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SISUKORD

Hea lugeja, 
veel viiv ja kõik, mis tänavusel aastal meile 

pakkuda oli, on käes. Tormise maailmaga 
võrreldes saime rahulikult elada, pidada oma 
riigi juubelit, tunda rõõmu olümpiamängudest 
ja elu edenemisest. Paraku saime ka õppetun-
ni, et majandusedu ei ole igavene.  Eestlase 
loomuomane kokkuhoidlikkus kulub  nüüd jälle 
marjaks, seda enam, et oleme alles alustanud 
mäest allasõitu. Aga igal halval asjal on kind-
lasti ka oma hea külg. Murrangulistel hetkedel 
mõtleme, mis on meile tegelikult tähtis. Järjest 
parema elujärje poole püüdlemisel oli ja on 
kindlasti ka oma hind. Kas see mäng väärib 
küünlaid, võiks küsida, kui oleks tegemist 
mängu, ja mitte eluga. Elu ju teatavasti ei oota, 
millal su mängud mängitud, et siis alata.

Inimene võiks sagedamini taevasse vaadata, 
eriti just nüüd, pimedal ajal, mil taevas tundub 
eriliselt kõrge ja mõõtmatu. Linnuteelt naas-
tes näed kodukamarat, kalleid kaasteelisi ja 
iseennast nende keskel ehk korraks ka teises 
valguses. Me ei saa muuta teisi, mitte alati ka 
iseennast, saame muuta vaid oma suhtumist 
ellu, inimestesse, asjadesse … On omamoodi 
kummaline tasakaal, et halb hävitab nii seda, 
kellele see suunatud kui sedagi, kes seda 
külvab. Ega ilmaasjata öelda, et soovi oma 
vaenlasele head. Eks endalgi ole parem käia 
oma teed heade soovide saatel. 

Tulles nüüd Jõelähtme maile, tänan kõige-
pealt meie lehe persoonilugude peategelasi, 
aga ka kõiki teisi, kellega on mul olnud rõõm 
kohtuda ja kui jumal annab, ehk näeme veel. 
Kõik inimesed on ilusad ja head, väidab meie 

seekordne portreteeritav, Kersti Laanejõe. Võiks 
ju mõelda, et tal on lihtsalt vedanud, aga ma 
usun, et inimene on oma vedamistes, õnnes ja 
ebaõnnes mõneti ka ise tegija. Küll mitte alati. 
Ja vahel tulevad mõned halvad asjad selleks, et 
teaksime hinnata head.

Tänases lehenumbris on eraldi ruum kohalikel 
poliitikuil, kel suhted kahjuks üsna sassis. Loot-
kem, et need veel sel aastal selginevad ja saa-
dikud asuvad taas tões ja vaimus oma rahvast 
teenima. Öeldakse, et inimene peaks iga tüli 
lahendama enne päikeseloojangut, siis saab ta 
oma hingerahu tagasi. Tead ju küll - võid võita 
kogu maailma kulla, aga kui sul pole hingerahu, 
pole sul midagi. 

Rahulikku jõuluaega, õnne uuel aastal, armas-
tust!

Liina Kusma

Peeter Hütt/Tippfoto

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu soovivad
kaunist jõuluaega ja õnnelikku uut aastat!
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Novembrikuise istungi päevakord ei sisaldanud 
laiema avalikkuse jaoks suurt midagi huvitavat, 
ometi on volikogus toimunud palju sellist, mis 
vääriks lahti rääkimist, kuid volikogu veeru lühikese 
formaadi tõttu kõik siia lihtsalt ei mahu. Novembri-
kuiselt istungilt vääriks märkimist, et vallavalitsuse 
koosseisust lahkunud Merike Metstaki asemel tegi 
vallavanem ettepaneku nimetada valitsuse liikmeks 
Kai Metsa, kes on vallavalitsuse pearaamatupidaja 
ja ühtlasi üks staazhikamaid ametnikke Jõelähtmel. 
Volikogu toetas vallavanema ettepanekut ja nii on 
vallavalitsus taas 4-liikmeline. 

Lisaks plaanipärasele volikogu istungile toimus 
novembris veel täiendav istung kuu lõpus 30-ndal 
novembril. Põhjuseks oli viie volikogu liikme taotlus 
volikogu kokku kutsuda seoses sooviga saada üle-
vaade 2008-nda aasta eelarve täitmisest, 2009-nda 
aasta eelarve koostamisest ning reservfondi kasu-
tamisest. Oli selge, et selline taotlus oli volikogule 
esitatud teatud tagamõttega, kuid lisaks taotluses 
toodud põhjustele oli volikogul vaja kinnitada vii-
mased parandused valla 2008-nda aasta eelarvesse 
ning leida uus juht volikogu rahanduskomisjonile. 
Seetõttu otsustasime teha plaanivälise volikogu 
istungi veel enne novembrikuu lõppu.

Seejuures vajadus uue rahanduskomisjoni esi-
mehe järele tekkis seoses eelmise esimehe Tarmo 
Paldermaa lahkumisega volikogust omal vabal 
tahtel. Tol hetkel oli tema lahkumine paljude jaoks 
ilmselt arusaamatu.Kui aga novembrilõpu istungil 
anti sisse umbusaldusavaldused mulle, vallavane-
male ja praktiliselt kõigile komisjonide esimeestele, 
sai selgeks, mis oli tegelik põhjus, miks esitati 
volikogule avaldus plaanivälise istungi kokkukut-
sumiseks - umbusaldusavalduste esitamine. Nüüd 
hakkas suitsuloor vaikselt langema ja võis aru 
saada, et Tarmo Paldermaa lahkumine oli esimene 
samm võimupöörde ettevalmistamisel. Nimelt tuli 
Paldermaa asemel volikokku Jüri Jalakas Reformi-
erakonna nimekirjast. Kuna RE on volikogus meil 
täna opositsiooni poolel, läks ka Jalakas iseene-
sestmõistetavalt sinna ning sellega oli koalitsioon 
ilma jäänud esimesest häälest. IRL-i liige Jüri Kerner 
oli oma volikogu liikme volituste peatamise aval-
duse sisse viinud juba varem ja lahkus volikogust 
kolmeks kuuks alates 01.12. 2008. J. Kerneri asemel 
tuli volikokku mitte ühessegi erakonda kuuluv Maa-
rika Sepp. Sellega oli IRL ilma jäänud ühest liikmest 
volikogus ja koalitsioon veel ühest häälest, kuna 
sõltumatu Sepp koalitsiooniga liituda ei soovinud. 
Sellega oli „pinnas“ võimupöördeks ettevalmista-
tud, mis see täpselt oli, mille abil need kaks rahva 
poolt volikokku valitud meest lahkuma sunniti, 
on tänaseni täpselt raske öelda. Kuid neist kahest 
häälest jäi ikka väheks, oli vaja ka neid, kes nö. 
„värvi vahetaksid“ ja oma senised koalitsioonikaas-
lased maha jätaksid ning teisele poole üle lähek-
sid. Nendeks osutusid Tiia Välk IRL-ist ja ühessegi 
erakonda mitte kuuluv Toomas Kümmel. Seega on 
kokkulöödav uus võimurühm, kui seda täna niiviisi 
üldse nimetada tohib, väga kirju. Ainsa poliitilise 
erakonnana, kes uue koalitsiooni moodustamisel 
on osalenud, saab välja tuua Reformierakonna, 
ülejäänud saadikud peale ühe IRL-i liikme ühessegi 
erakonda ei kuulu. Võimupöörajate ülekaal voliko-
gus on täna väga napp 9:8. Kuidas ja kas üldse nii 
väikse häälte ülekaaluga on võimalik võimu pöörata 
ning valda juhtida, seda näeme 30-ndal detsembril 
toimuval volikogu istungil.

Seniks aga rahulikku jõuluaega ja head uut aastat! 

Endiselt on kord kuus volikogu esimehe vastuvõtt 
iga kuu viimasel teisipäeval kell 14.00 kuni 17.00 
ehk siis samal päeval kui volikogu istung. Ootan 
kõiki, keda aidata suudan. 

Kultuuriprojektide rahastamine Invabussi 
sõiduhinnadJõelähtme Vallavalitsuse korraldusega 

03.12. 2008 nr 599 otsustati eraldada 
valla eelarvest toetusi järgmistele kultuuri-, 
haridus- ja spordiprojektidele:
1. MTÜ Neeme Naiste Rannavalve Selts – 
8000 krooni külatahvli püstitamiseks
2. Merje Klamas – 5000 krooni luuleraama-
tu kirjutamiseks 
3. EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogu-
dus - 6000 krooni ansambli Vox Clamantis 
teise jõulupüha kontserdi korraldamiseks
4. MTÜ Revalia tantsukool - 11 160 krooni 
Mihkel ja Madis Hiieti 2009. a. Eesti karika-
võistluste ja meistrivõistluste ettevalmista-
vate treeningute katteks
5. Loo Keskkool 9138 krooni – trummi-
komplektide ja kitarri soetamiseks
6. MTÜ Kaberneeme Külaselts 4783 krooni 

– Kaberneeme jõulupeo korraldamiseks
7. Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 10 
000 krooni – Elisabeth Juudase ettevalmis-
tuslaagrite toetuseks Juunioride Canada 
MMiks Cannmore’s
8. Nõmme Spordiklubi 5280 krooni – 
sportlaste Kurgjärve treeninglaagri toeta-
miseks
9. Eesti Kergejõustikuveteranide Assot-
siatsioonile 11 465 krooni – Harry Reidma 
kergejõustikuveteranide EU Sisemeistri-
võistluste osalemiskulude katteks
10. Spordiklubi Puhastusimport CC 5664 
krooni – Ööle Jansoni gurlingu Euroopa 
MM-l Rootsis osalemiskulude katteks
11. Loo Jalgpalliklubi 10 000 krooni – kahe 
võistkkonna osalemiskulude katteks rah-
vusvahelisel jalgpalliturniiril Lätis

Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega 10. 
12. 2008 nr 617 kinnitati invabussi (Nissan 
Primastar) teenuse uued hinnad valla sügava 
liikumis-, nägemis- või liitpuudega isikule, 
kellel on puudest tingitult raskusi isikliku 
või ühistranspordi kasutamisega õppimise, 
töötamise ja avalike teenuste kasutamisel:
1. Jõelähtme valla sisene sõit 25 krooni;
2. Jõelähtme vald - Tallinn - Jõelahtme vald 
50 krooni;
3. Harjumaa piires 75 krooni;
4. Invabussi ootetunni hind 15 krooni.
 Teenuse osutamise eest tasutakse sula-
rahas vastavalt invatranspordi juhi poolt 
täidetud sõidulehele.

VOLIKOGU VEERG
Art Kuum
volikogu esimees

UUDISED

Veebruar
Siseminister Jüri Pihl andis vallale 
üle Neeme endise koertekooli 
hoone ja kinnistu.
Kuulutati välja EV 90. aastapäe-
vale pühendatud kodulooliste 
jutustuste võistlus.

Märts
Algatati Loo aleviku keskosa 
detailplaneering.
Loo alevikku sai videovalve.

Aprill
Esitleti Rebala Muinsuskaitseala 
turismitoote väljaarendamise 
kava  ja toimus avalik arutelu.
Kostiveres ja Kaberneemes valiti 
külavanemaid.
Muuga tööstuspargis avati esime-
ne tootmisettevõte. 

Mai
Kuulutati välja riigihange Loo 
kooli renoveerimiseks  ja laste-
aed Pääsupesa juurdeehituse 
rajamiseks. 

“Teeme ära!” – ligi 1000 inimest 
koristas meie vallas prügi.
Võerdlas ja Jägala-Joal valiti 
külavanem.
 Loo koolikompleksi renoveeri-
mise raames alustati staadioni 
ehitusega.
Kostivere põhikoolis tähistati 
Jõelähtme hariduselu 320. aasta-
päeva. 
Vallavalitsuses käivitati uus elekt-
rooniline dokumendihaldus.

Juuni
Jägala joal peeti taas Jõelähtme 
laulu- ja tantsupäeva, sedapuhku 
23. korda.
Sündis Leader koosööpiirkond - 
Põhja-Harju Koostöökogu.
 
Juuli
Volikogus kinnitati Jõelähtme 
valla ühisveevärgi- ja kanalisat-
siooni arengukava aastateks 
2008 – 2019 (Loo, Iru ja Uusküla 
piirkond).
Valla delegatsioon käis Saksa-

maal välissuhteid loomas.
Vallavolikogu istung toimus Nee-
me külas.

August
Lool avati uus mänguväljak ja 
valgustatud tervisepark
Puuetega inimeste paremaks 
teenindamiseks osteti valda 
invabuss.
Kostivere lasteaeda laiendati uue 
rühma võrra.
Jõelähtme postipunkt pandi kinni.

September
Loo kooli uus staadion sai valmis.

Oktoober
Loo lasteaed Pääsupesa sai uue 
köögi.

November
Neeme kool sai juurde uued 
klassiruumid.
Volikogu istungil anti menetlusse 
hulk umbusaldusavaldusi.
Saha kabel sai välisvalgustuse.

Detsember
Loo perearstikeskus sai uued 
ruumid.
Kostiveres avati kauaoodatud 
noortekeskus.
1. novembrist kuni 31. detsemb-
rini toimuva rahvastikuregistri 
kampaania raames oli 17.det-
sembriks esitanud elukohateate 
96 inimest. Registreerunute vahel 
loositakse välja üks soojamaa-
reis ja iga uus elanik saab tasuta 
10 korra ujulapääsme! Veel on 
jäänud mõni päev aega.
Aasta kestel tehti vajalikud ette-
valmistused, mille tulemusena 
rakendub alates jaanuarist 2009 
korraldatud jäätmevedu terves 
vallas.

• Loo kool renoveeritakse enne 
järgmist õppeaastat, 15. 09. 
2009 

• Loo lasteaed Pääsupesa juur-
deehitus valmib 31. 03. 2009.

• Neeme rajatakse lasteaed

Mida tõi aasta 2008?

Alates 28. novembrist on pimedal ajal val-
gustatud Saha kabel.
Vald tellis 2006. a. Saha kabeliaia haljastus-
projekti koos eriosadega.
Projektis on kavandatud kiviaedade restau-
reerimine, haljastuse korrastamine koos 
võsa ja ebadekoratiivsete põõsaste-puude 
raiega, uue haljastuse rajamine, samuti 
värava, teede, parkla, välisvalgustuse, 
abihoone, infostendi, viitade, istepingi ja 
puurkaevu ehitamine.
Samal aastal taotleti projekti realiseerimi-
seks välisabi, kuid kahjuks ei saadud ja ligi 
kaheks aastaks jäi kabeliaias kõik endiseks.
Esimese ja kõige rohkem välja paistva ette-
võtmisena korraldas vald sel aastal välisval-
gustuse ehitamiseks vajaliku liitumispunkti 
rajamise ning elektriühenduste ehituse 
kahe prozhektori, abihoone ja puurkaevu 
tarbeks.
Muinsuskaitseameti järelevalve all tegi 
töid E-Service AS, kelle tublid töötajad said 
vaatamata lühikesele tähtajale ja kehvadele 
ilmadele meie valla ühe kaunima muinsus-
objekti 1. advendiks valgustatud.
 

 Indrek Mäeküngas,
keskkonnaosakonna juhataja

Saha kabel on valgustatud

Liis Truubon
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Ühel jõulukuu lumeta õhtul 
otsisin teed Kostivere raama-
tukogu juurde ja leidsin eest 
tulesäras maja lahke perenai-
se Kersti Laanejõega. 

Ilusad heledad ruumid täis raama-
tuid, lapsed laua taga oma mänge 
mängimas. Väljas pimedus, sees 
soojus ja valgus. Iga tulija peaks end 
siin hästi tundma. Tunneb ka perenai-
ne, sest see kõik on tema mõtte ja käe 
järgi seatud. 

Juhuslik algus
Kersti Laanejõe oli pärast keskkooli 

proovinud ülikooli bioloogiat tude-
erima minna, aga asja katki jätnud 
ja koju tagasi tulnud. Siis pidi tööle 
minema. Juhuslikult vajati parajasti 
kodukandis raamatukoguhoidjat ja 
tütarlaps võttis pakkumisest kinni, et 
küll tuleval aastal jõuab edasi õppida. 
Esialgne raamatukogu tähendas ühte 
toatäit raamatuid ühiselamus. Aasta 
pärast leiti, et Kostivere vajab suu-
remat raamatukogu. Parajasti seisis 
püsti üks tondiloss, ei aknaid ees ega 
midagi. See tehti korda ja raamatu-
kogu kolis ümber. Muidugi olid riiulid 
tühjavõitu, aga neid võis kohe täitma 
hakata. Algas põnev aeg. Nüüd on 
sellest üle kahekümne aasta möödas.

Edasi õppimise mõte polnud siiski 
maetud, Kersti lõpetas töö kõrvalt Tal-
linna Pedagoogikaülikooli algklasside 
õpetaja eriala. Mis bioloogiast sai?

“Ega see olnudki mingi küps otsus. 
Mõtlesin, et bioloog saab käia põne-
vates paikades, võõrastel maadel. 
Tegelikult tulevad selleltki erialalt 
enamasti õpetajad,” muigab ta täna. 
Juhtus nii, et ülikooli lõpetamise ajal 
ei olnud kodukandis parajasti klassi-
õpetaja kohta ja mujale ta minna ei 
tahtnud ning jäi siis edasi raamatu-
kokku. Pealegi oli oma töö selle aja 
peale juba päriselt meeldima haka-
nud. Aga koolitunde on ikka vaheteva-
hel tulnud anda ja selle vastu pole tal 
midagi, sest töö lastega on talle ikka 
meeldinud ja neid jätkub alati ka raa-
matukokku. Kersti mõistab väga hästi, 
et lapsed tahavad pärast tunde teist 
keskkonda ja teisi inimesi enda üm-
ber. Kui samad õpetajad tegelevad ka 
huvialaringidega, siis valitakse pigem 
muu tegevus. Siin saab laps bussiae-
ga parajaks teha, lugeda, sõpradega 
kohtuda. “Mobiiliajastu ju – kui paar 
sõpra koos, helistatakse teistele: tulge 
siia. Mitte kõikides kodudes ei nähta 
hea meelega sõpruskondi kogunemas 
ja siis on hea, kui lastel on koht, kus 
olla,” kinnitab ta.

Oletan parajasti kohalolevate 
vaikselt vestlevate laste järgi, et siin 
käivad korralikud poisid. Kersti küsib 
vastu: “Mis tähendab korralikud? 
Kui olen vahel koolis õpetajatetoas 
kuulnud mõne oma tuttava lapse hal-
vast ülalpidamisest ja pahandustest, 
mõtlen, et see pole nagu see lapski, 
keda mina tunnen - hea käitumi-
sega ja suurepärane suhtleja.” Eks 
nõndamoodi ole ju kõigiga. Mõnele 
inimesele paistame ühtemoodi, teised 
arvavad meist hoopis midagi muud ja 
sama toimib ka teistpidi.

Lapsepõlvest tuleme kõik
Usun, et igal inimesel on oma lapse-

põlvemärk otsa ees. Kersti Laanejõe 
on pärit neljalapselisest perest. Ema 

Viljandimaalt, isa Võrumaalt, said 
nad kokku Tallinnas, kuhu kumbki oli 
õppima ja tööle läinud. Kersti sün-
dis esimese lapsena, kui pere elas 
Tallinnas. Aasta pärast pakuti isale 
tööd ja elupaika Kostiveres ja sestpea-
le elatakse siin. Ema, õde ja vend on 
tänini lähikonnas, üksteisega kohtu-
takse sageli. 

Mõistagi õpivad suure pere lapsed 
varakult üksteisega arvestama, üks-
teise eest väljas olema. Mäletan oma 
lapsepõlvest, kuidas ühe pere suur 
õde pidi tüdimuseni kantseldama 
oma võrukaelast vennakest ja kuidas 
ta temaga muudkui kurjustas, aga kui 
keegi kippus vennale liiga tegema, 
lendas ta tollele turja kui kanakull. 
Loomulikult pannakse maalapsed 
tavaliselt ikka rohkem rakkesse kui 
linnalapsed, aga tagantjärele on nad 
selle eest enamasti tänulikud. Nii ka 
Kersti Laanejõe, kes meenutab tööd 
peedipõllul ja kartulimaal, mis igal 
perel siis oli, samuti suviseid töö- ja 
puhkelaagreid, kus olnud päris lõbus.

 Kooliteed käidi jalgsi, see viis 
Jõelähtmele ja oli kolme kilomeetri 
pikkune. Vahel läkski lumes vaid laste 
sissetallatud rada, tugeva tuulega 
hoiti üksteise varju. Keegi pidi siiski 
esimene olema, ehk mõni suurem 
laps või käidi kordamööda, nagu tehti 
minu koolipõlves. Arvatavasti on selli-
ne koolitee andnud ellu kaasa tugeva 
tervise, aga kindlasti tahtmise loodu-
ses kõndida. Vahel end väsinuna või 
tüdinuna tundes leiab ta pooleteise 
kilomeetri tagant metsatuka, kus võib 
hea õnne korral kohata mõnda jänest 
või metskitsegi. 

Tema lugemisharjumuski pärineb 
lapsepõlvekodust. Isa ja ema lugenud 
isegi koju lõunale tulles ja vahel olnud 
tegemist, kes esimesena uue raamatu 
enda kätte saab. Kerstile oli ülikooli 
kirjanduseksam lihtne, sest peaaegu 
kogu kirjandus, mida küsiti, oli selleks 
ajaks läbi loetud. Teadagi on sellest 
abi ka praeguses ametis.

Kõik inimesed on ilusad ja head
Öeldakse, et inimene on see, mida 

ta sööb. Arvan, et inimene on ka see, 
mida ta loeb. Raamatu-
koguhoidja võib niisiis 
muuta inimest, kes 
küsib talt lugemissoo-
vitust. Missuguseid 
soovitusi jagatakse 
Kostivere raamatuko-
gus? “Kõigepealt ikkagi 
pärin, mis inimesele 
seni on meeldinud ja 
lähtun sellest. Kes küsib lihtsalt mida-
gi head, sellele ei hakka ma neid päris 
“naistekaid” siiski soovitama, ehkki 
ka need on siin olemas. Pakun siis 
astme võrra raskemat või väärtkirjan-
dust. Uusi raamatuid tellides arvestan 
alati lugejate soovidega. Üks lugeja 
küsis, miks meil on põllumajandu-
sest vähevõitu kirjandust, samas kui 
ajalooraamatuid riiulid täis. Aga kui 
ajaloohuvilised on juba kümme aastat 
siin püsilugejad, siis pean ju juurde 
tellima, et neil oleks jätkuvalt huvi 
meile tulla. Kui lasteaednikud käisid 
järjepanu koolis eksameid tegemas, 
oli pedagoogikaalasel kirjandusel 
suur minek. Ei ole ju mõtet koguda 
raamatuid, mida keegi ei loe. Mul on 
väga selge pilt, mida inimesed soovi-
vad ja see on alus kogu täiendamisel.

 Me räägime lugejatega tegelikult 

kõigest. Ei ole nii, et toob 
ühe raamatu tagasi, võtab 
teise ja minek. Ta on va-
runud aega, see on eraldi 
käik. Ma olen kursis paljude 
inimeste eluga mitme põlve 
jooksul, ma tean nende 
lugusid. Mul käib siin igasu-
guseid inimesi, ka töötuid, 
kes ei oska oma nelja seina 
vahel iseendaga midagi 
peale hakata. Siit saab ta 
mingitki vajalikku infot, mis 
võibolla aitab teda edasi,” 
räägib Kersti Laanejõe ja 
tuletab meelde üht iroonilist 
laulu, kus sees sõnad “kõik 
inimesed on ilusad ja head” 
ning väidab, et raamatuko-
gus käivadki just niisugused 
inimesed. Ilma irooniata. 
Selle kinnituseks jutustab ta 
lookese sellest, kuidas kord 
oli tal näitemängu jaoks vaja 
puidust dekoratsioone ja ta 
küsis tuttava proua Astridi 
käest, kas võiks ehk tema 
puutöömehest kaasalt seda 
teenet paluda. Proua läinud 
ära ja veerand tunni pärast 
tulnud raamatukokku tema 
abikaasa August, pliiats 
kõrva taga ja mõõdulint 
käes ning peatselt olnud va-
jalik asi valmis. Tasu peale 
rehmanud käega. Et ah mis, 
oma küla lastele ju.

Hakka või uskuma seda 
ilusate inimeste juttu!

Kes sobib 
raamatukoguhoidjaks?

Kindlasti nõuab raamatu-
kogutöö tegijalt mõnda muudki peale 
suure lugemuse, oletan. Kersti Laane-
jõe võtab selle peale kätte ühe paberi 
ja loeb mulle ette. Pealkiri on “Kes ma 
olen?” ja siinkohal tähendan selle ka 
armsa lehelugeja jaoks üles.
• Ma aitan kaasa, et inimesed oleksid 
haritud, kuid ma pole õpetaja.
• Ma valdan mitut keelt, kuid ma pole 
tõlk.
• Ma oskan hoida ja säilitada raama-

tuid ja muid 
dokumente, 
kuid ma pole 
arhivaar.
• Ma sisustan 
ruume, valin 
ja kujundan 
mööblit, kuid 
ma pole sise-
arhitekt.

• Ma koostan eelarveid, tegelen statis-
tikaga ja planeerin kulusid, kuid ma 
pole raamatupidaja.
• Ma pühin tolmu riiulitelt ja kastan lil-
li, kuid ma pole koristaja ega aednik.
• Ma kuulan iga päev ära inimesi, 
rõõmustan koos nendega ja vajadusel 
lohutan neid, kuid ma pole psühho-
loog.
• Ma oskan installida arvutiprogram-
me ja valdan presentatsioonitehnikat, 
kuid ma pole IT spetsialist.
• Ma oskan leida vajalikku isegi ühe 
märksõna järgi, kuid ma pole detek-
tiiv.

Kõik see olen mina – RAAMATUKO-
GUHOIDJA!

Kostivere Laste Teater
Kersti Laanejõega rääkides jõuame 

ühel hetkel loomulikult ka Kostivere 

Laste Teatrini, teisiti oleks mõelda-
matu. Ta ei ole seda asja kusagil 
õppinud. “Elus on vahel lihtsalt 
hetki, millest kinni nabid. Tegelikult 
tulid lapsed ise minu juurde sooviga, 
et ma aitaksin neil valida etendust 
koolis esitamiseks. Nad olid harju-
nud raamatukogus käima, meil oli 
mõnus, ajasime ikka juttu,” meenu-
tab teatrijuht algusaega. Esimene 
näidend oli “Kummi-Tarzan”, vaimu-
kas ja menukas tõlkelugu Taanist. 
Peaosaline, algkoolipoiss, sai parima 
meesosatäitja preemia. 15 aastaga on 
ta lastega lavastanud 15 etendust, on 
vahel loobudagi soovinud, aga ikka 
edasi teinud. See töö on võtnud palju 
ja palju ka andnud. Töö lastega on 
tema elu üks osa ja üheskoos on nad 
häid tulemusi saavutanud. Kooliteat-
rite festivalil on jõutud Eesti paremate 
hulka, meie leheski on sellest juttu 
olnud.

Kersti Laanejõe näeb, kuidas ühised 
ettevõtmised lapsi mõjutavad. Nad 
muutuvad enesekindlamaks, esine-
misjulgeks, õpivad teistega arvesta-
ma. Aga etenduste eel julgustavad 
nad oma juhendajat: “Kersti, ära pa-
bista, kõik läheb hästi, meile meeldib 
laval olla.”

Etendus saab selgeks iga kooliaasta 
lõpuks, kevadel. Kahju on suurt tööd 
vaid mõne etendusega paista lasta 
ja niisiis käiakse suve hakul lavas-
tust näitamas ka ümberkaudsetes 
koolides. Ühtlasi on tegemist jalgrat-
tamatkaga, mille käigus saab lastele 
tuttavamaks ka kodukant, mida seni 
ehk vaid autoaknast nähtud. Lapse-
vanemad on neil matkadel kaasas ja 
ilma nendeta ei pea Kersti Laanejõe 
teatritegemist üldse võimalikuks. Osa 

lapsi käib 7-8 kilomeetri kauguselt, 
neid tuuakse ja viiakse, vahel on proo-
vid nädalavahetusel, siis on ekstra 
selleks sõit. “Ma olen väga õnnelik, 
kui lapsevanemad tulevad ja küsivad, 
kas midagi on vaja teha ja aitavad, 
kus tarvis,” särab ta.

Tulevikust ja soovidest
Oma töiseid tulevikuplaane Kersti ei 

täpsusta, küll aga on meeles mõl-
kunud mõte võtta fi lmilindile üles 
kodukandi toredad inimesed, kes siin 
aastatepikku ja põlvkonniti elanud, 
kel oma lugu. See on suur ja tänuväär-
ne töö, mida osatakse tulevikus ehk 
pareminigi hinnata kui täna. Ja küllap 
kuluks ka abi ära. Selle viimase pärast 
Kersti Laanejõe ei muretse: “Sellega 
on nii, et kui sa abi vajad – inimesed 
on ilusad ja head ja tullakse appi. 
Peab lihtsalt julgema küsida, mõni 
võibolla ootab seda võimalust, ta ei 
tule ise pakkuma. Ma arvan küll, et 
ma leian need inimesed, kes mind 
aitavad. “

Jõulukuu on heade soovide aeg. 
Kersti Laanejõe soovib inimestele 
meelde tuletada tuntud, aga paraku 
sageli unustatud tõdesid. Siin need 
on.

Kolme asja peame endale ja teistele 
soovima: tervist, rõõmu ja sõpru.

Kolme asja peame valitsema: oma 
iseloomu, meelt ja käitumist.

Kolme asja peame arendama: hea-
dust, julgust ja ligimesearmastust.

Kolme asja peame vältima: julmust, 
ülbust ja tänamatust.

Kolme asja peame imetlema: loodu-
se ilu, lapsi ja vanu inimesi.

Liina Kusma 

PERSOON

Leehoidja

Lapsed tulid ise 
minu juurde sooviga, 
et ma aitaksin neil 
valida etendust koolis 
esitamiseks.
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„Teile on täna sündinud Taaveti linnas 
Päästja, kes on Issand Kristus” Lk 2:11

II jõulupüha palvus koos ansambliga Vox Clamantis

KIRIKUELU

Jõuluevangeelium Kristuse 
sünnist on ühelt poolt ülev ja 
suursugune – Pühast Vaimust 
lapseootele jäämine, Maar-
ja ja Joosepi andumus, erine-
vad inglite ilmutused, põne-
vil karjased, jõulutäht ja seda 
järgivad targad, kuld, viiruk ja 
mürr. 

Jõulusõimegi kujutatakse mingi 
kivistunud idüllina nii, nagu paljudelt 
piltpostkaartidelt seda kaasajalgi 
näha võib – õnnis lapsuke sõimes 
uudistavate karjaste ja koduloomade 
keskel ja üle kõige selle saladuslik 
aupaiste. See kõik mõjub kuidagi 
poeetilisena, võiks isegi öelda pisut 
läägena ning võib paljudes inimestes 
tekitada õigustatud võõristust või nen-
timist, et eks tegemist ole ju rohkem 
lastele mõeldud looga. 

Aga sõnumis Kristuse sünnist on ka 

teistsugused värvid ja taust. Maarja 
kummaline lapseootele jäämine ning 
perekonna lagunemise oht, raske-
jalgse naise vaevaline matk Petlem-
ma linna, ööbimine ja sünnitamine 
laudas, karjaste kohkumus inglitega 
kohtudes, Heroodese lapsetapulugu 
ja püha perekonna põgenemine Egip-
tusesse….

Kui säärane jõulusündmuste pilt 
asetada tegelikku konteksti, siis asen-
dub heldimus pigem kaastundega ja 
kui mõelda, et see lugu ei ole mitte 
tavalisest lapsest, vaid Jumala Pojast, 
siis justkui lüüakse kõik meie kaardid 
segi ning meil on raske aru saada või 
mõista, mis tähendab see, et “teile on 
täna sündinud Taaveti linnas Päästja, 
kes on Issand Kristus”.

Mida tähendab: teile on sündinud 
Päästja? Keegi on vastanud sellele kü-
simusele pildiga inimesest, kellel on 
laevahuku järel õnnestunud kinni haa-
rata palgitükist ning tänu sellele elus 
olla ja vee peal püsida. Kui aga pärale 

jõudnud päästepaadist visatakse köis, 
peab ta oma palgijupist lahti laskma, 
et haarata köie järele ja saada pääste-
tud. Kui tükk puud on meid tunde või 
isegi päevi veel kandnud, siis võib olla 
väga raske sellest lahti lasta.

Päästja sünni tõeline tähendus 
avaneb alles hiljem, aga esimesed ja 
selged märgid on juba ka jõululoos – 
Jeesus sünnib renditud laudas, mitte 
valitsejapalees, puhkab sõimes, mitte 
kullatud hällis, esimesed külastajad 
on räbalais kehvikud-karjased, mitte 
uhked magnaadid… Ja ainuke vara, 
mis Jeesust hoiab ja ümbritseb, on 
Maarja ja Joosepi armastus.

Kuidas saaksimegi kõike seda 
mõista oma pehmeist tugitoolidest 
kesk kõigi mugavustega korterit 
või eramut? Oma harjumuspärase 
mõtlemisega, et lapse sünnile peab 
eelnema “humaanse keskkonna” 
loomine, eneseteostus, karjäär, hea 
põli ja amet, mõnus kodu, auto või 
kaks … küll siis või alles siis tuleb ka 

armastus. Nii maalimegi soojades 
ja pastelsetes toonides oma turva-
lise pildi jõululoost ja ulatame selle 
kohe, kui enesele kõlbmatu, lastele, 
maitsestame seda lookest päkapikku-
de ja jõulumeestega veel lisaks, veel 
magusamaks. Raske on oma hinge 
lubada kahtlust, et mitte teised ei vaja 
päästmist, vaid mina ise, et Jeesuse 
sünd ja elu, surm ning ülestõusmine 
keerab peapeale meie tavapärase elu 
koos selle arusaamade ja väärtushin-
nangutega, kaduvale pühendumise, 
võimujanu ja suurushullustusega …

Päästja aga pakub midagi muud 
– alandlikkust, armetust, vaesust, 
armastust… Kutsub meid meelt paran-
dama ja muutma, lahti laskma oma 
palgijupist ning haarama meile ulata-
tud päästeköiest ja andma end Tema 
meelevalla alla. Kas me aga suudame 
lahti lasta, et pääste järele haarata 
või jäämegi kinni hoidma oma piskust 
palgitükist, magusast jõulupildist, 
enesekesksest ja lõputuna tunduvast 

elust, petlikust turvatundest, isekatest 
ambitsioonidest …. 

Head pääsemist!
 

Margus Kirja

Võib vist öelda, et juba heaks 
traditsiooniks on kujunenud 
Jõelähtme kirikus II jõulupüha 
pühitsemine päevapalvuse ja 
laulu ning muusikaga. 

Selgi aastal on võimalik pühaadesa-
ginas leida tee kirikusse ka pühade 
teisel päeval nii isiklikuks palveks kui 
ka lauldavate palvete kuulamiseks Vox 
Clamantise suu läbi. 

II jõulupüha palvus algab kell 11.
Kirikusse pääs on prii, küll aga on 

oodatud annetused, mis lähevad 
muusikute kulude katteks. Oleme ette 
tänulikud kõigile toetajaile!

Ansambel Vox Clamantis ühendab 
oma muusikas vana ja uue. Olles alati 
toetunud gregooriuse laulule ning 
varajasele mitmehäälsusele, kõlab 
ansambli pea kõikides programmides 
ka kaasaegne muusika selle väga 
laialdastes väljendusvormides. Vox 
Clamantisele on kirjutanud teoseid 
mitmed eesti heliloojad, teiste seas 
Helena Tulve, Tõnis Kaumann, Toivo 
Tulev, Andres Uibo, Erkki-Sven Tüür 
ning Arvo Pärt.

26. detsembril tuleb Jõelähtmes 
Eesti esiettekandele Arvo Pärdi uus 
teos Alleluia Tropus, mille helilooja 
kirjutas ansamblile tänavu suvel ja 
mille maailma esiettekanne toimus 
20. detsembril Bari linnas Itaalias San 
Nicola basiilikas. Lugu räägib jõuluva-
na prototüübist pühast nikolausest, 
kes on Barisse maetud.

Vox Clamantise pidevast koostööst 
erinevate muusikutega on sündinud 
programmid koos katalaani sopran 
Arianna Savalliga, improvisatsioo-
nilised koostööd Weekend Guitar 
Trioga, vanamuusikaansambli Hortus 
Musicusega ning saksofonist Villu 
Veski, kontrabassist Taavo Remmeli 

ja ameerika löökpillimängija Brian 
Melviniga. Kevadel 2007 valmis kava 
Sacred Voices koos tuneesia laulja 
ning udimängija Dhafer Youssefi ga.

Vox Clamantis on teinud koostööd 
plaadifi rmadega ECM Records, Arion 
ja Mirare. 2008. aasta kevadel jõudis 
publikuni Vox Clamantise värskeim CD 
Stella matutina, kus musitseeritakse 
koos Weekend Guitar Trioga.

Vox Clamantis annab hulgaliselt 
kontserte nii Eestis kui välismaal. 
Kontsertreisid on viinud ansamb-
li Lätti, Soome, Norrasse, Tšehhi, 
Belgiasse, Poolasse, Prantsusmaale, 
Suurbritanniasse, Luksemburgi, 
Austriasse, Ungarisse, Saksamaale, 
Šveitsi, Portugali, Itaaliasse, Kree-
kasse, Kanadasse ja Liibanoni. Eraldi 
väärib esile tõstmist tihe koostöö Le 
Chœur Grégorien de Paris’ga (Pariisi 
Gregoriaani Koor), kellega koos on 
esinetud mitmetes Euroopa riikides, 
aga ka Marokos ning Jaapanis. 

Ansambli kunstiliseks juhiks on 
Jaan-Eik Tulve. Jaan-Eik Tulve on sündi-
nud Tallinnas. 1991. aastal lõpetas ta 
Tallinna Konservatooriumi koorijuhina 
ning jätkas seejärel õpinguid Pariisi 
Rahvuslikus Kõrgemas Muusika ja 
Tantsu Konservatooriumis gregoriaani 
koori dirigeerimise erialal, mille lõpe-
tamise järel 1993. aastal sai temast 
professor Louis-Marie Vigne assistent 
samas klassis. Pedagoogitööd on ta 
teinud aga ka paljudel gregoriaani 
kursustel üle kogu Euroopa (Prantsus-
maa, Belgia, Itaalia, Norra, Fääri Saa-
red, Leedu, Soome ja Eesti). Aastast 
1996 on ta gregoriaani õppejõud Eesti 
Muusikaakadeemias. 

1992. aastast alates dirigeerib 
Jaan-Eik Tulve Le Chœur Grégorien 
de Paris’d (Pariisi Gregoriaani Koori), 
kellega koos on lauldud üle kogu 
Euroopa ja mujal maailmas, saadud 

mitmeid preemiaid erinevate plaa-
distuste eest (Diapason d'or). Samas 
on ta dirigeerinud Eesti Rahvusmees-
koori. 1993. aastal asutas Jaan-Eik 
Tulve Pariisis ansambli Lac et Mel, 
mis gregoriaani kõrval tegeleb ka 
varajase polüfooniaga, 1994. aastal 
Pariisi Gregoriaani Koori naisharu ning 
1996. aastal Tallinnas ansambli Vox 
Clamantis. 

Jaan-Eik Tulve on ka juudi süvakul-
tuuri festivali «Ariel» üks kunstilisi 
juhte.

Jaan-Eik Tulve 
on pälvinud 
Eesti Kul-
tuurkapitali 
aastapreemia 
ning talle on 
omistatud 
Eesti Vabariigi 
Valgetähe 
teenetemärk ja 
Belgia Kuning-
riigi Leopoldi 
orden.

Jõuluaeg Jõelähtme kirikus
24. 12. kell 17 
jõuluõhtu jumalateenistus

24. 12. kell 21 
jõuluöö jumalateenistus

25.12. kell 11 
I jõulupüha, laulab meeskoor Runo

26. 12. kell 11 
II jõulupüha päevapalvus koos 
ansambliga Vox Clamantis

28. 12. kell 11 
jumalateenistus

31. 12. kell 17 
vana-aastaõhtu jumalateenistus 
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Kostiranna
Kuidas mõista seda nime, mis koha-

likus kõnepruugis on ka Kosterannana 
tuntud? On olemas kõige lihtsam 
seletus, vanadele Kostiranna elanikele 
oli eriti meeltmööda, et see nimi on 
tulnud sõnast „kostitama“, kuna ran-
narahvas on alati olnud tuntud oma 
külalislahkuse poolest ja ka kõige 
halvemal ajal oli vähemalt „silgusaba 
lauale panna“, nagu tavatseti öelda. 

Jõelähtme pastor H.Chr. Wrede oma 
18. saj. Jõelähtme koguduse kroo-
nikas nimetab küla Kostivere ranna, 
seega pole küll vist kostitamisega ot-
seses mõttes tegemist ja uurida tuleks 
Kostivere nime etümoloogiat.

Ka oli kaua käibel nimi Ranna küla, 
seda on kasutatud juba 1880. a. lõpul 
tehtud talukaartidel. 

Teine küsimus, kui vana on küla. 
Kunagi leidsin mingist allikast, et küla 
tekkis 16. saj., enne seda olevat seal 
olnud tihe klindialune lehtmets. Siis 
aga otsustanud (Kostivere!) mõisnik 
sinna rajada talud. Kahjuks ei oska 
ma enam seda allikat leida, igatahes 
Eesti entsüklopeedias märksõna 
Kostiranna puudub. Arvatavasti oli 
see mingi turistidele mõeldud trükis, 
arhiiviuurimused annaksid muidugi 
täpsemaid andmeid. Usun, et päris 
tühi see koht ei saanud olla, küllap 
olid siiski mõned kalurihütid vähe-
malt ajutiseks ööbimiseks siin kitsal 
rannaribal olemas. Põhjamaades ja ka 
mujal püüti muinasajal ning hiljemgi 
vältida külade asutamist vahetult 
mere lähedusse, et jõuaks merelt tu-
levate ootamatute vaenlaste eest oma 
varanatukese, pere ja loomad pakku 
viia. 3-4 km laiune kaldariba jäeti 
tühjaks, küllap on sellega ka seletatav 
tihe asustus Rebalas ja Jõelähtmes.

Arvamus, et küla tekkis 16. saj., on 
küllalt vettpidav ja kõige tõenäolisem, 
et küla oli olemas 15. saj. lõpus või 
16. saj. alguses, igatahes pidi see 
tekkima katoliku usu päevil enne 
reformatsiooni (Tallinnas 1524. a.), 
kuna katoliku perioodile vihjab koht 
nimega Piganeeme Kabelimägi. On 
küllalt usutav, et koos küla tekkimise-
ga lasi Jõelähtme kirik siia püstitada 
väikese puust kabeli, mis ei saanud 
siin reformatsiooni tõttu eriti kaua 
seista, jäi tühjaks ja kõdunes. Teine 
variant on, et Liivi sõja ajal (1558-
1583) rüüstasid Ivan Julma koera-
koonlased küla ja hävitasid ka kabeli. 
Võib-olla tuleb kunagi aeg, kus on 
võimalus mingil määral kaevamisi 
teha, et leida söestunud puitu või 
alusmüüride jäänuseid. Igatahes on 
see nimi läbi sajandite säilinud, ehkki 
seda tänapäeval vist eriti ei kasutata.

Minu mälestustes on Kabelimägi 
imeilus munajas küngas. Esimesel 
või teisel kolhoosiaastal, kui oli kõige 
suurem vaesus ja viletsus ja ei jätku-
nud loomasööta, tuli kellelgi hea mõte 
teha värskest ja mahlasest pilliroost 
silo. Vist oli veel sel ajal kolhoos „Lai-
ne“ või oli see kohe pärast kolhooside 
liitmist ja kolhoosi nimeks oli juba 
„Nõukogude Armee“. Ajakirjandus 
juba propageeris silo kõvasti, ehkki 
maisipõldude ja silotornide periood 
oli alles ees. Silo tehti siis lihtsalt 
maasse kaevatud auku või kraavi, 
tambiti hobusega kinni ja kaeti mul-
laga. Kostirannas oli selleks kohaks 
Kabelimägi (hiljem ka Hõbemäe all 
elektrialajaama juures). Kabelimäel 
tuli kaevamisel välja küünlalühtrite 
tükke. Pealtnägijate sõnul olevat 

olnud tegu põletatud savist, s.o. ke-
raamilistest lühtritükkidest, mis sinna 
rohu sisse ka vedelema jäid.

Järgmise kahe sajandi kohta ei ole 
mul mingeid andmeid. Arvata võib, 
et Liivi sõda jättis koos katkuga siin 
nii sügava jälje, et elutegevus oli 
kauaks katkenud, tõenäoliselt pole ka 
mingeid arhiivimaterjale selle perioodi 
kohta.

Järgmiseks võime juba lugeda, mida 
Jõelähtme pastor Heinrich Christop-
her Wrede oma Jõelähtme kogudu-
se kroonikas kirjutab Kostirannast 
pärast Põhjasõda. Wrede materjal on 
üllatavalt napp, õigupoolest märgib ta 
ära kolme peret, küla nagu polekski. 
Teisal (lk. 295) kirjutab Wrede pastori 
sissetulekutest: „Ihasalu rannarahvas 
annab 400 silku, Manniva, Kostivere 
ja Maardu omad aga maksavad aastas 
16 kopikat raha.“ Siin on ilmselt tegu 
Kostivere rannaga, kus silgud olid 
asendatud rahaga. Ka Maardu all 
tuleb mõista Maardu randa, mis on 
ka kroonikas kasutatud nimi. Seega 
oli küla justkui ikkagi olemas. Teiseks 
tõendiks küla olemasolu kohta on 
Wrede vihje laste lugema õpetamisele 
Jõelähtme kihelkonnas. Kroonika lk. 
308 on kirjutatud, et Sibbi Tenno tütrel 
Lenol oli Kostivere rannas 17 last õpe-
tada. Siis pidi ikka külas rohkem kui 3 
peret olema, kui nii palju lapsi oli õpe-
tada. Ja küllap oli ka veel lapsi, kes 
mingil põhjusel õpetust ei saanudki. 

Kõigepealt kirjutab Wrede Koljo ran-
natalust ja märgib seal kahte meest: 
Knuti Jüri ja Knuti Hindrek. Järgneb 
tundmatu rannatalu, nime kohal on 
sulud ja siiis kaks meeshinge Sibbi 
Tenno ja Sibbi Jaak. Mainiti ainult 
mehi, Sibbi Tenno tütar Leno, kellele 
peaks lausa mälestuskivi panema, 
ikkagi esimene haridusejagaja Kos-
tirannas, on mainimata. Miks Wrede 
jätab talu nime kirja panemata, ei ole 
päris arusaadav. Kolmandaks kirjutab 
Wrede Piganeeme rannatalu omani-
kust või elanikust Piigganeme Jürrist. 
Miks on ainult kolm peret ära toodud? 
Kas Wrede 
kirjutas ainult 
vabatalupoe-
gadest (kui 
niisuguseid 
oli) ja jättis 
teised välja? 
Kahtlemata 
hävitasid 
Põhjasõda, 
katk ja nälg 
enamiku ela-
nikkonnast, 
aga Sibbi Lenol oli 17 last õpetada.

Katkust kirjutab Wrede lk. 379: 
„Aastal 1700 augustis oli väga ränk 
katk maal ja niisiis ka selles kihel-
konnas, millesse enamik inimesi suri. 
Siiski ei olnud see (katk) sel korral nii 
nagu aastal 1657 Kostivere rannas 
Knuti peres, kus seal keegi sellesse ei 
haigestunud ega surnud.“

Seoses katkuga võib-olla on ka õige 
põlvkondade mälus säilinud jutt, 
et Jüritõnu Pihlakamäel oli kunagi 
surnuaed, s.t. matmispaik. Minu 
peres arvati ikka, et eks see katkuohv-
rite kalm olnud. Ka võidi neid matta 
Kabelimäele, Jõelähtmesse viimine 
oli nälja, haiguse ja inimeste nappuse 
tõttu täiesti välistatud.

Suurem murrang toimus külas 19. 
saj. lõpul, kui toimus massiline maade 
väljaostmine mõisnikelt. Küla suure-

nes, tuli juurde uusi talunikke, näiteks 
Hindreku ja Knuudi (Nuudi) uued 
omanikud Jägala Jõesuust. Külaelu 
edenes kiiresti, ehitati uusi maju, 
paljud tänapäeva majad olid algselt 
ehitatud sellel perioodil ja on hiljem 
ümber ehitatud. Ainult Hindreku on 
säilitanud oma 19. saj. lõpu välimuse, 
välja arvatud eterniitkatus ja silikaat-
vooderdis. Maja plaan ja ruumide 
asetus on sama. Kuna küla on siiski 
piiratud merega, ei saanud siin päris 
ärkamisaegset seltsielu tõusu olla. 
19. saj. lõpul ja 20. saj. alguses oli 
külas kõige arvukamalt maju, siis tuli 
20. aastate maareform, üldse elutin-
gimused muutusid ja paljud majad, 
eelkõige väiksemad kaluritared jäeti 
maha ja lammutati, kuna ühetoalised 
amortiseerunud tared ei vastanud 
enam aja nõuetele. 

Praeguseks kadunud majad olid 
kogunenud kahte rühma, Piganeeme 
ja Mihkli talu vahelisele rannikuribale, 
hästi mere lähedale ja Lepikusauna ja 
Veski talust Manniva küla poole. Ran-
na ääres olid järgmised talud-tared: 
Türnapuu ja Kari (elanikud lahkusid, 
üks tütardest läks Neeme mehele 
ja majapalgid viidi Neeme), Aiaotsa 
(kohalikud kutsusid ka Aatsa), Liiva-
harja (kaev peaks veel näha olema). 
Liivaharja rahvas (Lambotid) ehitasid 
Oru talu, mis jäi Ülgase küla alla. 

Türnapuust Mihkli 
poole jäi veel üks tare 
Sagri (Sakri), perekon-
nanimi oli tõenäoliselt 
Sakris. Nagu ma mäle-
tan, käis keegi sellest 
perekonnast veel 
pärast sõda endiseid 
mängumaid vaata-
mas. Ka mäletan, et 
keegi sellest perekon-
nast oli muusikaga 
seotud, õppis laulmist 

ja laulis „Estonia“ ooperikooris või 
midagi niisugust.

Teise grupi majad, nagu juba öeldud, 
asusid Veski talust Manniva poole. 
Jäätmaa ja Laiakivi lammutati pärast 
sõda. Vanatoa omanik Voldemar 
Rooman (või Roman), hiljem Ranna-
küla, ehitas 20. aastail maja Oru talu 
kõrvale. Kallasmäe peremees Mart 
Mardim ehitas uue maja Tahkesse. 
Laiakivi ja Veski vahel oli Andrukse 
tare (kadus juba ammu). Veel olid seal 
tared nimega Veeru ja Kopli. Viimane 
oli Lepikusauna lähedal. Veskil oli te-
gelikult kaks maja, teist kutsus rahvas 
lihtsalt Veski Volli maja, ei tea, kas 
sellel ka nime oli. 

Seega kadus siit 8 taret, ranna äärest 
viis. Need olid Idaotsa kaotused, minu 
lapsepõlves olid nimed Idaotsa ja 
Lääneotsa (kohaliku kõnepruugi järgi 

Länneotsa). Lääneotsast kadus kaks 
rannataret. Ranna talu (paljud tunne-
vad seda Kingsepa nime all) kõrval 
oli igivana kaluritare, mille nime ma 
ei teagi, s.t. ei tea, mis nime all see 
vallapaberitesse oli sisse kantud. Oli 
olnud omal ajal veel suitsutare, kuna 
ühes palgis katuse all oli veel näha 
nn. pajaauk, suitsu välja laskmiseks. 
See tare lammutati 1970. aastatel ja 
selle asemel on praegu Tamme talu. 
Teine lammutatud tare oli ka hästi 
lähedal merele, 10-15 m, Tamme 
talust Koljunuki poole. Seda kutsuti 
peremehe nime järgi Tooma tareks. 
See oli lastetu perekond, elas pea-
miselt kalandusest, Toomas käis ka 
talutöödel. Kahjuks ei tea, kas majal 
teist nime peale Tooma veel oli ja ka ei 
mäleta Tooma enda perekonnanime, 
võis väga hästi olla Tampkvist. Tare 
lammutati 1946. a., palgid viidi Oru 
tallu, sest Oru peremees oli tare pärija.

Nii on minu arvestuse järgi küla kao-
tanud 16 taret, sest keskkülas (vahel 
kutsuti seda meie pool, s.o. Lääneot-
sas ka Eeskülaks) kadus pärast sõda 
Seljandiku.

Kuna küla oli suurem, siis oli vajadus 
ka poodide järele. Kostirannas on 
erinevatel aegadel töötanud 3 poodi, 
Hindrekul, Veskil ja Ojal. Mannivas 
oli pood veel Siimul, kus ka meie 
küla rahvas vahetevahel käis. Müü-
giks oli tavaliselt sool, suhkur, jahu, 
petrooleum, vankrimääre jne. Kuna 
enamik poode tegutses paralleelselt 
talutööga, siis need lõpetasid oma 
tegevuse I maailmasõja ajal. Kõige 
edukam oli Oja pood, mille perenaine 
Leena Tampkvist ei olnud nii tugevasti 
seotud maaharimisega ja sai rohkem 
tähelepanu pöörata kaubanduste-
gevusele. Ka oli Oja poel suurim arv 
kundesid, kuna AS Eesti Fosforiidi 
vabrikutöölised põhiliselt elasidki Oja 
poest ostetud kaubast. Siin oli kauba-
valik juba palju suurem kui poodides, 
mis olid talundusega seotud. Müügil 
oli peale suhkru ja soola ka saiajahu, 
manna, vorst, limonaad. Enamik kau-
pa tuli Koogilt, meie peres meenutati 
maitsvat peenleiba, mis Koogi pagarilt 
toodi. Osa kaupa tuli tõenäoliselt ka 
linnast. Oja pood kujunes küla kõige 
tähtsamaks punktiks, kuna siia tuli 
post ja poes oli ka telefon. Pood tuli 
sulgeda 1944. a. okupatsioonile 
järgnenud natsionaliseerimise käigus. 
Otsemaid kadus poest ka telefon. 
Telefon oli ka Koljunuki nn. härraste-
majas, see püsis siin kuni 1944. aasta 
sügiseni. Mäletan, et kui esimest 
korda pääsesin Rootsi oma sugulasi 
külastama, ei jõudnud nad ära imes-
tada, et külas pole telefoni. „Armas 
aeg, aga mis siis saab, kui keegi 
haigeks jääb või tuli lahti läheb?“ 

küsiti minult. Ütlesin, et siis tuleb 
joosta Ülgasesse, kolhoosi kontorisse. 
Sugulased arvasid, et selle aja peale 
võib maja maha põleda ja inimene ära 
surra. Tänu taevale siiski niisuguseid 
õnnetusi meie külas polnud.

Kahtlemata oli küla kõrgperiood 
enne 1938. aastat, kui siin töötasid 
fosforiidivabrik ja kaevandused. Ei 
oskagi täpselt öelda, kui palju siin ini-
mesi oli, sest oli ka palju liikuvat rah-
vast, hooajatöölisi, kes otsisid öömaja 
või peavarju taludes. Inimestel tekkis 
raha, osteti esimesed akudel töötavad 
raadiod. Väga elavnes seltsielu, peeti 
suvepidusid Koljunukis, kus oli alati 
palju rahvast koos, tuldi paatidega 
Neemestki, töötas puhvet, tehti näi-
temängu ja tantsiti. Samal ajal ehitati 
ühistöö korras pritsikuur, kus oleks 
ka talvel saanud üht-teist ette võtta. 
Nagu ma mäletan, materjal pritsi-
kuuri ehitamiseks koguti loteriide ja 
suvepidude sissetulekust, tegutsesid 
ka tuletõrjeühing ja kaitseliit. Kaitse-
liidule ehitati maja Hõbemäe nukale, 
mida Saksa okupatsiooni ajal saksa 
sõjavägi kasutas ja mille 1944. a. 
õhkis ning maha põletas.

Ainus suurem probleem oli ühendus 
linnaga. Kasutati hobutransporti, 
nooremad käisid jalgrattaga, oli ka 
võimalus Jõelähtme vallamaja eest 
Loksa või mõne muu bussiga linna 
sõita, aga Jõelähtmegi oli ju kaugel ja 
vahel viidi linnasõitja hobusega Jõe-
lähtmesse. Sõja ajal ja ka veel pärast 
sõda käidi Maardust tööliste rongiga 
(öeldi ka sõiduga), hiljem tööliste 
bussiga. Maardu nimi tuli alles pärast 
sõda, enne kasutati nimesid Liivakan-
di - sellenimelise talu järgi, ja Kroodi 
- sellenimelise küla järgi. Oli kange 
rahvas, mindi jala Maardusse, rong 
viis Ülemistesse, kust tuli jalgsi linna 
minna, käidi mööda tühje poode, aeti 
ametiasju. õhtul aga oli jälle tarvis 
jalgsi Ülemistele minna, Maardust 
samamoodi jala koju, kusjuures käes 
või õlal kott, kuhu linnast midagi sisse 
pandi, kui õnne oli. Praegused inime-
sed ei oska seda ettegi kujutada, ka 
paarisaja meetri läbimiseks on autot 
tarvis.

Teine suur miinus oli koolide puudu-
mine. Kallavere ja Jõelähtme kool jäid 
kaugele, Rebala kool likvideeriti 20. 
saj. alguses (vist 20-ndatel aastatel).

 See on väike läbilõige Kostiranna 
küla ajaloost, mis minule on teada. 
Loodan, et tulevikus keegi võtab 
selle töö tõsisemalt käsile, kasutades 
arhiivimaterjale jne, vahest võivad 
need märkmed tulevikus olla mingiks 
tugipunktiks ja annavad üldisemat 
informatsiooni, mida saaks vajaduse 
korral edasi arendada.

Tõnu Ojap

Muinasajal ning hiljemgi 
püüti vältida külade 
asutamist vahetult mere 
lähedusse, et jõuaks 
merelt tulevate ootamatute 
vaenlaste eest oma 
varanatukese, pere ja 
loomad pakku viia. 

Merike Metstak
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Noormehed mereväebaasiga tutvumas

Vana aja asjad oskavad 
jutustada

Et olla suur, peab olema olnud väike

„Üksus, minu järel vabasammu, 
marss!“ kõlas 13. novembri ja-
hedal hommikul Mereväebaasi 
väravas Miinisadamas noorem-
veebel Martin Hanssoni esime-
ne reibas käsklus, mispeale 15 
Jõelähtme valla Loo ja Kostivere 
kooli kolme kolonni rivistatud 
noormeest rivisammu proovis.

Kogu päeva hõlmav sõjaväeline 
õppus toimus Mereväebaasi ja 
Jõelähtme valla alaealiste komisjoni 
koostööprojektina, mille preventiivne 
eesmärk oli tutvustada koduvalla 
noormeestele Mereväebaasi elu- ja 
töökorraldust ning anda neile silma-
ringi avardav kogemus, mis arendaks 
noorte sotsiaalseid oskusi ning 
kaugemas perspektiivis lihtsustaks 
tulevast elukutsevalikut. 

Sõjaväelise õppepäeva alguses pi-
did poisid ennast tutvustama. Sellega 
tuli igaüks suurepäraselt toime ning 
vaba marsisamm viis noormehed 
kasarmu eest tuukrijaama tuukrite 
varustusega tutvuma. Seejärel sai iga 
soovija end kujutlusvõimet kasutades 
võimsa kaitseväemasina juhtimises 

proovile panna. 
Mööda kaid marssis meie üksus me-

reväe uhkust – sõjalaevu uudistama. 
Kai ääres seisid nii tuukrite toetuslaev 
„Tasuja“, miinijahtija „Sakala“ kui 
Eesti Mereväe lipulaev „Admiral Pit-
ka“, kõigil kolmel laeval tehti põhjalik 
ringkäik. Enne laevale lubamist õpetas 
nooremveebel meie üksusele uusi rivi-
tarkusi ning käsklustele reageerimist.

Kui laevad läbi käidud ning kõigile 
küsimustele vastused saadud, suun-
dus meie üksus taas harjutusplatsile. 
Veidi aja möödudes oli juba eemalt 
kuulda üksmeelset kaasaümisemist 
„Vasak, vasak, üks, kaks, kolm“, noor-
meeste rivisamm muutus julgemaks 
- kõik oli juba „nagu päris“. 

Enne kasarmu klassi õppetundi 
suundumist täideti veel noorem-
veebel Martin Hanssoni „käskivas 
vormis esitatud palveid“ ehk harjutati 
erinevaid pöördeid ja rivikorda. Ka 
poistele varem nalja teinud positsioo-
nikäsklused „Vabalt!“ ja „Valvel!“ 
tundusid veidi hiljem juba enesest-
mõistetavamad - seda enam, et nii 
rivis jutustamise ja naermise kui käte 
taskus hoidmise kuulutas rühmaülem 
otsemaid lubamatuks. Tavaliselt ku-
lub noorsõduril sõjaväeeluga kohane-

miseks aega umbes kolm päeva. 
Meie koolipoistest koosnev üksus 

sai mahti jälgida ka sõdurite toi-
metamisi, kes tegid oma rutiinseid 
riviharjutusi ning füüsilist treeningut. 
Huvi oli, muide, vastastikune, kuna 
Mereväebaasis pole säärased õppe-
päevad kuigi tavalised.

Kasarmuklassis selgitas nooremvee-
bel Martin Hansson sõjaväe ja kaitse-
väe vahet - esimene on agressiivse, 
ründava, teine aga kaitsva iseloomu-
ga. Eesti Vabariigil on kaitsevägi, mis 
koosneb maa-, õhu- ja mereväest. 
Kaitseväge juhib kaitseväe juhataja, 
kes allub kaitseministrile, kes sõ-
jaolukorras omakorda allub presi-
dendile. Vene sõjavägi lahkus baasi 
territooriumilt augustis 1994. aastal 
ning sestpeale võttis kompleksi üle 
merevägi. Selle aasta novembris tä-
histas Eesti Merevägi järjepidevusest 
lähtudes juba oma 90. sünnipäeva. 

„Sõdurielu juhivad erinevad mää-
rustikud,“ selgitas nooremveebel 
Hansson ja tõi paralleeli koolieluga. 
„Tähtsal kohal on eetika, nii kirjuta-
tud kui kirjutamata seadused. Hea on 
tõdeda, et sõdurielus liigategemist 
enam eriti ei kohta.“ Paljude kaitse-
väge puudutavate tarkuste peale sai 

igaühele selgeks, et kõige rohkem 
teeb sõjaväelises struktuuris tööd 
sõdur.

Järgnevalt tegid noormehed juba 
ringkäigu kasarmus, et näha oma 
silmaga sõdurite elutingimusi.

Mõistagi läheb sõduril pika dril-
limise peale kõht tühjaks ja nii oli 
järgmine ülesanne harjutada sööklas-
se minekuga seotud toiminguid nagu 
sööklasse sisenemise, toidu võtmise 
ning söömise kord. Kolmekäiguline 
sõduritoit oli väga maitsev ning selle 
eest tänas kokka hea tava kohaselt 
kogu meie üksus. Nooremveebli mär-
guande peale: „Toidu eest...“ kõlas 
selge- ja valjuhäälne: „Tänan!“

Nüüd oli aeg relvadega tutvuda. Ka 
see käis eelnevalt selgitatud reeglite 
alusel. Poisid nägid erinevate relvade 
lahtivõtmist ja said neid ka ise käes 
hoida. „Relvad ei arene pidevalt, vaid 
neid modifi tseeritakse ja täiustatak-
se,“ oli Martin Hanssoni sõnum. 

Edasi ootas meie noorsõdureid karm 
tegelikkus – füüsiline üldtreening 
ja mõned võistlused. See ei olnud 
siiski kontimurdev ja noormehed said 
kenasti hakkama. Pärast treeningut 
ootas poisse saun. Märkamatult oli 
kätte jõudnud õhtupoolik ja saabus 

kokkuvõtete tegemise aeg. Martin 
Hansson meenutas noorsõduritele 
päeva jooksul toimunut, seejärel lask-
sid poisid värsketel saiakestel ja teel 
hea maitsta ning said vastuse kõigile 
päeva jooksul tekkinud küsimustele. 

Väljas oli juba pime, kell sai kuus ja 
Mereväebaasi väravas ootas noorme-
hi buss. Nii mõnigi pidas lahkumisae-
ga liiga varajaseks, sest Sõdurikodus 
pinksi mängides, puhketoas päeva-
muljeid jagades, internetis surfates 
ning fi lmi vaadates möödus aeg kii-
resti. Lõpuks oli jäänud veel viimane 
pingutus – võtta sisse päeva jooksul 
kujunenud „lemmikformatsioon“ 
kolmes viirus ning vabasammul bussi 
marssida. 

Täname meeldejääva päeva eest 
Mereväebaasi staabiülem nooremleit-
nant Rait Luksi ja õppepäeva läbivii-
nud nooremveebel Martin Hanssonit! 
Jõelähtme valla alaealiste komisjoni 
koostöö kaitseväega jätkub ning juba 
mõne aja pärast on noortel oodata 
uusi silmaringi avardavaid ning või-
malusi pakkuvaid väljakutseid.

Evelyne Lusti,
Jõelähtme valla alaealiste 

komisjoni sekretär

Kadripäeva hommikul saabu-
sid Loo lasteaia Rukkilille rüh-
ma salapäraste nägudega lap-
sed - kellel vanaema siidpabe-
risse mässitud munatops, kel-
lel vaarisa päevinäinud tasku-
kell ühes.

Toodi ka raske roostekarva väga 
vana triikraud ja seninägemata suu-
red rätsepakäärid.

 “Kas õmblusmasina võiks tuua?” 
küsis üks lapsevanem õhinal. “See 
on vanavanaema käe all õmmelnud 
ja õmbleb veel tänapäevalgi,” kinni-
tas omanik. Lapsed veerisid masina 
nime - Singer.

Uhkustundega võeti pakist välja 
vaarema tikitud laudlina. 1921. aas-
tal trükitud Kreutzwaldi “Kalevipoeg” 
oli omaette vaatamisväärsus.

Nii kogunes kokkulepitud päevaks 
VANA AJA ASJADE NÄITUS. Lapsed 
jagasid vanematelt saadud teadmisi 
ka teistele .

 “Siis polnud elektrit ja kõiki töid 
tehti lambivalgel,” teadis üks lastest 
rääkida.

”Küll võis siis ikka pime olla!” kom-
menteerisid terasemad. Aga see kell, 
mille helin peatas hetkeks kõigi laste 
tegemised, võis olla kas karja-, kooli- 
või lausa laevakell. Kes teab, mõni 
asi lihtsalt jääbki saladuseks. Ka 
eestlaste vanim põllutööriist sirp oli 
väärt tutvustamist. “See oli vanaaja 
kombain,” kostab vaimukas võrdlus 
. Pea saja-aastased rahatähed üllata-
sid lapsi oma suurusega. 

Näitus oli avatud kogu lasteaiape-
rele, nii suurtele kui väikestele.

Tore oli näha äratundmisrõõmu 
tänaste lastevanemate silmis, kui 

nad vaatasid 30 aasta taguseid män-
guasju. “Just niisuguste autodega 
mängisin mina sinuvanuselt, poeg,” 
ütles üks isa oma lapsele. 

On ääretult tore, et lapsevanemad 
leidsid aega ja tahtmist teha koos-
tööd ning lüüa kaasa suures ettevõt-
mises. Lapsed said kogetu ja nähtu 
võrra jälle targemaks ning jätkub 
side esivanematega.

Vana aja asjad oskavad jutustada 
nii mõndagi meie esivanemate töö-
dest ja tegemistest.

Velve Lepp,
Pääsupesa lasteaia õpetaja

Mullu Neeme Algkooli 110. juubeli 
puhul korraldati kooli moto leidmi-
seks konkurss. Võitjaks osutus prant-
suse mõttetera "Et olla suur, peab 
olema olnud väike." Olles ühe aasta 
oma motoga harjuda saanud, korral-
dasime tänavusel kodanikunädalal 
inimeseõpetuse tundides motot 
tõlgendavate plakatite võistluse. 

Ei ole täiskasvanutelgi väga lihtne 
mõista, mida võivad tähendada 

inimese või asutuse puhul mõis-
ted suur ja väike. Aforism pärineb 
raamatust "Prantsuse mõtteteri eesti 
vastetega" (Kirjastus Valgus 1999). 
Samas on kirjas ka sarnane mõtte-
käik D’Agoult’ teosest "Mõtted, mõ-
tisklused ja maksiimid": "Et olla suur 
inimene, peab olema teinud suuri 
asju, aga suurte asjade tegemisest 
üksi ei piisa, et olla suur inimene. 
" Miks ei piisa? Sellele küsimusele 

leiamegi ehk vastuse meie motos 
väljendatud vajadusest olla olnud 
väike. 

Kunstnikud ei eelda oma teoste 
üksühest tõlgendamist publikult, 
küllap ei pea ka mõtteterade puhul 
neid ülaltpoolt Suurena alla Väikes-
tele jutlustama. Küll on aga alati 
kõigil kasulik kaasa mõelda.

 Inga Korts-Laur

Neljapäeval, 20. novembril jälgisid 
neli Loo kooli õpilast “varjudena“ 
Jõelähtme vallavalitsuse liikmete 
tegemisi. Lii Raasuke, Kerli Puusepp, 
Riti Pajula ja Liisi Vaab istusid kaasa 
kogu vallavalitsuse pika koosoleku. 
Muljed olid meeldivad, kooliõpilased 
jäid kogetuga rahule ning ütlesid, et 
ametnike käitumine oli korrektne, 
viisaks ja asjalik. 

Lõpuks anti töövarjudele võimalus 

esitada nende meelest elanikele kõi-
ge enam muret valmistava probleemi 
kohta küsimusi. Nagu ühest suust 
tuli, miks on bussipileti hind nii kallis.

Valla keskkonnaosakonna juhataja 
Indrek Mäeküngas selgitas põgusalt 
ühistranspordi olukorda ning pileti-
hindade kujunemise põhimõtteid.

Harju maakonnas korraldab bussi-
liiklust nii riigi poolt doteeritavatel 
avalikel liinidel kui isemajandavatel 

kommertsliinidel MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeskus. Raha ei ole 
piisavalt ja seetõttu ei suuda keskus 
tagada normaalset bussiühendust 
ning vald on sunnitud oma elanike 
elementaarsete sõiduvajaduste 
tagamiseks doteerima mõningaid 
kommertsliine. 

Avalikele liinidele kehtestab pileti-
hinnad Harju maavanem, kommerts-
liinidele iga vedaja iseseisvalt.

Töövarju päev vallamajas
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Eesti on olnud läbi ae-
gade rannarahvaga 
mereriik. Kalapüük on 
osa meie kultuuripä-
randist. 

Kalavarude vähenemise 
tingimustes on rannakalandu-
se säilimine täna küsimärgi 
all. Kalur ei toida ennast enam 
põhitegevusega ära. Kokku-
ostuhinnad on kordi madala-
mad jaehindadest. Puuduvad 
võimalused vajalike investee-
ringute tegemiseks kalanduse 
infrastruktuuri. Ühistegevus 
kalandussektoris pole piisav. 
Kalurid vananevad, noored 
hakkavad harva kutselise 
kalandusega tegelema. 
Traditsiooniline rannaelu on 
hääbumas. Rannakalandu-
se säilimiseks on vajalikud 
muutused. 

Euroopa Kalandusfondi 
2007-2013 rakenduskava 
“Meede 4.1. Kalanduspiirkon-
dade säästev areng” annab 
rannakaluritele rahastamis-
võimaluse piirkonna kalandu-
se arenguks vajalike eelduste 
loomiseks. Erinevalt tavapä-
rasest investeeringutoetusest 
on saajaks kohalik tegevus-
grupp. Meede annab kalan-
duspiirkondadele võimaluse 
piirkondlike kalanduse tege-

vusgruppide (MTÜ-de) kaudu 
ise otsustada ja vastutada 
kohaliku kalanduse arengu 
üle. Ühistegevus ja iseotsus-
tamine aitavad edendada 
nii kalandust kui seltsielu, 
loovad rannaküladele uued 
võimalused. 

Kalanduses on Leaderi 
toetatavad tegevussuunad: 
investeeringud kalanduse 
infrastruktuuri, töötlemisse ja 
otseturustamisse, tegevuse 
mitmekesistamisse, koolitus-
se.

Kala sessoonsus turul, 
küsitav kvaliteet ja hind on 
tingitud paljuski kalanduse 
lossimiskohtade infrastruk-
tuurist – puuduvad sortee-
rimisliinid, külmkambrid, 
tanklad, kaid on amortiseeru-
nud. Väikeste saagikogustega 
kaasnevad realiseerimisprob-
leemid – madalad kokkuostu-
hinnad, samas tööstused on 
huvitatud suurtest kogustest. 
Lahendus on koostöös kala 
väärindamise, külmutamise, 
otseturustamise ja kokkuostu 
organiseerimine piirkonnas. 
Soovitud muutuste tagami-
seks on oluline ka kalurite 
koolitus.

Rannakaluritel avaneb es-
makordselt võimalus taotleda 
raha EÜ Kalandusfondist. 

Kuna rannakalandus on 

hooajaline, siis kalandu-
se jätkumiseks on vajalik 
toetada kalurite võimalikke 
tegevusi kalapüügi ja -töötle-
mise kõrval. Nüüd on võima-
lus läbi kohaliku initsiatiivi 
(MTÜ) rahastada kalaturismi 
arendamist, rannakülade 
taaselustamist, tegevuste mit-
mekesistamist. Otsustamine 
tuleviku üle on randlaste kä-
tes - edukus sõltub kohalikust 
algatusest, ühistegevust ja 
koostööst. Kalanduse inves-
teeringutega ja tegevuste ning 
kõrvaltegevuste toetamisega 
paraneb tööhõive, luuakse 
uusi töökohti. Ühistegevus ja 
seltsielu äratavad rannakülad. 
Pakutakse kvaliteetset värsket 
ja väärindatud kala. Rannaka-
landus säilib, külad arenevad 
ja muutuvad atraktiivsemaks 
nii kohalikele endile kui ka 
turistidele. 

Esmalt töötab kohalik 
tegevusgrupp välja kalan-
duspiirkonna strateegia, 
et analüüsida olukorda ja püs-
titada reaalsed eesmärgid. 
Strateegiaprotsessi raames 
korraldatakse mitmeid 
koolitusi, mis peaksid aitama 
senist tegevust mitmekesista-
da, kuna ainult kalastamisega 
ei ole rannakaluril tänapäeval 
võimalik toime tulla. Oluli-
ne näha ka teiste Euroopa 

rannapiirkondade kogemust 
elu ümberkorraldamisel ja 
seejärel ise uuendusi raken-
dada. Saamaks kogemusi 
elu ümberkorraldamiseks ja 
uuenduste rakendamiseks, 
tutvutakse eluga teistes Lää-
nemere piirkondades. Pärast 
kalanduse tegevusgrupi stra-
teegia kinnitamist on võimalik 
saada projektitoetust. 

Eestis on ühtekokku 8 kalan-
duspiirkonda, kus on alusta-
nud tegevust piirkondlikud 
tegevusgrupid (MTÜ-d). 

Soome lahe lääneosa 
kalanduspiirkonna 51 
kalandussektori ettevõtjat, 
5 kalandussektoriga seotud 
mittetulundusühingut, 3 
ettevõtjat väljaspoolt kalan-
dussektorit ja Harku, Jõeläht-
me, Keila, Padise vald ning 
Paldiski linn on moodustanud 
MTÜ Harju Kalandusühingu, 
eesmärgiga koostada ja ellu 
viia oma piirkonna kalandus-
strateegia. 

Jõelähtme kalurid, teile olu-
liste teemade ning vajaduste 
kajastumiseks arengustra-
teegias on lihtne võimalus 
– osalege aktiivselt strateegia 
koostamise protsessis.

Eili Juhkam,
Jõelähtme vallavalitsuse 
arenduse peaspetsialist

Jõelähtme, Rae ja Viimsi val-
dade maarahva huve ühen-
dav MTÜ Põhja- Harju Koos-
töökogu korraldas esimese 
ringi infopäeva 12. novembril 
Nõmme talus Kallavere külas 
Jõelähtme vallas ja 26. no-
vembril Kivitalu Puhkekesku-
ses Aaviku külas Rae vallas.
2. detsembril toimus see ka 
Viimsi Terviseskeskuses Har-
moonikum.

Kõikide infopäevade temaatika oli 
sama. Avateemana sai veelkord antud 
meie liikmetele, aga ka uutele ühineja-
tele ja piirkonna ärksamatele inimes-
tele teavet Leader liikumise eesmärki-
dest, selle ajaloost Euroopa Liidus ning 
mõningate näidete varal ka Eestimaal 
tehtust. Teise teemana käsitlesime 
meie endi Koostöökogu moodusta-
mist, liikmelisust ning kolme valla 
kolme tegevussektori koostegutsemise 
esialgseid eesmärke, mille kohta alus-
tame nüüd strateegia väljatöötamist. 
3. 11. 2008. a. EV põllumajandusmi-
nistri käskkirjaga nr 202 /tutvumiseks 
vt www.maainfo.ee / kinnitati meid 
ametlikult Leader- meetme üheks 
Eestis tegutsevast 26 töögrupist. Sama 
käskkirjaga eraldati meile ka raha 
arengustrateegia väljatöötamiseks. 
Üldkoosolekul täpsustatud eelarve 
üheks alusmaterjaliks on taotluses 
esitatud eelarve, seejärel juba tehtud 
ja eelseisvad kulutused 15. 08. 2008. 
a. kuni 31.12. 2008. a. ning kinnitame 

eelarve järgnevaks aastaks, seega on 
arengustrateegia väljatöötamise ja kin-
nitamise lõpptähtaeg 31.12. 2009. a.

Infopäevade kohavalikul lähtusime 
sellest, et inimestel oleks lihtsam 
piirkonniti kokku tulla, et oleks õdus 
õhkkond ja hoolitsev vastuvõtja. Siin-
kohal täname korraldajaid ja vastuvõt-
jaid, kes kõik on ka meie Koostöökogu 
liikmed!

Infopäeva teisel poolel diskuteeri-
sime teemal „ Uue maakodutunde 
loomine meie piirkonnas“. Oli mitmeid 
häid mõtteid, kuidas arengustrateegiat 
koostada, millised on ühised arusaa-
mad maaelu arendamisest ning mida 
selle nimel teha.

Kohapeal esitatud küsimuste põhjal 
võis järeldada, et inimestele on vaja 
rohkem selgitada, mis on LEADER ja 
mida see tähendab Eesti maapiirkon-
dadele.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse 
algatusprogramm, mis edendab koha-
likku elu maapiirkonnas läbi kohaliku 
tasandi koostöö, aidates luua kohali-
kel partnerlustel põhinevaid maaelu 
arengustrateegiaid. 

Eestimaa erinevate piirkondade 
arendustrateegiate koostamiseks ja 
elluviimiseks moodustati partnerlusel 
põhinevad kohalikud tegevusgrupid 
(inglise keeles local action group 
e.LAG). Partnerlus tähendab lihtsus-
tatult rohkem või vähem formaalset 
koostööd kohalikul tasandil avali-
ku, era- ja kolmanda sektori vahel. 
Tänaseks on Eestis 26 tegevusgruppi, 
millega on haaratud ca 98% kogu meie 
maapiirkondadest.
LEADER-tüüpi lähenemise printsiibid:

• planeerimistegevusel alt-üles lähe-
nemine ehk keskendutakse altpoolt 
tulenevale algatusele, mille kaudu 
saavad kohaliku tasandi probleemid 
suurema kõlapinna (traditsioonilise 
ülevalt-alla poliitika asemel); 

• kohaliku tasandiga arvestamine; 
• detsentraliseeritus; 
• horisontaalne partnerlus ehk 

põhiline panus otsustusprotsessi ja 
programmitöösse tuleb kohalikelt part-
nerlustelt, kes on kohalike tegevus-
gruppide näol põhilised programmist 
kasusaajad; 

• integreeritud ja mitmesektoriline 
lähenemine ehk toetatakse stratee-
giaid, mis toetavad kohalikku arengut 
terviklikult ning seovad erinevad sek-
torid omavahel, kuna tsentraliseeritud 
toetusprogrammid on suures osas ühe 
sektori põhised ja ei pruugi kokkuvõt-
tes alati pakkuda lahendust kõigile 
probleemidele; 

• uuenduslikkus ehk julgustatakse 
kohalikke tegevusgruppe toetama 
tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke 
lähenemisi maapiirkondade arendami-
sel ja probleemide lahendamisel; 

• koostöö edendamine ja koostöö-
võrgustikud eesmärgiga vahetada 
kogemusi probleemidele lahenduste 
otsimisel nii kohalike tegevusgruppide 
vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka 
üleeuroopalisel tasandil. 

Oluline on meil teada, et LEADER-
tüüpi lähenemine on osa pikaajalisest 
protsessist, kuna iga piirkond peab 
looma oma arengustrateegia, kasuta-
des nii olemasolevaid ressursse kui ka 
nn pehmeteks investeeringuteks EList 
saadavat rahalist abi.

• Leader toetusskeem on üks eduka-
maid Euroopa Komisjoni algatusi, mis 
sai alguse 1991.a. 

Nüüd oleme kaasa löömas uues 
arengu-ja rakendusperioodis LEADER 
2007 -2013 .

Euroopa Liidu ja mitmete edukate 
maade kogemused on näidanud, et 
Leader võib oluliselt muuta maapiir-
kondades elavate inimeste igapäeva-
elu. Leader toetusskeemi ülesehitust 
iseloomustab tähelepanu kohalike ini-
meste arenguvõimalustele, piirkonna 
erivajaduste arvestamisele ja erinevate 
osapoolte kaasamisele. Üheks Leader 
toetusskeemi edu aluseks on just see, 
et maapiirkondadele antakse võimalus 
kohapeal otsustada toetuste jagamise 
üle. 

Eestis rakendati 2006. a. Eesti Riik-
liku arengukava 2004-2006 meedet 
3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – 
LEADER-tüüpi meede”, mis oli lihtsus-
tatud administreerimisega LEADER 
programm, kuid mille põhimõtted on 
samad riiklike ja omavalitsuste prog-
rammidega. 

Meie Rävala kandi mail näeme 
Leader-meetme rakendamisel suurt 
kasutegurit meie maaelu elavdamises 
ja mitmekesistamises.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 

2007 -2013 Leader- meetme kaudu 
on otsustatud jagada kuni 10% MAK-i 
eelarvest, seega kokku 1, 34 miljardit 
krooni, mis aasta keskmisena on üle 
200 miljoni krooni, ehk ca` 7,7 miljonit 
krooni aastas igale tegevusgrupile. 
Mõned väidavad, et see on piirkonna 
arendamise seisukohalt väike summa, 
kuid ärgem unustagem, millele need 
vahendid on suunatud! Tegemist on 
nn pehme investeeringuga meisse 
endisse, meie koolitusse, seega meie 
mõttemaailma kaasajastamisse, meis 
ärksuse avamisse, meie suhetesse 
parneritega, naabritega, koostööaldis-
te piiritagustega ja palju muud men-
taalset. Elavnema hakkab kogukon-
na- ja seltsielu, tekkimas on maarahva 
ühtekuuluvustunne.

Ma väga loodan, et Leader - meetme 
võimalused lubavad kõigil, kellele 
meie Rävala kant kallis, edaspidi mida-
gi omaalgatuslikku ära teha.

Külaseltsid ja seltsingud, kes meiega 
ühinevad, veenduvad peatselt, et see 
Euroopa Liidu algatus on väärt!

Meie kontaktid: postiaadress Saha 
tee 13, Loo, Jõelähtme vald 74 201, 
Harjumaa, e-posti aadress: arno@iru.
ee 

Arno Kannike,
juhatuse esimees

MTÜ Harju Kalandusühing kutsub oma liikmeid ja liitumisest hu-
vitatud kutselisi kalureid ja kalandussektori ettevõtjaid koolitus- ja 
infopäevale Kaberneeme restorani 9.01.2009. a. algusega kell 10. 

Päevakava

Osalemisest palume eelnevalt teada anda.

Eili Juhkam
tel: 529 4933

 eili.juhkam@joelahtme.ee

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu 
kutsub oma liikmeid ja liitumisest 
huvitatud piirkonna mittetulundus-
ühinguid ja äriühinguid infopäevale 
Kaberneeme restorani 8.01.2009. a. 
algusega kell 17. 

Lisainfo www.leaderph.ee
Osalemisest palume eelnevalt teada 

anda.
Eili Juhkam

tel: 529 4933
 eili.juhkam@joelahtme.ee

I Koolitus

1. Kalade esmane töötlemine

Kalade säilitamine ja jahutamine 
Kalade rookimine ja / või fi leeri-
mine 
Kalade pesemine 
Puhastatud kala säilitamine

2. Tehnoloogilised skeemid 
Soolatud kalatooted 
Suitsutatud kalatooted 
Kuivatatud kalatooted 
Külmutatud kalatooted 
Valmistoidud kalast

II Infopäev 

1. Kalanduspiirkondade säästva 
arengu meede
2. Piirkonna Leader maaelu- ja 
kalanduse tegevusgruppide 
koostöö – MTÜ Põhja-Harju Koos-
töökogu 
3. Väikesemahulise rannapüügi 
meede
4. Gaasijuhe

KÜLAELU

Rannakalanduse tulevikust
MTÜ Harju Kalandusühingu koolitus- ja infopäev

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu infopäev 

Teabepäevad külaelu edendamiseks
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Kostivere 
Noortekeskus 
avatud

Loo perearstikeskus 
sai uued ruumid

16. detsembril toimus kauaoodatud 
Kostivere Noortekeskuse avamine.

Kohal oli väga palju noori igas vanu-
seastmes. Pärast lindi läbilõikamist oli 
kavas mitmeid põnevaid etteasteid. 
Esinejaid oli rahvatantsust show-tant-
suni. Laulutüdrukuilt kõlasid kaunid 
laulud. Noortekeskust olid tervitama 
tulnud ka Kostivere räpparid, kes esi-
tasid oma loo nii eesti kui vene keeles. 
Üllatuskülalisena oli kohal Villu Tamme, 
kes esitas oma repertuaarist noorte-
sõbralikke lugusid. Päkapikudisko ajal 
käis lõbus tants ja trall. Samal ajal sai 
kõrval kunstiruumis piparkooke kau-
nistada. Suured abistasid väiksemaid 
ning oli märgata ühtehoidmist. Esines 
ka noortebänd Koselt. Mängiti vahvaid 
seltskonnamänge ning õhtu lõppes 
toreda tantsuga. Üldmulje oli värvikirev 
ja rõõmus, lisaks muudele dekoratsioo-
nidele kaunistasid keskust noorte endi 
värvitud vanad Loo Keskkooli kapid, 
mis olid hoopis uue ilme saanud. 

Noorte silmis oli siiras rõõm. Lõpuks 
ometi on tehtud Kostivere noortele 
päris oma koht.

Lauri Alver,
Jõelähtme vallavalitsuse 

noorsootöö vanemspetsialist

Loo perearstikeskuses töötab perearst, lastearst ja 
pereõed. 

Kui varem oli perearstikeskus teisel korrusel, siis nüüd 
pääsevad abivajajad kergesti perearstipunkti  – esimese 
korruse ruumid on maitsekalt sisustatud ja pastelsetes 
toonides värvitud, avarad ja soojad. 

Loo perearstikeskuse perearstid koos abilistega olid 
rõõmsad, kuigi tegemist pole uue hoonega, mõningate 
ümberkorralduste järel on siingi kõik korras. "Kõrval-
ruumidesse on kavandatud rajada Loo teine lasteaed. 
Seina taha on plaanis seada sisse apteek, järgmise 
aasta eelarvesse on selleks pandud miljon krooni" ütles 
vallavanem Ardo Lass.

See oli hea jõulukink töötajaile ja patsientidele!
Mare Seljamäe. Meelike Lass. Lilit Alaküla. Lea Palu. Evi Leks. Kersti Haug.

Fotod: Peeter Hütt/Tippfoto

Fotod: Peeter Hütt/Tippfoto
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Valla 
kultuuritegelaste 
pidulik vastuvõtt 
Estonia talveaias

Erika Põlendik.

Sirje Põllu. Virve Lääne. Marika Kurvet. Kai Müürsepp. Väino Haab.

Vilve Klettenberg.Maie Ramjalg.Allan Kasuk.Kai Sõitja.

Leili Värte. Svetlana Silntšeko. Margit Pärtel. Meeli Lass. Silja Trisberg.

Egon Järve.Ahto Nurk.Priit Põldma.

Taimi Saarma. Maie Jakobi. Helve Toome.

Fotod: Peeter Hütt/Tippfoto
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Pöördumine

Pihlakobar pidas 
sünnipäeva

Tänukirjad õpetajatele 
ja kultuuritöötajatele

Elsa Rikandi nimelise preemia laureaadiks osutus tänavu Erika Põlendik. 
Jõelähtme vallavalitsus annab preemia välja kord aastas pikaajalise tul-
emusrikka tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel. Laureaati 
õnnitleti 30. novembril Estonia talveaias toimunud pidulikul vastuvõtul. 
 

Priit Põldma
kultuuri ja spordi vanemspetsialist

Harri Reidma sai 
maailmameistrivõistlustel 
pronksmedali 

Vanameister Harri Reidma tuli 
Lyonis toimunud veteranide maail-
mameistrivõistlustelt kergejõustikus, 
kolmikhüppes tagasi pronksmedaliga.
Harri Reidma võistlusreisi toetas Jõeläht-
me Vallavalitsus.

Harri Reidma tunnistati 2008. aasta Harju 
maakonna parimaks veteransportlaseks.

Palju õnne!

Käesoleva pöördumisega soovime juhtida tähele-
panu, et laul "Mu eesti keel " ei ole olnud ühegi seni 
toimunud laulupeo repertuaaris.

Aare Värte loodud laulu "Mu eesti keel" sõnad ja 
viis sündisid laulva revolutsiooni eelses õhustikus, 
mil emakeele hääbumise ohtu tunnetas kogu rah-
vas. Laulu esmaettekanne toimus 1988. aastal La-
gedi kooli lastekoori esituses. Laulu "Mu eesti keel" 
on esitatud maakondlikel laulupäevadel, välisrii-
kide koorikokkutulekutel ja heliteos on lindistatud 
Eesti Raadio fonoteeki. 

Aare Värte on töötanud Loo kooli muusikaõpe-
tajana üle kahekümne aasta, ta on juhendanud 
paljusid koore ja ansambleid, tema juhtimise all 
on muusikakollektiivid võitnud auhindu mitmetel 
konkurssidel. Õpetaja Värte on olnud meie piirkon-
na rahvakultuuri järjepidevuse kandja ja Jõelähtme 
laulupäevade dirigent. Tänavusel Jõelähtme 23. 
laulupäeval esitati taas laulu "Mu eesti keel" autori 
dirigeerimisel. 

 
Laul on selge sõnumiga. Tekst on väga kaunis ja 

ajakohane, sest keel on määrava tähtsusega ühe 
rahva kestmajäämisel. Ja kes siis veel peaks seda 
tähtsustama ja meie kaunist emakeelt rohkem väär-
tustama kui mitte meie ise!

Laul on paraja pikkusega ning väga ilusa meloo-
diaga ja suhteliselt lihtsa, aga kauni harmooniaga. 
Häälepartiid on lihtsad ja loogilised, mis teeb laulu 
jõukohaseks kõikidele kooridele, häälte jagunemisi 
on vähe (ainult soprani häälerühmas, kus tavaliselt 
lauljate arvuga probleemi pole). Häälepartiid on 
mugavas kõrguses nii sopranile kui tenorile, mis 
ei ole amatöörkooride puhul just vähetähtis. Palju 
on kasutatud unisoonis laulmist, mis on kooridele 
lihtne ja laulupeol äärmiselt mõjus.

Laul on instrumentaalsaatega, mis lihtsustab ja 
toetab laulmist. 

Oleme veendunud, et nimetatud laul on eestluse 
identiteedi kandja.

 Loovad isiksused on olnud meie vallas alati aus-
tatud ja lugupeetud. Aare Värte looming vääriks tä-
helepanu ka laiemas mastaabis. Kindlasti motivee-
riks laulu ”Mu eesti keel” üldlaulupeo repertuaari 
lülitamine ka tugevalt Aare Värte loometegevust.

Arvestades kõike ülaltoodut, palume tõsiselt kaa-
luda Aare Värte laulu ”Mu eesti keel” lülitamist kas 
noorte- või üldlaulupeo repertuaari. 

Lugupidamisega

Jõelähtme Vallavolikogu esimees Art Kuum
Jõelähtme vallavanem Ardo Lass

Jõelähtme Vallavalitsuse kultuuri- ja spordi 
vanemspetsialist Priit Põldma

Jõelähtme Rahvamaja juhataja Maie Ramjalg
Loo Kooli direktor Sirje Laansoo

30. novembril toimus 
Jõelähtme valla 
kultuuritegelaste ja 
õpetajate pidulik vas-
tuvõtt. Vallavalitsuse 
ja Volikogu tänukirja 
23. laulu-ja tantsu-
peo korraldamise 
eest said:

Silja Trisberg 
Evi Anstal
Kai Müürsepp
Allan Kasuk
Leili Värte
Aare Värte
Virve Lääne
Ahto Nurk
Ott Kask
Meeli Lass
Sirje Põllu
Aleksander Kaidja
Kai Sõitja
Taimi Možajeva
Svetlana Siltšenko
Hele Pomerants
Erika Põlendik
Karin Andesalu
Linda Pihu
Maie Ramjalg
Vilve Klettenberg
Taimi Saarma
Maria-Marika Kurvet
Priit Põldma
Merike Metstak
Ardo Lass
Maie Jakobi
Elve Toome
Art Kuum 
Väino Haab 
Margit Pärtel
Egon Järve
Katrin Tammesson
Tiit Tammesson
Kadi Truuleht
Indrek Mäeküngas

Õpetajate 
austamine

“Uus tulija”

Loo Keskkool:
Risto Jamnes
Katrin Lehtma
Inge Pullat
Eve Hint
Eugenia Evy Anstal
Mare Lilleorg

Riina Muug
Maili Haavandi
Roman Timofejev

Kostivere Põhikool:
Tiiu Trisberg
Mai Trisberg
Diana Roosilill
Marina Kristel Laur
Evelyne Lusti

Loo Lasteaed:
Kärt Kase
Gerli Truuts
Ülle Eranurn
Ülle Kohava
Siiri Paju

Kostivere Lasteaed:
Anu Saaremäe
Anita Teearu
Liis Tammann

Tänukirjad 
õpetajatele 
Jõelähtme Vallavalit-
suselt ja Volikogult 

Loo Keskkool:
Helgi Org
Allar Reinhold 
Veelmaa
Ebe Talpsepp 
(Harjumaa Aasta 
Õpetaja 2008)

Kostivere Põhikool:
Tiina Kaasik
Karin Harju (Harju-
maa Aasta Õpetaja 
2008)

Neeme Algkool:
Kärt Toompuu

Loo Lasteaed:
Katrin Paldermaa
Loore Tiitus
Kaire Paavel

Kostivere Lasteaed:
Ester Nõmme

Lasteaed Neeme 
Mudila:
Tiina Klamas (Har-
jumaa Aasta Õpetaja 
2008)

Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Kooriühing

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

03.12. 2008.a.

Päevad kaovad käest kui linnud. Juba 
on neid nelja aasta jagu möödas sellest 
päevast, kui ametlikult veel avamata 
Loo kultuurikeskusse kogunes salkkond 
ettevõtlikke eakaid inimesi. Neil oli kindel 
plaan asutada oma klubi, kus koos käia, 
maailmaasju paika panna ja seltsielu 
edendada. Aasta pärast sai klubi ka ilusa 
värvika ja tervistava nime – Pihlakobar! 
Ilmas on nii palju põnevat, mida eakad 
veel näha, kuulda ja teada tahavad ja 
sestap on klubisse kutsutud külalisi 
väga mitmetelt erialadelt. Huvitavamad 
kohtumised on olnud kirjanik Heino 
Kiigega, psühholoog Jüri-Ott Ennetiga, 
laulja Voldemar Kuslapiga, näitleja Helgi 
Salloga ja peaminister Andrus Ansipiga. 
Igal hooajal on seenioride meistritoas ette 
võetud midagi põnevat – küll siidi- ja port-
selanmaali, küll vitraaži ja nahkehistööd. 
Sõpruskohtumisi on olnud Haapsalu, Rä-
pina, Kanepi, Vihasoo ja Kärdla eakatega 
ning Pelgulinna, Haabersti ja Poska maja 
seeniortantsijatega Tallinnast. Arvukad 
ühised teatri-, muuseumi- ja kontserdikü-
lastused on Loo seenoride klubis kind-
laks traditsiooniks saanud. Samuti nagu 
igakuised ümarlauad ja peod ning hooaja 
lõpuekskursioonid, mis viinud Viinistusse, 
Setumaale, Hiiumaale ja Riiga. 

Esmaspäeviti kl 10.00 kogunevad 
käsitööhuvilised meistrituppa kuduma ja 
heegeldama. Sel aastal käivitati nn päka-
piku-sussi projekt, mis advendi alguses 
Loo kultuurikeskuses huvilisteni jõudis. 

Teisipäeviti kl 9. 00 on kõik eakad, kes 
liikumist tähtsaks peavad, oodatud seeni-
orvõimlemisse. Teisipäeviti ja neljapäeviti 
kl 10. 30 toimuvad Pihlakobara ansambli 
laulu- ja tantsutunnid ning reedeti on 
eakad oodatud Loo ujulasse vesivõimle-
misse. Kõik tegelused on Jõelähtme valla 
eakatele tasuta, liikumis- ja tegemisrõõm 
veel pealekauba!

Täname kõiki, kes sünnipäeval Pihlako-
barale häid soove ja õnne jagasid! 

Täname Jõelähtme vallavalitsust ja Loo 
kultuurikeskust, kes on alati mõistvalt ja 
toetavalt eakatesse inimestesse suhtu-
nud. 

Loo seenioride klubi Pihlakobar on kõigi-
le, kes tahavad midagi teha.

Tule ja ole, astume koos viiendasse 
tegevusaastasse!

Kai Müürsepp
tel 60 80 576

kai@lookultuurikeskus.ee

1 pole ühtegi, 2 silma kassil peas, 
kolm jalga vokil all, 4 – Pihlakobaral!

Tulist meelt ja erksat hinge,
las need aastad teevad ringe.

Olgu noorussädet ikka, tantsuteed 
veel käia pikka!

Et Sul kestaksid pilvitud päevad,
et kurb poleks iial Su meel,

selleks armastust, julgust ja õnne
kanna kaasas Sa eluteel!

Kostivere Päevakeskus õnnitleb teid ja 
soovib edaspidigi koostööd teha.

Vaike Kose

Laulu 
"Mu eesti 
keel" autor 
Aare Värte.

Vaike Kose ja Kai Müürsepp.

Peeter Hütt
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Lähenemas on aastalõpp, küünlaval-
guse aeg, puudel ja majadel sädele-
vad jõululambid. Päästetöötajatele on 
olnud hea aasta. Võrreldes möödunud 
ja ülemöödunud aastaga, on palju 
vähem inimesi saanud tulekahjus 
kannatada või leidnud leekides kurva 
lõpu. Aga aasta ei ole veel läbi.

9. detsembri seisuga on Eestis 
tules hukkunud 82 inimest, neist 19 
Tallinnas ja Harjumaal. Aastal 2006 jäi 
tulle 164 inimest, kellest 40 hukkus 
Tallinnas ja Harjumaal. 2007. aastal 
olid vastavad arvud 132 ja 36.

Kui võrrelda tulesurma juhtumeid 
kuude lõikes, on Tallinnas ja Harju-
maal kõige õnnetumad kuud enamasti 
talvekuud: november, detsember 
ja jaanuar. Eelmisel talvel leidsid 
peaaegu pooled ehk 19 surmajuhtu-

mit aset just nendel kuudel. Traagili-
semad näited on eelmise aasta 4.-5. 
detsembrist, kus kahe päeva jooksul 
hukkus Tallinnas tulekahjudes kahek-
sa inimest.

Et jõulukuu tulesära kahjutule must 
suits ei varjutaks, vaadake oma kodus 
korraks ringi „tuletõrjuja” silmadega. 
Elav küünla- ja kaminatuli on soe 
ning hubane. Samas on lahtine leek 
varmas kinni haarama igasugusest 
kergelt tuldvõtvast materjalist - sütti-
nud on nii kardinad, telerid kui küün-
lajalga ümbritsevad jõulukaunistused. 
Lahtisest kaminast võib vaiguse halu 
praksatusest lennata söetükk rohkem 
kui poole meetri kaugusele põrandale. 
Olge tähelepanelik küünlale koha va-
limisel ja ärge kaunistage küünlajala 
ümbrust liigselt. Hoolitsege selle eest, 

et kodunt lahkudes oleks küünlad ja 
tuli kaminas kustunud.

Kütmise puhul ei tohi unustada, 
et soovides tuba mõnusalt soojaks 
saada, pole vaja ahju üle kolm päeva 
järjest tulikuumaks ajada. Ohutum on 
kütta sagedamini ja panna koldesse 
vähem puid. Need majapidamised, 
kellel korstnad pühkimata, telligu 
korstnapühkimise teenus veel enne 
pühade algust.

Elektrita on elu kujutlematu. Samas 
on umbes veerand hoonetes puh-
kenud tulekahjudest alguse saa-
nud kas ülekoormatud juhtmetest, 
lahtilogisenud ühendustest, oma aja 
äraelanud kodumasinatest või lihtsalt 
inimlikust hooletusest. Tuletõrjujate 
esmane soovitus on - kontrollige, kas 
teie korteri elektrikaitsmed vastavad 

nõuetele. Kui korgid on korras, jääte 
lühise või ülepinge korral lihtsalt het-
keks elektrita, aga väldite suuremat 
õnnetust.

Võimalusel hoiduge kasutamast 
kappide, sektsioonide või muu mööbli 
taha peituvaid seinakontakte. Neid 
on halvasti näha, raske kontrollida ja 
kui õnnetus käes, keeruline sinna pis-
tetud juhet välja tõmmata. Elektrima-
sinate süttimise korral on esmatähtis 
kohe kaitsmed välja lülitada või juhe 
vooluvõrgust välja saada, sest voolu 
all olevat asja ilma selleks ette nähtud 
kustutita kustutada ei või.

Üle poole möödunud aastal Tal-
linnas tulekahjudes hukkunud 
inimestest leiti avatud uste ja aken-
dega seisvatest tühjadest hoonetest. 
Meeldetuletuseks tühjade hoonete 

omanikele - seadus kohustab sulge-
ma sellise hoone uksed ja aknaavad, 
tõkestamaks neisse kõrvaliste isikute 
sissepääsu. Teisalt annate niiviisi või-
maluse külma kätte jäänud kodutule 
inimesele otsida endale öömaja palju 
ohutumas ja soojemas kohas, kodutu-
te varjupaigas.

Lõpuks vajab meenutamist, et nap-
sise peaga suitsetamisel voodisse või 
tugitooli pudenenud hõõguv sigarett 
on viimaste aastata statistika järgi ol-
nud üks olulisemaid inimese surmaga 
lõppenud tulekahjude põhjustajatest.

Pritsimeeste suurim soov on, et pi-
dutuled ja hubane kaminavalgus jääk-
sidki inimestele ainsateks jõuluaja 
tuledeks. Soovime kõigile rahulikku ja 
rõõmuküllast jõulukuud!

Põhja-Eesti Päästekeskus

ELU

Ülevallaline ilutulestik
Üllatus, üllatus!

Talvekuud on päästeteenistusele kõige traagilisemad

Jõelähtme vallavalitsus korraldab 31. det-
sembril 2008 kell 24.00 ilutulestiku Loo ja 
Kostivere alevikus.
Mäletatavasti jagati suvel külavanema-
tele jaanitulede süütamiseks võidutuld, 
aastavahetuseks saavad külavanemad 
ilutulestiku patarei, nii et igas külas oleks 
rõõmus ilutulestik

Jõulutoetus sel aastal 500 krooni
Jõulutoetust makstakse Jõelähtme valla ela-
nikuks registreeritud pensionäridele alates 
70. eluaastast. Kõige kiirem viis toetuse 
kättesaamiseks on teatada sotsiaalosakon-
da oma arveldusarve number. Toetust on 
võimalik välja võtta ka Jõelähtme vallavalit-
suse kassast. Kui eakal ei ole võimalik raha-
le ise järele tulla, võib ta kirjutada mõnele 
pereliikmele vastavasisulise volituse, mille 
alusel kassa toetuse välja maksab.

Nagu ikka, saavad jõulutoetust ka meie ela-
nikeregistris olevad puudega laste pered.
Kuivõrd vallal puudub info kõigi perede 
kohta, kus puudega laps kasvab, peaksid 
lapsevanemad Jõelähtme vallavalitsuse 
sotsiaalosakonnale endast märku andma. 
Nii jõuab jõulutoetus kõige kindlamini 
igasse puudega lapse perre.

sotsiaalosakond
Tel. 60 54 860 ja 60 54 880

Jõelähtme vald

Elion pakub Jõelähtme vallas kiiret ja kvaliteetset traadita Internetti

Elionil on Harjumaal kokku 52 traadita Interneti tugijaama, mis tagavad kiire ja stabiilse Interneti püsiühen-
duse nendele Harjumaa elanikele, kelleni kaabel ulatu. Jõelähtme vallas asuvad traadita Interneti tugijaamad 
Haljava, Ruu ja Neeme külades ning Loo alevikus. WiMAX tehnoloogial põhinev traadita Internet levib raadio-
lainete abil läbi õhu, ulatudes tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asuvatesse kodudesse. 

Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete 
traadita Interneti teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide lisandumisel, siis Elioni poolt pa-
kutavat teenust see ei mõjuta ning ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim allalaa-
dimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid Internetis. 

Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse 
luua, kuna kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka raadiolainete levi.  Enne tee-
nusega liitumist viib Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele, paigaldatak-
se kliendi koju vastuvõtuseade.

Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja üleslaadimiskiirused on järgmised:

256/128 kb/s  295 kr
512/128 kb/s  395 kr
1 Mb/s/ 256 kb/s 495 kr
Seadme üür  150 kr

Pommuudis Kaberneeme kaupluse juhataja Ülle Järvele tuli 
25. novembril tööpäeva viimasel tunnil. Selgus, et Kaber-
neeme kauplus suletakse. Pood, mis on töötanud 80 aastat 
vaatamata „peremeestele“. Kaupluse ongi ostnud küla 
peremehed küla jaoks. Nüüd aga paneb Harju TÜ juhatus 
Kaberneeme põliselanikud nagu karud talveunne.
Kaupluses on kiri, et pood suletakse 10. detsembril 2008 ja 
avatakse alles kevadel. Tekib küsimus, kellele siis avatak-
se? Suvel oli kauplus hädas müüjatega ning kaks kuud 
tagasi leiti lõpuks müüja. Kas Harju TÜ juhatus siis ei tead-
nud, kuidas on olukord?     Velli Pikkaro
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Vallavalitsus

Jüri 
Paavel

Art 
Kuum

Ardo 
Lass

Ljudmilla 
Kaska

Harri 
Reidma

Valeri 
Tammeleht

Ester 
Sassi

Taimi 
Saarma

Art 
Kuum

Ei umbusalda 
kedagi

ARDO LASS – vallavanem

LJUDMILLA KASKA – abivallavanem

PRIIT PÕLDMÄE – abivallavanem

KAI METS – vallavalitsuse liige
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Jõelähtme Vallavolikogu

30.11.2008.

Umbusaldusavaldus

Avaldame umbusaldust volikogu sot-
siaalkomisjoni esimehele Valeri Tamme-
lehele seoses
sotsiaalkomisjoni nõrga juhtimisega.

Vallavolikogu liikmed:
Toomas Kümmel
Tiia Välk
Jüri Jalakas
Marje Laimets
Riimas Ukanis
Väino Haab
Merike Kahu
Jüri Paavel

Jõelähtme Vallavolikogu
   30.11.2008

Umbusaldusavaldus

Avaldame umbusaldust volikogu 
esimees Art Kuumale seoses volikogu 
istungite nõrga
juhtimise ja vastuvõetamatu juhtimis-
kultuuriga. Art Kuum ei ole oma tööga 
siuliselt hakkama saanud, istungid on 
tihti sisuliselt ettevalmistamata ning 
ei järgita valla põhimäärust ja volikogu 
tööreglementi.

Vallavolikogu liikmed:
Toomas Kümmel
Tiia Välk
Jüri Jalakas
Marje Laimets
Riimas Ukanis
Väino Haab
Merike Kahu
Jüri Paavel

Umbusaldusavaldus Jõeläht-
me Vallavolikogu aseesimehele Tiia Välgule

Meie, allakirjutanud, avaldame umbusaldust 
volikogu aseesimehele Tiia Välgule, kuna ta 
ei ole toime tulnud oma ülesannetega ega 
ole aidanud kujundada volikogus normaalset 
tööõhkkonda ega ka oma komisjoni asjade 
nõuetekohast ettevalmistamist volikogus 
arutamiseks.
Meil on kahtlus, et T. Välk on kasutanud oma 
ametipositsiooni nii vallavolikogu aseesime-
hena kui ka keskkonna- ja muinsuskaitseko-
misjoni esimehena ka selleks, et planeerin-
gute menetlemisel lükata rohealad ära oma 
maade pealt, samuti sekkunud maaomaniku-
na ja piirinaabrina mitmete detailplaneerin-
gute menetlemisse ja esitanud nõudmisi oma 
ametipositsiooni ära kasutades, et realisee-
rida oma kinnisvarahuve ja tõsta oma maade 
turuväärtust. Meie arvates vajab väljaselgita-
mist, kas tegemist on T. Välgu poolt oma ame-
tiseisundi ärakasutamisega isiklikes huvides.

Leiame, et Tiia Välk ei ole sobiv jätkama voli-
kogu aseesimehena ega vääri enam volikogu 
liikmete usaldust. 

Volikogu liikmed:
M. Pajo
H. Reidma
A. Olek
J. Lätik
V. Tammeleht

30.november 2008.a.
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Umbusal

Priit PõldmäeKai Mets

Merike 
Kahu

Tiia 
Välk

Jüri 
Jalakas

Marje 
Laimets

Riimas 
Ukanis

Väino 
Haab

Toomas 
Kümmel

Volikogu 
ART KUUM – volikogu esimees 

TIIA VÄLK – volikogu aseesimees, 
komisjoni esimees

JÜRI PAAVEL – volikogu liige, 
komisjoni esimees 

TAIMI SAARMA – volikogu liige 

RIIMAS UKANIS – volikogu liige 

TOOMAS KÜMMEL – volikogu liige, 
komisjoni esimees

MAIDO PAJO – volikogu liige 

VALERI TAMMELEHT – volikogu liige, 
komisjoni esimees 

MERIKE KAHU – volikogu liige 

ESTER SASSI – volikogu liige, 
komisjoni aseesimees 

HARRI REIDMA – volikogu liige, 
komisjoni esimees 

JELENA LÄTIK – volikogu liige, 
komisjoni aseesimees 

MARJE LAIMETS – volikogu liige, 
komisjoni esimees 

VÄINO HAAB – volikogu liige 

ARVO OLEK – volikogu liige 

JÜRI JALAKAS – uus volikogu liige

MAARIKA SEPP – uus volikogu liige 
___________________________________________

TARMO PALDERMAA – lahkus

JÜRI KERNER – lahkus

ahkus

Tarmo 
Paldermaa

Jüri 
Kerner

Fotod: Peeter Hütt
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Maido 
Pajo

Harri 
Reidma

Arvo 
Olek

Jelena 
Lätik

Valeri 
Tammeleht
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Jõelähtme Vallavolikogu

30.11.2008.

Umbusaldusavaldus

Avaldame umbusaldust volikogu korrakaitse-
komisjoni esimehele Harri Reidmale seoses 
korrakaitsekomisjoni nõrga juhtimisega.

Vallavolikogu liikmed:
Toomas Kümmel
Tiia Välk
Jüri Jalakas
Marje Laimets
Riimas Ukanis
Väino Haab
Merike Kahu
Jüri Paavel

Jõelähtme Vallavolikogu

30.11.2008

Umbusaldusavaldus

Avaldame umbusaldust vallavanem Ardo 
Lassile seoses nõrga juhtimise ja vastuvõe-
tamatult priiskava juhtimiskultuuriga, samuti 
vallavalitsuses ilmsiks tulnud jämeda fi nants-
distsipliini rikkumisega.

1. Volikogule esitatud lisaeelarve I lugemise-
ga seotud aruteludega revisjoni- ja rahandus-
majanduskomisjonis on ilmnenud jämedad 
fi nantsdistsipliini rikkumised.
Lisaeelarvega nähakse ette 708 000 krooni 
eraldamine Marina Invest AS-ile Uusküla 
külas asuvate aiandusühistute maaüksuste ja 
juurdepääsuteede topogeodeetilise alusplaa-
ni koostamiseks, juurdepääsuteede detailpla-
neeringute koostamise projektijuhtimise ja 
järelvalve kuludeks.
Seega on vallavalitsus võtnud volikogust 
mööda minnes vallale ebaseaduslikult kohus-
tusi 2008. aastal u 700 000 krooni ja 2009.
aastaks u 500 000 krooni.
2. Valla fi nantsjuht tunnistas nimetatud 
komisjonides fi nantsdistsipliini rikkumist, 
samuti abivallavanem Lj udmilla Kaska.
3. Selgus, et leping on juba sõlmitud ja ka 
väljamakseid on tehtud. Samas puuduvad 
lepingu sõlmimiseks vallavalitsuse korraldu-
sed. Väidetava vähemuspakkumise tulemust 
ei ole samuti kinnitanud vallavalitsus. Tekib 
sügav kahtlus riigihanke seaduse rikkumi-
sest. Kogu teemat ei ole arutatud ei komisjo-
nides ega volikogus.
4. Volikogu liige Maido Pajo kirjutas valla 
ajalehes (september 2008): "Kõigi nende
probleemide praktilisele lahendamisele Uus-
küla piirkonnas ongi nüüd asunud praegune 
Jõelähtme vallavalitsus eesotsas vallavanem 
Ardo Lassi, abivallavanem Ljudmilla Kaska 
ning volikogu arengu- ja planeerimiskomisjo-
ni aseesimehe Jelena Lätikuga."

Tegeliku töö tegemise asemel on vallava-
nem pühendanud end rohkem enese ja oma 
perekonna eksponeerimisele. Valla ajalehe 
2008. aasta septembrinumbris ilmus koguni 
7 fotot vallavanemast. Häiriv on vallavanema 
lembus teha kalleid kingitusi ning korraldada 
ülikulukaid pidusid, soetada ametiautoks 
kallis ja edev maastur.
Vallavanem viibib harva vallamajas ilmselt 
seetõttu, et tegemised tema erafi rmades 
nõuavad põhilise aja. 

Vallavolikogu liikmed:
Toomas Kümmel
Tiia Välk
Jüri Jalakas
Marje Laimets
Riimas Ukanis
Väino Haab
Merike Kahu
Jüri Paavel

Tulge mõistusele!
Tuletan kõigile valla volikogu liikmetele, 

komisjonide liikmetele ja valla töötajatele 
meelde, et te olete rahva huvide eest seis-
mas ning valla elu edasi arendamas. 

Lisaks sellele saate tasu maksumaksja 
raha eest. 

Alanud on must ja räpane valimisvõitlus, 
mis halvab kogu valla töö. 

Kutsun üles säilitama kainet mõistust val-
larahva huvide kaitsel ja taandama isiklikud 
ambitsioonid. 

Lõpetada tuleks igasugused umbusaldu-
sed ja tegeleda sisulise tööga, ainult nii 
võite loota edaspidi rahva toetusele.

Kai Rimmel,
valla kodanik

Umbusaldusavaldus Jõelähtme Vallavoliko-
gu Keskkonna- ja muinsuskaitsekomisjoni 
esimehele Tiia Välgule

Meie, allakirjutanud, avaldame umbusaldust 
volikogu keskkonna- ja muinsuskaitseko-
misjoni esimehele Tiia Välgule, kuna ta ei ole 
toime tulnud komisjoni tegevuse juhtimise-
ga ega korraldanud piisavalt õigeaegselt ja 
energiliselt komisjoni tegevust valla arengut 
takistavate keskkonna ja muinsuskaitseliste 
probleemide lahendamiseks.
Juba üle kahe aasta on kestnud Rebala Tee-
maplaneeringu menetlemine. Algselt kokku-
lepitud tähtajad on ammu ületatud, see on 
tekitanud pahameelt paljude kohalike elanike 
ja maaomanike hulgas, on pidurdanud valla 
arengut Rebala piirkonnas ega ole võimalda-
nud suurendada valla tulubaasi, et teha piisa-
vas mahus vallaelanike jaoks olulisi sotsiaalse 
ning tehnilise infrastruktuuri investeeringuid.
T. Välk sisuliselt ei tule toime komisjoni töö 
juhtimisega. Asjade arutamised on ette
valmistamata, koosolekud venivad iga kord, 
asjade arutamine toimub ilma inimesi, keda 
asi puudutab, informeerimata ja kohale kutsu-
mata, mitmed otsused on tehtud tagaselja ja 
pooliku info põhjal ning vajavad hiljem uuesti 
läbivaatamist.
T. Välk komisjoni esimehena on asunud sekku-
ma igapaevaselt valla ametnike töösse ja 
jagab ametnikele käske ega arvesta vallavalit-
suse töökorralduse ning elementaarse
subordinatsiooniga, mis tekitab segadust 
ja pingeid ametnike töös ja vallavalitsuse 
tegevuses.
T. Välk komisjoni esimehena on nõudnud 
täiendavat tasu oma ametliku töö eest - läbi 
MTÜ Säästvat arengut toetav Jõelähtme, mille 
juhatuse liikmeteks on T. Välk ja T. Kümmel.
Meil on kahtlus, et T. Välk on kasutanud oma 
positsiooni komisjoni esimehena ka selleks, 
et planeeringute menetlemisel lükata ro-
healad ära oma maade pealt, samuti sekku-
nud maaomanikuna ja piirinaabrina mitmete 
detailplaneeringute menetlemisse ja esitanud 
nõudmisi oma ametipositsiooni ära kasuta-
des, et realiseerida oma kinnisvarahuve ja 
tõsta oma maade turuväärtust. Samuti on 
T. Välk nõudnud arendajate huvides Kärsa 
maaüksuse DP algatamist sellisel kujul, mis 
on vastuolus maakonnaplaneeringuga, teades 
samal ajal väga hästi, et maakonnaplaneerin-
guga vastuolus DP on seadusevastane ja seda 
kehtestada ei saa.

Meie arvates vajab väljaselgitamist, kas 
selliste tegude näol on tegemist T. Välgu poolt 
oma ametiseisundi ärakasutamisega isiklikes 
huvides avalike huvide kahjuks.

Volikogu liikmed:
M. Pajo
H. Reidma
A. Olek
J. Lätik
V. Tammeleht

30.november 2008.a.

Umbusaldusavaldus Jõelähtme Vallavo-
likogu arengu- ja planeerimiskomisjoni 
esimehele Toomas Kümmelile 

Meie, allakirjutanud, avaldame umbusal-
dust volikogu arengu- ja planeerimiskomis-
joni esimehele Toomas Kümmelile, kuna ta 
ei ole toime tulnud komisjoni tegevuse juhti-
misega ega korraldanud piisavalt õigeaeg-
selt ja energiliselt komisjoni tegevust valla 
arengut takistavate probleemide lahenda-
miseks.
Juba üle kahe aasta on kestnud Rebala Tee-
maplaneeringu ning Loo-Liivamäe piirkonna 
osaüldplaneeringu menetlemine. Algselt 
kokkulepitud tähtajad on ammu ületatud, 
see on tekitanud pahameelt paljude kohali-
ke elanike ja maaomanike hulgas, on pidur-
danud valla arengut nimetatud piirkondades 
ega ole võimaldanud suurendada valla 
tulubaasi, et teha piisavas mahus vallaela-
nike jaoks olulisi sotsiaalse ning tehnilise 
infrastruktuuri investeeringuid.
T. Kümmel sisuliselt ei tule toime komisjoni 
töö juhtimisega. Asjade arutamine on sageli 
ette valmistamata, nõrga juhtimise tõttu ve-
nivad koosolekud pikaks, asjade arutamine 
toimub ilma inimesi, keda asi puudutab, in-
forrneerimata ja kohale kutsumata, mitmed 
otsused on tehtud tagaselja ja pooliku info 
põhjal ning vajavad hiljem uuesti läbivaata-
mist.

Samuti on T. Kümmel nõudnud arendajate 
huvides Kärsa maaüksuse DP algatamist sel-
lisel kujul, mis on vastuolus maakonnapla-
neeringuga, teades samal ajal väga hästi, et
maakonnaplaneeringuga vastuolus DP on 
seadusevastane ja seda kehtestada ei saa.
Meie arvates vajab väljaselgitamist, kas 
selliste tegude näol on tegemist T. Kümmeli 
poolt oma ametiseisundi ärakasutamisega 
isiklikes huvides avalike huvide kahjuks.

T. Kümmel komisjoni esimehena on asu-
nud sekkuma igapaevaselt vallavalitsuse 
ametnike töösse ja jagab ametnikele käske 
ega arvesta vallavalitsuse töökorralduse 
ning elementaarse subordinatsiooniga, mis 
tekitab segadust ja pingeid ametnike töös ja 
vallavalitsuse tegevuses. Leiame, et Toomas 
Kümmel ei ole sobiv jätkama arengu- ja pla-
neerimiskomisjoni juhtimist ega vääri enam 
volikogu liikmete usaldust.

Volikogu liikmed:
M. Pajo
H. Reidma
A. Olek
J. Lätik
V. Tammeleht

Jõelähtmel, 30. novembril 2008.a.

Jõelähtme Vallavolikogu

  30.11.2008

Umbusaldusavaldus

Avaldame umbusaldust abivallavanem Ljudmil-
la Kaskale seoses nõrga juhtimise ja vastuvõe-
tamatult priiskava juhtimiskultuuriga, samuti 
vallavalitsuses ilmsiks tulnud jämeda fi nants-
distsipliini rikkumisega.

1. Volikogule esitatud lisaeelarve I lugemisega 
seotud aruteludega revisjoni- ja rahandus- 
majanduskomisjonis on ilmnenud jämedad 
fi nantsdistsipliini rikkumised.
Lisaeelarvega nähakse ette 708 000 kroo-
ni eraldamine Marina Invest AS-ile Uusküla 
külas asuvate aiandusühistute maaüksuste ja 
juurdepääsuteede topogeodeetilise alusplaani 
koostamiseks, juurdepääsuteede detailpla-
neeringute koostamise projektijuhtimise ja 
järelvalve kuludeks.
Seega on vallavalitsus võtnud volikogust möö-
da minnes vallale ebaseaduslikult kohustusi 
2008. aastal u 700 000 krooni ja 2009.aastaks 
u 500 000 krooni.
2. Valla fi nantsjuht tunnistas nimetatud komis-
jonides fi nantsdistsipliini rikkumist, samuti 
abivallavanem Ljudmilla Kaska.
3. Selgus, et leping on juba sõlmitud ja ka väl-
jamakseid on tehtud. Samas puuduvad lepingu 
sõlmimiseks vallavalitsuse korraldused. Väide-
tava vähemuspakkumise tulemust ei ole samuti 
kinnitanud vallavalitsus. Tekib sügav kahtlus 
riigihanke seaduse rikkumisest. Kogu teemat ei 
ole arutatud ei komisjonides ega volikogus.
4. Volikogu liige Maido Pajo kirjutas valla ajale-
hes (september 2008): "Kõigi nende probleemi-
de praktilisele lahendamisele Uusküla piirkon-
nas ongi nüüd asunud praegune Jõelähtme 
vallavalitsus eesotsas vallavanem Ardo Lassi, 
abivallavanem Ljudmilla Kaska ning volikogu 
arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe 
Jelena Lätikuga."

Marina Invest AS-iga ebaseaduslikult sõlmitud 
lepingud on vallavanema ülesannetes allkirjas-
tanud abivallavanem Ljudmilla Kaska.

Vallavolikogu liikmed: 
Toomas Kümmel
Tiia Välk
Jüri Jalakas
Marje Laimets
Riimas Ukanis
Väino Haab
Merike Kahu
Jüri Paavel
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allavolikogguu

Tiia Välk

Toomas Kümmel
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Võimukriis ja jõulurahu

Poliitiline inim-male .... Ja vale

Toimetus küsis asjaosaliste käest kommentaari  

Kristlased püüavad jõulura-
hu ajal isegi loomadele armu 
anda ja neid sel ajal mitte 
küttida, inimesed tahavad 
üksteise vastu eriti head olla. 

Isegi sõjad pidid sel ajal viivuks 
seisatuma, mis kahjuks on siiski ilus 
legend ja mitte reaalsus. Ka riigid ela-
vad oma elu, vaatamata jõulumuinas-
jutule. Iseseisvuse taastanud Eestis 
on selle lühikese aja jooksul korra 
isegi jõulurahuvalitsus valitsenud. Ei 
ole saladus, et 30. detsembril muutub 
võim ka Jõelähtme vallas, sest sisse 
on antud umbusalduse avaldused val-
lavanem Ardo Lassile, abivallavanem 
Ljudmilla Kaskale, volikogu esimehe-
le Art Kuumale ja mitmele volikogu 
komisjoni esimehele.

See oleks viimase veidi rohkem kui 
kolme aasta jooksul kolmas võimu-
vahetus meie vallas. Loomulikult on 
käesoleva võimukriisi puhul väga 
konkreetsed põhjused, millest kind-
lasti edaspidi veel juttu tuleb. Kuid 
antud juhul huvitab meid, kas sellistel 
poliitilistel kriisidel kohalikul tasandil 

on ka objektiivseid üldisemaid seletu-
si ja seaduspärasusi.

Stabiilsusest
Kui vaadata Eesti kohalike omavalit-

suste poliitilist ajalugu, torkab silma 
kaks erinevat ajajärku pea iga valla või 
linna valitsemises. Pikemad stabiilsu-
se perioodid vahelduvad lühemate nn 
segaduste ajaga, kui kiiresti muutuvad 
koalitsioonid ja valitsused. Näiteks nii 
oli ka meie naabritel Rae vallas, kus 
ebastabiilne kiirete võimuliitude va-
heldumise periood kestis koguni kaks 
volikogu perioodi. Kuid lõpptulemuse-
na kujunes ikkagi uus tugev, edukas ja 
stabiilne valitsusliit.

Seda on lihtne seletada ka Jõeläht-
me näitel. Külanõukogu muutumine 
vallaks ei toonud kohalikus võimus 
kaasa olulisi muudatusi. See selts-
kond valitses valimisliidu sildi all 
vallas sisuliselt kuni eelmiste valimis-
teni 2005. aasta sügisel. Nn võimue-
liiti püüdis murendada küll Rahvaliidu 
kohalik rakuke, kuid tegelikult valitseti 
kokkuleppeliselt ning 2005. aasta 
kohalikeks valimisteks oligi neil kahel 
seltskonnal leivad jälle ühte kappi 
pandud. Kuid kuna valimistel osalesid 

uue nähtusena tugevad erakondade 
valimisnimekirjad, olid eeldused muu-
tusteks kujunenud. Muutuste poolda-
jate ja olemasoleva võimueliidi säili-
tamise pooldajate hääled jagunesid 
väikese ülekaaluga esimeste kasuks. 
Kõige selle tulemusena kaotas pikalt 
valitsenud vallavanem oma koha. 

Samas on volikogu koosseis killus-
tunud mitmete valimisnimekirjade 
vahel võrdselt, mis tähendab koalit-
sioonidele nappi enamust. Kuid see 
on ainult üks häda. Kolm aastat on 
näidanud, et esialgsed valimisnime-
kirjad ei ole olnud püsivad. Võimuva-
hetuste käigus on pea kõik olulisemad 
volikogus esindatud valimisnimekirjad 
lõhenenud. Nii juhtus esmalt Refor-
mierakonnaga, seejärel Rahvaliiduga. 
Nüüd on järg IRL-i käes. ResPublica 
nimekirjast valitud Art Kuum eelistab 
partneritena Rahvaliitu ja Keskerakon-
da, Isamaa valimisnimekirjast valitud 
volikogu saadikud Reformierakonda.

Kui 30. detsembri hommikul toi-
muval volikogu istungil peaks võim 
vahetuma, on pea kõik valimisnime-
kirjad erinevates kooseisudes saanud 
võimuliitudes üksteisega tutvuda ehk 
kõik on kõigiga „käinud”. Seega on 

üksteise tugevused ja nõrkused hästi 
selged. See loob eeldused uue tugeva 
valitsusliidu kujunemiseks ka pärast 
2009. aasta kohalikke valimisi. 

Muidugi eelistavad inimesed stabiil-
sust. Kuid misssugune on stabiilsuse 
ja muutuste suhe, et elu ei manduks, 
et vesi seisma ei jääks ja pahasti 
lõhnama ei hakkaks? Ja kui kiire 
muutuste vool on see kõige õigem, 
et elu edeneks ja muutuks, aga mitte 
revolutsiooniliselt ja laastavalt? Vastu-
sed nendele küsimustele on rohkem 
tunnetuse küsimus. Ilmselt kuulub 
hea nina ja nabatunne eduka poliitiku 
isiklike töövahendite hulka.

Jõulurahu valitsus
Meenutame pisut, miks oli vaja 

1994. aasta lõpul Eestile „jõulurahu 
valitsust”. Kuna see termin on nii 
kindlalt juurdunud meie ajaliselt väga 
napis poliitilises ajaloos, on asjal 
mingi püsivam sisu.

Mart Laari esimene valitsus oli juhti-
misvigade ning rublamüügi ja Iisraeli 
relvatehingu varjamisega teinud vigu 
ning kukkunud. Oma täit valitsusaega 
ei suutnud Laar välja vedada, natuke-
ne jäi puudu. 1994. aasta lõpus tuli 

poliitiliste jõudude kokkuleppel ja 
presidendi aktiivsel tegevusel võimule 
Andres Tarandi jõulurahu valitsus, mis 
valitses 1995. aasta märtsivalimiste-
ni. Jõulurahuvalitsuse eelduseks olid:

- Kõigile vastuvõetav valitsus, kes 
viiks lõpuni kõik olulised algatatud 
asjad.

- Valitsuse liikmetena tuleb kasuta-
da inimesi, kes väga hästi on kursis 
hetke olukorra ja jooksvate probleemi-
dega, sest uutel inimestel ei ole aega 
olemasolevaid probleeme tundma 
õppida.

- Tagab viljaka ja rahuliku tööperioo-
di järgmiste valimisteni.

- Lõpetab poliitilise nääklemise ja 
tültsemise ning keskendub tulemu-
sele.

 
Jõelähtme vallas on kujunenud 

tänaseks pea kõik samasugused eel-
dused, mis teevad hädavajalikuks uue 
vallavalitsuse moodustamise. Ning 
kummalisel kombel on kõik sarnasu-
sed jõulurahuvalitsusega olemas.

Head uut aastat!

Toomas Kümmel
Väino Haab

Novembri lõpus toimunud 
volikogu istungil esitati nii 
vallavanemale kui volikogu 
esimehele ja paljudele ko-
misjonide esimeestele umb-
usaldusavaldused, mis lähe-
vad volikogus hääletamisele 
30-ndal detsembril toimuval 
istungil. 

Umbusaldajateks on seekord refor-
mierakondlased koos sõltumatute 
volikogu saadikutega ja ka üks IRL-i 
liige. 

Miks tegelevad volikogu liikmed 10 
kuud enne valimisi veel umbusalda-
misega, selle asemel, et tähelepanu 
koondada näiteks järgmise aasta 
eelarvele, Loo kooli renoveerimisele, 
valla juhtimisele vms.? Miks eelista-

vad volikogu liikmed KELLELEGI ärate-
gemist MILLEGI ära tegemisele? 

Täna on volikogu liikmetelt seda 
tõesti põhjust küsida, sest see, mis 
volikogus toimub, on kaugel polii-
tilisest kultuurist, kaugel vastutuse 
tunnetamisest oma valijate ees. 

Kas kahest võimuvahetusest nelja 
aasta jooksul jäi meie volikogu jaoks 
veel väheks, said ju kõikvõimalikud 
kombinatsioonid juba ära proovitud ja 
tänase seisuga ei saa ükski voliko-
gu liige öelda, et ta poleks saanud 
osaleda valla juhtimisel. Kõigil on oma 
võimalus olnud, milleks siis nüüd veel 
uuesti võimu vahetada? 

Meenutades eelmise vallavanema 
umbusaldamist, on mällu sööbinud 
fakt, et eelmise koalitsiooni lagune-
miseks oli oma kindel põhjus - valla-
vanema soov Loo kooli renoveerimi-
seks vallale ca 250 miljoni kroonise 

kohustuse võtmine. Selle projekti 
hääletus seoti sisuliselt vallavanema 
usaldusküsimusega. Rahvaliit aga 
projekti ei toetanud ja nii lagunes too-
nane koalitsioon. Analüüsides tänast 
olukorda, on raske välja tuua ühtki 
sisulist põhjust umbusaldamiseks. 
Pigem vastupidi – volikogu ja valla-
rahvas võiksid tänase vallavalitsusega 
vägagi rahul olla, valmis on Loo staa-
dion, avatud on Loo perearstikeskuse 
uued renoveeritud ruumid. Edukalt on 
läbi viidud riigihanked nii Loo kooli 
renoveerimiseks kui lasteaiale juurde-
ehitise rajamiseks ja ehitus mõlemal 
objektil juba käib. Neeme Piirivalve 
Koertekooli hooned on riigi käest 
kätte saadud ning kõik eeltööd nende 
hoonete ümberehitamiseks on tehtud 
ja järgmise aasta eelarveprojektis on 
ka ehituseks vajalik raha ette nähtud. 
Ei saa öelda, et oleks vähe tehtud või 
et oleks valesid asju tehtud. 

Ma ei näe ühtegi põhjust, miks 
volikogu peaks tänast vallavõimu 
umbusaldama. Pigem tundub mulle, 
et paari volikoguliikme tujukus on 
takistamas vallavalitsuse normaal-
set tööd ja kui kellelegi tuleks täna 
umbusaldust avaldada, siis mina 
avaldaksin seda pigem kogu voli-
kogule, kes ei suuda üle olla oma 
isekusest ja takistab sellega vallava-
litsusel normaalselt töötamast. Kui 
sellest abi oleks, astuksin volikogu 
esimehe kohalt tagasi, aga vaevalt 
see tänast koalitsiooni päästa aitab. 
Mõeldes sellele, mida umbusaldajad 
mulle süüks panevad - kolmel real 
ilma ühegi põhjenduseta väidetakse, 
nagu oleksin ma valla põhimäärust 
ja volikogu tööreglementi rikkunud. 
Vallarahva ees kätt südamele pannes 
võin öelda, et mitte mingisugust tõe-
põhja neil süüdistustel küll all ei ole, 
tegemist on absoluutse valega. Samu-

ti väidab mu enda erakonnakaaslane, 
üks tulisemaid umbusaldajaid Tiia 
Välk, nagu oleksin asunud Rahvaliitu 
toetama. Tegelikult oleme Tiia Välguga 
mõlemad koalitsioonileppele alla kir-
jutanud nagu ka kolmas IRL-i liige Jüri 
Kerner ja ei saa öelda, et keegi meist 
Rahvaliitu rohkem või vähem toetanud 
oleks. On ju tänane vallavalitsus meie 
kõigi häältega võimule aidatud. Vahe 
on ainult selles, et mina ja Jüri Kerner 
peame poolteist aastat tagasi kok-
kulepitust kinni, Tiia Välk ja Toomas 
Kümmel seda aga ei tee, sest nende 
meel on vahepeal muutunud.

Seda nimetangi poliitiliseks vas-
tutuseks oma valija ees, mille täna 
olen valmis võtma, kuid millest osa 
koalitsioonipartnereist tahab kõrvale 
hoida.

Art Kuum,
Jõelähtme valla volikogu esimees

Abivallavanem Ljudmilla Kaska:

"Minul on kummaline lugeda 
umbusaldajate poolt fabritseeritud 
süüdistusi seoses Uusküla detailpla-
neeringutega (DP), kuna Kümmel ise 
vastutab selle valdkonna eest voliko-
gu arengu- ja planeerimiskomisjoni 
(APK) esimehena.

Uusküla on valla üks kõige kiiremini 
arenevaid piirkondi, kus elanikud on 
juba asunud oma aiamaju ja suvilaid 
elamuteks ümber ehitama, kuid see 
on toimunud seni kaootiliselt. Igaüks 

toimetab oma äranägemise järgi ning 
varasemad vallavalitsused ei ürita-
nudki seal korda luua. 

Samas eeldab aastaringne elamine 
teede, tänavate, välisvalgustuse, 
vee- ja kanalisatsiooni ning muude 
probleemide lahendamist, mis kõik 
nõuab suuri kulutusi. Vallal ja elani-
kel endil selleks piisavalt raha ei ole, 
kuid on võimalik kasutada Euroopa 
Liidu abirahasid. 

Just sellel eesmärgil ka DP algatati 
ning see töö toimub volikogu poolt 
heaks kiidetud arengukava alusel, 

kusjuures osa töid fi nantseerib vald 
ja osa elanikud ise. 

Uusküla piirkonna DP probleeme 
on mitmel korral arutatud volikogu 
APK-is Kümmeli enda juhtimisel ja 
osavõtul, viimati augustikuus. Samal 
koosolekul arutati ka Uusküla külava-
nema J. Jalaka käitumist, kes kinnitas 
piirkonna elanikele, et nemad ei 
peaks DP kulutusi kandma. 

Selle komisjoni koosoleku protokoll 
on vabalt kõigile lugemiseks valla ko-
dulehel. T. Kümmel ei saa seega oma 
teadmatusest rääkida, ilmselt lootis 

ta, et inimesed ei viitsi fakte kontrol-
lida. Minu arvates peaksid volikogu 
liikmed, kellel on rahva mandaat, 
ühiselt juhtima valla arengut, mitte 
aga laskma end kaasata kellegi isikli-
kest probleemidest tingitud afääri-
desse.

Sellise tõmblemise tõttu ei tule T. 
Kümmel toime enam isegi arengu- ja 
planeerimiskomisjoni töö juhtimise-
ga, sest viimasel koosolekul istusid 
ja vaatasid teineteisele otsa Tiia Välk 
ja Toomas Kümmel ainult kahekesi.

Neil lasub komisjoni esimeestena 

ka vastutus Rebala Teemaplaneerin-
gu ja Loo-Liivamäe piirkonna osa-
üldplaneeringu menetluse venimise 
eest. Kas ei sobi rohealade paikne-
mine, kus on ehitustegevus piira-
tud, kokku maaomanike huvidega 
kinnisvara arendamisel või ei puutu 
keskkonnakomisjoni juhi isiklik huvi 
siin üldse asjasse, kes seda täna 
võiks öelda?

Hundid on varemgi lambanahka 
pugenud ja mul on kahju volikogu 
liikmetest, kes ei ole sellest veel aru 
saanud."

POLIITIKA
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Seest siiruviiruline ehk võimuvõitluse tagamaadest

  umbusaldusavalduste kohta

Alates eelmistest kohalikest valimis-
test on Jõelähtme valda juhtinud kolm 
vallavanemat.  

Nüüdseks on järjekordselt algatatud 
protsess, mis võib viia praeguseks 
kõige kauem, poolteist aastat valla-
vanema püsinud Ardo Lassi väljava-
hetamisele. Kus siis on asjade sellise 
arengu juured, mis esmapilgul alati 
silma ei paista?

Kui viimaste valimiste järel sai 
Rahvaliit vallavolikogus 7 kohta 17-st, 
pakkusime suurima jõuna kõigile 
laiapõhjalist koostööd. Ilmselgelt ei 
see sobinud Isamaaliidule  ning nii sai 
poliitilise kokkuleppega 10 voliko-
gu liikme toel vallavanemaks Tarmo 
Paldermaa. Poole aasta pärast oli tüli 
majas reformierakondlastel omavahel, 
sest Toompea sekkus mõnede arvates 
liiga palju ning ka IRL dikteeris oma 
tingimusi, mis tekitas ületamatuid 
vastuolusid. Seejärel pakkus RE, kellel 
jäi volikokku kaks liiget (Väino Haab 
ja Merike Kahu),  Rahvaliidule koos-
tööd ja nii sai vallavanemaks Andrus 

Umboja ning kujunes järjekordne 
vastasseis häältega 9:8. Juba poole 
aasta möödumisel oli meile selge, et 
sellise vastandumisega ei ole mõistlik 
jätkata. Tegime Rahvaliidu poolt uuesti 
ettepaneku laiapõhjaliseks koostööks 
kõigile volikogu liikmetele. Seekord 
seisid meie ettepanekule vastu reform-
lased, kes leidsid, et T. Kümmel ei sobi 
partneriks. Samuti ei olnud nad nõus 
meie ettepanekuga kaasata koostööle 
volikogu kaks keskerakondlasest liiget 
(L. Kaska ja V. Tammeleht).

Reformierakondlasest vallavanema A. 
Umboja jätkuv eemaldumine volikogust 
(Loo kooli remondi utoopiline 250 milj. 
kroonine kava ning Loo paekarjääri 
rajamise oht) viis tema umbusaldami-
seni Rahvaliidu, Keskerakonna ja IRL 
ühiste jõududega. Ühtlasi selgus, et 
A. Umboja oli vahepeal kaks meie vo-
likogu liiget (Riimas Ukanise ja  Marje 
Laimetsa) enda poole võitnud. 

Kuna meile kõigile oli villand poliitili-
sest vastasseisust volikogus, moodus-
tasime 2007. a. maikuus 11 volikogu 

liikmega Avatud Saadikurühma (ASR). 
Leppisime kokku ajada ühiselt valla 
asju ning jätta kõrvale erakondlikud 
huvid, samuti teha koostööd kõigi 
volikogu liikmetega, kes seda soovi-
vad. Leppisime kokku prioriteedid, 
mida ühiselt ära teeme ning jagasime 
omavahel ära tegevus- ja vastutusvald-
konnad. Vallavanemaks sai Ardo Lass 
ja volikogu esimeheks Art Kuum. 

Koostöö sujus algul üsna hästi, aga 
mida aeg edasi, seda enam hakkasid 
kaks ASR liiget - Toomas Kümmel ja Tiia 
Välk ASRi koostöövaimust eralduma, 
jättes endale võetud ülesanded täitma-
ta, mille tõttu pinged järjest süvenesid. 
Nähes, et ei õnnestu oma tahet ASR 
enamusele peale suruda ning olles sat-
tunud ummikusse, algatas T. Kümmel 
T. Välgu õhutusel afääri ASR lõhesta-
miseks ja vallavõimu järjekordseks 
ümbermängimiseks. 

Kuna teised IRL volikogu liikmed 
Art Kuum ja Jüri Kerner pidasid oma 
lubadust koostööks ASR-is ega läinud 
kaasa, oldi sunnitud minema reformari-

te ukse taha koputama. Kuid ka nende 
toetusest oleks võimu pööramiseks 
väheseks jäänud. Oli vaja kokku saada 
9 häält, kasvõi ajutiselt. Volikogu liik-
mete seas on avalik saladus, millisel 
meetodil lahkus Jüri Kerner ajutiselt 
volikogust ja tema asemele tuli kol-
meks kuuks Marika Sepp Kostirannast. 
Samal meetodil lahkus ajutiselt ka 
Tarmo Paldermaa, kelle asemele pärast 
mitmeid manööverdusi (oma kohast 
loobusid Kaili Raamat ja Aivar Treiberg) 
tuli Uusküla külavanem Jüri Jalakas. 
Sellise parteipoliitilise mänguga on siis 
saadud kolmeks kuuks kokku 9 häält, 
millest piisaks vallavõimu ülevõtmi-
seks 30 detsembri volikogu istungil. 
Siin ei ole midagi tegemist demokraa-
tiaga, vaid balansseerimisega seaduse-
tuse piiril.

Sellise järjekordse vastandumise 
ärahoidmiseks pakkusime veelkord 
(mida võis lugeda ka eelmisest vallale-
hest) laiapõhjalist koostööd, mille aga 
RE on seni ilma põhjendamata tagasi 
lükanud.  Seega oleme volikogus jälle  

samas seisus, mis on ka varem ummi-
kusse viinud – vastandumine häälte 
vahekorraga 9:8.  

Viimase poolteise aasta jooksul 
oleme oma saadikurühma ja vallavalit-
suse koostöös eesotsas Ardo Lassiga 
asunud uuesti ausse tõstma valla 
kultuuritraditsioone,  laulupäev oli suur 
õnnestumine. Oleme pidanud oluli-
seks väärtustada ja tunnustada kõiki 
neid, kes valla haridus-, kultuuri- ja 
spordielus ning külaliikumises aktiiv-
selt osalevad. Valminud on mitmed 
vallaelanike jaoks olulised objektid, 
sealhulgas kaasaegne Loo staadion. Al-
gatatud on haridus- ja lasteasutuste re-
noveerimine,  mille lõpuleviimise eest 
me igal juhul seisame. Valla elu saab 
edasi viia ainult sihikindla ja konstruk-
tiivse koostööga ning ükskord jõuame 
selleni kahtlemata ka volikogus.

Soovime Avatud Saadikurühma nimel 
jõulurõõmu ja jõulurahu kõikidesse 
kodudesse!

Maido Pajo,
volikogu liige neljandat koosseisu

Meie vallavolikogu väikeses 
konnatiigis tahab mõni persoon 
olla suur säga ja võimuvahetust 
korraldades peaasjalikult oma 
isiklikku ego rahuldada, arva-
tes, et suudab paremini juhtida 
seni täiesti normaalselt toimi-
nud valla elu. 

Vahet ei ole, missugune koalitsioon 
on võimul, opositsioon leiab alati 
vigu. Opositsioon selle jaoks ongi, et 
puudujääkide järgi luurata ja need 
päevavalgele kiskuda - see tasakaa-
lustab võimu. Ülemäärane poliitiline 
kemplemine, kus ei suudeta enam ini-
mese moodi koostööd teha, pidurdab 
arengut, eriti majanduslikult ebasta-
biilsel ajal. Mulle meenub üks vana 

mõistulugu, mis siinkohal kõlbab jälle 
üle korrata.

“Ühel ammusel ajal saand uus valla-
valitsus ametisse.

Vana vallavalitsus and’ uuele sheifi  
võtmed ja kolm ümbrikku ning öeldi, 
et kasutage neid ainult äärmise häda 
korral.

Äärmine häda tuld õige ruttu kätte.
Teeb uus vallavalitsus esimese ümb-

riku lahti ja seal on kiri: "Ajage kõik 
meie süüks." Läind siis hirmus propa-
gandasõda lahti, nii et valla informat-
sioonivahendid ummistund ära.

Ei see old aidand. Ei lähe asi, no ei 
lähe. Teind teise ümbriku lahti ja seal 
old kiri: "Korraldage töö ümber." Kohe 
tehti kõiksuguseid ümberkorraldusi.

No ei old läind asi ikka kuidagimoo-
du. Ja tegid kolmanda ümbriku lahti ja 

seal kiri: "Pange valmis sheifi  võtmed 
ja kolm ümbrikku."

Vot niisugune lugu old vanaste 
juhtund.”

Teile kõigile mõnusaid pühi soovi-
des, 

Arvo Olek,
Jõelähtme vallavolikogu liige

Jüri Kerner ja Tarmo Paldermaa peata-
sid oma tegevuse volikogus. Miks?

Volikogu liige Jüri Kerner:
“Kahetsen seda sammu. Olime 

volikogu esimees Art Kuumaga ühel 
nõul, et jätkame selles koalitsioonis 
juba kümne kuu pärast toimuvate 
valimisteni. Tol hetkel sündis mu 
otsus psühholoogilise surve tingi-
mustes . Minuga pole keegi kunagi sel 
kombel käitunud ja nii andsingi  kahe 
volikogu saadiku tungivale nõudmise-
le järele.”

Volikogu liige Tarmo Paldermaa:
“Igaüks saab ise otsustada, kuidas 

toimida. Minu jaoks on oluline jõulud 
rahulikult pereringis veeta ning mitte 
osaleda poliitilises võimuvõitluses.”

Kuidas Te kommenteerite rohkeid 
umbusaldusavaldusi volikogus?

Volikogu liige Taimi Saarma:
“Ei tahakski seda kommenteerida. 

Ma ei kavatse osaleda hääletuses.

Tulite volikokku Reformierakonna 
liikmena, nüüd olete erakonnatu. 
Mida on Teil lisada oma umbusaldus-
avaldusele?

Volikogu liige Jüri Paavel:
Umbusaldusavaldusi oli mitmeid, 

aga nendele suurt midagi lisada ei 
tahagi, eks seal oli peamine kirjas. 

Tahaksin teha vaid lugupeetud 
volinikele üleskutse säilitada üks-
teise suhtes ALATI inimväärikus, 
lugupidamine ja taktitunne. Üks 
näide on viimastel kuudel meililistis 

toimunud poriloopimine ja üksteise 
materdamine, mida pole suutnud 
lõpetada ka teiste listi kasutavate 
vallakodanike palved ja üleskutsed. 
Meil läheb üksteist ju veel vaja, eriti 
nii tihedalt vahetuva võimuga vallas, 
nagu seda on Jõelähtme. Siit teine 
näide - alles möödunud aastal tõugati 
võimult Reformierakonna saadikud 
ning nende tegevust ja olemasolugi 
saatis terav kriitika veel tükk aega 
tagantjärelegi. Nüüd, nagu seda 
novembrikuu lehestki lugeda võis, 
saadavad suurelt jaolt needsamad 
saadikud, kes tookord umbusaldajad 
olid, Reformierakonna saadikutele 
koostööettepaneku.  

Veelgi kurioossem - samad umbusal-
dajad, kes tolleaegset majandus- ja 
rahanduskomisjoni esimeest pidasid 
täiesti saamatuks ja ebakompetent-

seks, esitasid võimumängude käigus 
viimasel volikogu istungil täpselt 
sama persooni majandus-rahandus-
komisjoni (!) esimehe kandidaadiks, 
põhjendades, et samavõrd asjatund-
likku ja selles valdkonnas kogenud 
teist inimest meil volikogus pole. Ja 
ma olen nendega täiesti nõus. Aga 
resümeena kukub see kõik ju halenal-
jakas välja. Tragikoomiline. 

Siit peaks olema kõigil tulevikuks 
üht-teist kõrva taha panna ja kõrvade 
vahele ka talletada, need on nagu 
näidisõppetunnid. Austagem üksteist 
igas olukorras ja pühendugem pigem 
sisulise asja ajamisele kui piruka 
jagamisele. 

Ei pea ma selle piruka all silmas 
spordihoonet, koole, lasteaedu ega 
ka teisi sotsiaalobjekte. Ikka klassika-
list võimule pürgimist. Ja algaval aas-

tal ju taas valimised... Terve vabariik 
saab kaetud kandidaatide piltidega, 
kõik meediakanalid puistavad meid 
üle suure kampaaniaga. 

Ma olen aastaid mõelnud ja 
poliitikutelegi ütelnud - jätke oma 
erakonnaga üks valimiskampaania 
vahele. Kandideerige ilma kärata. 
Ei ühtegi pilti ega plagu tänavatel, 
kallist ajalehepinda ega telereklaami. 
Pange Vabaduse väljakule üksainus 
plagu - "Loobusime oma erakonnaga 
igasugusest kampaaniast ja renovee-
risime selle raha eest x maakonnas x 
kooli." Või ehitasime x linna või valda 
lasteaia, sest seal on x last järjekor-
ras. Või spordihoone või muud. 

Minul isiklikult (ja ma usun, et ka 
märkimisväärsel osal eesti rahvast) 
oleks kindlasti kergem oma valikut 
teha. 

Vallavanema töö- ja esindusfunktsioo-
nid sätestab kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus § 50. 

Seadus ja valla põhimäärus on 
avalikult kättesaadavad internetis. 
Seadusest ja põhimäärusest tulenevaid 
tööülesandeid olen ma täitnud ja meel-
dib see kellelegi või mitte, tuleb täita 
ka esindusfunktsioone. On loomulik, et 
neid kajastab ka valla ajaleht.

Mis mu ametiautosse puutub, siis 
džiip on praktiline ja mahukas auto, 
eriti arvestades seda, et ma ei ole ära 

põlanud vallavalitsuse majandusasju 
korraldades transportida tööks või 
ühisüritusteks vajalikke tarbeid ning on 
igati mõistlik, et vallavanem pääseks 
vajadusel autoga valla nendesse 
piirkondadesse, kuhu ligipääs loodus-
like tingimuste tõttu on raskendatud. 
Ametiautoks osteti mitte uus, vaid juba 
kasutatud auto.

Sõprusvisiidile Saksamaale sõitis 
delegatsiooniga kaasa minu abikaa-
sa pr Gisela Knoblochi kutse alusel. 
Saksamaa hea tava kohaselt kutsu-

takse delegatsiooni juht visiidile koos 
abikaasaga. Minu abikaasa ei kuluta-
nud selleks maksumaksja raha, vaid 
maksis oma sõidu ise kinni. Pealegi 
aitas ta keeleoskajana vestlusi tõlkida 
ja tegeles kultuurisidemete loomiseks 
võimaluste otsimisega.

Heidetakse ette, et teen vallaelanikele 
kalleid kingitusi. Olen veendunud, et 
inimesi on vaja märgata, tunnustada 
ja innustada. Valla töötajate ja elani-
ke tunnustamise uus kord on praegu 
komisjonides lugemisel ja peaasjalikult 

oleme lähtunud juba pikki aastaid 
kehtinud austamis- ja tunnustamis-
tavadest, kaks korda aastas toimub 
traditsiooniline lusikapidu, sügiseti 
õpetajate austamisüritus, on täiesti 
normaalne meeles pidada juubilare, 
koolide lõpetajaid, spordi- ja kultuuri-
tegelasi, eakaid teenekaid vallakoda-
nikke jne. 

Hoolin väga oma valla inimestest. 
Kõik, kes mind tunnevad varasemast 
ajast, võivad kinnitada, et selline suh-
tumine pole kaasnenud vallavanemaks 

saamisega ja tahtmisega meeldida 
või mis iganes arvatakse, vaid selline 
ma olen alati olnud. Hiljuti jäi lehte 
lugedes silma lause:“ Ei ole õige hoida 
kokku asjade pealt, mis meid õnneliku-
maks teevad“.

 Pean kalliks oma valda ja siinseid 
inimesi ning kavatsen alati neid aidata 
ja toetada nii palju, kui suudan, olgu 
siis vallavanemana, volikogu liikmena 
või tavakodanikuna. 

Ardo Lass
vallavanem
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Lugu kolmest ümbrikust (rahvasuu)

Inimesi on vaja tunnustada



NR. 139
DETSEMBER 200816

P
Loo alevikus 
Lepa põik 2 
avatud 24 h 
autoparkla.

Selle reklaami 
ettenäitajale 
allahindlus 50%

Kiri kontaktidele ehk must 
jõuluhuumor (vastuseks umbusaldusele)
Olen hingepõhjani liiguta-
tud, et minu tagasihoidliku-
le persoonile niisugune tähe-
lepanuavaldus nagu Jõeläht-
me poliitkogu "kõrgeim au-
tasu", umbusaldusavaldus, 
osaks sai. 

Kuna ma ei ole iialgi ahnusega hiila-
nud, jagaksin seda heal meelel ka oma 
kolleegidega sotsiaalkomisjonist.

 Igal autasustamisel on mõjuv põhjus 
ja tegu taga, püüan meie "autasusta-
mise" põhjusteni jõuda. Alustasime 
oma tegevust sellega, et võtsime vastu 
volikogu sotsiaalkomisjoni põhimää-
ruse, mis ilmselgelt oli väga taunitav 
tegu - siiamaani saadi ilma läbi, milleks 
nüüd midagi sellist!

Järgmisena läksime matusetoetuse 
kallale ja tegime vallavalitsusele ette-
paneku tõsta see 2500 kroonilt 4000-
le. Nii ka läks. Selle teo eest oleks pida-
nud meid kõiki kohapeal hukkama, aga 
et seda siiski ei sündinud, saime veel 
üht-teist “korda saata”.

Kellelegi meenus, et Loo Perearsti-
keskuses jookseb katus läbi. Nüüd on 

tagajärg käes - katus peab ka kõige 
rajumatele ilmadele vastu. Karistust 
väärt!

Sotsiaalkomisjon liikus mööda valla 
sotsiaalobjekte: Loo Kultuurikeskus, 
Loo lasteaed Pääsupesa", Neeme 
lasteaed, Neeme Piirivalvekoerte 
koolituskeskus (sinna tuleb uus Neeme 
lasteaed - jube, lasteaed koertekooli), 
Jõelähtme Pastoraat, Kostivere Päeva-
keskus, Loo Perearstikeskus, Loo spor-
dihoone. Väljakannatamatu! Sellise 
käitumisega rikkusime rangelt rutiini.

Ühel hetkel tuli keegi välja mõttega, et 
Loo Perearstikeskus võiks olla esimesel 
korrusel, kuna osa patsientidel on ikka 
suhteliselt raske teisele korrusele roni-
da ja tohtrid peavad ise alla tulema. No 
lausa ketserlik idee - kui ei jaksa trepist 
üles ronida - rooma! 

Detsembrikuu alguspäevist on Loo 
Perearstikeskuse vastuvõtt esimesel 
korrusel, endistes füsioteraapia ruu-
mides. See on karistatav tegu, ja küll 
karistus tuleb!

Oktoobris jõudis komisjon oma ülbu-
ses selleni, et valla jütsidele makstakse 
ranitsatoetust, olenemata sellest, millal 
papa-mamma ennast vallakodanikeks 
möllisid.

 Mis ranitsatoetus, käigu kilekotiga!
Otsustajad risti lüüa. R.I.P.
Novembrikuus toimunud sotsiaalko-

misjoni koosolekul kuulas komisjon 
Kostivere rahva probleeme seoses 
ühistranspordipiletite arutu kalline-
misega. Vallas on lapsi, kes käivad 
Tallinnas huviringides, aga piletihinnad 
löövad jalust. Sotsiaalkomisjon pidas 
õigeks võimalusel piletihinda kasvõi 
osaliselt kompenseerida. Karistamist-
väärt mõte - maksumaksja rahakoti 
pealt mitte mingil juhul, käidagu jala! 
Sotsiaalkomisjon, teistele hirmuks, 
elavalt matta!

Kui nüüd mõningad sotsiaalkomisjoni 
poolt kordasaadetud "väärteod" unu-
nesid või mainimata jäid, palun veelgi 
raskemat karistust.

 Tahan tänada ka nn. "ordenieral-
dajaid" ehk umbusaldajaid: Toomas 
Kümmel, Tiia Välk, Jüri Jalakas, Marje 
Laimets, Riimas Ukanis, Väino Haab, 
Merike Kahu, Jüri Paavel, neile kõigile 
südamest häid jõule! 

Kaunist jõuluaega ja mõnusat aasta-
vahetust kogu Jõelähtme valla rahvale!

Valeri Tammeleht,
Jõelähtme vallavolikogu 

sotsiaalkomisjoni esimees
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Valla õpetajate pidulik vastuvõtt 
Estonia talveaias Fotod: Peeter Hütt/Tippfoto

Diana Roosilill.

Tiina Klamas.

Tiiu Trisberg. Marina-Kristel Laur.

Katrin Lehtma.

Mai Trisberg. Inge Pullat.Karin Harju.Ülle Kohava.

Katrin Paldermaa.Sirje Laansoo. Ebe Talpsepp.
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В соответствии с параграфом 66 За-
кона об отходах, вступившего в силу 1 
мая 2004 года, у местных самоуправ-
лений есть обязательство собирать и 
вывозить бытовой мусор на своей ад-
министративной территории в преду-
смотренные для этого места обработки 
отходов. Главной целью организован-
ного вывоза бытового мусора являет-
ся сохранение окружающей среды и 
охват всех возбудителей отходов об-
работкой. Новый порядок может изна-
чально показаться обременительным 
и сложным, но его применение даёт 
каждому жителю и предприятию га-
рантию, что данные отходы обрабаты-
ваются в соответствии с сохранением 
окружающей среды и с лучшей ценой.
Волостное правление Йыэляхтме 

организовало в соответствие с этим 
законом открытый конкурс для на-
хождения транспортировщика от-
ходов. Из участвовавших в конкурсе 
предприятий льготное предложение 
сделало АО Рагн-Селлс, которому и 
предоставили право вывоза отходов 
на следующие три года. Это означает, 
что на период действия права на вы-
воз мусора (01.01.2009-31.12.2012) 
АО Рагн-Селлс осуществляет вывоз 
смешанного, бумажного, картонного 
и биологического мусора, и с момента 
вступления в силу этого постановле-
ния у других мусорообрабатывающих 
предприятий отсутствует право соби-
рать и вывозить отходы с данного ре-
гиона.

Какие изменения принесёт орга-
низованный вывоз отходов?
С переходом на организованный вы-

воз отходов могут возникнуть некото-
рые важные изменения для клиентов 
в повседневной жизни. Просим своих 
нынешних и будущих клиентов с по-
ниманием отнестись к переходному 
периоду в организации вывоза мусо-
ра, а также просим извинения за воз-
можные беспокойства. По-видимому, 
самым  обременительным изменени-
ем будет то, что начиная с 31 декабря 
2008 года автоматически закончится 
срок действующих договоров о вывозе 
мусора, потому что у всех других из-
возчиков мусора заканчивается право 
на осуществление услуг по вывозу от-
ходов в волости Йыэляхтме. Обраща-
емся к клиентам, ранее обслуживае-
мых другими перевозчиками мусора, 
с просьбой передать информацию о 
размерах используемых ими контейне-
ров, а также свои контактные данные 
в правление АО Рагн-Селлс. В связи 
с добавлением новых адресов пере-
возчику нужно откорректировать свой 
путь, и поэтому в какой-то степени 
могут измениться уже привычные дни 
вывоза отходов.

Приятным изменением является то, 
что вывоз мусора поставит всех про-
изводителейи отходов в равные усло-
вия, то есть владельцев стационарных 
пунктов при вывозе отходов автомати-
чески суммируют, и от этого для осу-
ществляемых услуг получатся более 
льготные цены.  Осуществление услуг 
по льготным ценам достигается пре-
жде всего в результате оптимизации 
путей вывоза мусора, и поэтому нуж-
но учитывать как постоянный график 
машины по вывозу отходов, так и от-

дельные заказы для дополнительных 
перевозок. 

Договоры
Для уточнения осуществления услуг 

АО Рагн-Селлс заключает со всеми 
производителями отходов договор о 
перевозках. Всем владельцам  мусора, 
находящимся в регистре отходов, АО 
Рагн-Селлс посылает по почте пред-
варительно заполненные договоры, 
которые уже содержат имеющиеся 
на данный момент данные (владелец, 
объект, почтовый адрес и т. д ). В пред-
варительно заполненном договоре АО 
Рагн-Селлс предлагает владельцам от-
ходов минимальный пакет (в частных 
домах  разгрузка 80-литровых кон-
тейнеров один раз за 28 дней). Кому 
этот минимальный пакет подходит, 
тот должен подписать один экземпляр 
договора и отправить обратно в АО 
Рагн-Селлс. Тем, которые желают дру-
гие условия, рекомендуем сделать по-
правки в данном договоре, подписать 
его и тоже отправить по тому же адре-
су. Но если владелец отходов не может 
выбрать себе подходящий пакет, то 
рекомендуем связаться для консульта-
ции с АО Рагн-Селлс. Обслуживание 
уже имеющихся договоров клиентов 
продолжится в соответствии с уста-
новленными условиями по вывозке 
мусора.

 
Все владельцы отходов подключают-

ся к условиям вывоза мусора автома-
тически – отсутствие договора или не-
подписание его не освобождает никого 
от обязательств передачи права вывоза 
мусора имеющему на это право пред-
приятию на установленных местным 
самоуправлением условиях. АО Рагн-
Селлс начинает вывоз отходов от всех 
владельцев на основании переданного 
местным самоуправлением регистра, 
независимо от того, был ли заклю-
чен письменный договор с фирмой-
перевозчиком или нет.
В случае, если владелец отходов не 

живёт и не пользуется своей недвижи-
мостью на территории, находящейся в 
области перевозки мусора, и поэтому 
у него не возникает отходов, то можно 
ходатайствовать у местного управле-
ния о том, чтобы его не присоединяли 
к организованной перевозки мусора. 
Для этого надо послать в местное са-
моуправление заявление с соответ-
ствующим содержанием, в котором 
должно быть объяснение причины не-
желания присоединяться к организо-
ванному вывозу отходов. 

Где и когда можно заключить до-
говор о вывозе отходов?
Договор можно заключить по ин-

тернету (www.ragnsells.ee) и по по-
чте, а также в конторе АО Рагн-Селлс 
в Таллинне, по улице Суур-Сыямяэ, 
50 а. Таким же образом можно зака-
зать другие, касающиеся обработки 
мусора, услуги,  как например, вывоз 
строительного и разборного мусора, 
обработку опасных отходов. 

 
Что нужно иметь в виду?
При осуществлении услуг по обра-

ботке отходов АО Рагн-Селлс исходит 
из закона об отходах, а также из пред-
писаний  уборки отходов в волости 
Йыэляхтме, из документов с предло-

жениями об организации конкурса по 
вывозу отходов в волости Йыэляхтме 
и из условий осуществления услуг по 
обработке отходов АО Рагн-Селлс

Важные моменты, которые нужно 
иметь в виду владельцам отходов.

• В ёмкость бытовых отходов нельзя 
класть старую бумагу, упаковки, опас-
ные отходы, отходы из садов и парков, 
золу, температура которой выше 40 
градусов, жидкие отходы, отходы из 
туалетов, осадочные отходы из нако-
пительных канав, биологические и вы-
зывающие заражение отходы, отходы, 
требующие специальной обработки, 
отходы, которые могут повредить здо-
ровью транспортировщиков мусора, 
работников свалки или средства пере-
возки отходов, а также строительный 
и разборный мусор.

• За техническое состояние, дезин-
фицирование, правильное использо-
вание ёмкостей для бытовых отходов, 
а также за содержание окрестности в 
чистоте отвечает пользователь контей-
неров.

• Маленькие контейнеры до 800 ли-
тров нужно размещать на том же уров-
не, что и машины для вывоза мусора. 
Поверхность под днищем контейнера 
должна быть крепкой (бетон, асфальт, 
каменный паркет и т.д). Рекомендуем 
выносить контейнер в день разгрузки 
за ворота или заказать соответствую-
щую дополнительную услугу в АО 
Рагн-Селлс.

• Контейнеры емкостью более чем 

в 800 литров размещаются на том же 
уровне, что и машины для вывоза му-
сора, и поверхность под контейнером 
должна быть крепкой (бетон, асфальт, 
каменный паркет и т.д), что обеспечи-
вает непосредственный доступ к месту 
разгрузки.

• Отходы до помещения их в контей-
неры, по возможности, нужно упако-
вать в пластиковые пакеты и закрыть 
их, чтобы не распространялся запах, 
который мог бы представить опасность 
для здоровья. Также мусор не должен 
пачкать мусороуборочные средства, 
которые должны быть плотно закрыты 
крышками. 

• Для сбора отходов подходящими 
являются  контейнеры от 140 до 4500 
литров; для частных домов подходят 
пластиковые контейнеры от 140 до 240 
литров; 750-литровые металлические 
контейнеры в виде кубиков, у которых 
отсутствуют колёса и которые не соот-
ветствуют современным техническим 
требованиям (так называемые совет-
ские контейнеры), не подходят для 
сбора мусора, так как их нельзя раз-
грузить современными машинами для 
мусора; если у клиента нестандартный 
контейнер, который нельзя разгрузить, 
то его меняют на стандартный контей-
нер.

• Подходящие контейнеры можно 
арендовать или купить в АО Рагн-
Селлс (см. цены); при желании можно 
купить типовые мусорные ящики и в 
магазине;

• Если ворота или контейнер закрыт, 

то клиент (владелец отходов) в день 
разгрузки должен обеспечить их от-
крытие или заказать дополнительную 
услугу у АО Рагн-Селлс; если владе-
лец мусора не обеспечивает извозчику 
доступа к контейнерам, то у извозчика 
есть право установить дополнитель-
ную плату за порожнюю поездку; 

• Повторно используемые отходы 
(упаковки, старая бумага) нужно раз-
мещать в специальные собирательные 
средства, а залоговые упаковки нужно 
отвозить в магазин, откуда продукт в 
этой упаковке был куплен;

• Опасные отходы и электронику 
нужно сдавать в организованные по 
всей волости перевозные контейнеры;

• В печах можно сжигать только от-
ходы из природного материала (бу-
мага, дерево и др.); для сжигания не 
подходит плёнка, плёночная бумага, 
некоторые другие упаковки, например, 
молочные и тетра- упаковки, а также 
многие другие упаковочные средства, 
которые содержат синтетические ма-
териалы; сжигание таких отходов 
подвергает опасности живую среду и 
наше с вами здоровье.

С пожеланием приятного сотрудни-
чества,

Ragn–Sells AS
e post: info@ragnsells.ee; 

klienditeenindus: tel. 15155; 
postiaadress: Suur-Sõjamäe 50a Tallinn 

11415, 
www.ragnsells.ee

Тип контейнера Регулярная разгруз-
ка по графику

Разгрузка по заказу 
(не по графику)

Рента контейнера 
(кр/месяц)

Продажа контейнера
(кр/шт.)

Смешанные бытовые 
отходы
Мешок для отходов 20 
л – до 4 кг. 

9.45 12.30 - -

Мешок для отходов от 
40 л до 150 л

17.70 23.00 - -

до 80 л 17.70 23.00 47.20 940.00

до 140 л 27.45 35.70 47.20 940.00

до 240 л 51.90 67.50 53.10 1020.00

до 370 л 53.10 69.00 106.20 1600.00

до 600 л 60.00 78.00 106.20 2940.00

до 800 л 71.50 92.95 141.60 3260.00

до 2500 л 180.65 234.85 295.00 10325.00

до 4500 л 293.85 382.00 531.00 13160.00

Биологические разла-
гающиеся отходы
до 80 л 0.01 0.01 47.20 940.00

до 140 л 0.01 0.01 47.20 940.00

до 240 л 0.01 0.01 53.10 1020.00

Бумага и картон

до 240 л 0.01 0.01 53.10 1020.00

до 600 л 0.01 0.01 106.20 3500.00

до 1500 л 0.01 0.01 141.60 10325.00

до 2500 л 0.01 0.01 295.00 10325.00

Большие отходы
1 м 3 57.80 - - -

Волость Йыэляхтме внедряет с нового 
года организованный вывоз отходов

Сколько стоит вывоз мусора?
Цены на вавоз отходов, которые действуют в рамках Организованного вывоза отходов, начиная с 1 января 2009 года 
(цены содержат 18 % налога с оборота)

Контейнеры сдаются в аренду при условии, что разгрузка будет производиться не менее одного раза в квартал
NB!   До 01. 04. 2009 установка контейнеров бесплатная
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Õnnitleme kõiki detsembrikuu 
sünnipäevalapsi!

Valla arengukava muutmise 
eelnõu avalik väljapanek
Vastavalt Jõelähtme valla põhimääruse § 66 lg 7 
toimub „Jõelähtme valla arengukava 2007-2015” 
muutmise eelnõu avalik väljapanek 17. 12. 2008 - 08. 
01. 2009. a.
Eelnõuga on sel perioodil võimalik tutvuda:
1) Jõelähtme vallamajas asukohaga Jõelähtme külas,
2) Jõelähtme valla kodulehel www.joelahtme.ee,
3) Loo, Kostivere, Neeme, Kaberneeme ja Jõelähtme 
raamatukogus.
Parandusettepanekuid saab esitada 17. detsembrist 
2008 kuni 8. jaanuarini 2009 k.a. kirjalikult Vallavalit-
susele aadressil Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa.
Arengukava avalik arutelu toimub 7. jaanuaril 2009.a. 
kell 18.00 Jõelähtme Vallamajas.

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Avalike suhete peaspetsialist 
Merike Metstak 52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

Avaldame südamlikku kaastunnet 
lahkunu omastele 

Valentina Vasilkova 20.02.1919 – 04.11.2008

Vallavalitsus on reedel, 02.01.2009 
suletud. Uue aasta esimene tööpäev on 
esmaspäev, 05.01.2009. Kohtumiseni!

______________________________________

Jõelähtme Vallavalitsuse otsused

30. september 2008 nr 404

Uusküla küla Klaukse I, Hoidla tee 17, 
Nuudi tee 69, Vahetusmaa 2, Muuga sadam 
3 ja Muuga sadam 3R kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamine

Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud 
detailplaneeringu koostamise algatamise 
taotlus Uusküla küla Klaukse I kinnistule. AS 
Tallinna Sadam taotleb kinnistule planeerida 
LPG (Liquid Petrol Gas) vedelgaasi (propaan 
ja butaan) terminali. Terminal koosneb 
raudteest, paakvagunite tühjendamiseks 
raudteetsisternidest 24 kohalisest mahalaa-
dimis-estakaadist, rõhu all olevatest (16 x 
300m3) ja külmutatud rõhuta mahutitest (4 
x 25000m3), paakautode laadimissõlmest, 
torujuhtmest kuni kaini, tankerite laadimis-
sõlmest, tuletõrje pumbamajast ja abihoo-
netest.

PlanS § 8 lg 6 kohaselt on olulise ruumilise 
mõjuga objekt planeerimisseaduse tähendu-
ses objekt, millest tingitud transpordivood, 
saasteainete hulk, külastajate hulk, tooraine 
või tööjõu vajadus muutuvad objekti kavan-
datavas asukohas senisega võrreldes oluli-
selt ning mille mõju ulatub suurele territoo-
riumile. Olulise ruumilise mõjuga objektide 
nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus.

Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 
198 kohaselt on olulise ruumilise mõjuga 
objektid muuhulgas naftatoodete terminal 
kogumahtuvusega üle 5000 m3 ja keemia-
toodete terminal kogumahtuvusega üle 5000 
m3 D- või C-kategooria kemikaali või 500 m3 
B-kategooria kemikaali või 50 m3 A-kategoo-
ria kemikaali.

AS Tallinna Sadam taotluse kohaselt haka-
takse loodavas terminalis käitlema propaani 
ja butaani 700-800 tuhat tonni aastas. 
Propaani ja butaani saadakse maagaasist, 
naftast ja nafta töötlemisel tekkivatest gaa-
sidest ja/või nende segudest. Igal juhul on 
taotletava terminali kogumahtuvus suurem 
kui 5000 m3.

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 
lg 1 p 3 kohaselt tuleb üldplaneeringu koos-
tamisel arvestada riskianalüüsi tulemusi. 
Kemikaaliseaduse § 14 kohaselt vallavoli-
kogu kinnitab rajatava suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte lubatava asukoha oma haldusterri-
tooriumil ettevõtja esitatud ohutusaruandest 
lähtudes. Seejuures tuleb kindlaks teha 
ettevõtted, kus suurõnnetuste tõenäosus või 
nende tagajärgede raskus võib suureneda 
nende ettevõtete asukoha läheduse tõttu 
teistele ohtlikele või suurõnnetuse ohuga 
ettevõtetele ning arvestada olemasolevate 
ettevõtete läheduses paiknevaid hooneid 
ja rajatisi, nagu liiklusmagistraalid, rahva-
rohked paigad ja elamurajoonid, kui nende 
paigutus võib suurendada suurõnnetuse ris-
ki või nende tagajärgede raskust. Eeltoodule 
tuginedes on vajalik riskianalüüsi koosta-
mine ja selle valmimisel kriisireguleerimis-
plaani koostamine enne detailplaneeringu 
kehtestamist.

 Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
Uusküla küla tiheasustuses. Maa-ala pers-
pektiivne maakasutus on tootmismaa. Maa-
alale on kehtestatud Uusküla küla Nuudipe-
re, Kordoni, Klaukse, Klaukse I ja Klaukse II 
maaüksustega haaratud ala detailplaneering 
Jõelähtme Vallavolikogu 04.07.2000 otsu-
sega nr 37, millega on Klaukse I kinnistule 
planeeritud tootmismaa sihtotstarve ning 
Muuga sadama idaosa detailplaneering, 
mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 
22.08.2003 otsusega nr 57 ja millega on 
muuhulgas kindlaks määratud kai asukoht.

Planeeringuala lähiümbruses on kehtes-
tatud ja koostamisel detailplaneeringud: 
Klaukse tee 1-10 kinnistute detailplanee-
ring; Nuudipere, Kordoni, Klaukse, Klaukse 
I, Klaukse II maaüksustega haaratud ala 
detailplaneering; Uuetoa II, Kammi, Kella I, 
Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I, Madise 

II maaüksuste detailplaneering; Uusküla 
küla Nuudipere I ja Nuudipere II maaüksuste 
detailplaneering; Muuga jaama laienduse 
raudtee ja Muuga sadam 3 maaüksuse 
detailplaneering; millega peab Klaukse I 
kinnistu detailplaneering arvestama.

Detailplaneeringu eesmärk on olemas-
olevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, 
ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste 
väljaselgitamine ning määramine. Planeerin-
guga lahendatakse tehnovõrkude varustus 
ning määratakse keskkonnakaitselised 
abinõud.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 
lõike 1 punktidele 16, 17 ja 32 on tegemist 
olulise keskkonnamõjuga tegevusega ja see-
tõttu tuleb vastavalt sama seaduse § 33 lõike 
1 punktile 3 hinnata planeerimisdokumendi 
koostamise käigus kavandatava tegevuse 
keskkonnamõju.

Taotletud detailplaneeringu vastuvõtmine 
ja kehtestamine on võimalik peale Jõelähtme 
valla riskianalüüsi koostamist ja selle valmi-
misel kriisireguleerimisplaani koostamist.

Aluseks võttes eeltoodu, planeerimis-
seaduse § 9, §10 lg 5 ja 6, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 lg 5 ja lg 6, keskkonnamõ-
ju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 2 lg 2, § 6 lg 1 p 16, 17, 32 § 31, 
§ 32 lg 1, § 33, § 35 lg 5, Jõelähtme valla 
üldplaneeringu ning AS Tallinna Sadama 
taotluse detailplaneeringu algatamiseks 
koos lisadega, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Algatada Jõelähtme valla Uusküla küla 
Klaukse I, Hoidla tee 17, Nuudi tee 69, 
Vahetusmaa 2, Muuga sadam 3 ja Muuga 
sadam 3R kinnistute ja lähiala detailplanee-
ringu koostamine (katastriüksuste tunnu-
sed 24504:004:0072, 24504:004:0565, 
24504:004:0691, 24504:004:0847, 
24504:004:0687 ja 24504:004:0781). 
Planeeritava ala suurus on ca 31,7ha. De-
tailplaneeringu eesmärk on olemasolevate 
kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitus-
õiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, ve-
delgaasiterminali ja uue sadamakai loomise 
võimaluste väljaselgitamine ning määrami-
ne. Planeeringuga lahendatakse juurdepää-
sud planeeritavale aladele, tehnovõrkude 
varustus ning määratakse keskkonnakaitse-
lised abinõud.

2. Kinnitada Jõelähtme valla Uusküla küla 
Klaukse I, Hoidla tee 17, Nuudi tee 69, Vahe-
tusmaa 2, Muuga sadam 3 ja Muuga sadam 
3R kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 
lähteülesanne vastavalt lisale.

3. Algatada keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Uusküla küla Klaukse I, Hoidla 
tee 17, Nuudi tee 69, Vahetusmaa 2, Muuga 
sadam 3 ja Muuga sadam 3R kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringule.

4. Algatada Jõelähtme valla riskianalüüsi ja 
kriisireguleerimisplaani koostamine.

5. Korraldus on vormistatud kolme võrdse 
juriidilise jõuga originaaleksemplarina, 
millest üks antakse detailplaneeringu 
algatamise taotlejale, teine säilitatakse 
valla kantseleis ning kolmas valla arengu- ja 
planeerimisosakonnas.

6. Korraldus jõustub Planeerimisseaduse 
§ 10 lõike 6 kohase lepingu jõustumise 
hetkest. Käesoleva korralduse peale võib 
esitada vaide Jõelähtme Vallavalitsusele 
või kaebuse Tallinna Halduskohtule kuu aja 
jooksul alates korralduse teatavakstegemi-
sest.

7. Käesoleva korraldusega on võimalik 
tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja 
planeerimisosakonnas (Jõelähtme küla, 
74202 Jõelähtme vald) tööpäeviti tööajal või 
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel 
aadressil. 

Art Kuum 
Vallavolikogu esimees

______________________________________

Jõelähtme Vallavalitsuse otsused

25. november 2008 nr 405

Audiitori määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Jõelahtme valla 
põhimaaruse § 30 lg 1 p 1 ja Eesti Vabariigi 
vannutatud audiitor Ülle Sikk-Kuusmaa nõus-
oleku Jõelahtme valla 2008. ja 2009. aasta 
majandusaasta aruannete auditeerimiseks, 
Jõelahtme Vallavolikogu 

OTSUSTAB:
1. Määrata Jõelahtme valla 2008. ja 2009. 

aastate majandusaasta aruandeid auditee-
rima Eesti Vabariigi vannutatud audiitor Ülle 
Sikk-Kuusmaa (tunnistus nr 186).

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

______________________________________

25. november 2008 nr 409

Koostööst arendajatega planeeringute 
menetlemisel

Arutanud läbi Tallinna lähivaldade esin-
dajate koostöös ette valmistatud näidis-
lepingud omavalitsuse huvide kaitseks 
ning tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri 
väljaehitamise tagamiseks detailplaneerin-
gute kaudu, lähtudes valla põhimäärusest, 
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Kiita heaks näidislepingutes fi kseeritud 
detailplaneeringute koostamise ja rahasta-
mise põhimõtted vastavalt otsuse lisadele.

2. Vallavalitsusel viia näidislepingutes fi k-
seeritud põhimõtted sisse valla ehitusmää-
rusesse ning võtta need aluseks läbirääki-
mistel ja lepingute sõlmimisel arendajatega. 
Täitmise tähtaeg 1. jaanuar 2009.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

______________________________________

25. november 2008 nr 413

Kostiranna maakorralduspiirkonna üm-
berkruntimiskava elluviimisega tekkinud 
probleemide läbitootamiseks töögrupi 
moodustamine 

Jõelahtme Vallavolikogu 12. septembri 
1996 otsusega nr 61 on kinnitatud Ülgase 
küla Kostiranna maakorralduspiirkonna 
ümberkruntimiskava. Kava elluviimisega on 
tekkinud viimaste aastate jooksul arvukalt 
probleeme. Maareformi edasine Iäbiviimine 
ümberkruntimise piirkonnas eeldab Jõelaht-
me valla, Maa-amet'i ja Harju Maavalitsuse 
ühiseid seisukohti ja soovi tekkinud problee-
mid lahendada.

Lähtudes eelöeldust, Jõelahtme Vallavoli-
kogu

O T S U S T A B:
1. Moodustada Ülgase kula Kostiranna 

maakorralduspiirkonna ümberkruntimiskava 
elluviimisega tekkinud probleemide Iäbitöö-
tamiseks töögrupp.

2. Moodustada töögrupp alljärgnevas 
koosseisus:

2.1. Priit Põldmae - töögrupi juht 
2.2. Tiia Välk 
2.3. Taimi Saarma
3. Töögrupil esitada ülevaade tehtud ning 

ettepanekud edasiste otsuste tegemiseks 
vallavolikogule hiljemalt 25. veebruariks 
2009.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

______________________________________

93 26.12 ELLA JÜRJO Iru küla

89 09.12 LINDA MAISA Manniva küla

84 19.12 EDGAR SILLA Iru küla

83 10.12 LEIDA KEKS Loo alevik

83 15.12 AINO KURGPÕLD Loo alevik

83 29.12 LILIAN PIIROJA Saha küla

82 23.12 ANTS LÄTTI Saha küla

82 23.12 VAIKE OJA Loo alevik

80 10.12 VEERA RAUD Loo alevik

75 06.12 VEERA PÕLDMA Rebala küla

75 28.12 ELLEN ARJASEPP Loo alevik

70 25.12 VOLDEMAR TIMBERG Loo alevik

70 31.12 NEIDA TUISK Kostivere alevik

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE-
GA SAAB TUTVUDA JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA 
KODULEHEL: www.joelahtme.ee 

KOSTIVERE PÕHIKOOLI
toredad õpilased ootavad aktiivset ja kohusetundlikku 
 
HUVIJUHTI ( 0,5 kohta )

Lisaks võimalus saada 0,5 sekretäri kohta.
Tööle asumise aeg 4. jaanuaril 2009. a. 
Kandidaadilt ootame:
1) ametikohale vastavat kvalifi katsiooni,
2) CV,
3) haridust tõendavate dokumentide koopiaid,
4) avaldust.
 
Kontakt: 5225094 või 
Aruküla tee 3 Kostivere Jõelähtme vald
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Liuguksed ja 

garderoobid. 

Köögid. 

Hinnad soodsad. 

Garantii. 

Tel. 50 290 75

Liuguksed ja riidekapid Liuguksed ja riidekapid 
teie soovide ja mõõtude järgiteie soovide ja mõõtude järgi

www.nagusul.ee 5221151

SÄÄSTA KÜTTEKULUDELT 
KUNI 70% 

ÕHKSOOJUSPUMPADE MÜÜK 
JA PAIGALDUS.

HINNAD ALATES 11750,-
TEL: 666 1355

WWW.KODUKLIIMA.EE

Meil on hea meel teatada, et on avatud uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A Rae vald DAF`i Veoautokeskusega ühes hoones.
Teostame teeliikluses osalevate sõidukitele igat liiki ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel kella 8.00-19.00
Ohutut ja probleemideta liiklemist soovivad Alpter Grup`i OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

www.alpter.ee tehno.rae@alpter.ee Telefon 606 4230, GSM 5624 6136

ONNINEN

Taevavärava tee

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS

Peterburi mnt.

Põrguvälja tee

P
õr

gu
vä

lja
te

e

Tartu mnt.

KALEV

PIPELIFE

Kalevi tee

Jü
ri

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

Ääre- ja tänavakivide müük 
ja paigaldus 
Liiv- ja killustikalused 
Paekividest teede ja platside 
rajamine 
Munakivide paigaldus
Kõnniteekividest teede ja 
platside rajamine
Haljastus
Telefon 58118322
veiko.tuurmaa@mail.ee
Koduleht www.tuurmaa.ee

Suurte puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades nagu 
kalmistutel, hoonete läheduses, parkides jm. 
Tel. 7120538, email: douglas.fi r@mail.ee

Oma ilu ja tervise eest hoolitsemine 
on osa täielikust heaolust!

Ilu- ja tervisesalong

Teenused:
Tervisekapsel  Küünetehnik
Solaarium  Maniküür
Soolakamber  Pediküür
Infrapunasaun Kosmeetik
Massaaž  Depilatsioon
Augustamine  Ilusüstid Restylane
Juuksur  Püsimeik
Juuksepikendused Ripsmepikendused

Pakume kinkekaarte! Tee kingitus kallile inimesele!
Tervisekapsel näo- ja kehahooldustega vaid 680.- (enne 850.-)
Püsimeik 3000.- (enne 3800.-)
Oleme avatud E-R 10.00 – 19.00, L 10.00 – 15.00, P Suletud
Asume Mõisa tee 10 (Jüri Ehituskaup, II korrus), Jüri, Harjumaa
Tel 56651057/6080866, www.mivida.ee

Mi Vida¶

OÜ VISARI 
METALLITÖÖD

Metalluksed, 

klaasmetalluksed

Rõdupiirded, trellid 

Metallaiad, -väravad 

Trepid, keerdtrepid

Saunaahjud, veeboilerid

Suitsuahjud, grillid, sepatööd

Tel/fax: 6706917 GSM: 5014504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee 

Raamatupidamisteenus meilt, 
OÜ Abakus Raamatupidamine. 

Uuri lisaks: 
www.abakusrmp.ee, 
info@abakusrmp.ee, 

tel 5083321

REKLAAM


