritava ala suurus on 4490 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on 
seadustada kinnistutele Pirita jõe ehituskeeluvööndisse rajatud ehi-
tised, st määrata kruntide ehitusõigus ja seada keskkonnatingimused 
planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritaval alal on olemas-
olevad juurdepääsuteed ja tehnotrassid. Algatatav detailplaneering 
on kehtestatud üldplaneeringut muutev, kuivõrd algatatav detail-
 planeering teeb ettepaneku Pirita jõe kehtiva 30 m laiuse ehi tus-
keeluvööndi vähendamiseks.
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.09.2013 vastu otsuse nr 439“ Iha-
salu küla Kõrtsi 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
jätkamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stra tee-
gilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on 
ca 11 000 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine 
kaheks elamumaa krundiks ning mõlemale krundile üksikelamu ja abi -
hoone planeerimine. Tegemist on üldplaneeringut muutva detail pla-
neeringuga.
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.09.2013 vastu otsuse nr 437 
“Neeme küla Korstna III kinnistu detailplaneeringu koostamise algata-
mine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on 2938 m2. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada Korstna III kinnistust 
elamumaa sihtotstarbega krunt üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. 
Taotluse menetlemise käigus tegi Jõelähtme Vallavalitus ettepaneku 
Ihasalu tee lõigu väljakruntimiseks kinnistust ja transpordimaa siht-
otstarbega maaüksuse moodustamiseks. Planeeringulahendus sisal-
dab ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.09.2013 vastu otsuse nr 438 “Iha-
salu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
jätkamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stra tee-
gi lise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on 
ca 1,7 ha. Vastavalt detailplaneeringu eskiislahendusele soovitakse 
Lamme kinnistu maakasutuse sihtotstarve muuta maatulundusmaast 
elamumaaks ning lahendada juurdepääs avaliku kasutusega Ihasalu 
teelt. Kinnistule soovitakse planeerida üks üksikelamu ja kuni 4 kõrval-
hoonet. Kavandatav detailplaneering sisaldab ettepanekut kehtiva 
üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe muutmise ja 
ranna ehituskeeluvööndi vähendamise osas.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 10.10.2013 vastu korralduse nr 605 
“Loo aleviku Talleggi detailplaneeringu koostamise algatamine ja läh -
te ülesande kinnitamine”. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maa -
kasutuse sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaast ja maatulun-
dusmaast ärimaaks, kruntide moodustamine ning kruntidele ehitus-
õiguse ja hoonestustingimuste seadmine. Planeeringuga lahenda takse 
juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, määratakse kesk kon-
nakaitselised abinõud. Juurdepääsutee ja liiklussõlme lahendamise 
eesmärgil on planeeringualasse kaasatud AS Tallegg Uus-Vahtramäe 
kinnistu (katastritunnus 24504:002:0125, maatulundusmaa 100%, pind -

ala 9833 m2) ning osalt ka reformimata riigimaa. Planeeritava ala pind -
ala kokku on ca 33 ha. Kavandatav detailplaneering ei sisalda 
ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 10.10.2013 vastu korralduse nr 
606 “Jõelähtme vald Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu detail-
planeeringu koostamise jätkamine ja lähteülesande kinnitamine”. Pla-
neeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kuni neljaks 
elamukrundiks. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha. Kavandatav detail -
planeering ei sisalda ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muut miseks.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 17.10.2013 vastu korralduse nr 622 
“Saha küla Intsu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine ning lähteülesande kinnitamine”. Planeeritava ala suurus 
on ca 0,3 ha ning selle moodustab Intsu kinnistu ja osa Saare kinnistust. 
Avalikule Kostivere teele on juurdepääs eraomanduses oleva Kaeravälja 
tee kaudu. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestada 1843 m2 suu -
rune elamumaakrunt üksikelamu ja kõrvalhoonega. Kavandatav detail -
planeering ei sisalda ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muut miseks.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 17.10.2013 vastu korralduse nr 624
“Jõelähtme valla Koila küla Roosimäe maaüksuse ja lähiala detail pla-
neeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”. Planeeringu koos-
tamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kuni neljaks elamukrundiks, 
kuhu soovitakse planeerida üksikelamu koos abihoonetega. Planeeri-
tava ala suurus on ca 13 ha. Kavandatav detailplaneering ei sisalda 
ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik 
arutelu
Ihasalu küla Lamme kinnistu (katastritunnus 24505:001:1390) ja lähiala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine 
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 19.11.2013 kell 15.00.

Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud: 
• Parasmäe küla Lillevälja kinnistu (24504:008:0570) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 18. novembrist kuni 16. detsembrini 2013 
Jõelähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Valla-
volikogu 14.10.2009 otsusega nr 549.
Planeeritava ala suurus on 18 604 m2. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on hoonestatud kinnistu jagamine, eesmärgiga moodus-
tada kaks uut üksikelamukrunti ning krunt olemasolevate hoone 
juur de, määrata kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, moo -
dustada kinnistu külgnevale külatänavale ning juurdesõiduteele, la -
hendada kruntide varustamine tehnovõrkudega ning määrata kesk -
konna kaitselised abinõud. Planeeritud on kuus krunti, sh neli elamu-
maa krunti suurusega 3700 m2 kuni 6387 m2, millest üks on ajutine 
krunt Nigula maaüksusega liitmiseks ja kaks transpordimaa krunti. 
Suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast katuseharjani planeeritavast 
maapinnast on elamutel 8,0 m ja abihoonetel 6,0 m. Transpordimaa 
krunt (pos 4) on avaliku kasutusega ja antakse peale moodustamist 
vallavalitsusele üle vastavalt 22.02.2013 sõlmitud lepingule. Transpordi-
maa krunt jääb erateeks. Planeeringulahendus sisaldab ettepanekut 
valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. 
• Saha küla Oru katastriüksuse (24504:003:0118) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 18. novembrist kuni 02. detsembrini 2013 
Jõelähtme vallamajas. 
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 23.09.2010 
korraldusega nr 439. Planeeritava ala suurus on 9,98 ha. Valla üld-
planeeringu kohaselt paikneb planeeringuala hajaasustuses Rebala 
muinsuskaitsealal ning külgneb väljaspool kaitseala paikneva üksik-
elamute grupiga. Planeeringuga on kavandatud kolm kinnistut, mis 
koosnevad elamumaa sihtotstarbega katastriüksusest suurusega 
3000  m2 ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuset suurusega 

20 000 m2. Lisaks on moodustatud üks olemasoleva eramu juurde 
kuuluv kinnistu, mis koosneb elamumaa sihtotstarbega katastriüksu-
sest suurusega 6594 m2 ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastri-
üksusest suurusega 21 360 m2. Moodustatud on katastriüksused raja -
tavale puurkaevule (420 m2) ning juurdepääsuteele (2411 m2). Detail-
planeering ei sisalda ettepanekut valla üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmiseks.
• Koila küla Helena kinnistu (24504:008:0851) detailplaneeringu ava -
lik väljapanek toimub 18. novembrist kuni 16. detsembrini 2013 Jõe läht-
me vallamajas. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 
26.05.2011 otsusega nr 190. Planeeritava ala suurus on 2,02 ha. Valla 
üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeringuala hajaasustuses Re -
bala muinsuskaitsealal. Planeeringulahenduse kohaselt on Helena kin-
nis tule määratud elamumaa sihtotstarve ning antud ehitusõigus ühe 
üksik elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Üheks abihooneks on
 aja loolises asukohas taastatav küün. Abihoonete kõrguseks on lubatud 
kuni 7 m ning elamu kõrguseks kuni 8,5 m. Planeeringulahendus sisal-
dab ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Manniva külas asuva AS EGCC maa-ala ja Jõelähtme küla Allikmäe 
ning Ellandvahe maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 25. novembrist kuni 23. detsembrini 2013 Jõelähtme vallamajas. 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21. jaanuaril 2014 kell 15.00 Jõe-
lähtme vallamajas. Detailplaneering on algatatud ühes osas Jõelähtme 
Vallavalitsuse 06.07.2009 korraldusega nr 340 ja teises osas Jõelähtme 
Vallavolikogu 03.09.2009 otsusega nr 530. Planeeritava ala pindala on
ca 152,8 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse golfi väljakute laien-
damist Jõelähtme küla Allikamäe ja Ellandvahe maaüksustele, sh moo -
dus tatakse krundid golfi keskuse, hotelli, konverentsikeskuse ja SPA
hoonetele (Klubi tee 2, Klubi tee 4, Klubi tee 5 ja Klubi tee 6), muu-
detakse olemasolevate elamumaa kruntide kasutusotstarve ärimaaks 
(Ristikangru tee 4, Ristikangru tee 6, Ristikangru tee 17, Ristikangru tee 19, 
Ristikangru tee 21, Ristikangru tee 55, Ristikangru tee 57), tennisekeskuse 
ja majutusasutuste rajamiseks, muudetakse kolme elamu maa krundi
(Helme tee 5, Helme tee 10 ja Helme tee 13) lubatud ehitusaluse pindala 
suurust ning moodustatakse krundid Mäeveere teele, Loomäe teele, 
Klubi teele ja parklale. Planeeringulahendus sisaldab ettepanekut valla 
kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. 

Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 26.09.2013 otsusega nr 442 
Kaberneeme küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 26.09.2013 otsusega nr 440 
Liivamäe küla Linnuka tee 1/3, Linnuka tee 5, Linnuka tee 7 ja Linnuka 
tee kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.09.2013 vastu otsuse nr 432 “De-
tailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine”. Artstyle OÜ juhatuse 
liikme Raul Keskküla 06.09.2013 avalduse alusel tunnistada osaliselt 
kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 499 keh-
tes tatud Neeme küla Neeme, Männineeme, Luite, Liiva, Männiku I ja 
Ihasalu küla kinnistute detailplaneeringu IV osa (Männiku I ja Liiva 
maa-ala detailplaneering) maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu 
osas, mis koosneb kahest katastriüksusest Neeme külas: Männimetsa 
katastriüksus tunnusega 24505:001:0946 ja Liivaaugu katastriüksus 
tunnusega 24505:001:0952.

Loo Lasteaed Pääsupesa 
kuulutab välja konkursi 

lasteaiaõpetaja
ametikohale koormusega 1,0 ametikohta. 
Erialane haridus võib olla ka omandamisel. 

Tööle asumise aeg on november 2013. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide 
koopiad esitada aadressil Saha tee 12, Loo alevik, 

74201 Harjumaa või e-aadressil loopesa@gmail.com. 
Lisainfo telefonil 512 4107 või meili teel.

Keskkonnaamet teatab:
Kuni 03.11.2013 on võimalik taotletavas Maardu lubjakivi kar-
jääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega 
kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmiga tut -
vuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi -
musi tööpäevadel KMH otsustaja ja järelevalvaja – Keskkonna-
ameti Harju kontoris Viljandi mnt 16, Tallinn või kirja teel (kon -
takt isik: Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonna-
amet.ee). Programm on tutvumiseks ka http://www.keskkonna-
amet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/ 
veebilehel. 
OSAÜHING STARHILL (kontaktisik: Aap Mumme, aap@slops.ee)
kaevandamisloa taotlemise eesmärgiks on moodustada ole -
masolevate Maardu II, IV, V ja VI paekarjääride ja lõppe nud
kaevandamisloaga Maardu III lubjakivikarjääri asemele üks
ühine Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldis. Ühe mäeeraldise 
moodustamine lihtsustab tootmise korraldamist ning võimal-
dab tagada lõppenud või lõppevate kaevandamislubadega 
karjääride piires maavaravaru täieliku väljamise ning tagab 
varu väljamise ja kaevandatud alade nõuetekohase korras-
tamise üheaegselt. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa 
asub maaüksusel Tallinn-Narva tee (katastriüksuse tunnus 
24504:003:0917) ja maaüksusel Maardu lõunakarjäär (katastri-
üksuse tunnus 24504:003:0916) ning mäeeraldise pindala on 
32,75 ha (teenindusmaa pindala on 37,71 ha). Loa taotletav 
kehtivusaeg on 5 aastat ja maavara kaevandamise taotletav 
keskmine aastamäär on 60 000 m3.

KMH programmi avalik arutelu toimub 4.11.2013 kell 18.00 
Jõe lähtme Rahvamajas.

KRIMIUUDISED
• 30.09 kella 21.30 paiku teatati politseile, et Jõelähtme 
vallas asuvas suvilas tungiti kallale 36-aastasele naisele. 
Kahtlustatavana toimetati politseijaoskonda 58-aastane 
mees. 
• 01.10 kella 12 paiku teatati politseile, et Jõelähtme vallas 
Uuskülas tungiti peretüli käigus kallale 32-aastasele 
naisele. Kahtlustatavana toimetati politseijaoskonda 
41-aastane mees.
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Õnnitleme oktoobri sünnipäevalapsi
98 21.08 OLGA ROŽOK  Jägala küla
91 22.10 LJUBOV SIRKAS Jägala küla
88 15.10 EVALD PÜSS  Kostivere alevik
85 06.10 VAIKE KURM  Haljava küla
84 17.10 TAISIJA SIVAKOVA Loo alevik
84 19.10 ELSA TÕNISSOO Nehatu küla
83 02.10 RUTH-LEA AUNBAUM Loo alevik
83 10.10 AURELIE UNT  Uusküla küla
82 15.10 ÕIE NUGISEKS  Loo alevik
82 16.10 MAIMO SIKKA  Kostivere alevik
82 18.10 ANTONINA KRISTOVALD Kallavere küla
82 27.10 HILJA ALGO Loo alevik
81 09.10 AINO SEPP Loo alevik
75 31.10 EHA LÄÄNSALU Loo alevik
70 08.10 SELMA KALLASTE Ruu küla
70 24.10 AIME OITMAA  Loo alevik
70 27.10 ASTA VISPERT  Loo alevik

Jõelähtme vallas septembris 
sündinud lapsed

Maarja Malkov ja Anti Berens
tütred Adeele ja Aliise 04.09.2013

Liisi Luik ja Jaanus Ever
poeg Ragnar  04.09.2013

Kaire ja Hillar Käärik 
tütar Heete 05.09.2013

Margit ja Jan Johanson
tütar Rosanna 08.09.2013

Marian Pariis ja Priit Leomar
poeg Georg 09.09.2013

Nana Kuchma ja Viktor Kutšma
poeg Artur 12.09.2013

Aire Saar ja Remo Reismaa
tütar Berly-Brit 16.09.2013

Anna ja Koit Repnau
tütar Marii 20.09.2013

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Hannes Võrk 06.04.1960–25.08.2013
Helga-Emilie Meigas

04.06.1925–05.09.2013
Ellen Tomson 25.07.1955–16.09.2013
Aino Säinas 24.03.1946–22.09.2013
Endel Mägi 09.02.1930–27.09.2013
Venda Kask 09.05.1920–05.10.2013
Helga Lääne 20.06.1926–08.10.2013
Helmi Luik 05.01.1933–08.10.2013
Luule Ever 09.03.1944–09.10.2013

Liubov Kozlova 05.01.1935–12.10.2013

Mälestame head endist 
töökaaslast

SILVI MARDIM'it
Südamlik kaastunne Mihklile.

Ina, Neida, Berta, Helvi, Leena, Aimi

Kostivere Lasteaed otsib oma meeskonda 

RÜHMAÕPETAJAT
 koormusega 1,0 ameti kohta.

Pakume kaasaegseid töötingimusi, konku rentsivõimelist palka, 
pikendatud puhkust ja sõbralikku kollektiivi! Tööle asumise aeg: KOHE.

Lisainfo: kaili@kostilaps.ee või tel. 608 1540, 520 5818.

Südamlik kaastunne 
Virve Läänele ema

HELGA LÄÄNE
surma puhul. 

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ivile ja Ivarile peredega

EMA
surma puhul.

Sõbrad Saha külast

Avaldame sügavat kaastunnet 
Virve Läänele

EMA
surma puhul.

Jõelähtme vallavalitsus ja 
Jõelähtme kultuurirahvas

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

• Müüa loomasõnnikut
(7 tonni 140 eurot, 15 tonni 
210 eurot), mulda (15 tonni 
135 eurot), killustikku, 
kruusa ja liiva. Tel. 5697 1079, 
taluaed@hot.ee

• Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega: lepp 
36 eur/rm, must lepp 40 eur/
rm, kask 44 eur/rm, haab 
36 eur/rm, metsakuiv okaspuu 
36 eur/rm. Tel 509 9598.

TEENUS
• Korstnapühkija litsensee ri-
tud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686

• Ohtlike puude aastaringne 
raie-, hooldus- ja saetööd. 
Katuserennide puhastus. 
Tel 5551 2104, 
www.puuhooldaja.ee

• OÜ F-Trans teostab reovee 
ja liigvee äravedu Jõelähtme 
val las. Tellimine 
info@fe kaal24.ee või telefonil 
506 5406. Roh kem infot 
www.fekaal24.ee

• OÜ Viher pakub raamatu-
pidamisteenust. Aitab kirju-
tada äriplaane, toetuste 
taotlusi, jne. Info tel 529 2181 
või 5557 0798, www.viher.ee,  
info@viher.ee

• Sõelutud muld, liiv, killustik, 
freesasfalt kojuveoga kuni 
7 tonni (väike kallur). Ohtlike 
puude raie. Ehitusprahi ära-
vedu. Kopp-laaduri kaeve-
tööd, jms. Tel 5878 0000, 
www.sulane.ee 

• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale-
toomisega müüa liiva, mulda, 
killustikku, asfaldipuru, 
kruusa, sõnnikut ja täite-
pinnast. Tel. 509 2936.

• Plekk-, kivi- ja eterniit-
katuste pesu ja värvimine. 
Viies Fassaad OÜ, Andres, 
tel 5624 1509

Sügav kaastunne Elle Himmale ema

OLGA TINT
28.02.1931–27.10.2013

surma puhul.
Jõelähtme vallavalitsus ja 
Jõelähtme kultuurirahvas
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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.

VANA-AASTAPIDU
Jõelähtme Rahvamajas juba terendab!

31. dets. kell 21.00 avame uksed.
Teie päralt on meeleolukas tantsumuusika ansamblilt "SINGAPUR"

Tujul ei lase raugeda MARGO HUSSAR
Ilutulestik jpm.

Suupistetega laua koht maksab 12 eurot.
Broneerimine on alanud.

Tel. 603 3053, 5397 8896 – Maie

Tule ja saadame vana aasta koos minema! 
Kohtumiseni!


