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Milleks meile kihelkonnapäev?
Taoline küsimus kõlas 
rahvamajas ühe inime-
se suust. 

Kihelkond on vallast erinev üksus. 
Jõelähtme kirikukihelkonna piirid on 
aegade jooksul pisut muutunud, prae-
gu haaravad need enda alla osa Kuus-
alu vallast, suurema osa Jõelähtme 
vallast, Maardu linna ja Viimsi valla. 
Viimases asuvad ristiinimesed on aga 
moodustanud tütarkogudused, sest 
ühes vanadest Jõelähtme kabelitest 
- Randveres - on juba ammu isesei-
sev kogudus, ja teises -Pranglis – on 
omaette kogudus kohe-kohe loomi-
sel. Sellist maa-ala hõlmas ajalooline 
kihelkond.

Kihelkonna kaitsjaks on olnud 
peakiriku kaitsepühak, meil püha 
neitsi Maarja. Siit ka kuuekümne 
aasta taguse Jõelähtme valla vapi 
sümbolid - rist ja maarjaliilia. Kiriku 
pühitsuspäeva või kaitsepühaku ni-
mepäeva on tähistatud kiriku- ja ki-

helkonnapäevana. Mõnede andmete 
järgi on meil selleks 15. august, üks 
paljudest maarjapäevadest. Kiriku-
kalendris on 15. august neitsi Maarja, 
Jumalaema, surmapäev. Rooma-ka-
toliku traditsioonis nimetatakse seda 
Maarja taevassevõtmise suurpühaks. 
Püha hakati tähistama ilmselt V või 
VI sajandil. Meie kirikus märgistab 
seda tähtpäeva Maarja-akna ülemine 
medaljon.

Ühisosa otsimine
Esimene Jõelähtme kihelkonna-

päev toimus 15. augustil 1999 jumala-
teenistuse, kiriku seinal olnud näituse 
“Inimene ja kirik”, ajaloolise ettekande 
ja kontserdiga. Mõte oli koondada ini-
mesi üle terve kihelkonna iga aasta 15. 
augustile kõige lähemal pühapäeval. 
Nii on see sellest ajast peale ka sün-
dinud ning ajapikku on päeva tähista-
ma hakanud ka Jõelähtme rahvamaja 
ning mitmesuguseid üritusi ja ettevõt-
misi on jagunud isegi kahele päevale.

Kihelkonnapäevadel on olnud 

ikka mingi läbiv mõte või teema, vä-
hemasti kiriku juures, ja viimati oli 
selleks “ühisosa otsimine”.  Praegu-
sel oma-osa-otsijate ajastul on see 
just oluline küsimustering, millele 
mõelda. Ja põhjusi küsimiseks an-
dis seekord juba kihelkonnapäeva 
enda ajakava või valla sündmuste-
kava võrdlemine. Keegi oli jalgrat-
tamatka lükanud pühapäeva pühit-
semise alternatiiviks ja keegi teine 
otsustanud lõikuslaata pidada pa-
ralleelselt kihelkonnapäevaga. Või-
bolla tundubki tahtmine koondada 
või liita inimesi üle suure maa-ala 
ühele üritusele liiga pretensiooni-
kas? Ehk ei ole mingit ühisosa enam 
ammu või tekib see teatud kujul ai-
nult valimiste eel, kui järjestutakse 
oma parteide ja nimekirjade taha? 
Kas tuleb tõesti rääkida Loo alevi-
kust versus ülejäänud? Või vaadata 
eraldi Peterburi teest põhja ja lõu-
nasse jääjaid, põlisasukaid ja sis-
serännanuid?

Vaatamata kõigele lahutavale 

usun, et ühisosa on olemas ja selle 
otsimine muutub vaatamata paljule 
eraldavale aina päevakohasemaks. 
Veendume aina enam, et vaid as-
jade kättesaadavus, meelelahutuse 
küllus ja igapäevane heaolu ei tee 
kedagi õnnelikuks. Lihtsad inim-
kontaktid ja ühistegemised, ene-
sereflektsioon läbi teiste, osaduse 
otsimine, vaimsete asjade üle juurd-
lemine - kõige selle järele hakkab 
taas vajadus kasvama. Loodetavasti 
saab see alguse külakogukonnast 
ja sirgub laiemaks, haarates valla 
ja miks mitte ka kirikukihelkonna 
tasandi. Oleks vaid ideid ja häid 
mõtteid, oleks eestvedajaid ja kaa-
salööjaid.

Julged unistused
Koguduse juures juba kuid kää-

rinud idee leerimaja puhastamisest ja 
korrastamisest ning suure avatud aia 
kujundamine kiriku maa-aladele on 
jätkuvalt jõudu kogumas. Mõtted on 
jõudmas paberile, visioonist saamas 

tööde nimekiri, peaasi, et oleks jul-
geid unistajaid. Leerimajast on juba 
üle poole puhastatud, tükike üm-
brusest oluliselt muutunud. Paljud 
inimesed on pakkunud oma abi ning 
tunnevad mõtte vastu huvi. Korjan-
duse toel on ostetud muruniidutrak-
tor. Kaks järjekordset kirikuakent on 
minemas restaureerimisele, kiriku 
viilud ja osa seinu on korda saamas. 
Riigi, vallavalitsuse, aga eelkõige ko-
halike inimeste abiga on miski muu-
tumas, miski, mis on ka paljude meie 
ühisosa. Ja see teeb meele rõõmsaks 
ning annab lootust.

Milleks meile siis kihelkonnapä-
ev? Eks see küsimus kõlas ju retoori-
liselt, et igaüks otsiks ise sellele oma 
vastust. Ja kui see pärimine ärgitas 
kedagi mõtlema, siis on selle eesmärk 
ka täidetud. Peaasi, et meie vastused 
on ühisosa või lähedust otsivad ja 
taotlevad.

MARGUS KIRJA 
kirikuõpetaja

Jõelähtme kihelkond 17. sajandil.



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 112 / AUGUST 2006 lk 2

Jõelähtme Vallavoliko-
gus võeti vastu uus, val-
la eelarvest makstavate 
ning perekonna sisse-
tulekust mittesõltuvate 
sotsiaaltoetuste maks-
mise kord, mis sätestab 
kokku kuue erineva toe-
tuse taotlemise, mää-
ramise ning maksmise 
korra. 

Kõne all olevad toetused on: sünni-
toetus, ranitsatoetus, medaliga kooli 
lõpetanute toetus, matusetoetus, toe-
tus õnnetusjuhtumite ja kriisiolukor-
dade puhul ning maamaksu osalise 
kompensatsiooni toetus.

Sotsiaaltoetusi on õigus taotleda 
isikul, kes rahvastikuregistri andme-
tel on Jõelähtme valla elanik.

Kuivõrd kooliaasta on taas al-
gamas, võetakse Jõelähtme Valla-
valitsuse sotsiaalosakonnas vastu 
vähekindlustatud peredelt avaldusi 
täiendava toetuse saamiseks, et katta 
osaliselt uue õppeaasta algusega seo-
tud kulutusi.

Taotlusesse märgitakse taotlemi-
se põhjus, taotleja kontaktandmed, 
taotleja perekonnaseis, pereliikmete 

arv ning lisatakse sissetuleku suurust 
või töötu staatust tõendavad doku-
mendid. Taotlused vaatab läbi sotsi-
aalkomisjon ning lõpliku otsuse toe-
tuste maksmise osas teeb Jõelähtme 
Vallavalitsus.

Õppeaasta algul makstav ranitsa-
toetus on iseseisev vallaeelarveline 
toetus, mille saamiseks peab vähe-
malt üks esimesse klassi mineva lapse 
vanem olema elanud Jõelähtme val-
las alates jooksva aasta 1. jaanuarist 
ning laps ise peab rahvastikuregistri 
andmetel olema samuti Jõelähtme 
valla elanik. 

Toetuse saamiseks on vajalik 
täita valla sotsiaalosakonnas vas-
tav avalduse vorm. Laste puhul, kes 
alustavad kooliteed valla koolides 
(Loo Keskkool, Kostivere Põhikool 
või Neeme Algkool), pole vaja esitada 
eraldi õppeasutusepoolset tõendit, 
maksmine toimub kooli esitatud ni-
mekirjade alusel.

Ranitsatoetust on õigus saada ka 
neil esimesse klassi minejatel, kes 
mingil põhjusel alustavad kooliteed 
mõnes teises, valla piiridest väljas-
pool asuvas koolis. Sellisel juhul on 
vajalik esitada Jõelähtme valla sotsi-
aalosakonda täiendavalt tõend koo-
list, kuhu laps õppima asub.

Ranitsatoetuse määr on käesole-
val õppeaastal 1000 krooni.

PRIIT PÕLDMA 
Kultuuri vanemspetsialist

Jõelähtme vallas makstakse 
 ranitsatoetust

Seekord algab 
 õppeaasta teisiti
Kätte hakkab taas jõudma esimene 
september ning sellega seoses 
meenuvad inimestele kohe ütlused 
“kõik on uus septembrikuus” ja “kui 
Arno isaga koolimajja jõudis …”. 
Loomulikult on need eelmainitud pä-
devad aga lisaks sellele tuletab see-
kordne õppeaasta algus meelde ka 
mõttetera “seekord algab õppeaasta 
teisti”. Seda aga kahel põhjusel.

Nimelt otsustas 15. augustil koos-
käinud vallavolikogu kehtestada uue 
toetuse – ranitsatoetuse ning selle 
määraks 1000 krooni. Ranitsatoetuse 
eesmärk on väga lihtne, olenemata 
pere sissetulekust toetada vane-
maid koolialguse kulude kandmisel. 
Ranitsatoetust makstakse kõigile 
esimesse klassi minevate lasta osas, 
olenemata sellest, kas laps läheb 
meie oma valla kooli või siis olude 
sunnil või traditsioonide ajel mõne 
naabervalla/linna kooli. Kuigi nüüd-
sest kehtib meil ranitsatoetus vaid 
esimesse klassi minevate laste osas 
on jätkuvalt abi vajavatel vanematel 
võimalus taotleda sotsiaaltoetust 
kooliminekukulude kandmiseks ka 
laste osas, kes lähevad vanematesse 
klassidesse. Selleks tuleb esitada 
vastav taotlus vallavalitsusele.

Teine oluline põhjus on asjaolu, et 
sellest õppeaastast ei saa kõik meie 
lapsed, kes lasteaiakohta vajavad 
enam lasteaeda ja seda just Loo 
aleviku teeninduspiirkonnas. Prob-
leemi lahendamiseks on vallavalitsus 
astunud mitmeid samme, esmajär-
jekorras kehtestas vallavalitsus uue 
lasteaedadesse vastuvõtmise korra, 
mis selgelt eelistab meie oma valla 
lapsi, ning annab parema ülevaate 
lapsevanema väljavaadetest laste-
aiakoht saada. Teise sammuna on 
vallavalitsus algatanud uue lasteaia 
rajamise Loo alevikku. Selleks on 
valla teise lisaeelarvesse planeeritud 
ca 1 miljon krooni projekteerimiseks. 
Plaanis on endise teenidusmaja ruu-
messe esimeses järjekorras rajada 
kahe rühma ruumid. Loodetavasti 
juba ühe aasta pärast oleme selle 
probleemi lahendanud.

Üks oluline teema, millel tahaks veel 
kindlasti peatuda on ühistransport. 
On see ju paljudele meie valla 
elanikele väga oluline teema. Vast 
kõige teravam probleem kerkis meil 
esile juulist kui AS Temptrans võttis 
käigust maha liini Tallinn – Kosti-
vere. Eks selle Temptransiga oli 
ju ka pidevalt muresid ja kaebusi 
aga täiesti ilma on ikka tunduvalt 
hullem. Probleemi lahendamiseks 
pidas vallavalitsus rida läbirääkimisi 
nii Temptransi kui ka paljude teiste 
kommertsvedajatega. Lõpuks saadi 
kaubale OÜ Viimarsiga, kes oli nõus 
liini vedamise endale võtma. Kahjuks 
näitas aga praktika, et Ühistranspor-
dikeskusega paikapandud liinigraafik 
ei tööta ning liin sattus suurde kah-
jumisse. Probleemi lahendamiseks 
muudeti graafikut nii, et buss sõidab 
vaid kaks korda päevas hommikul 
vara Tallinnasse ning õhtul hilja Kos-
tiveresse. Selliste aegade vajadust 
näitas ka elanikelt saadud tagasiside. 
Lisaks sõidab nüüd buss Maardu 
mõisa, Saha küla ja Loo aleviku kau-
du endise Peterburi tee trassi ase-
mel, mis peaks nii nende külade kui 
ka alevike ühendust teiste asulatega 
parandama. Loodetavasti on nüüd 
paljude inimest elu lihtsam. Vajalik on 
veel lahendada 
lõunane liin Kos-
tiverest Tallinna 
ning selles osas 
on läbirääkimi-
sed vedajatega 
pooleli.

Ilusat õppeaasta 
algust kõigile!

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

Esimest kooliteed alus-
tab uuel algaval õppe-
aastal  50 meie valla 
last. Neist 44 on valinud 
oma esimeseks kooliks 
koduvalla kooli. Seda on 
viie lapse võrra rohkem 
kui eelmisel aastal.

Elu on nagu maja, mida järk-järgult 
üles ehitatakse. Kool on nagu vunda-
ment, millele laotakse pealisehitus. 
Kuidas elu kulgema  hakkab, sõltub 
palju vundamendist - haridusest. 

Koolivalikul on kindlasti üheks 
oluliseks kriteeriumiks olnud kodu 
või vanema töökoha lähedus, et kind-
lustada lapsele võimalikult lühike, 
turvaline ja ohutu koolitee. Oluline 
on ka hariduse kvaliteet, so head õpe-
tajad, kooli traditsioonid, koolihoone 
olukord.

Esimene õpetaja on edasise õpitee 
seisukohalt kõige tähtsam isik. Ena-
musel meist on meeles just esimene 
õpetaja, kuid mitte mitmed järgmi-
sed. Õpetajaga ühise keele leidmine 
on oluline nii lapsele kui ka vanema-
le. Õpetaja ülesandeks on aidata  lap-
sel sujuvalt ja loomulikult kooliellu 
sisse elada – olla heaks sõbraks ja 
eeskujuks. 

Uuest õppeaastast alustavad 
tööd valla koolides 5 uut õpe-
tajat 

Loo Keskkoolis olid välja kuulu-
tatud konkursid eesti keele, mate-
maatika, vene keele ja poiste kehalise 
kasvatuse õpetajate ametikohtadele 
ning  Neeme Algkoolis klassiõpetaja 
(inglise keele lisaeriala) ametikohale.

Tänaseks  on õpetajad leitud ja 

tunnikoormused jagamisel. Kuid jät-
kuvalt peame arvestama sellega, et 
õpetajate leidmine on muutunud üha 
raskemaks ning kohalik omavalit-
sus peab leidma toetavaid võimalusi 
olemasolevate heade õpetajate hoid-
miseks ja uute leidmiseks (ametikor-
terid, muud sotsiaalsed garantiid). 
Ajale jalgu jäänud õpetaja palga üle-
vaatamine peaks aga jääma riigi ja 
vastavate ametkondade südameas-
jaks.

Loo keskkoolis on võimalik 
õppida turismindust

Sellest õppeaastast alustab Loo 
Keskkool koostöös Rakvere Kutse-
keskkooliga kutseõppeprogrammi 
turismikorralduse erialal. Nimetatud 
eriala annab algteadmised ja oskused 
töötamiseks turismiteenindajana kas 
reisiagentuurides või mujal.

Kutseõppe sissetoomine Loo 
Keskkooli õppeprogrammi on suu-
rendanud 10. klassi astuvate laste 
arvu 23 õpilaseni. Õpilasarvu järsk 
kasv gümnaasiumi osas lubab väita, 
et tegemist oli õige otsusega ja poten-
siaali arenguteks on veelgi.

Õpikeskkond meeldivaks - koo-
lid korda

Üha enam valib lapsevanem kooli 
selle järgi, kas hoone on remonditud, 
klassiruumid valgustatud ja sporti-
misvõimalused olemas. 

Vallavalitsus on alustanud ellu 
viima Loo Keskkooli rekonstruee-
rimiskava, kuna kool vajab maine 
tõstmiseks investeeringuid. Välja 
kuulutatud riigihange kooli projekt-
dokumentatsiooni  tellimiseks võitis 
OÜ Esplan ning projekteerimistööde 
lõpetamise tähtaeg on 15. jaanuar 
2007. Projekti olemasolu annab või-
maluse 2007 aastal alustada kooli re-
konstrueerimist. 

Juba tänaseks on Loo Keskkoolis 
üht-teist muutunud - vahetatud on 
aula katuseaknad, tehtud elektritöid 
samuti paigaldatakse uus valgustus. 
Kogu köögitehnika on uuendatud. 
Söögisaali paigaldatakse iseteenin-
dusliin, millelt õpilased saavad ise 
valida toidu. 

Kostivere Põhikoolis on uuen-
datud võimla dušši- ja riietusruumid, 
vahetamisele lähevad võimla aknad. 

Toitlustamisest  rääkides -  vas-
tavalt vallavolikogu määrusele kom-
penseeritakse lisaks 1.-9.klassi õpi-
lastele ka Jõelähtme valla koolides 
õppivate kõigi 10.-12. klassi õpilaste 
koolilõuna täies ulatuses kuni käeso-
leva aasta lõpuni.

Omamoodi kooliaasta algab ka 
lasteaedades. Nii nagu kõigis Harju-
maa omavalitsustes on ka meie vallas 
puudu lasteaiakohtadest. Loo aleviku 
kiire kasv on toonud valda palju noori 
peresid, mis on ühelt poolt väga posi-
tiivne, kuid teisalt tekitab ka problee-
me. Loo lasteaias jäävad rahuldamata 
20 lapsevanema sooviavaldused las-
teaiakohale. 

Alternatiivina pakume veel ük-
sikuid lasteaiakohti uues Kostive-
re lasteaias, kus suvel jõudis lõpule 
mänguväljakute rajamine. Olukorra 
lahendamiseks on vallavalitsus alus-
tanud projekteerimistöid lasteaiarüh-
made juurdeehitamiseks. Plaanis on 
operatiivselt avada kaks liitrühma, et 
rahuldada järjekorras olevate lasteva-
nemate avaldused. 

Enam tähelepanu  pöörame las-
teaiakohta taotleva vanema regist-
riandmetele ning valminud uue 
kooleelsesse lasteasutusse vastuvõt-
mise ja väljaarvamise korra koha-
selt võetakse esimeses järjekorras 
vastu lapsi, kelle enda ja vanema(te) 
elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari 
seisuga rahvastikuregistri andmetel 

Jõelähtme vald (avalduste esitami-
se ajalises järjekorras). Teises jär-
jekorras võetakse vastu lapsi, kelle 
enda ja kelle vanema(te) elukoht 
on peale jooksva aasta 1. jaanuari 
registreeritud rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vald (samuti 
avalduste esitamise järjekorras). 
Ning alles kolmandas järjekorras 
võetakse vastu lapsi, kelle elukoht 
asub rahvastikuregistri andmetel 
väljaspool meie valda. Antud kord 
annab selged eelistused Jõelähtme 
valla elanikele.

Õpilased ja õpetajad on ootel. 
Head kooliaasta algust!

TERJE LILLO 
abivallavanem

Kooliaasta alguseni on jäänud loetud päevad
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13. aprillil sõlmi-
sid Harju maavanem 
Värner Lootsmann 
ja Elion Ettevõtted 
AS juhatuse esimees 
Valdur Laid KülaTee 
3 programmi raames 
3-aastase lepingu 
Harjumaal interneti 
püsiühenduse teenu-
se osutamiseks. 

Lepingu kohaselt paigaldab Elion 
Ettevõtted AS juunis-augustis teenu-
se pakkumiseks seadmed Harjumaal 
WiMax tugijaamadesse. Hiljemalt 
1. septembril peaks teenus toimima 

ning olema kättesaadav kogu Jõe-
lähtme vallas. 

Interneti püsiühendusega liitu-
miseks tuleb täita avaldus Jõeläht-
me Vallavalitsuse kodulehel www.
joelahtme.ee või helistada Elioni 
klienditeeninduse telefonile 165. In-
ternetiga liitumise soovist on oluline 
teada anda, kuna laekunud avaldusi 
arvestatakse internetiteenust võimal-
davate seadmete paigaldamisel tugi-
jaamadesse. 

Elion Ettevõtted AS pakub inter-
neti püsiühenduse teenust Küla Tee 3 
raames järgmiste hindadega:

• liitumistasu 990 krooni;
• kuutasu on 295 krooni, kui alla-

laadimiskiirus on 256 kb/s. 
• kuutasu 395 krooni, kui allalaa-

dimiskiirus on 512 kb/s;
• seadmete igakuine kuutasu on 

150 krooni.

Täiendavate soovide korral on hin-
nad vastavalt Elioni hinnakirjale.

Teenuse kasutamise eeldused
Lõppkasutaja on kohustatud taga-

ma:
• lõppkasutaja hoone külge vastu-

võtuseadme kinnitamise võimaluse 
või eraldiseisva antennimasti ole-
masolu, mille kõrgus maapinnast 
on vähemalt 7 meetrit. Antennimast 
peab olema jäigalt kinnitatud;

• ligipääsu antennimastile (näiteks 
redeli olemasolu);

• võimalus vedada kaabel anten-
nimastist hoonesse (tuppa), vastava 
ava olemasolu hoone välisseinas;

• võimaluse paigutada siseseade 
(ehk lõppkasutaja seade) nii, et väli-
antenni ja siseseadme vahelise kaabli 
pikkus on maksimaalselt 20 meetrit, 
samuti piisav ruum siseseadme pai-

galdamiseks;
• 220 V 50 Hz toitepinge olemasolu 

lõppkasutaja seadmele.

Elioni esindajatel on kaasas töörii-
stad, et vajadusel ka ise auku puurida. 
Paigaldamise ja seadistamisega seo-
tud kulud (väliskaabel kuni 20 meet-
rit, sisekaabel kuni 3 meetrit, otsikud 
jt) on arvestatud liitumistasusse.

Kuidas käib töö?
Elioni esindajad sõidavad kliendi-

interneti soovija juurde kahel korral. 
Esimesel korral kontrollitakse, kas 
tehniliselt on võimalik teenust pak-
kuda. Teisel korral paigaldatakse 
seadmed ja avatakse teenus. 

Kas seade osta või rentida?
Kui klient rendib, siis:
• kõik seadme tehnilise hooldu-

sega seotud kulud (garantiisse vii-
mine jne) jäävad teenusepakkuja 
mureks;

• vajadusel seadme uue seadmega 
asendamine või uuema tehnoloogia 
kasutuselevõtuga ümber vahetami-
ne.

Kui klient ostab seadme välja, siis 
peab ta ise oma seadet haldama. 

Erijuhud
Kui Elion ettevõtted AS esindajal 

ei õnnestu konkreetsele interneti 
soovijale teenust pakkuda, siis firma 
esindaja pakub välja mõne muu la-
henduse. Näiteks rajatakse kõrgem 
(üle 5 meetri) mast, mille interneti 
soovija võimalusel ise finantseerib 
või saadab Elioni esindaja akti eri-
lahenduse kirjeldusega Harju Maa-
valitsusele. 

Interneti püsiühendusega on võimalik liituda kõikjal Jõelähtme vallas

5. augustil toimus 
Vandjala külas Kalda 
talu õuel II külapäev.

Külapäeva alguses süütasime väike-
se mälestustule nende külainimeste 
auks, kes selle kahe aasta jooksul olid 
manala teele läinud: Kirila Juss, Kirila 
Ethel, Matsu Urmas, Rüütli Harald.

Vandjala küla kuulub Jõelähtme 
valla nende vanade külade hulka, 
millel täitus sel aastal 765 aastat es-
mamainimisest Taani hindamisraa-
matus.

Vallalt raha, külalt töö
Palusin inimestel võtta kaasa vanu 

pilte ja mälestusi. Tänan kõiki, kes 
lahkelt oma pilte talletada lubasid. 
Kogunes väga väärtuslikku materjali, 
mille alusel vanemad inimesed oska-
sid tuvastada, kes piltidel olid. Kavas 

on koguda lisaks pildimaterjalile veel 
ka mälestusi, et kokku panna raamat 
meie väärikas eas oleva küla ajaloo 
kohta talude kaupa. 

Korraldajad nägid vaeva ka vana 
külalaulu-lorilaulu taastamisega, mis 
sai kenasti laulikusse ja külapeol ka 
ära lauldi. Selle ürituse puhuks saime 
vallavalitsuselt pisut raha, et valmi-
stada oma küladele ise kaks teadete-
tahvlit ja 2 teeviita. Töö toimus enne 
külapäeva talgute korras. Loo külast 
olid meistrimeesteks Alar Haak Nur-
me talust, Mihkel Mänd Lillevälja 
talust, Hans Leimets koos pojaga 
Kaasiku talust. Teadetetahvli pani 
Vana-Kostivere tee otsa üles Kiinide 
pere Kopli talust.

Vana-Vandjala külas olid meistri-
meesteks Koolimaja Väino, Antipa 
Vello ja Mihkel, Aara Sander Martin, 
Soosaare Mare ja Kaurila Harald, 
ülespanemisel oli abiks veel Raja El-

mar. Aruküla tee äärsele küla osale 
meisterdasid omanäolise teadete kar-
jaaia Tiia ja Vello Arali ning Valdur 
Salu. Kõigile suur aitähh!

Loo ja Vandjala üheks külaks
Külapäeval oli näitus eelmisest 

külapäevast, pilte, kus meie vana-
emad -vanaisad veel päris noored 
olid. Üles oli pandud ka tänapä-
evane ja 1935.aasta külakaart, kus 
oli näha, et ka Loo ja Vandjala küla 
on varem olnud ühtne Vandjala 
küla. Teadaolevatel andmetel on 
Loo küla nimi tekkinud alles 1945.
aastal. Külavanema pakkus välja 
idee muuta  need kaks küla uuesti 
ühtseks Vandjala külaks. On meil 
ju ka ühine külavanem, oleme aina 
omavahel  läbi käinud ja ehk siis ei 
käiks Loo küla inimeste post enam 
Loo asulast läbi, vaid tuleks kohe 
õigesse kohta.

Kohtumiseni järgmisel külapäeval
Külapäeval osales ka meie vallava-

nem Andrus Umboja, kes andis lühiü-
levaate vallavalitsuse tegemistest ning 
lõpetamata maareformist Vandjala 
põlistalude osas ning Loo küla inimeste 
külatee murest. Külainimesed kasuta-
sid julgelt võimalust otse peol vallava-
nemale  küsimusi esitada.

Huvitav oli, et sellel külapäeval ei 
olnudki rahvast korraga justkui palju, 
inimesi tuli ja lahkus, kuid õhtul osa-
lejaid kokku lugedes oli kena ümmar-
gune arv osalenuid - 100!

Tõenäoliselt tuleb meie küladel 
järgmine väiksem kokkusaamine 
korraldada juba järgmisel aastal, sest 
külavanema statuudi järgi valitakse 
külavanem kolmeks aastaks. Nii et 
kõigile veel kord aitähh ning kohtu-
miseni järgmisel külapäeval!

TIIA VÄLK 
Loo ja Vandjala külavanem 

Jõelähtme valla 
memmed ja taadid 
kogunesid Kaber
neemes
17. juuni kaunil päikeselisel päeval 
kogunesid Jõelähtme valla memmed 
ja taadid Kaberneeme vana kooli 
õuele. Endine kooliõu oli kirevates 
rahvariietes inimesi täis. Oli Jõeläht-
me valla esimene memme ja taadi 
pidu, mille eestvedaja oli Kostivere 
Päevakeskuse juhataja Anne Kanne.
Kohal oli vallavanem Andrus Um-
boja, kes tervitas rahvast ja tänas 
korraldajaid. Kokkutulnuid tervitas ka 
Kaberneeme raamatukogu juhataja 
Laine Mei.
Memme-taadi peost võtsid osa 
Loo Seenioride klubi, Kostivere 
Päevakeskuse memmed ja Neeme 
“Nogia”.
Pidu juhtis võimas Rehepapp Mart 
Puust, kes oma töös oli väga tore. 
Suure menuga võttis rahvas vastu ka 
Murueide Lea Räni Ojamäe võrratud 
etteasteid.
Esineti rahvatantsude ja -lauludega. 
Võimsalt esines Neeme “Nogia”. 
Tantsuks mängis rahvatantsuansam-
bel.
Kahjuks oli aga pidulistel kiire koju-
minekuga, sest pillid hüüdsid, aga  
rahvas juba lahkus. Järgmisel aastal 
tuleks pidutsemiseks kauem aega 
võtta.

Velli Pikkaro 
Kaberneemest

Uusküla liigniiskuse 
probleem saab 
 lahenduse
Keskkonna investeeringute Kes-
kuse nõukogu otsustas rahuldada 
Jõelähtme Vallavalitsuse taotlu-
se “Maardu Fosforiidi heitmete 
vähendamise kaudu keskkonna 
seisundi parandamine”. Lihtsa-
malt öeldes laheneb selle projekti 
realiseerimisega Uusküla liigniisku-
se probleem, mis on põhjustatud 
olemasolevate sadevee kraavide 
mittepiisavast sügavusest ja täis-
kasvamisest ning truupide ummis-
tumisest. Setetest ummistunud 
truubid ja kraavid takistavad pin-
naevee äravoolu ning põhjustavad 
madalamates kohtades lühi- või 
pikemaajalisi üleujutusi ning liigkõr-
ge pinnavee taseme. Kraavide ja 
truupide korrastamisel suunatakse 
kõik liigveed Kroodi ojja.
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
rahastab projekti 817 468,00 krooni-
ga ning valla omafinantseeringu, mis 
on 10 % projekti maksumusest katab 
AS Coal Terminal.

Loo ja Vandjala II külapäev
Loo ja Vandjala külamehed teadetetahvit meisterdamas.
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Neeme küla lõikuskuulaat – traditsioon 
ihule ja hingele
Lõigata pole siin keset 
merd jaanipäevast saati 
kõrbenud neemekesel 
midagi. Männimets tee 
ääres krõbiseb ja mus-
tikalehed on pruuniks 
kuivanud. Äkki jõudis 
vihm meieni ja tibutas 
täpselt laada algusest 
lõpuni. 
Looduski oli loobunud lootmast, laa-
darahvas kaotas hetkeks pea ja kirus 
seda taevamärga, mida tänini pikisil-
mi oodati. Samas aga tabas arusaa-
mine, et suvi hakkab vist sedakorda 
tõesti otsa saama ja lõikuskuulaat 
läks käima nagu muistegi.

Lambanahad ja villased sokid, isti-
kud ja ehtekulinad, käsitöö ja kunst la-
otati laadaliste ette. Pilgud pöörati esi-
teks siiski küla keskplatsile, kus Kolga 
rahvatantsijad iseenda ja rahvariide ilu 
kohe tükk aega näitasid. Karin Saarma 
mehed mürasid ja noorikud keerutasid 
nii et seelikud torus! Silmale ilus vaada-
ta, kui ilusad inimesed oma asja hästi 
teevad ja hingele hea teada, et leidub 
tublisid, kes tahavad ja teevad. 

Batuudiloss ja lime-tants
Järgmisena pidi mustkunstnik 

oma silmamoondusi tegema, aga kah-
juks ei saanud ta tulla. Neeme Rahva-
maja pakkus lastele lohutusauhinda 
– batuudilossi ja tasuta! Ükskõik kui 
märg see ka aeg-ajalt oli, hüpati nii, 
et higimull otsa ees. Täiskasvanud 
said mahti kaupa katsuda, kõhu täis 
süüa ja paar sõna juttu ajada. Eriline 
tänu siinkohal neile, kes heategevas 
loteriis lahkesti osalesid ja annetasid 

väikekoolile õuesõppimise klassi ehi-
tamise jaoks!

Laadapalagan sai õige hoo sisse, 
kui line-tantsu „Kõrberoosid“ jal-
ga keerutama hakkasid. Siin juba ei 
saanud laadalised paljalt pealtvaata-
jaiks jääda – kraevahele tilkuva vih-
ma käes oligi parem kaasa kepsutada 
kui niisama passida. Masinajäätis 
peos sai kõik nõksud järgi proovida, 
vaja oli ainult rõõmsat meelt. Nahk 
sai soojaks ja tuju veel paremaks! Oh 
vihmakene, lõpuks sa ikka tulid! Just 
parajaks ajaks, et murukamar tantsu 
käigus tolmuks ei muutuks.

”Tondid” ja kultuuripreemia
Enne koolilaste murdekeelset näi-

dendit „Tondid“ teatati, et tänavuse 
Neeme kultuuripreemia saab õpetaja 

Tiina Ojasson-Võsa. Kui küla heaks 
tehtuks arvata kõik see, mida ta lapsi 
kantseldades ja kaasa tõmmates on 
mitu head aastat vaimustusega teinud, 
siis läks kollane roosipõõsas ja Neeme 
Rahvamaja ümbrik õigetesse kätesse. 
Kes veel pole koolimaja sündmustest 
ja ettevõtmistest osa saanud, see tuleb 
ehk nüüd – laureaati üle vaatama ja 
küla kultuurisündmuste tulipunkti en-
dale seltsielulist tegevust leidma.

Laste näitetrupp sai kevadel Val-
gamaal kõvasti kiita oma selge kõne ja 
hea meeskonnatöö eest. Suvevaheaeg 
on keskendumisvõimele muidugi va-
bastavalt mõjunud, aga nauditav oli 
terve see lühike lugu igatahes. Laada lõ-
puks oli vihma nautides kohale jäänud 
poolsada inimest ja kogu saalitäis elas 
sõbralikult kaasa nii laste tantsunum-

britele kui ka Neeme Nogia naiste esi-
nemisele. Tehnilistest viperustest hoo-
limata tuli nende viimane lugu lausa 
kordamisele. Mis viga selliste inimeste-
ga koos päevast rõõmu tunda! 

Heategevus, lust, sport
Publiku hulgas paistis juba algusest 

peale olema fantaasiarikkaid inimesi - 
üks kamp kandis loomamaske, teised 
müüsid ühe krooniga rõivaid ja või-
malust ennast Kõva Karla kõrval pildi-
stada lasta. See tüüp oli kenasti männi 
all pingikese peal röötsakil ja lasi oma 
õlgkaabudega kaaskonnal endale tähe-
lepanu püüda. Laat ei pea tõesti ainult 
kasumi ümber keerlema, lusti ja nalja 
peab saama, hädapärast ise tegema! 
Oli ka sootuks isetuid, aga tõsiselt as-
jade üle järele mõelnud inimesi. Merje 

Klamas jagas kasutatud rõivaid puhta 
muidu. Platsi teises servas toimus juba 
midagi hoopis asjalikku – oma vaim oli 
valmis ja oma liha oli vägagi tugev, oma 
kondimootor niikuinii, seal nad siis 
startisid, kes jalgrattal, kes orienteeru-
miskaart näpus ja nii päev otsa. Tõnu 
Lauter korraldas spordipäeva, mis tän-
ase ilmaga just täpselt klappis. Sport-
lase elu muidugi ilmast suurt ei küsi, 
tähtis on hoopis muu. Mis täpselt, seda 
peab igaüks ise teadma. Ikka ise peab 
oma elu huvitavaks tegema. Tänapä-
eval aitavad paljud valikuvõimalused, 
neid selles laadapäevas jagus igas mõt-
tes, igal ajal, igal alal, igaühele. 

Lapsed jõuavad kõikjale
Laadapäeval pakuti kõigile ka 

võimalust bussi ronida ja osa võtta 
Jõelähtme kihelkonnapäevadest, mis 
sel aastal asetasid põhisündmused 
just sellelesamale pühapäevale enne 
rukkimaarjapäeva. Selge see, et üks-
ki inimene ennast kaheks ei kisu ja 
peabki tegema valikuid. Valikute 
pakkujate ülesanne oleks logistikakü-
simused isekeskis aegsasti paika pan-
na. Aastapäevad tagasi üritati Neeme 
küla poolselt ellu kutsuda Jõelähtme 
Kultuuriühing, mis just sellise pla-
neerimisega pidi tegelema. Tähen-
dab, vajadus segadusi vältida oli juba 
teadvustatud. 

Neeme laste näitlejatetrupp jõudis 
ülepeakaela nii koduküla kui kodu-
kihelkonna üritusele. Tublid lapsed, 
tahavad ja saavad! Mis puust need 
meie kihelkonna inimesedki siis on, 
et ühiselt ühist kultuuriasja aetud ei 
saa, kui väga tahavad… 

Kohtumiseni järgmise aasta kul-
tuurikalendri tähtpäevadel, kulla 
seltskondlikud, suhtlusaltid, kultuu-
rihuvilised inimesed!

NEEME RAHVAMAJA

Aitäh sulle, Ahto!
• Suur tänu, suur tänu 
üllatavalt meeldiva kont-
serdi eest, kordamine-
kuid, särtsu ansamblile 
ja tema energilisele juhile 
Ahto Nurgale!
• Tublid naised! Eriti tubli 
ja kadestusväärne juht!
• Olite lusikatäieks soo-
laks, mis supi üldse söö-
davaks teeb! jne... jne...

Selliseid sissekandeid võib lugeda 
LOOTAR-i külalisteraamatust mit-
mes keeles. 

Tegelikult, Ahto, ega Sa vist 
tookord, neljakümne aasta eest, 
teadnudki täpselt, milline töö Sind 
siin Lool ees ootab. Tulla juhendama 
ansamblit, kes alles lapsekingades, oli 
julge pealehakkamine. Ehkki viisipi-
damises tublid, olime ju nooditund-
mises nõrgad. 

Kontserdikava kokkupanemisel 
kippusime ka ise sõna sekka ütlema, 
kuid Sina jäid endale kindlaks, ja pä-
rast kontserti leidsime ühisel meelel, 
et Sinu pakutud variant oli ikka see 
parim! 

Vahel juhtus, et ühel või teisel 
“tüdrukul” oli vaja proovist puududa, 
Sina aga ei jäänud kordagi tulemata! 

Mis sest, et bussi ei tulnud või tuiskas 
kõvasti ja teed ei olnud. Sinu kohu-
setunne oli vääramatu, ehkki, Sind 
tundma õppides mõistsime, et Sa 
nautisid muusika tegemist, laulmist 
ja võimalust seda meile õpetada.

Veel praegugi tuleb kananahk ihule 
mõeldes sellele, kuidas Sinu, Ennu ja 
veel paari mehega tegime segaansamb-
lit ja laulsime suurel rahvatantsupeol 
tantsule “Sõlesepad” saatelaulu. 

Madagaskar, Siber, Gruusia
Proove sai tõesti tublisti tehtud, 

sest parim rahvamuusikaansambel 
pidi sõitma Madagaskarile Eestit 
esindama. Meil niipalju siiski ei ve-
danud, kuigi, nagu hiljem selgus, ei 
pääsenud sinna ükski ansambel. 

Aga Siberisse Sa viisid meid siiski 
ja meie väikesel Eestimaal ei ole vist 
valda ega kihelkonda, kus me laulnud 
poleks. Mis sellest, et vahel ununesid 
kellelgi ähmiga sõnad. Mis sellest, 
et vahel juhtus mõni tanu tagurpidi 
pähe. Mis sellest, et kiirustades unu-
nes kellelgi teine seelik rahvarõivaste 
alla, mis siis parajal hetkel hakkas 
tasapisi maha vajuma. Mis sellest, et 
alles lavale minnes selgus, et kaasa 
võetud kingad olid teine teisest paa-
rist. Mis sellest, et kord Moskvasse 
sõites selgus alles teel, et ühel meist 
oli koju jäänud kohustuslik esine-
misrõivas – rahvariided. Mis selles 
kõigest! Oli rõõm laulust, muusikast, 
kaasaelamisest ja koosolemisest!

Oh kui hästi lõhnasid maikelluke-
sed, just need,  millega Sa, Ahto, kord 
meile pärast Gruusia-reisi Balti jaama 
vastu tulid! Ka seda Sa oskasid.

Lisaks laulule on nende nel-
jakümne aasta jooksul olnud palju 
nalja, hulganisti viperusi ja igasugu 
tempe, mis ei kuulu avaldamisele 

ja millest teame ainult meie – Sinu 
üheksa “tüdrukut” ja Sina, meie ai-
nus Ahto. 

Ole ikka terve, ole ikka õnne-
lik! Üheksakordne juubelikal-
listus Sulle, Ahto!

Naisansambel LOOTAR

Heade soovidega Sulle, kallis 
Ahto, ühinevad Lootari fännid ja 

kõik need, kellel aastate jooksul on 
olnud võimalus Sinuga nii meel-
divat koostööd teha, nii tollases 

Linnuvabriku klubis kui praeguses 
Loo Kultuurikeskuses. Õnne suurel 

juubelipäeval!

Ahto ja tema üheksa tüdrukut.

Neeme kultuuripreemia laureaat 2006 Tiina Ojasson-Võsa.
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Ansambli AMABILE lõi-
kuskuu alguse väljasõit 
laululaagrisse algas vä-
heses vihmasabinas ja 
suundus Lääne-Viru-
maale, Vihula mõisa 
lähedal asuvasse Kingu 
turismitalusse.

Kohale jõudes ootas meid juba õue 
peal lahke taluperenaine Piret, tulise 
suve naeratus näol. Nagu teada tõde, 
läheb kõht sõidu peal alati hirmus 
tühjaks, olgu reis kui lühike tahes ja 
nii oligi algatuseks meie tenorist rõõ-
murull Ardo professionaalile omase 

kiiruse ja elegantsiga kaunilt lauale 
serveerinud kaasavõetud toidumoo-
na.

Arhailises rehetoas uued laulud
Kõhud täis, sai hakata rahulikult 

ümbrusega tutvuma. Olime jõudnud 
vaikuse ja looduse rüppe, kus avanes 
suurepärane vaade selle kandi maali-
lisele maastikule. Tekkis tunne nagu 
V. Luige laulusõnades kirjutatud: 
“Läbi tulise suve naera...”- ujumise 
ja paadisõidu võimalus järvel, ratsu-
tamine, kiikumine õuepealsel suu-
rel puukiigel. Arhailine rehetuba ja 
antiikmööbliga sisustatud kambrid 
tekitasid kohe hubase koduse tunde. 
Elutoas asuvas raamaturiiulis võis 
leida erinevate huvidega lugeja enda-
le meelepärast kirjandust.

Meie eesmärk sel korral oli aga 
süveneda muusikasse, uute laulude 
õppimisse. Ansambli dirigent Meeli 
oli selleks välja valinud mitmeid eri-
nevaid ja huvitavaid lugusid  eesti, 
itaalia ja aafrika muusikast ning fil-
mimuusikast ja muusikalidest.

Nelja päeva jooksul laulsime roh-
kem kui 20 tundi. Laul laulu järel 
omandasime erinevaid rütme ja vii-
se. Ning laulud, mis alguses tundusid 
raskemad, kujunesid lõpuks just erili-
selt nauditavateks ja huvitavateks. 

Väljasõidud liidavad
Hommikueine lauas kerkis eri 

päevadel üles huvitavaid teemasid, 
mille üle arutleda ja vaielda. Isegi 
taluperenaine ilmus märkamatult 
söögitoa uksele, et vestlusest osa saa-

da. Ilmnesid ansambliliikmete põhi-
mõtted ja arvamused poliitikast, pe-
reelust, ajaloost, kunstist, muusikast, 
kulinaariast jne. Kõik see aitas meid 
veelgi liita niiöelda ühiseks pereks. 
Muidugi ei saa kuidagi kiitmata jätta 
perenaise Pireti valmistatud uskuma-
tult maitsvat toitu. 

Õhtuti veetsime aega lauamängu 
“Eesti mälumäng” mängides. Tead-
mistehimu ja mängulust muutusid 
sedavõrd suureks, et ka esialgu üks-
nes kõrvalt jälginud sattusid ülimasse 
hasarti ja kaasati märkamatult män-
gu. 

Sume suveõhtune jalutuskäik Vi-
hula mõisa andis suurepärase ülevaa-
te mõisakompleksist ja selle kaasaeg-
setest kasutamisvõimalustest. Mõnus 
laupäevaõhtune saun kosutas veel 

viimasel õhtul meie meeli. 
Kõik oli suurepärane. Seitse uut 

laulu leidsid lauljate hinges ja süda-
mes omandamise protsessi kaudu 
oma koha. Mart Saare “Unustama-
tus laulus” on sõnad: “Suureks saa-
des laulan kõigile...” Me kasvame 
ja tahame suureks saada, et oman-
datud repertuaari oktoobris kõigile 
huvilistele esitada meie esimesel 
täiskontserdil. 

 Täname väga Jõelähtme vallava-
litsust, Eesti Kultuurkapitali ja Loo 
Kultuurikeskust projekti osalise fi-
nantseerimise eest! Tänu sellele sai 
selline tore ja produktiivne laululaa-
ger võimalikuks.

Ansambli AMABILE nimel 
EVELIN HALL

Läbi tuliste suvede naera...

Klubijuhataja kohus-
tuseks oli ringide ja 
huvialaklubide töö or-
ganiseerimine, aga ka 
linnuvabriku arvukate 
külaliste (välisdelegat-
sioonide) vastuvõtt ja 
majandi väärikas tut-
vustamine. 

Klubi juures tegutsesid segakoor 
LOOHELI, mees-, nais- ja segaan-
sambel ning rahvamuusikakollek-
tiiv. Linnuvabriku taidlejad esine-
sid majandi arvukatel üritustel ja 
külaliskohtumistel, samuti Riias, 
Minskis, Tbilisis ja Moskvas, aga ka 
piiri taga Soomes, Rootsis ja Jugo-
slaavias. Muusikalist külakosti käidi 
viimas Kaukaasia eestlastele Sulevi 
ja Salme külas ning Musta mere 
äärses kuurortlinnas Adleris. 

Huvigrupid ja lasteringid
Huviklubidest oli populaarseim 

noorteklubi KIKERIKII, kelle tööd 
juhtis valitud parlament. Kikeri-
kii-klubi oli tollases liiduvabarii-
gis üks esimesi omataoliste hul-
gas ja selle tegevusest huvitusid 
ülemaalistel seminaridel teisedki 
kultuurijuhid.

Linnuvabriku klubi juures töötas 
eraldi nn lastesektor, kelle ülesan-

deks oli laste ja noorte huvitegevu-
se organiseerimine. Lasteringidest 
tegutsesid muusikaring, nukunäi-
tering ning klaveri- ja akordionik-
lassid. Lasteansamblid SIPSIK, 
LEPATRIINU ja PÄÄSULIND 
kogusid kuulsust lähemal ja kau-
gemal. Tehnilistest ringidest olid 
poiste hulgas populaarsed elektro-
tehnika-, moto-  ja puutööring, sa-
muti fotoring, mille tööst võttis osa 
ka tüdrukuid. Oodatud olid igake-
vadised näitused, kus lapsed oma 
töid esitlesid.

Puhkebaasid
Linnuvabriku juhtkonna ettevõt-

misel ja ametiühingu toetusel said 
paljud majandi töötajate lapsed veeta  
oma suved lastelaagrites, mida orga-
niseeriti Valklas, Murastes, Pikajär-
vel ja Varblas. Kui esialgu korraldati 
telklaagreid, siis Otepää lähedal Pi-
kajärvel seati laager sisse endisesse 
puhkebaasi. See oli rajatud taluhoo-
netesse, mille linnuvabrik ostis ära ja 
tegi korda. Kompleksis ei puudunud 
elektrikerisega saun, mida agaralt ka-
sutati, ning romantikute jaoks vana 

hea suitsusaun.  Eriline mõnu oli 
muidugi joosta otse saunakuumast 
100 meetri kaugusel asuvasse järve ja 
sealt ülesmäge tagasi! Lastele oli sõit 
laagrisse ja toitlustamine tasuta. Li-
saks sellele mõnus elamine-olemine 
ja kaunis Lõuna-Eesti loodus. Pika-
järvel olid suurepärased võimalused 
suvel puhata ja sporti teha, talvel aga 
suusalaagreid korraldada. Tartu ma-
ratoni eel ja ajal said puhkebaasi ka-
sutada majandi spordihuvilised, kes 
maratonist osa võtsid. 

80ndatel aastatel rajas linnuvabrik 

uue puhkebaasi tunduvalt lähemale, 
Läänemaale  Varblasse. Peremehelt 
osteti ära elumaja, abiruumid ja saun. 
Puhkebaasis viidi läbi laste suvelaag-
reid, kuid seda kasutati väga agaralt 
ka ekskursioonide ööbimiskohana ja 
kalameeste peatuspaigana. Nii Pika-
järve kui Varbla laagrites puhkas suve 
jooksul üle 60 lapse.

Lastesektor korraldas ka üritusi, ka-
vandas töö- ja puhkelaagri TIBU töid 
ja tegemisi ning valmistas ette male-
valaagrite kokkutulekuid. Ühel suvel 
organiseeris EÕM-i Saksamaalt saabu-
nud vahetusrühma tööd ja vaba aega, 
hiljem ka Eesti koondrühma komplek-
teerimist ja juhtimist Saksamaal. 

Musta mere äärde
Linnuvabriku juhtkond pakkus 

häid puhkamistingimusi mitte ainult 
lastele, vaid ka oma töötajatele. Li-
saks tasuta sanatooriumituusikutele, 
võimaldati soovijatele puhkust ka 
linnukasvatusmajandite puhkebaasis 
Võsul. Eriti agaralt armastati puh-
kust veeta Musta mere äärses kuu-
rortlinnas Adleris, kus majandil oli 
oma puhkebaas. Põhilised toiduained 
(liha, või, munad) viis iga vahetus ise 
kaasa, kolme toidukorra eest hoo-
litses puhkebaasi kokk. Lennukisõit 
sinna ja tagasi oli töötajaile tasuta, 
toidu ja majutuse eest maksis puhka-
ja 40 rubla. Suve jooksul sai sealseid 
puhkusemõnusid kuues vahetuses 
kasutada üle 200 töötaja.

Jah, olid ajad!

50 aastat kultuurielu Lool

Meie töid ja tegemisi laagris jäädvustas filmilindile ansambli aldirühma laulja Airike Kolk.

n Tehtut meenutab REIN  PARVE, linnuvabriku a/ü klubi juhataja aastail 1977-1987

Maardu-Loo segakoor 80-ndatel aastatel.
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Jõelähtme kihelkonnapäev tõi kokku ärksama vallarahva 
13. augusti hommikul, 
kui oli algamas järje-
kordne Jõelähtme ki-
helkonnapäev, oli nii 
mõnegi osaleja silma-
paar kindlasti taeva 
poole suunatud – et 
nüüd ainult vihma ei 
tuleks! Kuid seni kest-
nud kuum suveilm ot-
sustas oma jahedamat 
ja vihmasemat poolt 
näidata just sellel pä-
eval. Siiski ei saa väike 
ilmavingerpuss ometi 
toredat rahvapidu nur-
jata.

Kihelkonnapäev on rahvalik pidu, 
mis toob kokku elanikud erinevatest 
valla piirkondadest, nii ka Jõeläht-
mes. Kihelkonnapäev on omamoodi 
kultuurisündmus, mis sisaldab nii 
sportlike mänge, kontserte, koos laul-
mist ja tantsimist ning lihtsalt koos 
aja veetmist. Ikka oli kuulata hõikeid: 
„Näe, sina ka siin!“ või „Oi kui kaua 
pole näinud!“. 

Lipp masti ja ratta selga
Rahvamaja uksed olid kutsuvalt 

pärani juba hommikul ning kohe ko-
gunes ka seltskond jalgrattamatka-
huvilisi. Enne teeleasumist tõmmati 
lipumasti lehvima  sinimustvalge rii-
gilipp, väike sissejuhatus ja oligi jär-
jekordne kihelkonnapäev kuulutatud 
avatuks. 

Umbes kümnekilomeetrine jal-
grattamatk ümber Jõelähtme küla 
toimus nimetuse all „Kaduvad maas-
tikud” ning selle viis läbi Rebala mui-
nsuskaitseala juhataja Margit Pärtel. 
Erilist tähelepanu paluti pöörata  Koi-
la külale, mis asutati juba rootslaste 
ajal ja oli sel ajal väga tihedalt asus-
tatud, kuid on praeguseks peaaegu 
väljasurnud.

Pidulikud kuldleerid
Päeva kõige pidulikum sünd-

mus toimus Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kirikus, kuhu oli kogunenud 
10 inimest, kelle leeritõotuse andmi-
sest oli möödas pool sajandit. Kihel-
konnapäev ja kuldleer tõid inimesi 
Jõelähtmesse kokku mitmest eri ki-
helkonnast. Kuldleeriliste seas oli nii 
oma valla inimesi kui ka kaugemalt 
tulijaid, kelle kaaskonna moodustasid 
järeltulevad põlved, sõbrad ja naab-
rid. Päevakohasele tõsidusele andsid 
vürtsi nii mõnedki aastakümnete ta-
gused naljakad meenutused ning mõ-
nigi kohtas tuttavaid, keda pikka aega 
polnud näinud. Päevateemaks ku-
junes ühtekuuluvustunde ja ühisosa 
vajaduse rõhutamine tänapäevase 
individualismi ja omakasu taotlemise 
taustal, vajadus leppimise ja andek-
sandmise järele, vastutus, mis algab 
juba oma kodukohast, naabritest ja 
elukeskkonnast.

Kuldleeriliste õnnitlemise järel 
oli kõigil võimalik osa saada kam-
merorkestri kontserdist ning siis 
ühise laua taga leiba võtta ja rahu-
likult suhelda.

Kuldleerilised olid sel aastal: Lin-
da Priim, Vilma Sau, Evi Tomingas, 
Milvi Linholm, Lea Kahu, Liidia 
Pihu, Kaljo Laur, Tõnu Ojap, Heino 
Paemurd, Heldur Paemurd.

Vallavalitsus lükkas 
Laheranna planeerin
gu tagasi
Vallavalitsus arutas 19. juuli 2006. aas-
ta istungil Ihasalu küla Laheranna 2, 
3 ja 4 ning nendega külgneva Jõesuu 
puhkeala maaüksuste detailplaneerin-
gut. Taotluse sisuks oli vallavalitsuse 
poolt nimetatud planeeringu vastu-
võtmine ning avalikule väljapanekule 
suunamine.

Detailplaneeringualal on ranna 
ehituskeeluvööndi laiuseks 100 m. 
Jõelähtme Vallavalitsusele vastuvõt-
miseks esitatud detailplaneeringu 
lahendusest nähtus, et hoonestus 
oli planeeritud ehituskeeluvööndisse 
ning taotletavaks ehituskeeluvööndi 
laiuseks oli 70 m. Detailplaneeringu 
vastuvõtmisel esitatud kujul oleks 
vallavalitsus pidanud pöörduma 
keskkonnaministri poole ehituskeelu-
vööndi vähendamiseks 100-lt meetrilt 
70-le meetrile.

Vallavalitsus otsustas nimetatud 
planeeringut mitte vastu võtta ning 
seda lähtudes Looduskaitseseaduse 
§ 34, mille kohaselt on ranna või kal-
da kaitse eesmärk rannal või kaldal 
asuvate looduskoosluste säilitamine, 
inimtegevusest lähtuva kahjuliku 
mõju piiramine, ranna või kalda eri-
pära arvestava asustuse suunamine 
ning seal vaba liikumise ja juurde-
pääsu tagamine. Eelpool nimetatud 
eesmärkide üheks tagamise meeto-
diks näeb looduskaitseseadus ette 
ranna ja kalda kasutamise kitsendus-
ed, milleks on ka ehituskeeluvöönd. 
Jõelähtme valla üldplaneering näeb 
kõne all olevale alale ette ehituskee-
luvööndi 100m.

Vallavalitsus leidis, et Ihasalu küla 
Laheranna 2, 3 ja 4 ning nendega 
külgneva Jõesuu puhkeala maaük-
suste detailplaneeringu ala suurus 
võimaldab piirkonda eesmärgipära-
selt arendada, tegemata seda ranna 
ehituskeeluvööndi arvelt. See tagab 
ka piirkonnas olemasoleva looduse 
säilitamise võimalikult laialdaselt. 
Lisaks eelnevale tegi vallavalitsus veel 
rida märkusi planeeringu lahenduse 
parandamiseks.

 

Algab uue valla 
 arengukava koos
tamine
27. aprillil otsustas vallavoliko-
gu algatada Jõelähtme valla uue 
arengukava koostamise aastateks 
2007-2015. Vallavalitsus on arengu-
kava koostamiseks sõlminud lepingu 
sihtasutusega Harjumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus ning moodustanud 
töörühmad, kelle ülesandeks on 
probleemide kaardistamine ning 
lahenduste ja uute ideede väljapakku-
mine. Avalike arutelude, kus saavad 
osaleda kõik asjasthuvitatud vallako-
danikud, toimumise aegadest teavitab 
vallavalitsus täiendavalt järgmises 
vallalehes.

 

Algab Loo aleviku, 
Saha ja Liivamäe 
külade osaüldplanee
ringu koostamine
Vallavolikogu algatas 26. jaanuaril 
otsusega nr 29 Loo aleviku, Saha- ja 
Liivamäe külade osaüldplaneerin-
gu eesmärgiga leida lahendused 
nimetatud asustusüksuste edasi-
sele komplekssele arendamisele. 
Olemasolev üldplaneering on jäänud 
tegelikule arengule jalgu ning vajab 
uuesti läbivaatamist.

Vallavalitsuse korraldatud riigihanke 
tulemusel hakkab nimetatud osaüldp-
laneeringut koostama OÜ Hendrikson 
& Ko ning planeeringu koostamise 
tähtajaks on september 2008.

President Arnold 
Rüütel külastas 
Jõelähtme valda
8. ja 9. augustil toimus president Arnold 
Rüütli maakonnavisiit Harjumaale, 
mille raames külastas president ka 
Jõelähtme valda. 9. augusti pärastlõu-
nal jõudis president koos maavanema 
ja saatjaskonnaga Manniva külas 
asuvasse golfikeskusse Estonian Golf 
&Country Club. Seal tervitasid teda 
vallavanem Andrus Umboja, volikogu 
esimess Ardo Lass ning golfiklubi 
president Mait Schmidt, kes tutvustas 
külalistele golfikeskust, rääkis golfi 
olukorrast Eestis ning tulevikuväljavaa-
detest. Lisaks sellele korraldati presi-
dendile kiire lühikursus, mille tulemusel 
õnnestus Arnold Rüütlil teha ka oma 
esimene golfilöök.

Algab Rebala muin
suskaitseala teema
planeeringu koosta
mine
Vallavolikogu algatas 22. veebruaril ot-
susega nr 35 teemaplaneeringu Rebala 
muinsuskaitseala miljööväärtusega 
hoonestusalade, väärtuslike põllumaa-
de, maastike ja looduskoosluste ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste 
määramiseks. Planeeringuga määra-
takse kindlaks Rebala muinsuskaitsea-
lale jäävate maade edasise kasutamise 
tingimused ning piirangud.

Vallavalitsuse korraldatud riigihanke 
menetluse tulemusel hakkab nime-
tatud teemaplaneeringut koostama 
OÜ Ruum ja Maastik ning planeeringu 
koostamise tähtajaks on veebruar 
2008.

Harjumaa Omavalit
suse Liidu volikogu 
Jõelähtme vallas
16. augustil toimus järjekordne Har-
jumaa Omavalitsuse Liidu volikogu 
istung. Volikogud toimuvad kord kuus 
ühes Harjumaa omavalitsuses ning 
seekord oli võõrustajaks Jõelähtme 
vald.

Üritus toimus Loo Kultuurikeskuses, 
kuhu oli kogunenud üle kolmekümne 
omavalitsusjuhi. Tervituseks võttis sõna 
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja. 
Seejärel möödus volikogu pingsas 
tööõhkkonnas. Kuulati ettekandeid 
ja arutleti omavalitsuste IT-küsimus-
tes, puuetega lastele mõeldud uue 
keskuse SA Haraka Kodu asutamise 
teemadel, mida otsustati toetada 
viiekümne tuhande krooniga. Lisaks 
olid üleval ka teemad, mis puuduta-
sid radoonist tulenevaid probleeme 
Harjumaa lasteasutustes ning kuulati 
Harjumaa Ühistranspordikeskuse uut 
juhti Ago Kokserit, kes andis ülevaate 
ühistranspordikeskuse tegemistest ja 
põletavamatest probleemidest.

Harjumaa oma
valitsused pidasid 
suvepäevi
17. ja 18. augustil pidasid Harjumaa 
omavalitsused taas suvepäevi ja see-
kord toimusid need Jõelähtme vallas 
endises Jägala Joa pioneerilaagri 
territooriumil. Jõelähtme pälvis suve-
päevade korraldamise õiguse eelmisel 
aastal üles näidatud oskuste eest 
kui meie võistkond osutus parimaks. 
Seekord võitis esikoha Harju Maavalit-
suse võistkond ning meie valla tublid 
võistlejad pälvisid kaheksateistkümne 
omavalitsuse seas tubli viienda koha. 
Oma oskusi tuli näidata maastikul ori-
enteerumises, mälumängus, isetegevu-
ses, degusteerimisoskuses ja paljudel 
muudel huvitavatel ja loomingulistel 
aladel. 

Tee ise ja näita ka teistele
Siis otsustas taevataat oma 

luugid uuesti valla päästa ja vih-
ma saata. Olgugi, et kogu loodus 
karjub vee järele, aga oli seda just 
täna vaja! See aga õnneks ei se-
ganud pidustuste kulgu.

Jüri Paaveli eestvedamisel toi-
mus võrkpalliturniir Jõelähtme 
Rahvamaja pargis. Osales kahjuks 
ainult kolm võistkonda – Halja-
va, Parasmäe, Koogi - aga need, 
kes vihma ei kartnud mängisid 
hingest ja hästi. Ülekaalukalt 
võitis Parasmäe, teiseks jäi Koogi 
ja kolmandale auhinnalisele ko-
hale tuli Haljava. Võistlejad, kes 
vihma trotsides oma meeskonna 
võidule viisid olid: Aleksander 
Lepik, Tiit Koppel, Kadri Kalju-
mets, Paul Tiisaar, Rein Tiisaar 
ja Mart Tiisaar.

Kihelkonnapäevade raames ei 
unustatud ka lapsi. Kahtlemata oli 
kõige suurem huvi ATV-de vastu. 
Poisikeste pidev sebimine hõivas 
täiesti Väino Haabi tähelepanu, 
kes jagas instruktsioone ja valvsa 
pilguga jälgis, et sõiduhuvilistel 
oleks tore ja turvaline. Kuid ma-
sinad ei jätnud külmaks ka tüdru-
kuid. Nemadki panid kiivri pähe 
ja kihutasid rajale.

Kihelkonnapäevadel esinesid 
ka tantsu- ja vokaalansamblid 
ning julgemad rahva hulgast või-
sid ka ise oma hääled puhtaks 
köhatada ja kaasa laulda. Särava 
etteaste tegi Loo Seenioride Klu-
bi, mis on tegutsenud umbes kaks 
aastat. Nauditavalt esinesid, nii 
väikesed kui suured. Kõlasid ka 
viisid noorte etenduselt „Kaua 
võib“, mida etendati augustikuu 
alguses Viimsis. 

Tiheda programmi vahepeal 
oli kõigil soovijatel võimalus keha 
kinnitada maitsva supiga, juua 
tassike kohvi ja süüa kringlit. 

Kihelkonnapäevale tulnud 
rahva hulk vähenes, kui jälle 
hakkas vihma sadama, kuid ko-
halejäänud inimesed said ülla-
tuse osaliseks. Vennad Johanso-
nid, kes tulid just Tartust, kuid 
ei põlanud ära ka Jõelähtme rah-
va lõbustamist. Etteaste kestis 
umbes 20 minutit, nende ilusad 
hääled panid helisema rahvama-
ja saali ning kõige pikem ja to-
reda sisuga lugu kujunes jällegi 
ühislaulmiseks. 

Peole meeleolukas lõpp
Kihelkonnapäeva raames anti 

üle ka Elsa Rikandi nimeline kul-
tuuripreemia. Sel aastal tänati 
kauaaegse ja tubli töö eest Jõe-
lähtme Rahvamaja juhatajat Maie 
Ramjalga, kes aktiivselt läbi aas-
tate on seisnud hea selle eest, et 
tegemised ja toimetamised rahva-
majast ei kaoks.

Päeva jäi lõpetama ansam-
bel „KUKERPILLID“. Vaatama-
ta jahedale ja vihmasele ilmale 
kogunes jällegi rahvast, et nau-
tida muusikat ja keerutada jalga. 
Tantsu keerutasid nii noored kui 
vanad ja lõbus oli kõigil. 

Aitäh kõigile kihelkonnapäeva 
korraldajatele ning kõigile osavõt-
jatele! Täname ka ASi Coal Termi-
nali kihelkonnapäevade läbiviimi-
se toetamise eest.

Jällenägemiseni järgmi-
sel kihelkonnapäeval aastal 
2007!

SIGNE KAASIK

1. Kostivere segarahvatant-
surühm tantsuhoos.

2. Elsa Rikandi nimelise kultuuri-
preemia laureaat Maie Ramjalg.

3. Kihelkonna rahvas Kukerpilli-
de saatel jalga keerutamas.

4. Laste lemmik - ATV.

5. Loo seeniorid lauluhoos.

6. Hommikune rattamatk mööda 
”kaduvaid maastikke”..

7. Traditsiooniline külade vaheli-
ne võrkpallilahing.
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JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. august 2006 nr. 25

Jõelähtme valla eelarvest perekonna sis-
setulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste 
maksmise kord

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 6 lõikest 1 ja paragrahv 22 
lõige 1 punktist 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse 
paragrahv 23 lõikest 1, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:
§ 1.  ÜLDSÄTTED
(1) Jõelähtme valla eelarvest perekonna sissetu-
lekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise 
kord sätestab perekonna sissetulekust mittesõl-
tuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
Jõelähtme vallas.
(2) Jõelähtme valla eelarves toetuste maksmi-
seks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja 
peab selle üle arvestust Jõelähtme Vallavalitsus.
§ 2. TOETUSTE LIIGID
(1) Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanema-
le tingimusel, et lapse vanemad on rahvastikure-
gistri andmetel Jõelähtme valla elanikud enne 
lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest 
on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme 
vallas alates jooksva aasta 1. jaanuarist.
(2) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 
(edaspidi ranitsatoetus) makstakse avalduse 
alusel lapsevanemale,   eestkostjale (kohtuotsus 
eestkostjaks määramise kohta) või lapse hool-
damisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise 
leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest 
on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme 
vallas alates jooksva aasta 1. jaanuarist enne lap-
se kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme valla elanik.
(3) Medaliga kooli lõpetanute toetus makstak-
se isikule, kes on lõpetanud 12. klassi kuld- või 
hõbemedaliga. Toetust makstakse rahvastikure-
gistri andmetel Jõelähtme valla elanikule olene-
mata sellest, kus piirkonnas isik koolis käib.
(4) Matusetoetust makstakse matuste korraldaja-
le, kui lahkunu elukoht rahvastikuregistri andme-
tel on surma kuupäeval Jõelähtme vald.
(5) Toetust õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul 
(näiteks perekonnaliikme surm, invaliidistumine 
või haigus, tulekahju, vargus jmt) on õigustatud 
taotlema isikud, kes rahvastiku registri andmetel 
on Jõelähtme valla elanikud alates jooksva aasta 
1. jaanuarist.
(6) Maamaksu osaline kompenseerimine. Kom-
pensatsiooni on õigus saada isikutel, kes rahvas-
tikuregistri andmetel on Jõelähtme vallas alates 
jooksva aasta 1. jaanuarist ning nende Jõeläht-
me valla haldusterritooriumil asuvatel maadel on 
kommunikatsioonid ja rajatised (kaablid, kõrge-
pingeliinid, tihe teedevõrk ja muu), mis piiravad 
maa sihtotstarbelist kasutust. 
§ 3. TOETUSTE TAOTLEMINE
(1) Sünnitoetuse ja matusetoetuse saamiseks tu-
leb taotlejal esitada vormikohane taotlus ja sünni- 
või surmatunnistus.
(2) Ranitsatoetuse ja medaliga kooli lõpetanute 
toetuse taotlejal tuleb esitada vormikohane taot-
lus ja kooli tõend.
(3) Õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra toetuse ja 
maamaksu osalise kompensatsiooni saamiseks 
tuleb taotlejal esitada vormikohane taotlus.
§ 4. TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
(1) Käesoleva korra § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
asjaolude puhul võib avalduse toetuse saamiseks 
esitada 3 kuu jooksul peale lapse esmakordset 
kooli minekut või medaliga kooli lõpetamist.
(2) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1 ja 4 sätestatud 
asjaolude puhul makstakse toetust sünni või sur-
ma registreerimise kuupäeval kehtinud korras ja 
määras.
(3) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1 - 4 nimetatud 
toetus kantakse seitsme päeva  jooksul pärast 
vormikohase avalduse laekumist taotleja näi-
datud pangakontole või makstakse sularahas  
välja vallavalitsuse kassast.
(4) Käesoleva korra § 2 lõikes 5 nimetatud toe-
tuse taotluse vaatab läbi sotsiaalkomisjon ning 
sotsiaalosakond esitab korralduse eelnõu  Jõe-
lähtme Vallavalitsusele otsuse tegemiseks.
(5) Käesoleva korra § 2 lõikes 6 nimetatud toetu-
se saamiseks tuleb taotlejal esitada vormikoha-
ne avaldus vallavalitsusele hiljemalt maamaksu 
tasumise aasta 01. aprilliks. Taotlused vaatab 
läbi ja teeb ettepaneku toetuse määramise ning 
selle suuruse kohta valla majandus- ja rahandus-
komisjon. Maa- ja planeerimisosakond esitab 
komisjoni ettepanekud vallavalitsusele otsuse 
tegemiseks. Vallavalitsus teeb otsuse 10 päeva 

jooksul peale komisjoni ettepanekut.
(6) Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse 
määramise aluseks olid taotleja poolt teadvalt 
esitatud valeandmed.
(7) Enammakstud toetuse tagastamine toimub 
vabatahtlikult ja/või tasaarveldades Jõelähtme 
valla poolt makstavate toetuste arvel või kohtu 
kaudu.
(8) Toetuste suurused § 2 lõigetes 1 - 4 nimetatud 
toetuste osas määrab vallavolikogu eraldi igaks 
eelarveaastaks.
§ 5. RAKENDUSSÄTTED
(1) Määrus jõustub alates 21. augustist 2006.a.
(2) Määruse § 2 lõigetes 1, 3, 4, 5 ja 6 nime-
tatud toetuste osas jõustub käesolev kord alates 
01.01.2007.
(3) Tunnistada kehtetuks “Jõelähtme valla eelar-
vest sotsiaaltoetuste maksmise korra” § 2 lõiked 
1, 12, 13 ja 14 ning § 4 lõige 3 alates 01.01.2007.
(4) Ranitsatoetuse määr 2006.a on 1000 krooni.
(5) Vallavalitsusel kinnitada paragrahvis 3 kirjel-
datud taotluste vormid.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. august 2006 nr. 26
    
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu 
eest tasu maksmise korra muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse  paragrahv 22 lõige 1 punktist 21 ja 22,  
Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:
§ 1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 
2006 määruse nr 14  paragrahvi 7 ja sõnastada 
see alljärgnevalt:
“§ 7. Paragrahvis 4 nimetatud tasu ei maksta vo-
likogu esimehele ja aseesimehele”.
§ 2.  Määrust rakendatakse 01. augustist 2006a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  15. august 2006 nr. 27

Jõelähtme Vallavolikogu 26.01.2006 määruse 
nr 4 “Koolilõuna toetuseks määratud eraldis-
te jaotamise kord” muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 
321  alusel, Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
§ 1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 26.01.2006 
määruse nr 4  § 2 alljärgnevalt:
“Kompenseerida riigi poolt eraldatud vahenditest 
Jõelähtme valla koolides õppivate kõigi 10.-12. 
klassi õpilaste   koolilõuna täies ulatuses kuni 31. 
detsembrini 2006.a.
§ 2. Määrust rakendada 01. septembrist 2006.a.
§ 3. Määrus jõustub 01. septembril 2006.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  15. august 2006 nr. 94

Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruk-
tuuri teemaplaneeringu vastuvõtmine

Juhindudes  kohaliku   omavalitsuse   korralduse  
seaduse   paragrahv  22   lõikest  2, planeerimis-
seaduse paragrahv 18 lõikest 1, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 4 ja parag-
rahv 10 lõikest 2, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Võtta vastu Kaberneeme küla teedevõrgu ja 
infrastruktuuri teemaplaneering  vastavalt OÜ 
Maaplaneeringud poolt koostatud tööle nr 125 

– 02. Teemaplaneeringu eesmärk on Kabernee-
me küla teedevõrgu kavandamine ja vajalike 
tehnovõrkude lahenduse põhimõtete ja asukoha 
kavandamine.
2. Vallavalitsuse maa- ja planeerimisosakonnal 
korraldada teemaplaneeringu avalik väljapanek.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvestades otsuse tea-
tavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  15. august 2006  nr. 95

Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemap-
laneeringu Rebala muinsuskaitseala mil-
jööväärtusega hoonestusalade, väärtuslike 
põllumaade, maastike ja looduskoosluste 
määramise ning nende kaitse- ja kasutustin-
gimuste määramise keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuh-
timissüsteemi seaduse¹ paragrahv 33 lõige 1 
punkti 2, paragrahv 34 lõike 1 ja lõike 2, parag-
rahv 35 lõike 1, lõike 2 ja lõike 5 ning planeerimis-
seaduse paragrahv 8 lõike 9 alusel, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Algatada Jõelähtme Vallavolikogu Rebala 
muinsuskaitseala miljööväärtusega hoonestus-
alade, väärtuslike põllumaade, maastike ja loo-
duskoosluste määramise ning nende kaitse- ja 
kasutustingimuste määramise teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tee-
maplaneeringu eesmärgiks on koostada planee-
ring, mis täiendab ja täpsustab Jõelähtme valla 
üldplaneeringuga määratud arengu põhisuundi 
ja tingimusi Rebala muinsuskaitseala osas lähtu-
des muinsuskaitseala eesmärgist ning planee-
ringualal arenguga kaasneda võivate mõjude 
hindamisest ning selle alusel säästva ja tasakaa-
lustatud ruumilise arengu tingimuste seadmisest. 
Teemaplaneering täpsustab muinsuskaitseala 
struktuuri, valmistab planeeringualal ette de-
tailplaneeringute koostamise alused detailpla-
neerimise aladel. Teemaplaneering koostatakse 
muinsuskaitsealal järgmiste külade kohta: Ülga-
se, Kostiranna, Manniva, Rebala, Võerdla, Koila, 
Koogi (osaliselt), Jõelähtme, Parasmäe, Kostive-
re, Loo, Vandjala (osaliselt), Maardu (osaliselt), 
Saha (osaliselt).
2. Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegili-
se hindamise korraldaja on Jõelähtme Vallavalit-
sus, kes korraldab keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi ja aruande avalikud väl-
japanekud ja arutelud ning esitab programmi ja 
aruande heakskiitmiseks Harjumaa Keskkonna-
teenistusele.
3. Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega 
hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, maas-
tike ja looduskoosluste määramise ning nende 
kaitse- ja kasutustingimuste määramise teemap-
laneeringu keskkonnamõju strateegilise hindami-
se algatamise otsusega saab tutvuda Jõelähtme 
Vallavalitsuses, teisipäeviti kella 8.15 kuni 13.00 
ja kolmapäeviti kella 13.00 kuni 16.30.
4. Jõelähtme Vallavalitsusel avaldada keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamise otsus 
14 päeva jooksul otsuse tegemisest ametlikus 
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes 
Harjumaa.
5. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  15. august 2006  nr. 96

Jõelähtme valla üldplaneeringu osa tee-
maplaneeringu “Maardu lõunakarjääride ala 
maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste 
määramine” lähteülesande kinnitamine

Aluseks võttes Jõelähtme Vallavolikogu 26. sep-
tembri 2005.a. otsuse nr 246 ja juhindudes koha-
liku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 
22 lõike 1 punktist 32, planeerimisseaduse para-
grahv 8 lõige 2 punktist 2, Jõelähtme valla ehitus-
määruse paragrahv 3 punktist 4 ja paragrahv 7 
lõikest 8, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kinnitada Jõelähtme valla üldplaneeringu osa 
teemaplaneeringu “Maardu lõunakarjääride ala 
maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste mää-
ramine” lähteülesanne vastavalt lisale.
2. Lugeda Jõelähtme Vallavolikogu 26. septem-
bri 2006.a. otsusega nr. 246 algatatud teemapla-
neeringu nimeks “Jõelähtme valla üldplaneeringu 
osa teemaplaneering Maardu lõunakarjääride ala 
maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste mää-
ramine”.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 
15.08.2006.a. otsusega nr. 96                            

                 

LÄHTEÜLESANNE 
Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemapla-
neeringu “Maardu lõunakarjääride ala maa- ja 
veealade üldiste kasutustingimuste määrami-
ne” koostamiseks.
Algataja: Jõelähtme Vallavolikogu, 26. septembri 
2005 otsus nr 246.

1. Teemaplaneeringu eesmärk.    
Koostatava teemaplaneeringu eesmärgiks on 
seni avalikkusele kasutuseta oleva rekultiveeritud 
maastiku puhkevõimaluste väljaarendamine ja 
teeäärsetel aladel sobiva tootmise ja äritegevuse 
planeerimine.
Eesmärgi saavutamiseks tuleb:
1. Inventeerida olemasolev maastik ja anda hin-
nang rajatud haljastusele ja tekkinud reljeefile, 
veekogudele.
2. Veekogude kallaste kindlustamine, puhastami-
ne ja turvaliseks muutmine.
3. Määrata kindlaks hoonestuse asukohad puh-
kealal ning tootmis- ja äripiirkonnas.
2. Arvestamisele kuuluvad varemkoostatud pro-
jektid ja tööd.
2.1. Jõelähtme valla üldplaneering.
2.2. Harju maakonnaplaneeringu teemaplanee-
ring “Asustust ja maakasutust suunavad kesk-
konnatingimused.
2.3. Rebala muinsuskaitseala põhimäärus.
2.4. Muinsuskaitselised eritingimused Rebala 
muinsuskaitseala teemaplaneeringule ja põhi-
määrusele.
2.5. Tallinn–Narva mnt 9-17 km rekonstrueerimi-
ne (projekteerija EA Reng).
2.6. Alal väljastatud projekteerimistingimused.
2.7. Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemap-
laneering “Rebala muinsuskaitseala miljööväär-
tusega hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, 
maastike ja looduskoosluste määramine ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine” 
lähteseisukohad.
3. Olemasoleva olukorra iseloomustus.
Planeeritava ala pindala on ca 282 ha, asuko-
haga Maardu külas Narva mnt ja Maardu mõisa 
tee vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulun-
dusmaa ja mäetööstusmaa. Juurdepääs maaük-
susele on Prügila ristmikult. Tegemist on endise 
Fosforiidikaevanduse alaga, mis on osaliselt re-
kultiveeritud. Alale on istutatud erinevaid puid: 
kask, mänd ja lehis. Puud, taimestik ja kunstlikud 
veekogud ning reljeef moodustavad suhteliselt 
huvitava ja vaheldusrikka maastiku vahelduseks 
tasasele ümbrusele.
4. Nõuded koostatavale teemaplaneeringule.
4.1. Mõõdistada topo-geodeetiline alusplaan, 
kandes sellele kõrghaljastuse, insenervõrgud, 
teed ja hooned min. 30 m ulatuses väljaspool 
planeeritava ala piire ja  olemasolevad kinnistute 
piirid. Anda olemasoleva olukorra iseloomustus.
4.2. Teemaplaneeringu koostamisel lähtuda jät-
kusuutliku ja tasakaalustatud arengu põhimõte-
test, eelkõige selle kolmest aspektist – ökoloogi-
lisest, sotsiaalsest ja kultuurilisest.
4.3. Koostada keskkonnamõju strateegiline hin-
damine.
4.4. Koostada planeeritava ala kohta maastiku-
analüüs ja näidata maakonna teemaplaneerin-
gust tulenev rohekoridor ja selle täpsustatud ala 
ning vajadusel esitada ettepanek maakonna pla-
neeringus toodud rohekoridori muutmiseks.
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4.5. Esitada keskkonna seisundi ülevaade ja 
hinnang. Teostada uuringud  diktoneemakihi 
ning sellest tuleneva võimaliku keskkonnasaaste 
osas.
4.6. Koostada ala teemaplaneeringu kaart, kus 
on välja toodud erinevate sihtotstarvetega alad 
ning määratleda detailplaneeringu koostamise 
vajadus ja järjestus.
4.7. Nõuded puhkevõimaluste kavandamisele.
4.7.1. Planeerimisel võtta aluseks eelnevalt koos-
tatud maastikuanalüüs.
4.7.2. Planeerimisel lähtuda puhkevõimaluste ra-
jamisest erinevatel aastaaegadel.
4.7.3. Planeerida ala liikluskorraldus ja logisti-
lised lahendused. Näidata kavandatavate sildade 
asukohad.
4.7.4. Sõltuvalt looduslikest tingimustest ja vaja-
dustest näha ette jalg- ja kergliikluse teed. Näha 
ette kohad, kus kalda järsud nõlvad vajavad tur-
vapiirdeid.
4.7.5. Planeerida looduslikud sportimisrajad (sh 
suusaradade kulgemine).
4.7.6. Supluskohtade asupaikade määramisel 
lähtuda suplusveele esitatud tervisekaitse nõuete 
täitmisest. Teostada vee uuringud ning ümbritse-
va fooni uuringud radooni suhtes.
4.7.7. Anda hinnang motoriseeritud ja motorisee-
rimata veesõidukite sadamate ja randumiskohta-
de rajamise võimalustele ning näidata nende 
keelualad.
4.7.8. Puhkevõimaluste planeerimisel näidata va-
jalike ehitiste orienteeruvad asukohad.
4.8. Nõuded äri- ja tootmisalade planeerimisel.
4.8.1. Määrata säästva ja tasakaalustatud arengu 
tingimused ning nende sidumine sotsiaalmajan-
dusliku arenguga;
4.8.2. Selgitada välja lõunakarjääri territooriumil 
ettevõtluseks sobivad maa-alad ja määrata ül-
dised ehitustingimused;
4.8.3. Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrasside 
võimalike koridoride reserveerimine;
4.8.4. Parkimiskorralduse üldiste põhimõtete la-
hendamine;
4.8.5. Planeeritava üldise teedevõrgu täpsusta-
mine koos uute teekoridoride määramise ning 
juurdepääsude tagamisega;
4.8.6. Määrata jäätmete ja prügi kogumise põhi-
mõtted.
5. Nõuded teemaplaneeringu koostamise prot-
sessile ja vormistamisele.
5.1. Teemaplaneering koostatakse, avalikustatak-
se, vormistatakse ja kooskõlastatakse vastavalt 
planeerimisseadusele ja Jõelähtme valla ehitus-
määrusele. Algstaadiumis esitada töö põhimõt-
teline lahendus. Planeeringu eskiisi staadiumis 
korraldatakse mitmeid eskiislahenduse tutvustu-
si ja avalikke arutelusid.
5.2. Teemaplaneeringu koosseisus tuleb esita-
da:
5.2.1. Maastikuanalüüs koos tekstilise ja graafili-
se materjaliga (M1:3000);
5.2.2. Teemaplaneeringu kaart perspektiivse 
arenduse ettepanekuga (M 1:3000);
5.2.3. Planeeringulahenduse seletuskiri, mis esi-
tatakse Jõelähtme Vallavalitsusele paberkandjal 
ja elektrooniliselt (rtf-fail);
5.2.4. Kaardimaterjal esitada elektrooniliselt dgn-
failidena;
5.2.5. Kavandatavaid puhkeobjekte illustreeriv 
materjal peab lisaks planeeringu kaardile sisal-
dama täpsustavaid skeeme, fotosid jm.
5.2.6 Seletuskiri peab sisaldama valitud ettevõt-
lus- ja puhkealade sobivuse põhjenduse. Sele-
tuskirjas peab olema teemaplaneeringu raken-
damise kava, st määratakse detailplaneeringu 
koostamise vajadus ja järjestus ning näidatakse 
orienteeruvad majanduslikud kulutused teemap-
laneeringu elluviimiseks;
5.2.7. Esitada teemaplaneering koos nõutava-
te kooskõlastustega Jõelähtme Vallavalitsusele 
kolmes eksemplaris menetlemiseks ning pea-
le seadusjärgse menetluskorra läbimist neljas 
eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris 
elektronkandjal kehtestamiseks.
6. Teemaplaneeringu kooskõlastamine.
6.1. Harjumaa Keskkonnateenistusega
6.2. Tervisekaitsetalitusega
6.3. Rebala muinsuskaitseala juhatajaga
6.4. Muinsuskaitseametiga
6.5. Põhja Regionaalse Maanteeametiga
6.6. Päästeametiga
6.7. OÜ-ga Loo Vesi
6.8. Elion Ettevõtted AS-ga
6.9. Eesti Energia AS-ga
6.10. Vajadusel planeeritava ala piirinaabritega.

Lähteülesande koostas:

Arhitekt Leili Müür

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 97

Jõelähtme valla Jägala küla Ülejõe mets ja 
Ülejõe  maaüksuste detailplaneeringu keh-
testamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, planeerimis-
seaduse paragrahv 24 lõikest 3, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 3, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Jägala küla Ülejõe mets ja Ülejõe
maaüksuste detailplaneering vastavalt  arhitekt 
Kersti Arulaid`i poolt koostatud tööle, millega on 
kavandatud 9,5 ha suurusele maa-alale 13 ühe-
pereelamu krundi ja                   2 kahepereelamu 
krundi moodustamine.
2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõr-
kude väljaehitamine tagatakse vastavalt 15. au-
gustil  2006a. sõlmitud lepingule nr. 15/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvestades otsuse teata-
vakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 98

Jõelähtme valla Ihasalu küla Kadastiku 
maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõikest 2, planeerimis-
seaduse paragrahv 24 lõikest 3, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse paragrahv 3 punktist 3, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Ihasalu küla Kadastiku maaüksuse
detailplaneering vastavalt            OÜ Maaplanee-
ringud poolt koostatud tööle nr 243-06, millega 
on kavandatud        ca 1,95 ha suurusele maa-
alale nelja elamumaa krundi moodustamine.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvestades otsuse teata-
vakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 99

Jõelähtme valla esindajate nimetamine HOL-i 
volikogusse

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 25¹, ko-
haliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse pa-
ragrahv 7 lõikest 2 ja Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu põhikirja punktist 18 ja 19, Jõelähtme Val-
lavolikogu 

O T S U S T A B:
1. Nimetada Jõelähtme Vallavolikogu esindajaks
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Ardo 
Lass ja tema asendajaks Taimi Saarma.
2. Nimetada Jõelähtme Vallavalitsuse esindajaks
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Andrus 
Umboja ja tema asendajaks Terje Lillo.
3. Kutsuda tagasi Jõelähtme Vallavolikogu 05.
detsembri 2005 otsusega nr 24 nimetatud Jõe-
lähtme valla alljärgnevad esindajad HOL-i voliko-
gus:
3.1. Art Kuum; 
3.2. Jüri Paavel; 

3.3. Tarmo Paldermaa; 
3.4. Kaupo Heinma.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 100

Valla esindajate nimetamine Eesti Maaomava-
litsuste  Liidu Maapäeva koosseisu

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktist 25¹ ja 
Eesti Maaomavalitsuste Liidu põhikirja punktist 
28, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:
1. Nimetada Jõelähtme Vallavolikogu esindajaks
Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval Ardo 
Lass ja tema asendajaks Maido Pajo.
2. Nimetada Jõelähtme Vallavalitsuse esindajaks
Eesti Maaomavalitsuste                     Liidu Maapä-
eval Andrus Umboja ja tema asendajaks Riimas 
Ukanis.
3. Kutsuda tagasi Jõelähtme Vallavolikogu 26.
jaanuari 2006 otsusega nr 34 nimetatud Jõeläht-
me valla alljärgnevad esindajad Eesti Maaoma-
valitsuste Liidu Maapäeva koosseisus:
3.1. Art Kuum; 
3.2. Jüri Paavel; 
3.3. Tarmo Paldermaa; 
3.4. Terje Lillo.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 101

Jõelähtme valla Neeme küla Merikotka 
maaüksuse elamu teenindamiseks vajaliku 
katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse  paragrahv 22 lõike 2, maakatastriseadu-
se paragrahv 18 lõike 7, Neeme küla Merikotka 
maaüksuse  kaasomanike HELEN TINGAS’e ja 
EEMALDATUD avalduse, Jõelähtme Val-
lavolikogu

O T S U S T A B :
1. Määrata Neeme külas HELEN TINGAS’e ja
EEMALDATUD kaasomandisse kuuluva 
maatulundusmaa sihtotstarbega Korstna I kin-
nistu (reg. nr 3028802) Merikotka 
katastriüksusel (katastritunnus 24505 : 001 : 
0890) elamu teenin-damiseks vajaliku 6114 m² 
suurusega maaüksu-se sihtotstarbeks 
elamumaa.2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 102

Jõelähtme valla Kallavere küla Aumäe 2 
maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku 
katastriüksuse siht otstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse paragrahv 22 lõike 2, maakatastriseadu-
se paragrahv 18 lõike 7, Kallavere küla Aumäe 
2 maaüksuse omaniku SERGEI  VASSILJEV’i 
avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :
1. Määrata Kallavere külas SERGEI VASSILJEV’i
omandisse kuuluva maatulundusmaa sihtots-

tarbega Aumäe 2  maaüksusel (katastritun-
nus 24504 : 004 : 0549 kinnistusregistriosa nr 
10779002) elamu teenindamiseks vajaliku 4031 
m² suurusega maaüksuse sihtotstarbeks elamu-
maa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme 15. august 2006  nr. 103

Revisjonikomisjoni liikmete arvu ja koosseisu 
muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse  paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, parag-
rahv 47 lõike 1, paragrahvi 48 ja Jõelähtme valla 
põhimääruse paragrahv 30 lõige 1 punkti 20, pa-
ragrahv 45 lõike 5 ja 7, paragrahv 48 lõiked 1 ja 
2, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S  T A B :
1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 21. detsembri
2005 otsusega nr 27  kinnitatud ja Jõelähtme Val-
lavolikogu 15.06.2006 otsusega nr 78 muudetud 
volikogu revisjonikomisjoni koosseisu ja liikmete 
arvu ning kinnitada revisjonikomisjoni liikmete 
arv ja koosseis alljärgnevalt:
1.1. Kinnitada volikogu revisjonikomisjon 5 liik-
melisena alljärgnevas koosseisus:
1.1.1. Komisjoni esimees Marje Laimets 
1.1.2. Komisjoni liige Merike Kahu 
1.1.3. Komisjoni liige Ljudmilla Kaska 
1.1.4. Komisjoni liige Art Kuum 
1.1.5. Komisjoni liige Tarmo Paldermaa.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavalitsus

K O R R A L D U S

Jõelähtme 23. august 2006 nr 731

Metsa kasutamise ja metsas viibimisek eelu 
kehtetuks tunnistamine

Metsaseaduse § 32 lg 3 alusel ja seoses era-
kordselt suure tuleohuga on Jõelähtme Valla-
valitsuse 21. juuni 2006 korraldusega nr 620 
keelatud metsa kasutamine puidu saamiseks, 
kõrvalkasutuseks, jahinduseks, rekreatsi-
ooniks, õppe- ja teadustööks. Keelatud on ka 
võõras metsas viibimine. Nimetatud korraldu-
se punkti 2 kohaselt kehtib keeld kuni kor-
ralduse kehtetuks tunnistamiseni. 
Tänaseks juba mõned päevad kestnud vihma-
sadu on toonud pikalt kestnud kuivaperioodile 
leevendust ning otsene tuleoht metsades on 
möödas.
Lähtuvalt eelöeldust ning Jõelähtme Vallavalitsu-
se 21. juuni 2006 korralduse punktidest 2 ja 3, 
annab Jõelähtme Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:

1. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsu-
se 21. juuni 2006 korraldus nr 620 ning sellest 
tulenev metsa kasutamise ja metsas viibimise 
keeld.

2.  Keelu lõppemisest teavitada koheselt valla ko-
dulehel www.joelahtme.ee.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Andrus Umboja 
Vallavanem 

Helvi Kork 
Vallasekretär



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 112 / AUGUST 2006 lk 10

Juba pikalt räägiti va-
jadusest rajada Loole 
rularamp. Tänu aktiiv-
setele vallaelanike ja 
Jõelähtme valla koos-
tööle valmiski juuli al-
guses kooli aeda mini-
rularamp (mõõtmetega 
6 x 10 meetrit, kõrgus 
1,2 meetrit). 

7. juulil toimunud pidulikule ava-
misele oli kogunenud kümmekond 
noort. Nad olid tulnud uudistama 
kodualevi uudset ehitist ning mida 
on sellel võimalik korda saata rula, 
jalgratta ja rulluiskudega. Avamisel 
esines kõnega Jõelähtme vallavanem 

Andrus Umboja ning pärast pidulik-
ku lindi läbilõikamist said x trikita-
jad- rulluisutaja, jalgrattur ja rulataja 
rambil oma oskusi näidata.

Kui esimestel päevadel võis rula-
rambil näha noori rohkem istumas, 
siis kuu aega hiljem seda külastades 
olid rambil vaid tõesti need, kes seda 
kasutada soovisid.

„Trikitajad“ rääkisid, et nemad 
alustasid oma oskuste õppimisega 
Tallinnas ja on seda harjutanud kesk-
miselt 6-8 aastat. Nende hinnang 
uuele rularambile oli hea, samuti nä-
gid nad potentsiaali Loo koolipargi 
arendamist skatepargiks.

Jõelähtme Vallavalitsus soovib 
kõikidele rularambi kasutada soovi-
jatele julget pealehakkamist, mis on 
juba peaaegu pool võitu...

Indrek Jegorov 
Jõelähtme Vallavalitsuse 

 lastekaitsespetsialist

Loo sai kauaoodatud rularambi

Eesti meistrivõistlustel 
orienteerumise sprindis 
selgitati parimaid. Har-
jumaal Jõelähtme vallas 
tegutsev Piirivalve Spor-
di Keskklubi edukaima-
na sai Palmse mõisa ter-
ritooriumil toimunud 
sprindivõistlusel esime-
se koha Jane Lauter. 

Samal distantsil saavutas Jane tree-

ningukaaslane Marta Korts-Laur iga-
ti kõrge 4. koha.

Tiitlivõistluste isikliku medaliarve 
avas tugevat jooksu näidanud esi-
mest aastat juunioride vanuseklassis 
osalev Janek Lauter, kes saavutas 
juunioride maailmameistri Mihkel 
Järveoja ja Eesti koondislase Lauri 
Malsroosi järel kolmanda koha.

Pühapäevase Eesti meistrivõistlu-
se öise tavaraja neljanda kohaga 
lõpetanud Jane Lauter oli raja teise 
kolmandiku järel veel liider, kuid 
lõpueelne 3-minutiline viga ei või-
maldanud tõusta neljandast kohast 
kõrgemale. Tugeva jooksu sooritas 

esmakordselt öist ja pimedat metsa 
trotsinud Marta Korts-Laur, kes saa-
vutas Jane järel 5. koha.

Piirivalve Spordi Keskklubi noorte 
treeningrühm tegutseb juba viiendat 
aastat Tõnu Lauteri juhendamisel. 
Sihikindel töö noortega võimaldas 
Jane Lauteril jõuda täistabamuseni. 
Treeneri kontos on nüüd neli noorte 
võidetud Eesti MV medalit. Uueks 
eesmärgiks on seatudjõudmine Eesti 
koondise koosseisu.

Augusti lõpus toimuvad Eesti MV 
tavarajal.

Piirivalve Spordi Keskklubi

Jane Lauter on Eesti 
 noortemeister

Suveüritused noortele
Jõelähtme vald organiseeris suvel  noortele mitmeid spordi-
võistlusi. Teen neist põgusa ülevaate.

Kahjuks tuleb tunnistada, et erinevatel põhjustel turniirid kannatasid. 
Kostiveres toimunud jalgpalliturniiril oli osavõtvaid võistkondi kaks. Osavõt-
jate vähesuse tõttu jäi ära rannavõrkpalliturniir ning tänavakorvpalli võistlu-
se otsustasime lükata septembrikuusse, et vältida selle läbikukkumist. 

Arvestades seda, et turniirid olid kavas esmakordselt, jääb loota vaid 
noorte huvi kasvamisele tulevikus. Huvi tõus motiveerib ka korraldajaid as-
jaga sisukamalt tegelema ning uusi ideid genereerima. 

Jalgpalliturniir Kostiveres
5. juulil toimus Kostivere põhikooli staadionil tulise päikese all esimene 

Jõelähtme valla noorte jalgpalliturniir 10-12-aastastele.
Nooremate jalgpalliturniiril osales kaks võistkonda - Loo Real ja Kosta FC. 

Omavahel pidasid nad kaks tulist jalgpallilahingut, seekord võitis mõlemad 
mängud Loo Real. Esimene mäng võideti tulemusega 4:2 ja teine 7:2, see-
ga pälvis Loo Real Jõelähtme valla meistrivõistluste noorte jalgpalliturniiril 
oma vanuseklassis esimese koha.

Loo Real mängis koosseisus: Martin Kase, Juhan Lilleorg, Nilo Janiste, 
Sten Aru, Siim Raasuke, Sven Aruvee, Henri Heiste ja Rihard Gruntal.

Teise koha saavutanud Kosta FC võistkonnas mängisid: Marion Oja, Vale-
ri Lukin, Janno Roots, Riivo Pall, Egert Prööm ja Ken-Anders Pahkma.

Vanemate poiste turniirile oli tulnud üks võistkond Kostiverest. Et miski 
kergelt ei tuleks, jagasid korraldajad noormehed erapooletult kahte võist-
konda ning poisid pidasid kuuma ilma nautides tulise jalgpallilahingu. See-
kord oli võitjaks tugevam võistkond ja positiivse laengu said korraldajatelt 
mõlemad meeskonnad. 

Jalgpalliturniiri toetas OÜ Nelico. Sama firma aitas ühtlasi korrastada 
Kostivere põhikooli jalgpalliväravate võrgud, mis pakkusid noortele turnii-
rijärgselt uut indu jalgpalli harrastamiseks, eriti jalgpalli maailmameistri-
võistlusi Saksamaal.

Tänavakorvpalli turniir toimub Loo alevikus 
Septembri esimesel nädalal toimub Loo alevikus noorte tänavakorvpalli 

turniir. Oodatud on piirkonnas elavad noored, kes suudaksid komplekteeri-
da meeskonna.

Teisipäeval 5. septembril. kell 15 – vanus 13-15 a. Võistkonnas 4, väljakul 
3+3 mängijat Loolt

Kolmapäeval 6. septembril kell 15 – vanus 16-18a. Võistkonnas 4, väljakul 
3+3 mängijat Loolt

Küsimuste tekkimisel küsige julgelt korraldajalt Indrek Jegorovilt tel: 
6054858 või e-mail: indrek@joelahtme.ee.

 

Streetrave’
Pärast meeleolukat suvevaheaega ning esimesi koolipäevi korraldavad 

Loo noortetuba ja Jõelähtme Vallavalitsus piirkonna noortele meeleoluka ja 
värvika tantsuõhtu. 

Pärast tänavakorvpalli turniiri lõppu toimub kolmapäeval, 6. septem-
bril Loo keskkooli staadioni juures Streetrave, mis algab kell 17.00 ja kestab 
22.00ni. Seal on võimalus kuulata ja tantsida alternatiivsema klubimuusika 
saatel. Oodatud on noored kogu piirkonnast. Vanematelt ootan mõistliku 
suhtumist ning vajadusel abi lapse koju tagasi transportimisel. Pidu on kõi-
gile ja tasuta!

Tuleb siiski arvestada, et käes on kooliaeg ning esmane kohustus on siiski 
õppetöös osalemine, kuid eks kooliaeg ole pikk ning üritusi veelgi tulemas. 
Olge tublid ja andke endast parim!

Indrek Jegorov 
Jõelähtme Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist
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Tallinna Prügila AS

pakub tööd

ABITÖÖLISELE
Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • traktori-liikurmasina juhiluba;
 • eesti ja vene keele oskus;
 • eelnev traktoristi töökogemus;
 • töökus, korrektsus, ausus, pingetaluvus, kohusetundlikkus.

Tööülesanded:
 • ladestusalal taaskasutatavate jäätmete välja sorteerimine;
 • veokite juhendamine;
 • territooriumi korrashoid.

Ettevõte pakub:
 • meeldivat kollektiivi;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • konkurentsivõimelist ja motiveerivat palgasüsteemi;
 • brutopalk 5000 krooni. Lisaks on võimalik teenida ka lisatasu.

Tööle asumise aeg: kohe

Töö asukoht: Jõelähtme vald, Harjumaa

Kontaktinfo
Kontaktsisik: Helen Talu

Aadress: Loovälja/Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74204
Tel: 609 60 18

E-mail: prugila@cleanaway.ee
Koduleht: www.landfi ll.ee

Valla eakad sünnipäevalapsed
augustis 2006

87 06.08 Ülo Sepp Jõelähtme küla

85 21.08 Albert Kingsepp Jõelähtme küla

94 15.08 Helmi Köönberg Maardu küla

93 13.08 Leida Vürst Jägala küla

91 21.08 Olga Rožok Jägala küla

90 11.08 Enda Rämmeld Kostivere alevik

87 15.08 Selma Nogo Loo alevik

86 07.08 Leida Sirkas Loo küla

85 12.08 Laine Nõmmik Vandjala küla

85 23.08 Palmi Luuken Koogi küla

85 31.08 Salme Tomp Koogi küla

82 29.08 Linda Karin Loo alevik

81 10.08 Elmerise Pakkas Aruaru küla

81 29.08 Linda Nõmsalu Maardu küla

80 03.08 Vaike Hell Neeme küla

80 08.08 Naima Fedulajeva Kostivere alevik

80 29.08 Erna Rüütel Kostivere alevik

75 01.08 Ennu Mei Kaberneeme küla

75 10.08 Aino Talvik Vandjala küla

75 13.08 Linda Laimets Loo alevik

75 25.08 Helna Tint Loo alevik

75 28.08 Maria Medvedeva Jägala küla

70 13.08 Viktor Švets Nehatu küla

70 29.08 Berta Veikkolainen Kostivere alevik

Ühistranspordis muudatused
Alates 14. augustist muutus marsruuttakso, liinil 225 
(Kostivere – Tallinn) sõiduplaan ja marsruut. Uue graafiku 
kohaselt väljub buss Kostiverest kell 06.05 ja Tallinnast 
21.15. Buss sõidab marsruudil Kostivere, Maardu mõis, 
Saha küla, Loo alevik, Tallinn. 

Alates 01. septembrist muutuvad liinide 235 (Tallinn – Lage-
di), ja 236C (Balti jaam – Kaberneeme – Kuusalu) sõidup-
laanid alljärgnevalt:

• Liin 235 Tallinn – Lagedi
Tööpäevadel lõpeb reisi väljumisega Lagedilt kell 8.35 teenin-
damine.

• Liin 236C Balti jaam - Kaberneeme - Kuusalu
Tööpäevadel lõpeb reiside Kuusalust väljumine kell 7.40 ja Balti 
jaamast väljumine, kell 16.00 teenindamine.

Liini 225 teenindab OÜ Viimars ning liine 235 ja 236C teenin-
dab FIE Rein-Mati Pesor.

Tähelepanu, mittetulundusühingud 
ja seltsid!
Kõik valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud 
ja seltsid, kes soovivad 2007. aastaks toetust valla eelar-
vest, palun esitada põhjendatud taotlus ja tegevuskirjeldus 
Jõelähtme Vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks 2006.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon 
korraldab kõigile huvilistele 21. septembril 2006 kell 17.00 
Jõelähtme Vallavalitsuse saalis tuuleenergeetikat tutvusta-
va infopäeva. 

Infopäeva programm:

Eesti hetkeolukord ja tulevik 

a. Eesti energiapoliitika

• põlevkivist tulenevad keskkonnaprobleemid

• tuuleenergia ümber tekitatud müüdid   

• taastuvenergia seadusandlus

b. Tuulikud

• projektide ülevaade       

• hinnad

• tasuvusaeg

• arendus                                                

Ühemajapidamise elektritootmise lahenduste tutvustamine 

a. Tuuleenergia tooted

b. Hübriidlahendused

Info: Agnes Villmann,
agnes@joelahtme.ee, 60 54 8 51, 56 277 177

Uus  näitus Loo   kultuurikeskuses
Loo Kultuurikeskus alustab uut hooaega septembris ja 
B-sektori koridorigaleriis on taas võimalik tutvuda huvitava 
väljapanekuga. 

7. septembril kell 12.00 avatakse REIN MERESAARE tööde 
näitus, mis pakub külastajaile avastamisrõõmu kuu lõpuni. 

Näitust saab vaadata E-L kl 10.00-13.00, lisaks E-T kl 17.00-
19.00.

TULGE  UUDISTAMA!

Kai Müürsepp
LKK metoodik

Pihlakobar  ootab   täiendust!
Tähelepanu, kesk- ja vanemaealised prouad Lool ja Loo 
lähistel! 

KÕIK,  KES TE TAHATE SÄILITADA HEAD ENESETUNNET 
NING OLLA JA JÄÄDA LIIKUVAKS, SEE TEADAANNE ON 
JUST TEILE!

Sel sügisel võetakse LOO  KULTUURIKESKUSE  ansamblisse 
PIHLAKOBAR uusi liikmeid. Registreerida saab tel 60 80 576 
või kai@lookultuurikeskus.ee. Töötavatele prouadele vastu 
tulles toimuvad tunnid nii õhtul kui päeval (aja määrame ise!).

KOGUNEME läbirääkimisteks, enda häälestamiseks ja esime-
seks jalakeerutuseks Loo Kultuurikeskuse B-sektorisse esmas-
päeval, 11.09.06 kl 17.00 või neljapäeval, 14.09.06 kl 11.00. 

VALIK ON SINU!

Kai Müürsepp,
LKK metoodik

Harjumaa Keskkonnateenis-
tus teatab, 
et väljastab maavara kaevandamise loa HARM-073 
(L.MK.HA-132056). Väljaantavas loas määratakse:
Loa saaja OÜ STARHILL, reg.-kood 10822453, aadress 
Maleva 4, 11711 Tallinn, on 04. veebruaril 2004. a registree-
ritud majandustegevuse registris nr KA 00041. Kaevandaja 
Paekivitoodete Tehase OÜ, registrikood 10022037, aadress 
Peerburi mnt 34, 11415 Tallinn, on 30. jaanuaril 2004. a 
registreeritud majandustegevuse registris nr KA 00032; 
Mäeeraldis paikneb kohaliku tähtsusega Maardu lubjakivi-
maardlal, registrikaardi nr 0178 Maardla põhimaavara on 
ehituslubjakivi; Mäeeraldise nimetus Maardu III paekarjäär. 
Mäeeraldis paikneb Harju maakonna Jõelähtme vallas 
Maardu külas Jõelähtme vallale kuuluval Maardu lõunakar-
jääri maaüksusel (kat tunnus 24504:003:0290). Mäeeraldise 
pindala on 6,56 ha; Mäeeraldise teenindusmaa suurus on 
5,39 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasuta-
mise otstarbeks on metsamaa; Mäeeraldise aktiivne tarbe-
varu on 228,0 tuh m³, mis on kogu ulatuses kaevandatav; 
Ehituslubjakivi kasutusala – ehitusmaterjalide valmistamine, 
killustiku tootmine. Kaevandamise keskmine aastatoodang 
– 70 tuh m³ – Loa kehtivus 5 aastat. Muud nõuded:
1. Kaevandamitöid teha reeglina lõhketöödega. Võimalusel 
kaevandadafreeskombainiga.
2. Lõhketöid tohib läbi viia tööpäevadel kella 9.00-17.00.
3.Lõhketööde teostamisel arvestada tuule suuna, vältimaks 
tolmu, müra ja jääkainete kandumist küladeni. Lõhketööde 
teostamisel tuleb lähtuda “Maardu lubjakivi Maardu III Pae-
karjäärialal ehituslubjakivi kaevandamise” Keskkonnamõju 
hindamise aruandest.
4. Enne lõhketööde teostamist tuleb teavitada läheduses 
elavaid inimesi ja Jõelähtme Vallavalitsust kirjalikult.
5. Karjääris lubatud tööaeg on tööpäevadel kella 7.00-
23.00.
6. Elamualal ei tohi ületada lubatud piirtaset müra - 
õhuemissioon ja vibratsioon.
7. Killustiku tootmisel ja laadimisel eralduva tolmu vähen-
damiseks tuleb kasutada Euroopa Liidu IPPC Büroo poolt 
väljapakutud meetmeid. Tolmuheitmete vähendamise 
meetodid on niisutamine, keemiline stabiliseerimine, tuule 
mõjude vähendamine või tihetate puisribade kasutamine.
8. Ehitise seiret tuleb teostada ligikaudu 1 a enne kaevan-
damise algust, 0,5 a enne kaevandamise algust, vahetult 
enne kaevandamise algust ja kaevandamisel tuleb seiret 
jätkata. Kaardistatakse praod ja vajumised. Andmed 
esitada Harjumaa Keskkonnateenistusele kuu aja jooksul 
peale mõõtmiste teostamist. Seiret korraldab ja kulud katab 
kaevandav ettevõtte.
9. Antud määeraldise peale mitte paigaldada purustussõl-
me.
10. Kui uuringute käigus avastatakse inimtegevuse 
tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas 
inimluud, või kultuuriväärtustega leid, on tööde tegija kohus-
tatud seiskama tööd, säilitama leiukoha muutumatul kujul 
ning viivitamatut teatama sellest Muinsuskaitse ametile või 
Vallavalitsusele.
11. Kaevandamisel tuleb täita ja jälgida Maardu lubjakivi-
maardla Maardu III paekarjääri neljal eraldi paikneval alal 
ehituslubjakivi kaevandamisõiguse taotlemisel läbiviidud 
KMH aruandes toodud soovitusi (koostanud AS Tallmac, 
töö nr 0501, veebruar 2005).
12. Karjääri korrastamisprojekti koostamiseks vajalikud 
tingimused küsida loa väljaandjalt hiljemalt 3 aastat enne 
loa lõppemist.
http://www.ametlikudteadaanded.ee/

Mälestame traagiliselt hukkunud

ALEKSANDER KOROLKOVI
05.06.1953 - 03.08.2006

Avaldame siirast kaastunnet Marikale
elukaaslase kaotuse puhul.

Neeme küla rahvas

Avaldame kaastunnet Marikale, Marttile, Kajale 
perega armsa ema, vanaema ja vanavanaema

ALEKSANDRA TOHVERI
kaotuse puhul.

Neeme Rahvamaja
Neeme Algkool

Neeme Lasteaed
Neeme Raamatukogu

Loo Kultuurikeskus
Perekonnad Ennok, Mänd, Satsi ja Kajamaa

Jumalateenistused Jõelähtme kirikus
igal pühapäeval algusega kell 11

Jumalateenistus Neeme koolimajas
2. septembril algusega kell 16

Jumalateenistus Loo kultuurikeskuses
30. septembril algusega kell 16

OÜ Cleanmell võtab tööle koristaja – puhastusteenindaja. Objekt asub 
Loo alevikus Saha teel. Töö aeg 14.00 – 17.00 E – R. 
Rohkem infot : Meelis Järva 5074000 või 6816227.

Meie sügav kaastunne
Maria-Maarika Kurvetile

ELUKAASLASE
traagilise surma puhul.

Loo Kultuurikeskuse ja Jõelähtme Rahvamaja pere

Jõelähtme Vallavalitsus tühistas 23. augusti valla-
vallitsuse istungil metsade kasutamise keelu.
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AS Favor on 1990.a. asutatud õhukese lehtmetalli töötlemisega tegelev 
ettevõte, kus töötab üle 140 inimese. Meie tootmine asub 2000.a ehitatud 
kaasaegses tootmishoones ja selle aasta septembrikuust laieneme praegu 
ehitusjärgus olevasse uue tehase hoonesse. 
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele ettevõtetele Rootsis, 
Ungaris, Saksamaal, Soomes, Hollandis, Lätis.  

Ettevõtte kiire arenguga seoses ootame oma meeskonnaga liituma

PAKKIJAT
Põhilisteks tööülesanneteks on  

• lehtmetallist toodangu pakendamine  
• seadistamisel operaatori assisteerimine 
• pakkematerjali ettevalmistamine  

CNC OPERAATORIT 
(sobib ka naistele) 

Põhilisteks tööülesanneteks on  
• lehtmetalli töötlemine Amada kant- ja revolverpinkidel  
• pinkide seadistamine 

Pakume 
• vahetustega tööd 
• häid olmetingimusi, korralikku töökeskkonda ja tööriietust 
• väljaõpet 
• tasuta transport tööle Tallinna kesklinnast ja Maardust  
• oskustele vastavat töötasu 

KOHTUMISE AEG LEPPIDA KOKKU TELEFONIL  6 349 241 VÕI SAATA 
CV AADRESSILE personal@favor.ee
Info telefonil 6 349 241, kodulehekülg www.favor.ee
Asume aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1 (Peterburi mnt äärses 
tööstuskülas). 

Praetud, küpsetatud, marineeritud liha– ja 
 kulinaariatooteid.

Tooted on tervislikud, vähese rasvasisaldusega, konservan-
divabad, tasakaalustatult maitsestatud ja maitsevad nagu 
kodune toit. 

Alates 2002.a suvest tegutseme Loo alevis, Jõelähtme 
vallas, Saha tee 8a kus asub meie tootmishoone. Samas 

KIKAS KAUBANDUS OÜ 
 PAKUB TEILE

hoones töötab KIKAS söökla, mis on avatud tööpäeviti kell 10.00-15.00. Tule sööma!

Kikas Kaubanduse lihatooted on müügil Rimi, Comarketi, Selveri, ETK, Kaubamaja, Pris-
ma; Stockmanni, VP Marketi kauplustes.

Korralik kõhutäis®!

KALKUNILIHA GRILLIMISEKS PARIM !!!

Kikas Grill-lihad on tervislikud ja vähese rasvasisaldusega tooted mis , on  valm-
istatud  kalkuni kintsulihast klassikalise lihamarineerimise põhimõttel.Pikaajaline 
kogemus,teadmised, oskused ja soov pakkuda parimat ning valitud maitseained 
annavad toodetele isikupärase maitse. Lihad valmivad kiiresti, 
küpsetamise ajal ei pritsi rasva. Valmisküpsetatult  sobivad 
kõikide jookidega ning sobivad süüa igal ajal! Kikase grill-
lihasid süües kaaluprobleeme ei pea kartma! Parim toode “Ka-
lkuniliha mahedas marinaadis“ Kas oled juba ostnud?
Pruunista liha sütel või pannil, serveeri juurde salateid ja täid-
lase maitsega punast veini. Küpsetamisel olgu  kuumus ma-
dalam ja aeg pikem. Peaasi, et liha tulel ära ei kõrveta! Liha on 
õrn. Söö ja naudi korralikku kõhutäit!
 
Kikas Kaubandus oü
Tel  6080630 
www.kikas.ee

ESIMESE KOOLIKELLA 
AKTUSED

Loo Keskkool
Reedel, 1. septembril 2006. a.

kell 10.00 2.-12.klassi õpilastele

kell 12.00 1. klassi õpilastele

Kostivere Põhikool
Reedel, 1. septembril 2006. a.

kell 10.00  

Tallinna Prügila AS

pakub tööd

TRAKTORISTILE
Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • traktori-liikurmasina juhiluba;
 • eesti ja vene keele oskus;
 • eelnev traktoristi töökogemus;
 • hea suhtlemisoskus, korrektsus, ausus, pingetaluvus,  
    aktiivsus, kohusetundlikkus.

Ettevõte pakub:
 • meeldivat kollektiivi;
 • kaasaegseid töötingimusi;
 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • brutopalk katseajal 10 500 krooni ja pärast katseaega  
    alates 11 500 kroonist.

Tööle asumise aeg: kohe
Töö asukoht: Jõelähtme vald, Harjumaa

NB! Vajalik juhilubade ja isikliku auto olemasolu.

Kontaktinfo 
Kontaktsisik: Helen Talu

Aadress: Loovälja/Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74204
Tel: 609 60 18

E-mail: prugila@cleanaway.ee
Koduleht: www.landfill.ee
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