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Hea vallarahvas!

Meie igapäevast argielu ri-
kastavad lähipäevil kaks 
eestlastele väga südamelähe-
dast tähtpäeva - Võidupüha 
ja jaanipäev.

Oli aasta 1919. Meie esivanemad pi-
dasid rasket võitlust iseseisvuse eest 
- Vabadussõda. Kogu rahva enne-
olematute üksmeelsete jõupingutus-
te tulemusena õnnestus ajada vene 
enamlaste väeüksused sinna, kust 
nad olid tulnud - Narva jõe taha. 
Suur abi oli Tallinna koolipoiste väe-
üksusest, Soome vabatahtlikest ja 
Inglise sõjalaevastikust. Meie noo-
re riigi kohale kerkis aga uus oht. 

Siin aastasadu võimutsenud saksa 
mõisnikud nägid ka surmaohtu oma 
ilusale elule Maarjamaal. Nad moo-
dustasid oma vabatahtlike väeosa 
Landeswehri ja asusid Lõuna-Eestis 
pealetungile. 

23. juunil 1919 aastal purustas 
kindral Ernst Põdderi 3. diviis 
mõisnike väed Võnnu linna (nüüd-
seks Läti linn Cesis) all. Sakslaste 
armetud riismed põgenesid üle 
Koiva jõe Lätti. Kindral Põdder 
kuulutas 23. juuni rahvuspühaks 
ja sellest kujunes hiljem meie Või-
dupüha.

Selles võitluses Vene ja Saksa sis-
setungijate vastu andsid oma kõi-
ge kallima – elu ka need, kelle auks 
on püstitatud ausammas Jõeläht-
me kiriku juures. Ärgem  neid ku-

nagi unustagem!

Samal ajal tähistame juba iidsest 
ajast teist tähtpäeva. On kätte 
jõudnud suvi. Suvi nii oma rõõ-
mude kui ka kibekiirete suviste 
töödega. Meil jaanipäevana tähis-
tatav päev on nime saanud Ris-
tija Johannese mälestuspäevast. 
Nimest Johannes mugandasid 
eestlased suupärasema Jaani, 
soomlased Juhanuse ja venelased 
Ivanovi päeva. Vanemad inimesed 
mäletavad, kuidas meil ühest ve-
nemeelsest riigijuhist Ivanist  sai 
ühe päevaga Johannes.

Õnnitlen teid südamest mõle-
ma tähtpäeva puhul!

 
Vallavanem Ardo Lass 

Juuni 2007

Võidupüha ja jaanipäev - 
uhked pühad mõlemad!

PLUSS JA MIINUS
- 
• Jõelähtme veemajandus on keeruli-
ses seisus. Peamiselt nõukogude ajal 
ehitatud torustik ja seadmed on amorti-
seerinud ja vajavad kiiret renoveerimist. 
Renoveerimistööd on aga kulukad ja 
see tooks kaasa automaatselt vee hinna 
tõusu. Hetkel on Jõelähtme valla veehind 
tuntavalt madalam kui naabervaldades. 
Samas on meil reaalne võimalus, et ühel 
hommikul kraani lahti keerates on vastu-
seks vaid kahisev vaikus.

+ 
• Vallavalitsusel õnnestus saada Keskkon-
na Investeeringute Keskuselt 4,5 miljonit 
krooni toetust Kostivere reovee puhastus-
seadmete renoveerimiseks.  Suur abi,  mis 
leevendab tekkinud olukorda.

• Korrakaitsel oli rahulik jaaniaeg. Ei pan-
dud toime ühtegi tõsist korrarikkumist 
ega pahategu. 

• Vald hakkab kaardistama ja registreeri-
ma väärtuslikke muinsusobjekte ja põlis-
puid. Hoidkem oma kodukandi väärtusi.
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Võime rõõmsad olla kõigi nende 
noorte inimeste üle, kes peale põhi-
kooli lõpetamist jätkasid 2004. aas-
tal gümnasistiteed Loo koolis. 

Õpilaste ja õpetajate töise koos-
töö tulemuseks lõpetas Liis Kaasik 
gümnaasiumi kuldmedaliga ja Triin 
Teder hõbemedaliga.

Kui rääkida riigieksamite tule-
mustest, siis Liis Kaasik sai eesti ja 
saksa keeles 94 punkti 100 võima-
likust. Triin Teder tegi inglise keele 
90 punktile ja saksa keele koguni 97 
punktile. Täpselt 90 punkti sai ingli-
se keeles ka Lauri Köönverk. Lisaks 
neile olid üle 80 punkti veel Kati Hii-
si, Ergo Mägi, Oliivia Rohtla, ja Sirle 
Tammjärve riigieksamid. 

Võrreldes Loo Keskkooli lõpetaja-
te tulemusi üleriigilistega, olid meie 
kooli keskmised punktid kõrgemad 
ajaloos, ühiskonnaõpetuses, keemias 
ning eesti, inglise ja saksa keeles.

Kersti Lepik 
Õppealajuhataja

Medalisära Loo Keskkoolis
Loo Keskkooli tänased XVII lennu lõpetajad hak-
kasid 2002. a. 1. septembril õppima 8. klassides. 
See on kooli ajaloos märkimisväärne seetõttu, et 
sel õppeaastal alustasid nii seitsmendad kui ka 
kaheksandad klassid õppimist süva- ja põhiõppe 
paralleelklassidena. Seega saame 2007. a. kevadel 
teha esimese kokkuvõtte tollasest kooli hoolekogu 
otsusest diferentseeritud õppetöö rakendamisest.

Kuldmedal tuli üllatavalt kergelt 
Liis Kaasik, Loo keskkooli lõpetanud kuldmedalitüdruk näeb välja nagu 
ehtne missikandidaat. Lisaks kenale välimusele on noorele neiule antud ka 
lahtine pea ja terane mõistus. 

Kuldmedaliga lõpetamist peab Liis pigem eesmärgiks, mitte juhuseks. 

Kuigi üleliia pingutada tal selle saavutamiseks enese sõnul ei tulnud. Kui ehk, siis 
matemaatika oli aine, mis enam tähelepanu nõudis. Kuigi ka siin läks kõik üle 
ootuste kergelt, rõõmustab Liis.

Meeliskohta, kuhu edasi õppima minna Liisil pole. Kõigepealt paberid võima-
likult mitmesse kõrgkooli sisse, eks siis hiljem jõuab otsustada. Üks on kindel, 
majandus valikute hulka ei kuulu. Pigem meditsiin.

Koolikaaslastele ja õpetajatele ütleb Liis kaasa soojad sõnad – jätkake samas 
vaimus. Koosveedetud aastad olid väga toredad, kordagi ei tulnud pähe minna 
linna mõnda peenemasse kooli. Kõige eredamalt on tänasele koolilõpetajale 
meelde jäänud esimene koolipäev, sest siis sai kooliaktusel kätte aabitsa. Õpeta-
jatest on aga vaieldamatuks lemmikuks saksa keele õpetaja Helgi Org, kes Liisi 
õnnestumistele palju kaasa aitas. Palju õnne ja tuult tiibadesse, Liis!

Loo kooli direktor Vello Varik lahkub ametist
Kõik Loo kooli õpilased on saanud tunda direktori heatahtlikku ja lugupida-
vat, kuid samas nõudlikku suhtumist. Hr Varik on alati käitunud tasakaalu-
kalt ning rahulikult  tähtsate otsuste tegemisel ja vastuvõtmisel. Ta on palju 
teinud kooli sõbraliku ja koostöövalmi kollektiivi loomisel ning hoidmisel.

Direktorina on Vello Varik Loo kooli juhtinud  viimased kuus aastat. Hoolekogu 
koostööna alustati 6 aastat tagasi õppetööd süva- ja põhiklassidega. Käesoleval 
aastal saame maitsta esimesi magusaid vilju just süvaklassi olemasolu vajalikku-
sest, sest 2007. aasta lennu riigieksamitulemused on viimase 7 aasta kõrgeimad 
– 77 punkti 100-st. 

Tänapäeva multikultuurses maailmas loevad üha enam võõrkeeleoskused. Härra Va-
rik on koostöös Helgi Orgiga aidanud propageerida ning edendada saksa keele õpet.  

Vello Varik on loonud hea õppekeskkonna neile õpilastele, kes tõesti tahavad 
õppida ja on  äratanud õpihimu ka probleemsetes ning käitumisraskustega lastes. 
Õpetajad ja ka lapsevanemad ei ole jäänud selles vallas tema toetusest ilma.

22. juunil 17. lennu lõpuaktusel tunnustati kooli õpetajate, õpilaste ja hoolekogu 
poolt Vello Varikut kui Loo keskkooli kauaaegset direktorit kooli medaliga.

Harry Teder 
Loo Kooli hoolekogu esindaja

Vaikne lend
Klassijuhataja Triin Sepal on 
ühtaegu kurb ja rõõmus tunne. „ 
Nad olid väga tublid,” iseloomustab 
ta lõpetajaid. „Kes viitsisid said häid 
tulemusi”. Viimased kaks aastat 
klassijuhatajana ja viis aastat loodus-
aineid õpetanud Sepp meenutab, et  
põhikoolis olid „tema lapsed” väga 
vaiksed. Tavaliselt on põhikooli noo-
red just need, kes palju lärmavad. 
„Nad vist andsidki vaikimisvande, 
sest nii vaikset lendu pole varem 
olnud,” naeratab klassijuhataja. 
„Isegi tunnis vastasid nad vaid siis 
kui neid eesnimepidi kutsusid”.

pp  Loo Keskkooli 17. lend.

pu Hõbemedaliga lõpetanud 
Triin Teder, direktor Vello Varik 
ja kuldmedalitüdruk Liis Kaasik.

p Abivallavanem Ilona Laido 
ja vallavanem Ardo Lass 
 direktoriga.

Merike Metstak: “Mul 
on siiralt hää meel, 
et saan kodukoha 
heaks midagi teha”.
Valla avalike suhete peaspetsialist 
Merike Metstak on kõrgharidusega 
agronoom, aga nagu tänapäeval tava-
line,  võivad hiljem tekkinud huvialad 
triivida hoopistükis teise kanti. Merikese 
puhul on need ikka väga teise kaarde 
triivinud - teda paeluvad poliitika, 
meedia ja sotsiaalvaldkond. Avalikus 
teenistuse töötatud kümnest aastast on 
kuus aastat kulunud  taimetervise järe-
levalvega tegelemisele, ülejäänud neli 
aga kohaliku omavalitsuse poliitikaga. 
Täpsemalt öeldes oli ta viimased neli 
aastat regionaalministri  Jaan Õunapuu 
nõunik.

Ja kõik, mis poliitiku tegvusega haakub 
– tavainimese mõistusele ehk liiga 
keeruliseks muutuv poliitilis-sotsiaal-
ne-ümarlaudlik tegevus erinevatel 
tasanditel. Kõva sõna.

Kus te elate ja kas perekonnanimi  
Metstak on seotud kuidagi meie korv-
palliässa Margus Metstaki nimega?

Jah, Margus on tõepoolest minu vend. 
Meie vanemad ja  nende esivanemad 
- mitu põlvkonda - on pärit siitsamast ja  
puhkavad Jõelähtme kalmistul. Elame 
Jõelähtme valla ääremaal, Muuga 
sadama läheduses. Kahju, et sealne 
imeline looduskeskkond on sattunud 
tugeva surve alla.

Varem pole vallavalitsusel avalike 
suhete esindajat olnud. Kas sellist 
inimest on ülepea vaja?

Jõelähtme vald on oma asukoha 
tõttu kindlasti suurema tähelepanu 
all kui mitmed pealinnast kaugemale 
jäävad paigad. See, et tööle on võetud 
meediaga tegelev inimene näitab, kui 
oluliseks juhtkond peab valla tegevuse 
adekvaatset kajastamist meedias. Ja 
seda just inimese vahendusel, kes valla 
asjadega rohkem kursis kui  väljast-
poolt tulnud ajakirjanik. Ja pealegi rää-
gib see sellest, et Jõelähtme valla näol 
on tegemist kaasaegse juhtimisega.

Millega olete jõudnud ametis oldud 
aja jooksul kokku puutuda?

Jõelähtme valla elanike igapäevamure-
dega – seinast seina. Inimeste ootuste 
ja  probleemidega. Olen taas kord 
tõdenud, et valla ametnik on tõepoo-
lest elaniku jaoks ja tema  teenistuses, 
mitte vastupidi.

Olete võtnud raske ülesande 
- tõestada, et uus vallavalitsus on 
vaba  isiklikest huvidest ja korrupt-
sioonist. Kas pole veidi idealistlik 
arvestades  eelmiste vallavalitsuste 
tegevusega?

Ühest küljest on see idealistlik, aga 
ilma heade mõtete ja ideedeta poleks 
ka mingit edasiminekut. Kindlasti oli 
eelmiste vallavalitsuste eesmärk kor-
ruptsiooni vähendamine ja valla inimes-
te huvide eest seismine. Iseasi, kuivõrd 
need kavatsused teoks said. Kuna 
oman pikka ametnikustaaži siis usun, 
et on võimalik ühte valda, maakonda 
ja riiki korruptsioonivabalt juhtida. Meie 
vallas on palju tublisid inimesi ning 
nende tarkusele ja töökusele lootmist 
ma küll idealismiks ei nimetaks.
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Ühel ilusal juunikuu 
varahommikul on Loo 
Kultuurikeskuse ees 
rohkem sagimist kui 
tavaliselt – seeniori-
de klubi reisihimuli-
ne rahvas alustab oma 
kahepäevast väljasõitu 
Setumaale. Roolis kind-
lakäeline Taivo Haavel, 
reisisaatjaks Jaan Ma-
sing, lastiks pihlakoba-
raid  täpselt 35. 

Esimene tõsisem peatus on Põlva-
maal Moostes. Mooste mõis rajati 
XVI saj viimasel veerandil. Juugend-
stiilis härrastemaja lasi Eduard von 
Nolcken ehitada umbes saja aasta 
eest. Mõis on viimastel aastatel  tun-
tust kogunud ka lina kasvatajana. See 
Loo prouadele sobib, nad   panusta-
vad tervisele ja ostavad siinse poekese 
linajahust ja õlist tilgatumaks. Hoo-
nestik on Euroliidu rahadega korda 
tehtud. Kurepaar, kes end mõisaparki 
sisse seadnud, jälgib meid kahtlusta-
valt. Uudistame mõisahooneid, plõk-
sutame pilte teha ja kribime kurepaa-
ri rõõmuks bussi tagasi. 

Järgmine peatus on Võhandu 
jõe kaunil kaldal Räpinas. 500 aasta 
eest asus siin Repini küla, kus elas 
arvukalt poolakaid. Punase katuse ja 
tornikukega kiriku fassaadil seisavad 
tänini Poola-ajast pärit katoliiklusele 
omased jumalaema kujud.  Räpina 
mõis asutati XVI saj keskpaiku riigi-
mõisana. 1858.a. sai valmis härraste-
maja, kus vene ajal asus teada-tuntud 
Räpina sovhoostehnikum. Praegu 
jagavad hoonet aiandusmuuseum ja 
Räpina eakate klubi. Just selle klu-
bi tantsurühmaga Pihlamarjad ongi 
meil kohtumine plaanitud. Ja juba 
jooksebki tantsurühma juhendaja 

Eva Tasa meile vastu. Koguneme 
härrastemaja trepile ühispildile: Pih-
lamarjad ja – kobarad üheskoos. Ja 
laseme tantsudel tuhiseda. Seejärel 
uudistame kohaliku rahva käsitöö-
väljapanekut ning kastame kuivanud 
kurku kosutava Värska veega. Va-
hetame suveniire ja lubadusi taas 
kohtuda. 

Setomaa tervitab hea söögiga
Lõuna ootab meid  Setumaa süda-

mes – Värskas. Vanasti asunud siin 
küla Verho Ust, sellest ka nimi Vers-
ka, mis hiljem kirjasõnas täpid pea-
le sai. Söögikohaks on broneeritud 
Seto Tsäimaja. Seegi palkidest tare 
on 1998.a. Euroopa rahadega üles 
löödud ja kuuldavasti alati külalisi 
täis. Laudadel uhkeldavad Võõpsu 
potivabriku savinõud, vaagnatel lõh-

nab värske rabarbrikook ja kruusides 
kobrutab kama. Söögiks pakutakse 
setoputru, mille juurde käib suulliim 
- külm hapukas kaste, kus kala ja kal-
ja, kurki ja kapsast sees. Kõik kokku 
maitseb üllatavalt hästi. 

Kõht täis, meel hea, läheme ring-
käigule. Karjatanumale viib roiga-
saed ja taamal on soovijatele valla 
tubagukiskmisõ kotus. Kena setu 
noorik on talumuuseumi väratis oo-
tevalmis  meile teatist jagama. Seame 
end õue peal pikale pingile  istuma, 
et kuulata, mis ja kuidas see Setu 
külaelu käis. Seejärel kõnnime talu-
muuseumis ringi, kambris ja aidas, 
sepikojas ja rehe all. Lõpuks viipame 
veel kirikaial setu külalaulikule Anne 
Vabarnale ja sõidame teispool jõge 
asuvasse Lääne-Setumaa päälinna 
Obinitsasse. Taevas on sini-sinine ja 

peegeldab laisalt rohetavate kallaste 
vahel looklevat Piusat, kui ronime 
mööda künkanõlva üles, et avaldada 
austust teisele setu laulikule – Hilana 
Taarkale. Sihvakas naisekuju seisab 
Piusa ääres alates 1986st aastast. Siin 
looduslikult kaunis kohas toimuvad 
seto laulupeod ja kuulsust kogunud 
Taarka-etendused.

Kuningas ise kohal
On ammune tõde - kui oled kord 

juba kuningriigis, tuleb ka kuninga 
juures ära käia. Et Masingu Jaan on 
meie kohtumise sootskaga varmalt 
kokku leppinud, seame end valmis. 
Aga võta näpust! On jo ilus kevadine 
aig ja kuningas paneb kartult, sest ega 
unts-antsakate pärast saa päiva lasta 
raisku minna. Tiirutame majade va-
hel ja vaatame huviga ringi. Kõikjal 

ühesugused hallid tared, sest setud 
priiskamist ei tunnista - ei mingit 
hoonete värvimist ega pinoteksiga 
üle tõmbamist! Seame lõpuks sam-
mud  kuningakotta. Kirjaneitsist ku-
ninganna Kauksi Ülle on oma noori-
ma võsukesega juba platsis ja valmis 
kaugeid külalisi vastu võtma. Seame 
end pakkudele-pinkidele istuma, 
kui juba on ka kuningas, priinimega  
Evar Riitsaar, kohal. Tervitab meid 
oma lihtsal moel ja annab hoone koh-
ta seletusi. Kuningakoda on ühtaegu 
nii külaklubi kui kunstigalerii. Käsi-
töö kõrvale on kunstniku haridusega 
sootska siia kogunud küll oma, küll 
teiste ugri rahvaste maale. Tänukum-
mardusega lahkume kuningakojast ja 
suundume edasi Piusa poole.

Kai Müürsepp

Eile nägime Eestimaad...
n Loo seenioride klubi Pihlakobar kevadine ringsõit Eestimaal. I osa.

Torupill oli just avalöö-
gi teinud ja Kai Müürse-
pa mahe tämber hõikas 
Loo aleviku haljal plat-
sil pidulisi kokku. Algas 
Jõelähtme valla seenio-
ride suur suvesimman.  

Istusin minagi külaliste seas pin-
gil ja imetlesin korraldajate nutikat 
kava kokkupanemist, esinemisplatsi 
oskuslikku kasutamist ja etteastete 
emotsionaalsust.

Selle aasta simmani perenaised 
olid Loo Pihlakobarad. Kai Müür-
sepp, oma tuntud headuses on tuli-
hingeline eestvedaja, kes oskab igast 
etteastest teha nauditava vaatemän-
gu. Ei puudunud lapsedki vanaemade 
lustipeolt. Lauldi koos ja eraldi, pin-
gid abiks kasvu upitamas. Silmis sära 
ja valmisolek.

Laulsid ja tantsisid Kostivere pä-
evakeskuse naised. Humoorikaid 
vahelugemisi tegi Maria-Maarika 

Kurvet ja põgusalt astus üles ka alla-
kirjutanu.

Neeme “Briis” sammus murule 
naiselikult uhketes kübarates ja lau-
lud kõlasid selgelt ning meeleolukalt. 
Loo Pihlakobaratel jätkus kava mit-

meks lavakorraks ning ikka ja jälle 
suutsid nad üllatada uudsete ning 
huvitavaga.

Päike naeris taevas, rahvas is-
tus-seisis-külitas, kus vähegi varju-
list ruumi jagus. Meeleolu kippus 

minema lausa ülemeelikuks, kui 
esinemisjärje võtsid üle tuntud nais-
telemmikud Erich Krieger ja Boris 
Lehtlaan. Narmasteks lauldud tutta-
vate südamlike lauludega hoidsid nad 
rahvast kindlalt embuses. Lisapalad, 

lilled, naeratused, aplaus...
Ütlemata tore pidu oli. Aitäh Kai, 

kes sa oma toredate abilistega suutsid 
valla väärikate simmani muuta meel-
dejäävaks. Kahju, et kohale ei olnud 
vallavalitsuse esindajat seenioride 
suurpäeva tunnistamas ning korral-
dajaile tunnustust jagamas. Sahis-
tati küll, et peo alguses keegi jalutas 
peoplatsilt läbi, kuid kes, see jääbki 
saladuseks. 

Teist aastat toimiv seenioride su-
vesimman sammub oma rada. Möö-
dunud aastal oli Kaberneemes, sel 
aastal Lool ja järgmiseks aastaks võt-
tis ränd-helihargi vastu Maria-Maa-
rika Kurvet, et väärikas traditsioon 
jätkuks Neemes.

Me võime uhkust tunda tragide 
vanaprouade üle, kes omal ajal kõ-
vasti tööd rügasid ja nüüdki, teenitud 
puhkusel olles ei malda kodus vaid 
pirukaid küpsetada. Seltsis on tunne 
tugevam, mured pisemad ja päevad 
helgemad. Rõõmu ja päikest teie pä-
evadesse!      

Maie Ramjalg            

Loole, Loole, leelo, leelo...

Kena seto noorik talumuuseumi õuel.

Loo Pihlakobaratel jätkus kava mitmeks lavakorraks.
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Jaanituli võttis tuurid üles 22. juunil Lool ja 23. juunil Jõelähtme rahvamaja juures
Jaanilaupäev oli seda-
korda Jõelähtmel nö 
looduskaitse all, sest 
nii 22. juunil Lool kui 
ka 23. juunil Jõelähtme 
vallamaja juures toi-
munud peod möödusid 
imeilusa päikeseloo-
jangu ja sumeda ööga. 
Jõelähtme peol süütas 
heatujuline rahvariietes 
vallavanem külavane-
mate laternates Vaba-
riigi Presidendi poolt 
läkitatud Võidupüha 
tule.

Tore jaan oli.

1

2 3

4

5

6

7

8

1. Ilus Eesti neiu Jõelähtmelt 
ootab oma printsi. Valge ho-
bune olemas.

2. Tulevased jaanipidulised.

3. Toimus traditsiooniline 
rammumehe valimine. 

4. Vallavanem Ardo Lass saab 
Vabariigi Presidendi poolt 
süüdatud võidutule Harju 
maavanema Värner Lootsma-
ni käest.

5. Maakaitsepäevalt lähevad 
tuled laiali mööda Harjumaa 
valdu.

6. Igaks juhuks oli kohal ka 
päästemeeskond Kallaverest. 
Uskumatu, aga see uunikum-
auto liikus tõepoolest.

7. Jaan ja Jaanika?

8. Tants käis täie hooga an-
sambli Kahevahel saatel.

9. Vallavanem tuli jaaitulele 
terve perega.

9

FOTOD: Peeter Hütt / Tippfoto
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Uus abivallavanem Ilo-
na Laido ( 43 a) on hari-
duselt diplomeeritud di-
rigent, lõpetanud 1987. 
aastal Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi muu-
sikapedagoog-koorijuhi 
erialal. (Täpselt sama 
haridus on  kultuurimi-
nister Laine Jänesel).

“Inimesed, kes on koorijuhid, oska-
vad koondada erinevaid isiksusi nii, 
et hakkab kõlama muusika. See on 
kunst omaette. Ei ole kerge töötada, 
kui su käe all ei ole professionaalsed 
muusikud. Samas, kui su käe all ON 
professionaalsed muusikud, siis on 
oht, et igaüks tahab olla omaette isik-
sus. Ühtset, muusikat on raske luua. 
See on dirigendi kui juhtija kunst”, 
mõtiskleb verivärske abivallavanem.

 
Värvikas CV.

Laido CV on uskumatult kirju ja 
võimas: on töötanud 8 aastat Saue 
koolis ja loonud sealse kooli hümni, 
mis kõlab aktustel tänini. Siis aasta-
ke Keila koolis ning siirdumine era-
sektorisse. Enne seda viis aastat SOS 
Lasteküla Eesti Ühingu sponsorlus-
juhi kogemust, kus kokku põimitud 
nii turundus, avalikkusega suhtlemi-
ne kui ka finantsplaneerimine; kaks 
aastat ajalehes Äripäev seminaride 
ja konverentside projektijuhtimist 
- tipphetkeks USA ekspresident Clin-
toni külaskäik, kus ainsa naisena VIP-
ide tagatubades figureeris just Laido.

Täiendanud end TTÜ-s majan-
dusteaduskonnas organisatsiooni ja 
juhtimise erialal. Läbi viinud 67 Äri-
päeva seminari ja konverentsi, tänu 
millele omab põhjalikku ülevaadet 
seadusandlusest ja juhtimise printsii-
pidest. Töötanud “Kalevis” jaemüügi 
juhina ja metallilõikepinkide müügi-
ga tegeleva firma “Ama- Prom “  Bal-
tikumi-Soome turundusdirektorina.

 
Kuidas küll sellise tohutu ko-

gemuspagasiga inimene Jõe-
lähtmele sattus? Kes teid nõus-
se rääkis?

See oli puhas juhus. Viimased 
kaks aastat töötasin kahes kohas kor-
raga, kusjuures põhikohaga töötasin 
firmas Referents tegevjuhina. Firma 
põhitegevus oli suunatud kohalikele 
omavalitsustele. Seal puutusin kok-
ku omavalitsuste tasandil sotsiaal- ja 
tervishoiu temaatikaga. Samas olen 
alates 2004st aastas olnud tegev po-
liitikas, kandideerinud Keila linnapea 
kohale ja Riigikokku. Mul oli kindel 
plaan jätkata oma firmaga, äriplaa-
nid olid tehtud, kusjuures hästi mo-
tiveeritud. Aga kui erakonnakaaslasel 
tekkis probleem, et pärast võimuva-
hetust ei leita Jõelähtme valda häid 
inimesi, siis andsin nõusoleku aidata. 
Olen realist, annan endale aru, et see 
on poliitiline koht. Võimalusel jään 
ametisse järgmiste omavalitsuste va-
limisteni, eks siis paistab. Tegelikult 
on ametnikud need, kes tagavad Jõe-
lähtmel järjepidevuse.

 
Teie haldusalas on haridus-, 

sotsiaal ja kultuurivaldkond. 
Kas olete jõudnud teemasse 
süüvida? 

Jah, olen põhjalikult läbi töötanud 
valla arengukava. Tõsi, aega on olnud 
vähe ja kohe jooksevad peale kiired 
tulekustutamised.

Väga meeldivad on olnud allasu-
tuste külastused. Käisime koos val-
lavanemaga Loo koolis, lasteaias ja 
raamatukogus. Samuti Kostivere põ-
hikoolis, lasteaias, Päevakeskuses ja 
Neeme lasteaias. Kõik need toredad 
asutused toimivad, kes paremini, kes 
halvemini. Arenguruumi ja arengu-
valmidust on igal pool.

 
Kas abivallavanema koht oli 

Teie jaoks pea ees vette hüppa-
mine või teadsite, mis ees oo-
tab?

Kohati oli küll pea ees vette hüp-
pamine. Olen poliitikuna varem kur-
sis kohaliku omavalitsuse asjadega, 
küll aga ei ole riigisektoris palgalise-
na töötanud. Olen neljandat põlvkon-
da Keila inimene ja kursis oma linna 
ning valla tegemistega,  praegugi kuu-
lun Keilas kultuurikomisjoni. Seega 
valdkond on tuttav. 

Muidugi pole ma Jõelähtme tege-
mistega kursis. Siin on omad plus-
sid ja miinused. Plussiks on, et saan 
värske pilguga vaadata toimunud 
protsesse ja arenguvõimalusi. Kuna 
ma pole seotud konkreetsete inimes-
tega emotsionaalselt, siis võimaldab 
see mul teha ratsionaalseid otsuseid. 
Minu jaoks on kõik võrdsed. Olen pu-
has leht ja näen ära suuremad valu-
punktid.

 
Millised need on?
Raske on ära tuua ühte valupunk-

ti, sest probleemid on nii koolil kui 
lasteaial. Kõige häirivam minu jaoks 
on lasteaedade järjekorrad. Samas 
vajab Loo keskkool kiiresti koolimaja 
rekonstrueerimist.  Küsimus on, mis 
on kõige ratsionaalsem ja mida teha 
kohe? Selge, et vihmavarjuga tunnis 
olla ei saa.

 
Kas Lool on selline olukord?
Mind viidi klassi, kus tuleb olla 

vihmavarjuga tunnis ja ma ei saa aru, 
mida on tehtud siiamaani. Kuidas on 
lastud üks maja nii käest ära!

 
Lahendus?
REK ehk täielik rekonstrueerimi-

ne. Paraku ei ole siin tegu erasekto-
riga, et annan firmajuhina käsu ja nii 
kohe kõik toimibki. Peame lähtuma 
seadusandlikest ettekirjutustest, rii-
gihanke perioodist, volikogu otsustest 
jne. See kõik võtab aega. Vallavalitsus 
teeb absoluutselt kõik, et vihmavar-
juga ei peaks tunnis olema. See on 
absurd.

 
Eelmise vallajuhi ajal tehti 

plaan maja rendile anda, re-

konstrueerida ja siis tagasi 
osta. Mis sellest skandaalsest 
plaanist sai?

Jõelähtme vald ei ole Tallinna 
linn, kelle tulubaas on suur. Vallale 
tähendanuks see katastroofi kõikides 
teistes valdkondades, mis puudu-
tavad kultuuri ja sotsiaali. Ehitame 
üles uhke Loo kooli ja kõik ülejäänu 
kiratseb? Hea peremees ei lase selli-
sel asjal juhtuda - vihmavesi jookseb 
mööda elektrijuhtmeid! Ma ei kujuta 
ette, kas inimesed kodus oma elami-
sega nii käituksid?! 

Ma ei tea küll kõikide osapoolte 
seisukohti ja mis ajendil taheti selline 
projekt läbi viia, aga kindlasti ei ole 
arvestatud Harju maavalitsuse poolt 
tellitud ja Geomedia poolt teostatud 
elanike prognoosidega 2010 - 2017.  
Selgitan näitega: meie valda tuleb ela-
nikke juurde ja näiteks kõik, kes siia 
ehitama hakkavad, kirjutavad ennast 
valda sisse. Nende kõigi tulu tuleb 
valda. Tule taevas appi, see on täiesti 
utoopiline prognoos! Kui meile tuleks 
10 peret ja igaühes on kolm liiget, siis 
saame kokku 30 inimest. Selge, et 
kõik 30 ei käi tööl, sest vähemalt üks 
võib käia koolis või lasteaias. Juhtub 
ka, et üksik vanem kasvatab kahte 
last. Ütleme, et heal juhul toovad vaid 
pooled 15st inimest oma tulud valda. 
Sellistele prognoosidele otsa vaadates 
ei ole tegu heaperemeheliku käitu-
misega. Et ehitame Loo kooli sama 
uhkeks kui Viimsi kooli!? Me ei saa 
kuidagi unustada, et meil ei ole enam 
lasteaiakohti - Kostiveres ja  Neemes 
on pidevad järjekorrad.

Meil ei ole üksainus asutus! Loo-
mulikult tuleb Loo kool rekonstruee-
rida, aga küsimus on, milliste vahen-
ditega ja millises tempos. Samas ei 
saa kooli REK-i ka pikalt edasi lükata. 
See maja seda ei kannata.

 
Millise plaani te välja pakute?
Tuleb lähtuda Jõelähtme rahvas-

tiku prognoosist, teha korrektsed 
arvutused. Siin peab olema väga hea 
ja spetsiifiline majanduslik ettenäge-
mine. Selleks on vallal head finants-
spetsialistid olemas. Tuleb kaotada 
järjekorrad, remontida olemasolev 
- piltlikult öeldes, tilkuv katus ja oht-
likud elektrijuhtmed. See on esmane. 
Seejärel tuleb üle vaadata teiste ole-
masolevate hoonete seis. Samas tuleb 
arvestada, et lasteaialaps on meie tu-
levane kooliõpilane. Kui me suuname 
selle lapse praegu mujale, siis ta ei 
tule meile kooli. Milleks me seda koo-
li siis ehitame?

 
Mida me teeme, kui meil tu-

lubaasi pole?
Vabariigi valitsuse koalitsiooni-

lepingus on lasteaedade järjekorra 
probleemile ette nähtud 400 miljonit 
krooni. Kuivõrd koalitsioonilepingu 
üks partner on Isamaa ja Res Publi-
ca Liit (IRL) ja kuivõrd Jõelähtme on 
õnnelikus olukorras, kus mõlemad 
abivallavanemad on IRLi inimesed, 
siis siin on meie vallal väga positiivne 
signaal.

 
Te oleks nagu mingi häda-

saneerija?
Pigem jah. Kaks aastat tagasi tehti 

Kostivere lasteaiale täielik rekonstru-
eerimine, remont ja juurdeehitus, aga 
seal on juba praegu järjekorrad. Ma ei 
saa aru, kes prognoosis lasteaiakohta-
de arvu? Näen siin ebakompetentsust. 
Sama ebakompetentsus tekitas illusi-
ooni, et kohe-kohe rekonstrueerime 
ära Loo kooli. Ma mõistan inimlikult 
kooli ja lastevanemate pettumust ja 
sellest tulenevat tõrjuvat suhtumist. 
Kui mulle lubatakse uhket koolimaja 
ja siis öeldakse, et no vabandage, te 
ei saa seda nii kiiresti, siis oleksin ise 
ka pettunud. Toonitan - rekonstru-
eerimine tuleb kindlasti, ainult mitte 
sellises tempos nagu oli välja lubatud. 
Positiivne on, et praegune vallava-
litsus teeb kõik, et meie lastel oleks 
mugav käia lasteaias ja koolis. Aren-
guruumi on palju ka sotsiaalsfääris, 
kus meil praegu toimib ainsana ko-
duhooldus.

 
Hull lugu. Ega te ometi ka-

hetse, et sellise portsu otsa sat-
tusite?

Ma ei ole inimene, kes tuleb kus-
kile eesmärgiga end mugavalt tunda. 
Olen kogu oma elu olnud edasipürgi-
ja, väljakutsed on minu jaoks pigem 
edasiviivaks jõuks. Jõelähtmel on 
palju teha ja ma teen need asjad ära. 
Kunagi ei saa öelda, et seda või teist 
ei ole võimalik teha. Pigem räägime, 
kuidas teha.  Alati on väljapääs.

Praegune sisseelamisperioodi 
töötempo on olnud aeglane, aga see 
laheneb peagi. Kompamise perioodil  
oleme üksteisele veel võõrad, aga ma 
tunnetan lõpplahendusena positiiv-
set nooti. Me töötame ja toimetame 
koos, see on koostöö koht.

Olles töötanud lektorina tean, kui-
võrd tähtsad on pehmed väärtused, 
millise tuju ja tahtega õpetajad töö-
tavad ning kuidas neid motiveerida. 
Kui motivatsiooni ja head õhkkonda 
koolis pole, siis õpetajad lahkuvad. 
Samal teemal oleme rääkinud ka val-
las - meil on tööl toredad inimesed. 
Potentsiaali ja head kompetentsi on. 

Veidi kunstlikult loodud jää hakkab 
tasapisi sulama.

 
Kuidas suhtub Teie töödesse 

ja kaugetesse käikudesse pere-
kond?

Olen abielus ära käinud, suhtlen 
oma eksabikaasaga endiselt väga 
hästi. Leidsime ühel hetkel, et pole 
mõtet käia teineteisele närvidele. Pi-
gem minna edasi neid teid pidi,  mida 
tahame minna ja mitte segada teine-
teist, jäädes lihtsalt sõpradeks.

Minu pere, see on kaks toredat 
poega - vanem 17 ja noorem 10. Meil 
on kombeks kõik asjad lahti rääkida 
ja mul on väga suur kodune tugi. Töö-
päevad on pikad. Ei ole nii, et hom-
mikul tööle ja viiest tagasi. Olen üldse 
elus pidanud tegema valikuid, sest 
lapsed soovivad seda ja muudmoodi 
pole võimalik. Nii loobusin näiteks 
Baltikumi turundusdirektori kohast, 
sest kui algselt pidin olema Leedus-
Lätis autoga (mitte lennukiga!) kord 
kuus, siis lõpuks kujunes nii, et olin 
seal kord nädalas. Otsus loobuda tek-
kis arutelus lastega. Sellised valikud 
sünnivad käsikäes. Tahan siin olla 
eeskujuks poistele, kui nad tulevikus 
hakkavad oma perekonda looma.

 
Palju teil poiste jaoks aega 

jääb? Varisete ilmselt koju jõu-
des väsinuna voodisse.

Nojah. Praegu ma varisen, aga eks 
nad aitavad mind. Leian endas jõudu, 
et vahetan koju jõudes ametiauto isi-
kliku auto vastu, pakin poisid ja koera 
peale ning lähen randa. Lõõgastumi-
se koht on minu jaoks koeraga jalu-
tamine, lastega koos olemine ja meri 
- seda kõik koos Lohusalu rannas.

Pesemata pesu virnu kodus ei ole, 
meil on täielik meeskonnatöö. On 
hetki, kui lastel on kiire ja siis olen 
jälle mina olemas. Suvel meil veidi 
koosolemise aega siiski jääb.

 
Milline on Teie palk?
See on 20 000 krooni ja kõik ette 

nähtud kompensatsioonid (auto, mo-
biiltelefon). Selles valguses, et tulen 
erasektorist, on tuntav langus. Minu 
palka ei saa kindlasti võrrelda õpe-
tajate või sotsiaaltöötajate omaga.  
Siin on pigem võrdlus sellega, kust 
ma tulen. Kui ma vaatan oma isikli-
kust aspektist, siis majanduslikult 
ma kaotan praegu, see on selge. See 
on ehk ka missioonitunne, ma ei tea. 
Positiivsest aspektist aga saan mee-
letu kogemuse  ja kohtun huvitavate 
inimestega. Saan jagada oma kom-
petentsi, mis on ka teatav rahuldus, 
olgem ausad.

 
Kas tahate midagi vallarah-

vale öelda?
Pole raskusi, kus ütleme, et ei, see 

on võimatu. Alati on olemas lahen-
dus, kõik sõltub sellest, kuidas seda 
teha.

Väärtustan väga kõrgelt inime-
si üleüldse, eriti lapsi.  Seda tahangi 
valla inimestele öelda. Kui mind esi-
mest korda vallale tutvustati, siis tun-
netasin mingit hirmu -tuuakse siia 
mingi noor, võib olla kogemusteta ja 
autoritaarne naine. Ühesõnaga halb-
halb-halb, negatiivsete omadustega 
inimene. Ma ei ütle, et olen ideaalne, 
aga ma ütlen, et uus veri toob uusi 
mõtlemisi ja oma loomult olen sel-
line, kes näeb pigem positiivsust ja 
arengut, üldpilti. Ma ei taha, et vaid 
ühel on hea. Tahan, et kogu vallal lä-
heks hästi.

Jõelähtme leht

Tahan, et kogu vallal läheks hästi
Ma olen suhteliselt kärsitu 
inimene. Selles suhtes olen 
sarnane oma endise tööand-
ja Oliver Kruudaga - ma 
tahan tulemust näha kohe. 
Eks ma siis veidi taltsutan 
ennast. Võib olla see kär-
situs tuleb mõnes mõttes 
kasuks.
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
juunis 2007

95 01.06 ELFRIEDE LOOPERE Jägala küla

93 25.06 ELIKONIDA KÜNNAP Loo alevik

88 03.06 ELMI TOOM Neeme küla

86 16.06 HELGA-MARIE MARTEN Neeme küla

86 26.06 OLGA REMMELT Manniva küla

84 24.06 ASTA NAHKUR Loo alevik

82 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla

82 14.06 HELGA KÄSPRI Kallavere küla

82 17.06 JUTTA SAU Parasmäe küla

81 02.06 ILSE KNUUT Kostiranna küla

81 20.06 HELGA LÄÄNE Loo alevik

80 17.06 AINO SEPP Võerdla küla

75 29.06 HARALD KLAMAS Neeme küla

70 05.06 KAUPO-LEMBIT VIRK Liivamäe küla

70 12.06 SERGEI MINSKI Haapse küla

70 08.06 NINEL ASOVSKAYA Uusküla küla

70 18.06 VALENTINA ZHEMKOVA Loo alevik

MÜÜA KORTER!

2 toaline korter, asub Loo 
alevikus Saha tee 1. Korter 

on 5/4 korrusel, aknad vahe-
tatud, ees turvauks. Korter 
on vaba ja müügiga kiire!

Soodus hind:  
800 000 EEK

Kontakt: tel 53819780; 
56690699.

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 

krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-
märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

Mais 2007 surnud 
Jõelähtme valla 

elanikud
 

Artur Luik
29.06.1917 – 10.05.2007 

Matrjona Vendik
20.03.1918 – 11.05.2007 

Ester Margumets
30.07.1945 – 21.05.2007 

Linnuvabriku Naisansambel 
mälestab oma endist solisti

ARVO  KLINK`I 

ning avaldab kaastunnet 
abikaasale ja tütreperele.

Väljaandja: 
Jõelähtme Vallavoli
kogu ja Vallavalitsus

5012420; joelahtme@
ottomar.pri.ee

Koila külaseltsi asuta-
mise koosolek toimub 

pühapäeval 08.07.2007 
kell 12 Koila külas, Koila 

talus.

Oodatud on kõik Koila küla 
arengust huvitatud  

inimesed. Kaasa väike  
piknikukorv. 

Lisainfo ja  
küsimused: 

Kaidy Kütt 

+372 659 7315 tel  
+372 5249208 gsm  

Kaidy@adm.ee

Teid pühitseti hiljuti õpetajaame-
tisse. Võhiku küsimus – kas te 
enne ei olnudki siis õpetaja?

(Kirja muheleb). Ütleme, et.. et… 
et… Ma mõtlen, kuidas seda hästi 
lihtsalt öelda. Vaimulikus ametis on 
kolm astet, igasse astmesse pühit-
setakse. Kõige madalam on diakon, 
järgmine on preester ehk õpetaja 
(kirikuõpetaja meie traditsioonis) ja 
siis on piiskop. Mina sain nüüd teise 
astme pühitsuse.

Palju õnne. Mis teie diplomitöö 
teema oli?

Teema oli – kirikuisa Augustinuse 
käsitlus enesetapust. Teema valisin 
umbes viis aastat tagasi, tol hetkel oli 
see minu jaoks huvipakkuv ja kuna 
eeltööd oli tehtud, palju materjali ko-
gutud siis ma seda ei muutnud.

Kas tegu oli kitsalt religioosse 
temaatikaga või laieneb see ka 
tänasele ühiskonnale?

Keskmes oli Augustinus ja see, 
mis talle eelnes – Piibel + Platon ja 
antiikaeg koos sealsete suhtumiste-
ga. Tänapäevaga paralleele tõmmates 
oleks tegu olnud doktoritööga. Ületa-
sin nagunii lubatud mahtu, kokku tuli 
üle 90ne lehekülje, aga piir oli kuskil 
70.  Sain sellepärast riielda. 

Kas enesetappude teema oli 
tõesti aktuaalne juba antiikajal? 

See on kogu aeg olnud aktuaalne. 
On neid, kes on olnud väga poolt ja 
teisi, kes väga vastu. Augustinus oli 
selles mõttes huvitav tüüp seal va-
hepeal, et temast alates muutus ene-
setapp lääne kultuuris taunitavaks. 
Millised olid tema otsustuste taust-
mõjud ja ajaloo kulg – see oligi minu 
teemaks. Tänapäeval nagu antiikajal-
gi valitseb selles küsimuses suur se-
gadus, keskaegne selgus on nüüdseks 
kaduma läinud. Iseenesest ei ole see 
halb. Aga, jah keskajal oli Platon ene-
setappude kõige suurem kritiseerija 
ja Augustinus osaliselt toetus talle. 
Seda ma uurisingi, et kuidas need 
seisukohad kujunesid ja kes olid võt-
meisikud. 

Miks Augustinus sellest nii 
huvitus?

Augustinus elunes ja oli piiskop 
Põhja Aafrikas, kus asus üks usuline 

liikumine, mille liikmed valisid väga 
kergelt märtrisurma, isegi otsisid 
surma. Kuna selline enesetapulaine 
ja selle otsimine oli massiline, siis Au-
gustinus oli nendega diskussioonis.  
Teine liin oli see, et Rooma aadel to-
lereeris enesetappu ja Rooma valluta-
mise ajal sooritasid paljud naised ene-
setapu. Augustinus kritiseeris neid ja 
kujundas välja kogu kristlikku kirikut 
pikkadeks aastasadadeks mõjutanud 
seisukohad enesetapu suhtes. 

Ka tänapäeval lähevad inimesed 
vabasurma.

Tänapäeva suurimaks problee-
miks on, et enesetapu mõiste on nii 
lai, et kui me seda ära ei määratle, 
siis meil sellest rääkida on võimatu. 
Valitseb täielik kaos. Sotsioloogidel 
on oma mõiste, psühholoogidel oma 
määratlus, kirikul oma ja ükski neist 
omavahel ei haaku. Sotsioloogide 
puhul on asi viidud absurdini – kui 
hommikul istud autorooli, siis oled 
juba enesetapja. See on muidugi äär-
muslik seletus, aga selle järgi on terve 
päev inimese elus suitsiidne käitu-
miste ahel.  

Millised on edasised plaanid 
kogudusega?

Lähemad plaanid on argised, 1. 
juulil on leeripüha. See üheksa inime-
sega rühm on väga südamlik, rõõm 
on suur nende pärast.  

Vaikselt arendame kiriku Meele 
Valla projekti, kujundada siia aastate 
pärast suur keskus.. 

Hea annetaja kaasabil saame ühe 
uue kiriku akna korda. Möödunud 
nädalal saime veel ühe sihtotstarbe-
lise annetuse. See küll teise akna täit 
mahtu ei kata, aga kui kõik hästi lä-
heb, siis on lootust kaks akent korda 
ja värviliseks saada. See on imestama 
panev, ma arvasin et sel aastal ei tule 
ühtegi akent, lihtsalt ei näinud sellist 
raha.  Vitraaži restaureerimine on 
kallis, 9000 krooni m2 pluss puidu 
restaureerimine. 

Kui suur Jõelähtme kogudus 
hetkel on?

Ei teagi täpselt. Arvestan ise 
8000-1000 hingega – need, kes on 
siin ristituid, leeritatuid ja elus olevad 
inimesed. Liikmeannetuse läbi kogu-
dust toetavaid on 180 ringis. 

Kui kaua te Jõelähtmel ame-
tis olete olnud ja kas plaanite 
jätkata? 

Kolmteist aastat ja ära liikuda ei 
ole plaanis.  Ühe kutse sain, aga üt-
lesin ära.

Mis paneb õpetaja liikuma? 
Suurem kogudus, kõrgem palk 
või midagi muud?

Kõik sõltub inimesest. Ma ei ku-
juta ette, mis mind praegu liikuma 
paneks. Palganumber see kindlasti 
poleks, muidu oleksin ammu ära 
läinud. Võin vaid teoretiseerida, et 
ükskord saabub hetk, kus ühes ko-
has olemisest saab ring täis. Selleks 
võivad olla väljakutsed, mis tulevad 
uues kohas, teisenenud keskkon-
nas. Mul on see häda, et viimasel 
ajal on üles tõusnud igasuguseid 
huvitavaid mõtteid ja ideid ning on 
inimesi, kes aktiivselt kaasa mõtle-
vad ja tegutsevad. Põnev on vaada-
ta, mis saab Meele Valla ideest. Ei 
tahakski kõrvale astuda vaid juures 
olla. Näha, mis sünnib. 

Meeli Hunt 
JL

Värskelt ametisse pühitsetud kirikuõpetaja 
Margus Kirjat palganumber liikuma ei pane

Margus Kirja (viimases reas, tumedate prillidega) ametisse pühitsemise tseremoonial.

Vallavalitusus 
toetab külade ideid
Suve hakul esmakordselt aset 
leidnud külade toetusprogrammi 
esimesse taotlusvooru laekus 
kokku neli projekti. Projektide 
ettevalmistuse tase ja sisulised 
ideed olid igati head ning nii 
otsustaski vallavalitsus 27. juuni 
istungil toetada kõiki nelja esi-
tatud projekti.

1. MTÜ Parasmäe Külaseltsile 
eraldati toetus Parasmäe küla 
ujumiskoha rajamiseks. 

2. MTÜ Saha Küla Seltsi eestveda-
misel saab toimuma Saha külale 
arengukava koosatamise algatami-
ne külakultuuri üritusel. 

3-4. Uudishimulikum mööduja 
võib peagi lähemalt uudistada Loo 
ja Vandlaja küla ühist külakaarti. 
Selle püstitamise eest seisab hea 
Seltsing Vandjala Muinasküla.

Igati positiivsete tulemustega 
lõppenud esimene taotlusvoor on 
ehk motivaatoriks ka teistele, kes 
seekord taotlust esitada ei jõudnud 
või saanud. Vallavalitsus ootab teie 
projektideks vormindatud ideid juba 
sügisel, täpsemalt 15-ndaks no-
vembriks.  Toetuseks abikõlbulikud 
on külad, kus on valitud külavanem, 
tegutseb külaselts või seltsing ja on 
kehiv arengukava.

Päikeselist suve!
Hannes Orgse 

Arenduse peaspetsialist

Kallavere külavanema 
valimised

toimuvad laupäeval, 4.au-
gustil algusega kell 11.00

Nuudi pere  talu rannas 
kiigeplatsil.

Lisainfo 
Jaak Tamtik, tel 51 0111 1 

e-post tamtik@desi.ee

Ihasalu külavanema 
valimised 

toimuvad laupäeval,  
4. augustil  

Info 

Aivar Haav;  
aivar.haav@gmail.com

Laupäeval, 21. juulil kell 
12.00 toimuvad  
Vanas Vandjalas 

külavanema valimised

Lisainfo:  
Tiia Välk, külavanem,  
telefon 56 698710, 
6081665, e-post:  
norbek@hot.ee 
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Meil on hea meel Teile teatada, et on avatud uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A Rae vald - DAF-i veoautokeskusega ühes hoones.

Teostame teeliikluses osalevatele sõidukitele igat liiki ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel kella 8 - 17-ni.

Ohutut ja probleemiteta liiklemist soovivad Alpetr Grupi OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

www.alpter.ee tehno.rae@alpter.ee telefon 606 4230 5624 6136

MTÜ Meie Kaberneeme

kutsub sel suvel kõiki Kaberneeme väikeseid ja suuri osalema 
järgmistes üritustes:

22.juuni 18.00-20.00

Suve alguse Muffinsipidu – iga pere tuleb peole omatehtud muf-
finsitega, loodame degusteerida hulgaliselt erilisi hõrgutisi, joogid 
MTÜ poolt – eesmärgiks on teineteisele tere öelda ja arutada veidi 

sellesuviseid plaane. 
Koht: PAAT

07.juuli 11.00-17.00

Kaberneeme Tennis Cup 
Koht: Kadrioru tenniseväljakud 

Osalustasuga/ Info: 51 14 695 (Ly)

29.juuli 11.00-15.00

Kaberneeme Perepäev 
Päevajuht on musitseeriv korvpallisangar Rauno Pehka; peaosale-
ja on Päästeamet, kel kaasas huvitavad õppefilmid, korraldatak-
se auhindadega viktoriin ja lõpuks vahupidu; metsa vahel saab 
ratsutada ponidega; kõige lõpuks restorani Paadis Allan Hook 

karaoke 
Koht: raamatukogu, Paat

15.-16. august 17.00-19.00

Kaberneeme laste kunstipäevad – 2 päeva 
Maalimine, portselanimaal, klaasimaal, jms. 

Osalustasu: 70.00 EEK laps, kaks last 120.00 EEK 
Koht: raamatukogus

2. september 14.00-16.00

Suvelõpupidu 
Koht: Paat

Ürituste läbiviimine lahkete eraisikute ja  
Jõelähtme vallavalitsuse rahalise toetusega.

TÄNAME!!

www.meiekaberneeme.org.ee

Kuulutame välja joonistamis- ja esseekonkursi teemal

”Minu unistuste Kaberneeme”

Tööd tuleb esitada 20.juuliks raamatukokku MTÜ Meie Kabernee-
me nimele märksõnaga ”Minu unistuste Kaberneeme”. 

Lisada nimi ja vanus ja kontaktandmed.

Osalejad vanuses kuni 10 a. :

 1. koha auhinnaks Nukuteatri kinkekaart;

Osalejad vanuses 11-17 a. :

 1. koha auhinnaks Kaubamaja kinkekaart 500 eek.

Zürii koosneb 1 külainimesest, 1 vallavalitsuse liige.,  
1 MTÜ Meie Kaberneeme. 

Võitjad kuulutatakse välja Kaberneme perepäeval 29.juulil.

Essee pikkus min 1 A4 Times New Roman 12, ja maksimum 2 A4 
lk. Esseede võidutöö loetakse ette Perepäeval ja pannakse üles 

kodukale.

Loo Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi  LASTEAIA 
ÕPETAJA  (1,0 ametikohta) ametikohale.

Tööleasumise aeg 01.08.2007.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada 30. 
juuniks 2007 aadressil Saha tee 12, Loo, Harjumaa 74201 või 
loolasteaed@hot.ee

Täiendav info 5124107

Loo Lasteaed Pääsupesa ootab oma sõbralikku kolle-
ktiivi sõimerühma ÕPETAJA ABI (1,0 ametikohta) alates 
01.08.2007.

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 30.juuni aadressil Saha tee  
12, Loo, Harjumaa 74201 või  
loolasteaed@hot.ee

Jõelähtme Vallavalitsus ootab ettepanekuid Elsa Rikandi nimelise 
kultuuripreemia väljaandmiseks. Kõik ettepanekud saata 31. juuliks 
2007.a. aadressile priit@joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme 
Vallavalitsusele. Samas ootame kõikide ettevõtete või eraisikute siht-
eraldisi Jõelähtme Vallavalitsuse a/a 10002018903006  selgitusega 
“Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia”. 

Jõelähtme valla kihelkonnapäevad toimuvad tänavu 18-19 
augustil. Täpsem info valla kodulehel alates juuli lõpust.

Jõelähtme vald koolitab lapsehoidjaid. Registreerumiseks 
helistage sotsiaalosakonna numbril 6054880.

Põlispuud kaitse alla: Vallavalitsus palub kõiki oma elanikke 
teavitada valda väärtuslike põlispuude olemasolust ja asuko-
hast. Võtame üheskoos põlispuude saatuse oma südameas-
jaks. Info tel. 5221112 Liis Truubon




