
Eesti parim puitehitis 
asub Jõelähtme vallas

Eesti parim punase-
kirju lehm Anna elab 
Koplimetsa farmis

Loo raamatukogu 
tähistas poolesa-
jandat juubelit

Valla raamatukogude 
kasutamise eeskiri

Kaberneeme rah-
vas on kõige ak-
tiivsem taotleja 

Tallegg ehitas 
moodsa söödatehase

Jõuluhommik 
Kostiveres

Jõelähtme Lava-
grupp käis Venemaal

Loo perearsti-
keskuse soovitu-
sed gripihoojaks

Projektitaotluste 
tähtajad lähenevad

Jõelähtme 
vallavalitsus ja 
volikogu soovivad 
rahulikke pühi!
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SISUKORD Aja- ja hetkeväärtused
Margus Kirja 
Jõelähtme koguduse õpetaja  

Lõppeva aasta võiks kuu-
lutada põhiväärtuste aas-
taks, sest sel teemal võtsid 
sõna ja arutlesid ajaloola-
sed, sotsioloogid, pedagoo-
gid, ajakirjanikud, isegi mõ-
ned poliitikud ja majandus-
teadlased.  

Millest siis järsku säära-
ne äratundmine ning vaja-
dus põhiväärtuste üle mõ-
tiskleda ja küsida? Arvatavas-
ti ei ole probleem mitte noor-
tes, kes on hukka minemas, 
vaid pigem vanema generat-
siooni enda identiteedikriisis, 
äratundmises, et seisame taas 
lõhkise küna ees, vaatamata 
aastaid kestnud edumüüdile, 
elamisele vaid tulevikule ole-
viku arvel.

Inimene on olend, kes ala-
ti püüdleb millegi poole, mis 
asub kaugel eespool või suisa 
teispool. Ikka on ta igatsenud 
millegi ülima, täiuslikuma ja 
parema järele. Kas aga keh-
tib see ka nüüdisaegse inime-
se puhul? Kas pesitseb igat-
sus temas endiselt või on see 
asendunud püsiva rahuldus-
tundega, mis väärtustab kin-
nisvara, palka, karjääri, rik-
kust, edukust, autosid, televi-
siooni …?

Enese ümber või ka eneses-
se vaadates tundub, et enam ei 
ole seda rahuldust, rahust rää-
kimata. Mitmed märgid viita-
vad sellele, et me ümber valit-
seb rahutus, hetkes ja olevi-
kus elamisest on saanud võlgu 
elamine, me elame käesole-
vat hetke rutakalt, justkui pa-
rema tuleviku arvelt, sest tu-
leb ju rabada tööd (seniks, ku-
niks seda on), kergendamaks 
võlaorjust, hoidmaks soeta-
tud vara. Ometi teame kõik, et 
raha eest võib osta voodi, aga 
mitte und, võib osta ravimeid, 
aga mitte tervist, võib osta su-
laseid, aga mitte sõpru, võib 
osta naisi, kuid mitte armas-
tust, võib osta maja, kuid mit-
te kodu, võib osta meelelahu-
tust, aga mitte rõõmu …

Vaadakem enese ümber! Aja 
defitsiidist kõneleb ka see, et 
koos olles ei suuda me kes-
kenduda kokkutulemise põh-
jusele, vaid üha enam suhtle-
me väljapoole jääjatega, ole-
me sellest viivust eemal ja 
ära. Olgu muretult või mure-
likult mobiiltelefoni, Twitteri, 

MSN-i, Facebooki või mille 
iganes kaudu. Taas üksi jää-
des võib aga vaikus me üm-
ber muutuda kannatamatuks 
ning peletame seda kõiksugu 
olmemüraga.

Inimene ei suuda vaiki ol-
la ja kihutab mööda elurada, 
sest midagi on kadunud, mi-
dagi on puudu – võib-olla on-
gi just sügavaim sisu ja fun-
damentaalsed väärtused me 
elust kadunud. Meeletus ela-
mise krambis püüame haa-
rata ja kokku vedada kõike, 
mis väliselt meenutab elu. Ai-
na enam ja enam vajame suu-
remaid elamusi, käesolevast 
hetkest lahutatud meelt. Näi-
me olevat justkui mülkasse 
vajunud ning hüsteeriline ra-
belemine kisub meid aina sü-
gavamale lõputu põhja poo-
le. Pidev vajumine ning kind-
la toetuspinna puudumine 
muudab meid aina närvili-
semaks. Nii ajame taga just-
kui seda, mille eest samas põ-
geneme, nagu koer oma saba. 
Me ei suuda ega oska peatu-
da, keskenduda hetkele, mil-
les viibime praegu. Me väldi-
me probleeme, ka seda kõige 
põhilisemat – aja lõplikkust. 
Üritame elada igavest elu juba 
siin ja kohe, sukeldudes nau-
dingutesse, eneseteostusse, 
omamiskirge, illusiooni iga-
vesest noorusest, surematus-
se.

Advendi- ja jõuluajaga kaas-
neb alati looduse hääbumi-
ne, uinumine, justkui sure-
mine. Samal ajal, ja mitte ju-
h u s l i k u l t , 
kuulutatak-
se Juma-
la Poja sün-
nist. Oma-
korda keva-
del, kui loo-
dus tärkab 
uuesti sün-
dides, sureb 
Jeesus ristil. Sünd ja surm käi-
vadki käsikäes, alati. Iseasi, 
kas me julgeme seda teadvus-
tada. Kogenud oleme seda aga 
kindlasti, kõik. 

Kui inimene siia maailma 
sünnib, on see ülev hetk, mis 
muudab meid vaikseks ja au-
kartlikuks – tunneme igavi-
ku hõngu, millegi-kellegi uue 
ja salapärase algust. Sama 
juhtub siis, kui oleme lähe-
dase igavikku saatnud – sur-
ma ja igaviku puudutus muu-
dab meid aukartlikuks, mõtli-
kuks. Need kaks sügavat kok-
kupuudet igavikuga määrat-
levad selle, mida inimene ni-

metab ajaks. Nende hetkede 
vahel me elame ning selleks 
ainukordseks eluks vajamegi 
tähendust, mõtet ja väärtusi.

Kristuse sünnipühal ei ole 
erilist mõtet ja tähendust ilma 
risti ning suure reedeta, ilma 
tühja haua ning ülestõusmis-
päeva hommikuta. Üks on tei-
sega seotud, mõtteliselt ja ti-

hedalt. Väär-
tus koorub-
ki sellest, mis 
jääb nende 
hetkede va-
hele.

Ühel päeval 
küsisid paljud 
targalt ühte ja 
sedasama kü-

simust: mis tuleb pärast sur-
ma? Tark naeratas ega vasta-
nud midagi. Tema õpilased-
ki ei saanud rahu ning päri-
sid: kas siis on elu pärast sur-
ma või mitte? “Kas on olemas 
elu enne surma – selles on kü-
simus,” vastas tark.

Jah, inimese suurim väär-
tus seisnebki küsimuses: kui-
das elada elu, mis kestaks iga-
vesti? Kuidas elada elu, mis 
oleks surmast suurem, mis 
võidaks surma? Neile prob-
leemidele järgneb alati ka kü-
simus Jumalast – kas Ta on? 
Kui Jumalat ei ole, siis võidut-
seb ju viimselt surm – kõik 

kaob, miski enam ei püsi. Kui 
aga Jumal on, siis on ka mis-
ki surmast suurem ja tuge-
vam. Küsimus Jumalast on 
alati ka küsimus armastusest, 
sest kui Jumal ei ole armastus, 
siis võib surm ollagi kõige lõ-
puks ning inimhing lõppeda 
ja kaduda. Kui aga Jumal on 
armastus, siis on ka inimesel 
võimalik oma elu väärtusta-
da selle mõtte kaudu. Nii ava-
neb sellele elule siin siht, tä-
hendus ja eesmärk. Küsimu-
sele surmast järgneb küsimus 
armastusest ning meil avaneb 
võimalus valida elu armastu-
ses, valida usk ja teadmine, et 
meid toetatakse ja juhatatak-
se. Ja nii saabki kõik teiseks.

Sügaval metsas elas üks 
vaene metsnik oma perega. 
Kord koputati nende uksele. 
Naine läks avama ja nägi uk-
sel kolme auväärt emandat. 
“Meie nimed on Edu, Rikkus 
ja Armastus,” ütles üks naine. 
“Te võite sisse kutsuda vaid 
ühe meist – otsustage ise, kel-
le valite!” Metsniku naine tuli 
tuppa tagasi, et rääkida asjast 
teistele. “Mina paluksin sisse 
Edu,” pakkus naine. “Siis lä-
heks meie elu ülesmäge ja kõik 
laabuks.” “Ei,” vastas mees, 
“peame seda liiga kaua oo-
tama, meie elu on niigi ras-
ke. Kutsume sisse parem Rik-

kuse, see lahendab kõik meie 
probleemid kohe.” “Kutsume 
sisse ikka Armastuse, ma igat-
sen nii väga just teda tundma 
õppida,” ütles tütar. Vanemad 
jäid mõttesse, pidasid oma-
vahel aru ja otsustasid tütre 
soovi järgida. Metsniku naine 
läks uksele ja teatas: “Me vali-
me Armastuse.” Armastus tuli 
sisse ja tema järel tulid ükstei-
se käest kinni hoides ka Rik-
kus ja Edu. 

Kas inimene on siis lõpli-
kult midagi olulist kaotanud 
ja enesesse vastu võtnud ko-
hatud väärtused? Ei, seda po-
le juhtunud, pole sündinud 
niikaua, kuniks me süda on 
rahutu. Ja rahutust on kõigis 
meis, see väljendub mures ja 
küsimistes, kartuses, väsi-
mustundes, võimetuses pea-
tuda. Lõppeks peitub just sel-
les rahutuses, neis esile kerki-
nud küsimusis lootus ja tervi-
se märk, võimalus meelt muu-
ta ja parandada. Lootusetuses 
sisaldub võimalus uuele loo-
tusele, teistele väärtustele, lu-
nastusele. Sellest kuulutab ka 
jõuluaja rõõmus sõnum: “Är-
ge kartke! Sest vaata, ma kuu-
lutan teile suurt rõõmu, mis 
saab osaks kogu rahvale, et 
teile on täna sündinud Taave-
ti linnas Päästja, kes on Issand 
Kristus.”

Armastus tuli 
sisse ja tema järel 
tulid üksteise 
käest kinni hoides 
ka Rikkus ja Edu.
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Programm Projekti nimi Toetus Aasta ORG Taotleja

Külade arendamine ja 
uuendamine

Jõelähtme rahvamaja 313 900 2004 MTÜ Jõelähtme Vallavalitsus

Külade arendamine ja 
uuendamine

Käspre talu lauda renoveerimine ja külamuuseumiks kohandamine 270 469 2004 MTÜ MTÜ Rootsi-Kallavere 
küla selts

Külade arendamine ja 
uuendamine

Investeeringuobjekti tähistamiseks sümboolika ostmine. Jäähoki väravate 
ostmine. Koogi küla  mänguväljaku atraktsioonide ja tarvikute ostmine 
ning paigaldamine. Koogi küla mängu-ja spordiväljaku muru rajamine ja 
turvavõrgu koos paigaldamisega ostmine

147 028 2009 MTÜ MTÜ Koogitükk

Külade arendamine ja 
uuendamine

Loo aleviku Mängu-ja spordiväljaku rajamine 586 000 2007 MTÜ MTÜ Jõelähtme 
Lastekaitse Selts

Hasartmängumaksu 
investeeringutoetus

Loo KK köögi remont 336 000 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu 
investeeringutoetus

Kostivere lasteaia mänguväljaku ehituse I etapp 170 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu 
investeeringutoetus

Kostivere Noortekeskuse remont 300 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 60 400 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 247 415 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Maardu Fosforiidi heitmete vähendamise kaudu keskkonna seisundi 
parandamine

817 468 2006 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo prüpgila sulgemise I etapp 730 000 2002 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo prügila sulgemistööde lõpp etapp 530 000 2003 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Jõelähtme reostuse likvideerimine 85 000 2004 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Ülgase paekalda uuringud 231 456 2004 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 247 415 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 60 400 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Kostivere aleviku uus reoveepuhasti. 4 500 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Neeme küla katlamaja jääkreostuse likvideerimine 902 700 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Geoloogilise õpperaja rajamine mahajäetud Maardu fosforiidikarjääri servale 
Jõelähtme vallas

78 250 2007 MTÜ Rebala Fond SA

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Ülgase külas peremeheta ohtlike jäätmete likvideerimine 84 500 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi 
investeeringud

Ülgase külas peremeheta ohtlike jäätmete likvideerimine 51 030 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

EAS investeeringud Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine 376 125 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus 

EAS investeeringud Saha kabel – Eesti kultuuripärandi peidetud aare – kavandamise etapp 138 504 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus 

EAS investeeringud Neeme sadama taastamise I etapp – uuringud koos arengustrateegia 
väljatöötamise ning tasuvus- ja teostatavusanalüüsiga

500 000 2006 MTÜ Neeme Sadam MTÜ 

EAS investeeringud
Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil "Avatud õppe- ja 
rekreatsioonikeskuse Meele Vald" rajamise ettevalmistamine 452 435 2008 MTÜ

EELK Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja Kogudus 
MTÜ 

Struktuurifondide 
keskkonnainvesteeringud

Jõelähtme valla Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi 
nüüdisajastamine 

43 283 642 2008 EV OÜ Loo Vesi 

Kokku 26 projekti 55 500 137    

Ülevaade kajas-
tab enim levinud 
investeeringute 
toetusskeeme 
omavalitsusüksus-
tele. Peamiselt on 
tegemist investee-
ringuprojektidega 
või investeeringu 
ettevalmistami-
se projektidega. 
Lisaks kohalike 
omavalitsuste toe-
tustele on kajas-
tatud ka toetused, 
mille fi nantseeri-
mine on otseselt 
omavalitsustega 
seotud, kuigi taot-
leja pole otseselt 
omavalitsusüksus 
(nt külade uuenda-
mine ja areng, ÜVK 
projektid). Ülevaa-
de (mida täienda-
takse jooksvalt) 
hõlmab projekte 
alates 2000. aastast 
kuni 2009. aasta 
detsembrini.
Andmebaasis on 
kajastatud järgmi-
sed programmid:
a) hasartmängu-
maksust regionaal-
sete investeeringu-
te programm; 
b) külade uuenda-
mine ja areng (sh 
külade taastamise 
ja arendamise 
meede 3.5, SA-
PARD 6 meede); 
c) kohalike oma-
valitsuste inves-
teeringutoetused 
(KOIT, KATA, linna-
liste piirkondade 
areng); 
d) Keskkonnainves-
teeringute Keskuse 
keskkonnaprog-
ramm; 
e) Keskkonnainves-
teeringute Keskuse 
poolt vahendata-
vad Euroopa Re-
gionaalarengufond 
ERF (endine ERDF) 
ja Ühtekuuluvus-
fond ÜF; 
f ) Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse 
toetused: ettevõt-
luse infrastruktuuri 
arendamise toeta-
mise programm; 
Phare toetusskee-
mid; piirkonda-
de konkurentsi 
tugevdamise prog-
ramm; piirkondade 
konkurentsivõime 
tugevdamise väi-
keprojektide prog-
ramm; piirkondliku 
arengu kavanda-
mise programm;
g) Euroopa Sotsiaa-
lfondi toetused.

Ülevaade projektitoetustest 2000-2008Aasta 2009
lühikokkuvõte

2009. aasta jaanuaris 
pandi volikogu poolt ame-
tisse uus vallavalitsus.
 Alates 1. jaanuarist 2009 

rakendus meie vallas kor-
raldatud jäätmevedu. 
 Jõelähtme Lavagrupp 

tunnistati Eesti parimaks 
külateatriks. 
 Märtsi alguses toimu-

sid Türgis Ankara linnas 
missivõistlused puuetega 
inimestele. Eestit esindas 
missivõistlustel Alina Pok-
lad Jõelähtme vallast. 
 Riigikogu kultuuriko-

misjon Peeter Kreitzber-
gi juhtimisel tegi ringsõi-
du kaitsealal marsruudil 
Kostivere–Võerdla–Reba-
la–Manniva–Jõelähtme. 
Kõneldi muinsuskaitseala 
väärtustest ja arutati maa-
omanikele tegevuse pii-
rangutest tulenevate kit-
senduste kompenseerimi-
se vajadust. 
 2009. aastal tegid amet-

liku visiidi meie valda mi-
nistrid Helir-Valdor Seeder 
ja Jaak Aaviksoo ning pea-
minister Andrus Ansip. 
 70 aastat tagasi rajati 

Jõelähtme kiriku ette gra-
niidist mälestusammas 
Esimeses maailmasõjas ja 
Vabadussõjas langenute 
mälestuseks.
 Kihelkonnapäevade 

raames ja koostöös Jõe-
lähtme kiriku kogudusega 
algatas Kostivere Selts kau-
ni tava nimega “Kostivere 
mõisa päev”. Loo alevikus 
algatati kogupereürituse 
"Loo lõbus perepäev" tra-
ditsioon.
 Elsa Rikandi kultuuri-

preemia sai Margus Kirja 
ja elutööpreemia Elve Too-
me.
 Linnamäe väljakaeva-

mistel leiti muistne põld ja 
adra künnijäljed.
 Kallavere küla krooni-

karaamat sai Eesti Genea-
loogia Seltsi aastapreemia.
 Neeme küla sai uue las-

teaia. 2009. aasta alguses 
alustas vald hoone kohan-
damist lasteaiaks ja juba 
suve lõpus sai uues majas 
tööd alustada. 
 1. septembril võttis Loo 

kool õpilasi vastu põhjali-
kult remonditud klassides. 
 Harjumaa aasta õpe-

taja 2009 tiitli pälvisid Al-
lar-Reinhold Veelmaa Loo 
Keskkoolist, Tiina Kaasik 
Kostivere Põhikoolist ja El-
vi Hantsom lasteaiast Nee-
me Mudila.
 2009. aastal toimusid 

kahed valimised. Kohali-
kel valimistel olid inime-
sed väga aktiivsed. Sün-
dis laiapõhjaline ja neljast 
osapoolest koosnev koalit-
sioon, mis laseb loota ra-
humeelset, pikaajalist ja 
tasakaalukat vallavalitse-
mist.
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Peeter Puskai  

Oleme veetnud siin hulga 
sooja aega ning tihti on meil 
rahvarohke, sest sõpruskond 
on lai.  

Viimastel aastatel olukord 
meid enam ei rahuldanud, 
sest maja amortiseerus (ehi-
tatud 1980-ndatel) ning ka en-
da vajadused muutusid. Hak-
kasime puudust tundma suu-
remast elutoast ja katusealus-

test terrassidest. Sealt siis mõ-
te.

Asusime otsima variante. 
Vaatasin eelkõige element-
maju, mida on kerge ja kiire 
arendada. Lõpuks nägin noo-
re Eesti firma EasyHome rek-
laami ja see pakkus huvi. 

Tegin Jõelähtme vallavalit-
susele taotlused alates lam-
mutusest kuni ehitusloani. 
Kuna pole viimastel aastatel 
kohaliku võimuga suhelnud, 
tundus algul asi harjumatult 
imelik. Harjudes asjad suju-
sid ning load said vormistatud 

meeldivalt kiiresti. Juunis sõl-
misime ehitajaga lepingu, ok-
toobris võtsime võtmed vastu. 
Nii lihtne see meie ajal ongi! 

Krunt on ligi 2400 m2 suur 
(tekkinud kahe aiandusühistu 
krundi liitmisest). Algselt olid 
välja ehitatud nii elektriliitu-
mine kui ka veevarustus oma 
puurkaevu baasil kolme naab-
ri ühisel ettevõtmisel. Tege-
mist on ühistuga.

Moodulmaja ehitajad paku-
vad valmislahendusi, aga näi-
teks meie soovisime planee-
ringut oluliselt muuta ning 

see töö sai tehtud koos arhi-
tektiga.

Ise ei ole ma ehitusmees, 
seega ei ürita üksikasjalikult 
protsessi kirjeldada. Võin vaid 
öelda, et kogu projekt alates 
majatüübi valikust, selle üm-
berplaneerimisest, materjali-
de ja värvide ning muude la-
henduste valimisest oli huvi-
tav.

Majas on kaetud pinda ca 82 
m2, küte tuleb õhk-õhk soo-
juspumbast. Lahendus on 
funkstiilis ja suurte klaaspin-
dadega, mis avanevad krundi-

le ja päikesele. Maja hubasuse 
kohta ei oska praegu veel mi-
dagi öelda, see selgub siis, kui 
oleme sees elanud. Kuna tege-
mist on suhteliselt suure ava-
tud pinnaga (enamasti klaa-
sist), siis täielikult see müra 
kindlasti ei summuta.

Suvila on ette nähtud suvi-
seks eluks, siin on kaks ma-
gamistuba. Eelkõige suu-
red klaaspinnad eeldatavas-
ti jahutavad nii, et küttearved 
oleksid talvel väga suured. Tu-
levikus oleme mõelnud ka ka-
mina peale. 

 Aja ja kohaga sobiv 
kaasaegne puitarhitektuur 
rikastab meie avalikku 
ruumi, ütles president 
Toomas Hendrik Ilves 
Kumu kunstimuuseumis, 
andes üle 2009. aasta Eesti 
parima puitehitise auhin-
na arhitekt Sten Aderile 
funkstiilis moodulmaja 
eest Jõelähtmes. Riigi-
pea avaldas lootust, et 
puitu hakatakse üha enam 
kasutama ka ühiskondlike 
hoonete loomisel, näiteks 
võiksid puidu kasutamist 
ehitusel soodustada oma-
valitsused. See lisab igale 
linnale omapära, leidis 
president Ilves.
Peale selle, et puithooned 
aitavad kujundada Eestile 
omapärase ning meelde-
jääva näo, on siin veel üks 
mõõde, toonitas riigipea. 
Leides Eesti puidule se-
nisest suuremat kasutust 
meie ehituses, anname 
me tööd oma puidu-
tööstusele. Nii anname 
tööd oma inimestele ja 
võitleme nii meie tänase 
vägevaima vaenlasega, 
üha kasvava tööpuudu-
sega.

President Ilves 
andis üle aasta 
parima puite-
hitise auhinna

Eesti parim puitmaja

Kodumaine tootmine Rasmus Rooks 
sai hea 
tulemuse 

Märt Riisberg on siinkan-
di nüüdisaegseima piima-
tootmisettevõtte juht.

Lõppeval aastal tunnista-
ti Koplimetsa farmis (Aat-
maa AS) elav Eesti punasekir-
ju lehm Anna Eesti parimaks. 
Täpsemalt öeldes ei ole Anna 
Eestis parim, vaid Luigel toi-
munud konkursi “Tõuloom 
2009” punasekirju EHF (eesti 
holstein-friisi) ringi võitja.

Märt Riisberg on enesekin-
del noor mees. Küsimusele, 
kas farmi pidamine ikka ta-
sub ära ja kas EL põllumajan-
duspoliitika annab tulevikuks 
kindlustunde ning pole karta, 
et kõiki toiduained veetakse 
meile peagi mujalt sisse, vas-
tab ta küsimusega, et kui Ees-
ti põllumehed suudavad too-
ta konkurentsivõimeliste hin-
dadega ja kvaliteetset too-
ret, miks siis peaks toiduai-
neid sisse vedama? Ta usub, et 
omamaise toidu tootmise po-
tentsiaal on siinsetel tootjatel 
olemas ja vajab realiseerimist.

“Olen ettevõtte majandami-
ses proovinud ära kasutada 
EL poolt pakutavad toetused. 
Siiski ei pea ma neid toetusi 
ainult põllumajanduse subsi-
deerimiseks. See tähendab, et 
kui AS Aatmaa saab farmi re-
konstrueerimiseks EL-st raha, 
siis saavad sellest otseselt osa 
ehitajad ja seadmete müüjad 
ja kaudselt piima ostjad. Ku-
ni näen veel ettevõtte ja iseen-
da ning ettevõtte kollektiivisi-
seseid ressursse, ei anna hin-
nangut piimatootmise tasu-
vusele. Selge on see, et kolm 

krooni piimaliitri eest on vä-
hem kui viis krooni ja maksja-
le on alati palju ja saajale vähe. 
Heade töötulemuste eelduseks 
on see, et inimesele meeldib 
oma tööd teha. Seega peavad 
neile ka loomad meeldima.”

Märt Riisberg on tööandja 
paarikümnele inimesele

Koplimetsa farm on kaht-
lemata moodsaim, eelmisel 
aastal lõpetati laudakomplek-
si renoveerimine täielikult. 
Uus laut sai katuse alla, teh-
noloogia on lihtne ja kaasaeg-
ne, vabapidamisel peetavad 
loomad tunnevad end puhtas 
ja avaras hoones silmanähta-
valt mõnusalt. Lehmade lõas-
tamata pidamine on viimas-
tel aastakümnetel kiiresti le-
vinud. Selle pidamiseviisi pu-
hul lüpstakse lehmi lüpsiplat-
sil. Võrreldes lõaspidamisega 
võimaldab lõastamata pida-
mine loomadel rohkem liiku-
da, see lihtsustab ka söötade ja 
allapanu jaotust ning sõnniku 
eemaldamist. 

Lehmi on üle kahesaja ja 
teist samapalju noorkarja. Re-
kordlehmade suguvõsalugu 
on Märt Riisbergi sõnul järg-
mine.

“Meie lehmade järelkasv tu-
leb oma karjast. Sperma vali-
takse parimate turul saada-
olevate pullide omast. Valikul 
lähtutakse pulli põlvnemisest. 
Pulli hinnatakse tema tütarde 
järgi: tütarde piimatoodang, 
välimik jms. Kasutatakse nii 
kodumaist kui ka importsper-
mat. Ega me rekordtoodanguid 
taotlegi, nii 8000–9000 kg aas-

tas tuleb lehma kohta keskmi-
selt. Nimetatud piimatoodan-
guga lehm lüpsab keskeltläbi 
neli laktatsiooni ehk aastat. 

Põhisöödaks on silo ja hein, 
mis on valmistatud kohapeal 
kasvavast rohust. Ka suurema 
osa jõusöödaks minevat tera-
vilja kasvatame ise. Lisaks os-
tame rapsikooki, mineraalai-
neid ja piimaasendajaid.

Märt Riisberg lõpetas 1993. 
aastal Eesti Põllumajandusüli-
kooli agronoomiateaduskon-
na, aastatel 1991–1993 prak-
tiseeris ja töötas Soomes va-
hetusüliõpilasena. Oli Lapp-
eenranta lähedal Taipalsaa-
re valla asendustalunik (free-
day worker, maatalouslomit-
taja). Selles ametis oli taluni-
kele puhkuseandja mitme-
kümnes majapidamises. Töö 
seisnes nii liha- kui piimaveis-
te talitamises, alates sõnniku 
koristamisest lõpetades lüps-
mise ja lüpsiseadmete puhas-
tamisega. Samuti sai tehtud 
põllu- ja metsatöid. Ja loomu-
likult mängis ta kohaliku valla 
meeskonnas võrkpalli. Vahe-
pealsed kaksteist aastat 1994–
2006 ei olnud tööks üldsegi 
mitte põllumajandus. 

2006. aastal naasis Märt 
Riisberg, et tegeleda kõige kee-
rulisema maaettevõtlusega, 
kus peab ühes isikus olema nii 
agronoom, tõuaretaja, insener 
kui ka keskkonna asjatund-
ja. Võttis üle Koplimetsa far-
mi juhtimise ja majandab se-
da igas mõttes Euroopa kesk-
misel tasemel. 

Koplimetsa farmis käis 
Merike Metstak.

Eesti koolinoorte küm-
neliikmeline kergejõusti-
kukoondis käis koolinoor-
te maailmameistrivõist-
lustel Gümnasiaad 2009, 
mis toimus Kataris, Araa-
bias.

Koolinoorte jõukatsumi-
sed toimuvad iga nelja aas-
ta tagant nagu olümpia-
mängudki. Eesti koondis 
võitis kolm medalit: kulla, 
hõbeda ja pronksi. Rasmus 
Rooks võitis küll kaugus-
hüppe eelvõistluse tulemu-
sega 7.30, kuid lõpptulemu-
sena jäi siiski viiendaks.

100 meetri jooksus oli 
Rasmus Rooks 36 osavõtja 
seas üheksas isikliku rekor-
diga 11.03. 

Praegu valmistub Rasmus 
2010. aastal Kanadas toimu-
vateks juunioride maailma-
meistrivõistlusteks. 

Aasta kõige paremaks 
saavutuseks tuleb pidada 
Eesti täiskasvanute meist-
rivõistluste pronksme-
dalit kaugushüppes. Ras-
mus Rooks on 17-aastane ja 
kümnekordne Eesti noor-
te meister nii kergejõustiku 
mitmevõistlustel kui ka ük-
sikaladel. 
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Tiia Välk 
Vandjala ja Loo külavanem

Ilmus raamat “Jõelähtme 
kihelkonna, Kostiferi mõisa
Wandjala ja Loo külade aja-
loost ja vaatamisväärsus-
test”.

Raamat on värviline, 33 le-
hekülge + kaaned, tiraaž 1000 
eksemplari. See sisaldab mit-
meid ajaloolisi kaarte Vandja-
la ja Loo küladest, fotosid, üle-
vaadet külade kaugemast aja-
loost, legende, muistendeid. 

Raamatu koostamisel on 
kasutatud Jõelähtme valla, 
EAS-i, kohalike inimeste ja et-
tevõtjate abi. Sisu pani kokku 
MTÜ Säästvat arengut toetav 
Jõelähtme ja seltsing Vandjala 
muinasküla. Raamatu kujun-
das Katrin Tammesson Koo-
gi külast, raamat on trükitud 
trükikojas Printbest OÜ Kasp-
ri nõustamisel Rootsi-Kallave-
re külast.
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Kadi Truuleht

Istun tugitoolis, kaetud 
sooja päevatekiga, rüüpan 
sõõmu kuuma aroomiteed, 
heidan pilgu kummutil põ-
levatele küünaldele, kuu-
lan taustal kõlava jõulu-
muusika meloodiaid ning 
juba lendabki mõte tagasi 
täna hommikul Kostiveres 
toimunud imearmsale jõu-
luhommikule…

Mis võiks olla veel toredam, 
kui advendihommikul ärga-
tes ning aknast välja vaada-
tes avaneb imeline vaatepilt 
öö jooksul meie alevi radade-
le maha sadanud lumivalgest 
jõuluvaibast! Just nõnda kau-
nist jõuluhommikut me oma 
salajastes soovides silmas pi-
dasimegi. Olgu tänatud need 
toredad päkapikud, kes meie 
soovid ja parimad unistused 
täide viisid!

Mõisas meie oma 
jõulukohvik

Kell on pool kümme hom-
mikul ning juba särisevad 
mõisa jõulukohviku pliidil 
esimesed maitsvad pannkoo-
gid. Tulele seatakse jõuluglö-
gi ning nagu imeväel ilmuvad 
kohvikuletile Kostivere mem-
mede ja noorte perenaiste 
valmistatud küpsetised. Valik 
söögi- ja joogipoolisest on se-
davõrd ahvatlev, et sunnib ju-
ba söödud hommikusöögist 
hoolimata istet võtma ning 
kõike oma maitsemeeltega 
proovima – mmm…, see oli 
maitseelamus omaette!

Lummatud jõulukohvi-
ku atmosfäärist, pean plaani 
osa saada kõigest, mis sel jõu-
luhommikul mulle pakkuda 
on. Järgin jõuluaroomi ning 
suundun üles mõisa keerdt-

repist. Trepil ning teise korru-
se fuajees tervitan meelolu-
kaid päkapikke – suuri ja väi-
keseid, poisse ja tüdrukuid! 
Rõõm kohtumisest sel mõisa 
jõuluhommikul on ehe ja soe. 
Mulle ulatatakse käsi ning 
üheskoos naeratades liigume 
käsitöötubade poole. Pärale 
jõudes on esimest valikut üs-
na raske teha – kas valmista-
da esmalt lindude söögimaja, 
meisterdada oma kätega kau-
nis jõulukaart või suunduda 
hoopis jõuluvana postkonto-
risse. Kes ikka oskaks lange-
tada nõnda rasket otsust nii 
mitme toreda ja vahva tege-
vuse vahel?! 

Jõuluvana postkontor
Lupsti avastan end siis-

ki esmalt jõuluvana postkon-
toris, kus pärlikeede, punas-
te lipsukestega ning särava-
te jõulutuledega kuusk päl-
vib minu imetleva tähelepa-
nu. Põgus pilk ümbritsevale 
ning juba olengi lapsemeelne 
– püüan meelde jätta toas as-
keldavate päkapikkude nime-
sid, veerin kokku jõuluvana 
aadressi, leian kiirelt jõulu-
vana postkasti, sirvin jõulu-
raamatuid ning maitsen pä-
kapikkude valmistatud ma-
gusaid piparkooke. Ja ega siis 
mina ei olnud tol hommikul 
ainus, kes jõuluvanale kir-
ja kirjutas – peapäkapikk Ra-
mo sõnul käis jõuluvana post-
kontorist läbi palju-palju tore-
daid lapsi nii Kostiverest kui 
ka meie naaberküladest. Kõik 
lapsed ja lapsemeelsed, ikka 
sooviga postitada veel enne 
pühi jõulutaadile tervituskiri 
ühes fantaasiarikaste jõulu-
kingisoovidega. Uurides pä-
kapikkudelt, mis on sel aastal 
laste kõige eelistatumaks kin-
gisooviks, ei anna päkapikud 
ühest vastust – kingisoovid 
on tõepoolest piiratud vaid 
meie endi fantaasiaga. Kes 

unistab flöödist, kes villastest 
sokkidest, kes väikesest kas-
sipojast. Kiri oma jõulusoovi-
dega postitatud, suundun ise-
teadlikult järgmise käsitöö-
toa poole.

Teater, kontsert ja 
käsitöötoad

Uksele jõudes hingan sü-
gava sõõmu aroomiküünal-
de hõngu. Tuppa sisenedes 
pelgan alguses küll iseenda 
saamatust jõulukaartide val-
mistamise osas, ent imetle-
des nööridel olevaid näidis-
jõulukaarte ning suure pi-
ka laua taga askeldavaid nae-
rusilmseid peresid, saan ins-
piratsiooni ja pealehakkami-
se julgust. Leian koha nen-
de hulgas ning valmistan ise, 
omaenda kätega uskumatult 
kauni jõulukaardi – just sel-
lise, mis tehtud südamega, 
mõeldes jõuludele ning mulle 
kallile inimesele. Jagan rõõ-
mu ka kõikide nendega, kes 
said tol hommikul hakkama 
puust nikerdatud ning maali-
tud nagidega (lipsude või ehe-
te jaoks) või kes valmistasid 
hoopis oma kodumajale pui-
dust plaatidest ja värvidega 
maalitud lindude söögimaja. 
Avatud käsitöötoad pakkusid 
toredat askeldamist igas eas 
ning igas vanuses inimesele. 
Ise- ja üheskoos tehtud, häs-
ti tehtud!

Jõuluaskeldused käsitöö-
tubades toimetatud, kutsus 
meeleolukas jõulumuusika 
mind ja paljusid teisi mõisa 
saali poole. Pole midagi vah-
vamat kui hullata ja hüpel-
da koos päkapikkudega tem-
poka jõulumuusika saatel – 
just seda me üheskoos tegi-
me! Suurele tantsupõranda-
le mahtus palju toredaid lapsi 
ja vahvaid jõulutegelasi. Jõu-
lukuuse taustal särasid kaa-
salööjad, keda omakorda toe-
tas rõõmsameelne ja kaasa-

elav publikum. 
Ja kui tunduski, 
et enam ei jak-
sa, siis juhatati 
sind kohe suju-
valt järgmisele 
huvitavale te-
gevusele – ni-
melt päkapi-
kujahile! Pei-
detud päka-
pikke otsides 
said selgeks 
m õ i s a r u u -
mid ning võis 
kogeda po-
sitiivset leid-
misrõõmu. 

Jõuluaja 
kauneim 
elamus

Kuigi võiks 
arvata, et saa-
dud emotsioo-
nid jõuluvana 
postkontorist, 
jõulukohvikust 
ja käsitöötuba-
dest on piisav 
kogu järgnevaks 
jõuluperioodiks, 
siis ei – sellega 
jõuluhommikul 
ei piirdutud! Pä-
rastlõuna jõulu-
hõngulises Kosti-
vere mõisas pak-
kus kauni jõu-
lukontserdi Kos-
tivere kooli las-
te ja noorte esitu-
ses ning imetoreda 
jõuluetenduse Kos-
tivere lasteteatri poolt. Need 
kõik on elamused, mis niisa-
ma lihtsalt ei unune.

Neid ridasid kirjutades mär-
kan end naeratavat. Mõtlen 
kõikidele nendele inimeste-
le, kes aitasid seda jõuluhom-
mikut ette valmistada ning 
kes olid abiks selle läbiviimi-
sel. Suur-suur tänu teile kõi-
gile! Minu suunurkades särab 

jõulupäike ka siis, kui mõt-
len Kostivere ja meie naaber-
külade inimestele, kes tulid 
jõuluhommikust osa saama. 
Loodan, et toimunud jõulu-
hommik pakkus täpselt neid 
emotsioone ja muljeid, mis 
loovad igatsetud jõulutunde 
ning jätkuva vajaduse koos-
olemise järele.  

Imeilusat jõuluaega meile 
kõigile!
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Mis tehtud, 
mis teoksil?
Merike Metstak

Vallavalitsus on asunud 
tõsiselt tööle ja praegu on 
kõige suurem ülesanne 2010. 
aasta eelarve menetlemine.

Esimeses järjekorras esitas 
Jõelähtme Vallavalitsus pro-
jektitaotluse struktuurfon-
dist 4,8 miljoni krooni saami-
seks, et leevendada töötust. 
Projekti vallapoolne omaosa-
luse finantseering on 480 tu-
hat krooni. Kui projekt otsus-
tatakse rahuldada, siis viiakse 
see ellu kahe aasta jooksul. Ni-
metatud projekti raames saab 
võtta inimesi tööle heakorra- 
ja remonditöödele ning neile 
on võimalik sedakaudu maks-
ta palgatoetust. 

Kui 31. detsembril 2008. a oli 
Tööturuametis registreeritud 
30 374 töötut, mis moodustab 
4,7% tööjõust vanuses 16 aas-
tat kuni pensioniiga (3,6% töö-
ealisest elanikkonnast vanu-
ses 16 aastat kuni pensioniiga), 
siis 30. novembri 2009 seisuga 
on Eestis registreeritud 84 178 
töötut. Meie vallas on 289 re-
gistreeritud töötut. 

Neeme tee peab saama 
korda

Maanteeamet otsustas järg-
misel aastal rekonstrueerida 
Ruu-Ihasalu maantee. Selle-
ga seoses esitas Maanteeamet 
vallale projekteerimistingi-
muste taotluse. “Esialgse plaa-
ni kohaselt ei olnud planee-
ritud ehitada kergliiklusteed. 
Meiepoolsete vajaduste selgi-
tamise järel on nüüd projektis 
ka kergliiklustee rajamine Ruu 
külast Neeme. Ollakse valmis 
küll teed projekteerima, kuid 
mitte rahastama,” täpsustas 
vallavanem Andrus Umboja.

Kostivere jõuluhommik

Ilmus uus raamat
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Kaberneeme rahvas 
teeb kõigile silmad ette

Kohaliku omaalgatuse programmist

Lõppeva aasta kaks nägu

Merike Metstak

Harju maakonna kohali-
ku omaalgatuse programm 
(KOP) jagab raha kaks kor-
da aastas, kevadel ja sügi-
sel.   

Taotluste hulk ja konku-
rents taotlejate vahel on lõp-
peval aastal hoogsalt kasva-
nud. Häid ideid ja rahataot-
lusi nende elluviimiseks tu-
leb komisjonile üha rohkem, 
sõelale jäämine muutub üha 
pingelisemaks. Teisalt vaa-
datuna on masu kodani-
kuühenduste elavnemisele 
kahtlemata kaasa aidanud. 
Külaseltsi või muud ühen-
dust projektipõhiselt tege-
vuses hoida on suur ja teine-
kord täistööaega nõudev te-
gevus. 

Lõppeval, 2009. aastal olid 
meie valla kodanikuühendu-
sed aktiivsed.

Nagu ikka, tehti taotlusi 
rohkem, kui neid rahastati. 
Alates 2006. aastast on toe-
tatud meie valla 20 projek-
ti. Aktiivsemad on olnud Ka-
berneeme rahvas kuue pro-
jektiga ja Vandjala nelja pro-
jektiga. Sealhulgas on Kabe-

reeme külaselts kirjutanud 
viis projekti (2008. a kaks 
projekti ja 2009. a kolm pro-
jekti). 

Tänavuses kevadvoorus 
toetati Jõelähtme valla küla-
dest laekunud kaheksat pro-
jekti, sügisvoorus nelja pro-
jekti.  

Põhiliselt on toetust taot-
letud ja saadud ühistegevu-
seks vajalike vahendite ost-
miseks, trükiste väljaand-
miseks ning kodukoha vii-
damajanduse korrastami-
seks.  

Kaberneeme külaselts on 
KOP vahenditega teinud kül-
la infokaardi, internetikodu-
lehe ja valmistanud talude-
le puidust nimesildid. MTÜ 
Kaberneeme Klubi ostis oma 
tuletõrjeautole varikatuse. 

EELK Luterliku Kiriku Jõe-
lähtme Püha Neitsi Maarja 
kogudus aga talletas ajaloo-
pärandina vihikusse Jõeläht-
me kihelkonna naiste rahva-
rõivaste ilu.

Kokku toetas riik ajava-
hemikul 2006-2009 Jõeläht-
me kodanikuühenduste ko-
halikke algatusi ligi 500 000 
krooniga ja vald tagas oma-
osaluse rohkem kui 60 000 
krooniga.

Programmi eesmärk on 
kohalik areng ja piirkonda-
de konkurentsivõime kasv 
läbi kogukonna kaasamise 
ja tugevdamise.  

Taotluste vastuvõtt toimub 
kaks korda aastas – jooksval 
aastal seisuga 1. oktoober ja 1. 
aprill. 

Taotleda saavad linna- ja 
maapiirkondades tegutsevad 
mittetulundusühingud, siht-
asutused ja seltsingud (v.a lin-
naseltsingud), mis pole asuta-
tud kohaliku omavalitsuse või 
riigi osalusel.

Hindamiskomisjon eelistab 
toetada projekte, mille reali-
seerimine tugevdab külaelani-
ke koostöö ja koosotsustamise 
traditsioone kohaliku arengu 
ja piirkonna konkurentsivõi-
me kasvu huvides. 

Toetatavateks tegevusteks 
on: 
• kohalik areng ja piirkondade 
konkurentsivõime, sealhulgas
- kogukonna arengukava koos-
tamine;
- kohalikku arengut ja omaal-
gatust käsitlevate analüüside 
ja uuringute läbiviimine;
- kohaliku arengu ja omaalga-

tuse alaste koolituste, infopäe-
vade korraldamine;
- kohalikku arengut ja omaal-
gatust käsitlevate materjalide 
trükkimine;
• kohaliku ajaloopärandi ja 
traditsioonide väärtustamine, 
sealhulgas
- kodu-uurimuslike materjali-
de koostamine ja trükkimine;
- ajaloolist või kultuurilist 
tähtsust omavate sündmuste 
ja paikade ning nendega seo-
tud tähtpäevade tähistamine;
- kohalikul kultuuri- ja ajaloo-
pärandil põhinevate ürituste 
korraldamine;
• kohaliku elukeskkonna pa-
randamine, sealhulgas
- heakorratööd;
- avalikuks kasutuseks mõel-
dud objektide rajamine ja kor-
rastamine (spordiplatsid,  kok-
kutulekukohad jne);
- avalikuks kasutuseks mõel-
dud ehitiste või nende osade 
hooldusremont;
- kohalikku majanduslikku 
aktiivsust, tööhõivet ja uute 
oskuste omandamist stimu-
leerivad tegevused;
- ühistegevuseks või avalikuks 
kasutuseks vajalike vahendite 
soetamine. 

Toetuse abil tehtud inves-
teeringud peavad olema põh-
jendatud ja projekti tegevus-
tega seotud ja kasutuses ole-
ma vähemalt viis aastat või kui 
kasulik eluiga on väiksem, siis 
sellel ajaperioodil.

Näited hindamiskomisjoni 
poolt toetatud tegevustest:
• küla arengukava koostamine 
– 25 000 krooni; 
• diktofoni ost, intervjuude 
tegemine ja digitaliseerimi-
ne, DVD-de valmistamine – 
13 650 krooni; 
• lauamängude ost, koolitus 
uutele liikmetele – 5000 kroo-
ni;
• keraamikaahju, savi ja gla-
suurvärvi ost, koolituse kor-
raldamine – 25 000 krooni;
• lava seinte ja katusematerjali 
ost ja paigaldus, puidukaitse-
vahendi ost – 25 000 krooni;
• talusiltide valmistamine ja 
paigaldus – 23 780 krooni;
• õppevahendite ost, koolituse 
korraldamine – 17 263 krooni;
• ühisüritusteks elektriklave-
ri ja lisatarvikute ost – 13 700 
krooni;
• heakorratööd, külaplatsi 
elektrivarustus – 25 000 kroo-
ni;

• murutraktori ost, talgupäeva 
korraldamine – 25 000 krooni,
• istekohtade, kergvarjualu-
se ja spordirajatiste ehitus – 
25 000 krooni;
• väliüritusteks kahe telgi, pin-
kide ja laudade soetamine – 
25 000 krooni;
• valgustite ost ja paigaldus, 
näituse korraldamine – 12 153 
krooni;
• külakeskusesse mööbli, laua-
mängude ja tantsumattide ost 
– 11 359 krooni;
• varikatuse ost ja paigaldus – 
25 000 krooni;
• seltsimaja põrandamaterja-
li soetamine ja remonditööd – 
24 444 krooni;
• multimeediaprojektori ost, 
kinopäeva korraldamine – 
19 800 krooni;
• külakeskusele õhksoojus-
pumba ost ja paigaldus – 
19 500 krooni;
• ürituste telgi ost, koristus-
talgute korraldamine – 8000 
krooni;
• materjalide ost esinemisriie-
te õmblemiseks – 8406 krooni;
• õmblusmasina ja käsitööma-
terjalide ost, koolituste, näitu-
se ja infopäeva korraldamine – 
19 790 krooni.

Jaak Nairismägi
Rebala külavanem

Käesolev aasta jääb mulle 
meelde kahesuguste sünd-
muste poolest. Ühest kül-
jest meenutan seda kui kur-
ba aastat. 

Mitte probleemide tõttu 
majanduses, vaid pealiskaud-
sel vaatlusel pisiasja (ent üle-
homsesse vaadates väga olu-
lise seadusemuudatuse) tõt-
tu ehitusseaduses. Kui Tei-
se maailmasõjaga kaasnenud 
okupatsioon võttis inimestelt 
eraomandi ära de jure, kuid de 
facto oli endiselt võimalik oma 

heinamaadel heina niita, loo-
mi karjatada või metsas käia, 
siis Eesti Vabariigi taassünni-
ga kaasnenud omandireform 
jagas suure osa neist maadest 
inimestele, kes olid n-ö pum-
ba juures, pumba lähedal või 
lihtsalt pumba määrdeks. Ja 
mitte ainult inimestele, vaid 
isegi erafirmade tarvis võe-
ti maad vägisi, seda ka Rebala 
külas. Kuigi esiisade väljaoste-
tud taludest ja nende maadest 
jäeti omanikele vaid riismed, 
oli see ikkagi oma. Uus ehitus-
seadus võtab aga peremehelt 
viimasegi võimaluse olla pe-
remees, kuna enam ei lubata 
ehitada koerakuutigi, ilma et 
omanik sekkuks bürokraatia 

masinavärki ja jääks siis loot-
ma vaid koduvalla ja meie ko-
halike puhul ka muinsuskait-
seametnike heasoovlikkuse-
le. Õnneks võib Jõelähtme val-
la spetsialiste siinkohal vaid 
kiita, et neil on süda õige ko-
ha peal ning nad on jalgade-
ga rohkem maa peal, kui on 
seda seltskond Toompeal. Ent 
mõru maik jääb endiselt suhu, 
sest peremees, kelle huvides 
on tagada oma majapidami-
se jätkusuutlik areng, on su-
rutud kerjuse seisusesse, kes 
ise nagu polekski enam pädev 
võtma vastu OMA KODU puu-
dutavaid otsuseid. Kas seadu-
se loojad üldse mõtlesid selle 
peale, mis toimub nende ini-

meste hinges, kes on pannud 
müüki oma külades asuvad 
põlistalud sooviga kolida ku-
hugi kaugemale metsade kes-
kele, kus puuduks järeleval-
ve ja saaks endiselt olla pere-
mees, otsusta-
da oma tege-
miste üle? Vä-
gisi tekib kü-
simus, kust 
peaksime leid-
ma oma hin-
ges selle unu-
nema kippu-
va patriotis-
mitunde riigi vastu, kes on ai-
nult paarikümne aasta jooksul 
võtnud eraomanikult de fac-
to rohkem, kui seda tehti terve 

pika okupatsiooniaja jooksul 
ja kes tänavu võttis selle vii-
masegi – inimese iseotsusta-
mise õiguse tema oma kodus.

Õnneks on igal medalil ka 
teine külg – just raskused suu-

rendavad kü-
la kog u konda-
des ühtsustun-
net, ajendavad 
koos tegema 
asju, mida va-
rem eraldi teh-
ti, võimalda-
vad inimesel ta-
juda oma või-

malusi muuta riiki paremaks. 
Usun, et selle tunde tugevne-
mist on paljude külade elani-
kud märganud mõtte- ja töö-

talgutel. Siinkohal ongi so-
biv kiita Rebala küla elanik-
ke, kelle koostöö tulemusena 
on meil nüüd bussiootepavil-
jon. Kõige rohkem soojendab 
südant noorte osalemine kü-
laliikumises ja küladele omas-
te probleemide lahendamisel 
omal initsiatiivil, soov vastu-
tada ja teha midagi ühiskonna 
heaks. Tundub, et raskused tä-
hendavad meie riigi jaoks mu-
rede asemel ka uusi võimalu-
si ja kodanikuühiskonna tu-
gevnemist. Sest riik, see oleme 
meie ise. Just seda kokkukuu-
luvuse tunnet on vaja rohkem 
kui maid, metsi või koerakuu-
te, selles tundes on jõud, mil-
lega liigutatakse mägesid. 

Õnneks võib 
Jõelähtme valla 
spetsialiste kiita, 
et neil on süda 
õige koha peal. 

Nehatu küla 
üldoosoleku teade

Nehatu küla 
üldkoosolek toimub 
teisipäeval, 
22. jaanuaril kell 18.00. 
Kokku saame Nehatu 
mõisa hoovis. 
Päevakorras on 
külavanema valimi-
sed.

Lisainfo Mart Käit, 
tel 5275353

Loo aleviku arengukava 
Arengukava koostamiseks 
moodustab eestseisus 
töögrupi, mille tööst ootame 
osa võtma kõiki aktiivseid 
alevikuelanikke.
Töögrupis osalemiseks 
palun registreeruda hiljemalt 
31.12.2009 meiliaadressil 
andrus.sepp@joelahtme.ee 
või telefonil 5168787. 

Andrus Umboja
Loo alevikuvanem 

Andrus Sepp
MTÜ Loo

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu käis Soomes õppereisil Leader-meetme rakendanist uurimas. 
Pildil on näha laudana kasutusel olnud hoone rekonstrueerimine külamajaks.
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Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 

MTÜ-d Põhja-Harju piirkonnas jätkusuutlikumaks

Näiteid toetatud investeeringuobjektidest  NEesmärk
Tallinnas elab 30% Eesti 

rahvastikust, Eesti 4433 külas 
elab vaid 20% elanikest.

Madala asustustiheduse 
tõttu eriti maapiirkonnas ei 
tasu teenuste osutamine ära 
ning maapiirkond alalise elu-
keskkonnana on väheatrak-
tiivne. Elukvaliteedi paranda-
mine (sh infrastruktuur, tee-
nuste parem kättesaadavus) 
on maaelanike arvu säilimi-
se ja kasvu seisukohast olulise 
tähtsusega. 

Küla sotsiaalse infrastruk-
tuuri parandamise seisuko-
halt on oluline eelnevate prog-
rammide raames alustatud ja 
külaelanike ühiseks tegevu-
seks mõeldud ühiskondlike 
ehitiste ja muude rajatiste kor-
dategemise jätkamine. 

Meetme eesmärgid on
• omaalgatuse, koostöötah-
te ning sotsiaalsete suhete tu-
gevdamine;
• külade elukeskkonna säilita-
mine, taastamine ja kvaliteedi 
parandamine;
• sotsiaalse infrastruktuuri 
arendamine;
• maapiirkonna kultuuripä-
randi säilitamine, taastami-
ne ja kvaliteedi parandamine 
(sh külade ja põllumajandus-
maastike ilme parandamine 
ja korrastamine);
• uudsete lahenduste leidmi-
ne teenuste kättesaadavuse ja 
jätkusuutlikkuse parandami-
seks.

Toetust võib taotleda
mittetulundusühing, siht-

asutus (taotluse esitamise 
ajaks tegutsenud vähemalt 
kuus kuud) või maapiirkonnas 
tegutsev kuni keskmise suu-
rusega ettevõtja.

Toetust antakse 
investeeringuobjekti 
abikõlblikust 
maksumusest
- mittetulundusühingule ja 
sihtasutusele kuni 90% (Tal-
linnaga piirnevas vallas kuni 
70%); 
- maapiirkonnas tegutseva-
le väikese suurusega ettevõt-
jale kuni 70% (Harjumaal ku-
ni 60%);
- maapiirkonnas tegutsevale 
keskmise suurusega ettevõt-
jale kuni 60% (Harjumaal ku-
ni 50%).

Maksimaalne toetus ühe 
taotleja kohta on kuni 938 796 
krooni aastas ja kuni 4 693 980 
krooni kogu programmipe-
rioodi jooksul.

Mida toetatakse?
Toetust võib taotleda maa-

piirkonna elukeskkonna aren-
damiseks tehtavate järgmiste 
tegevuste jaoks: 
• seltsimaja, kultuurimaja, 
spordisaali vms avalikuks ka-
sutamiseks määratud hoone 
või selle osa ehitamine, sinna 
sisustuse ostmine;
• seltsimaja, kultuurimaja, 
spordisaali vms avalikuks ka-
sutamiseks määratud  rajati-
se rajamine või parendamine, 
sinna sisustuse ostmine;
• mängu- või spordiväljaku 
vms avalikuks kasutamiseks 
määratud vaba aja veetmise 
rajatise rajamine või parenda-
mine;
• külaplatsi (lõkkeplats, kii-
geplats),  matka-, tervise- või 
õpperaja vms avalikuks ka-
sutamiseks määratud rajatise 
rajamine või parendamine;
• paadisilla, ujumiskoha vms 
teistele isikutele kasutamiseks 
avatud rajatise rajamine või 
parendamine;

• küla tutvustava püsiviida ja 
kaardi ostmine ja paigalda-
mine;
• sporditarvikute, Eesti rahva-
riiete, muusikariista või heli-
tehnika ostmine;
• infopunktiks sobiva hoone 
ehitamine, sellesse sisustuse 
ja infotehnoloogiaseadmete 
(riist- ja tarkvara) ostmine;
• multifunktsionaalse teenin-
duskeskuse ehitamine (saab 
taotleda üksnes MTÜ või SA);
• niisuguse kasutuses mit-
teoleva ja taaskasutuseks so-
bimatu põllumajandusliku 
ehitise lammutamine, mis 
on kantud riiklikusse ehiti-
registrisse ehitise kasutami-
se otstarvete loetellu koodide 
12710–12719 või koodi 24224 
alla;
• toetatava tegevuse osa võib 
olla MTÜ või SA kavandatava 
investeeringuobjektiga kaas-
nev tellitud projekteerimis-
töö, projekteerimiseks vajalik 
ehitusgeoloogiline ja -geodee-
tiline töö; ehitustööle omani-
kujärelevalve tegemine;
• toetuse avalduse (määruse 
lisa 1), piirkondliku arenguka-
va lühikokkuvõtte (määruse 
lisa 2) ning neis esitatud and-
meid tõendavate dokumenti-
de koostamiseks tellitud töö 
ja teenus;
• kavandatava investeeringu-
objektiga kaasnevad elektri-
võrguga, veevarustusvõrguga, 
küttesüsteemiga ja telekom-
munikatsiooniga liitumuse 
tasud.

Taotluste vastuvõtu aeg ja 
koht 

Taotlusi võetakse vastu 
28.12.2009–25.01.2010 PRIA 
maakondlikes teenindusbü-
roodes.

Koostas Lembit TuurLembit Tuur

5.–6. detsembrini toimus 
Põhja-Harju piirkonna MTÜ-
de eestvedajatele 2-päeva-
ne koolitusreis.

Rae vallas tegeleb koolitus-
tegevusega MTÜ Alustame Al-
gusest ja kuna selle koolitaja-
na olen korraldanud mitmeid 
õppesõite MTÜ Kodukant 
Harjumaa rahvale, siis leidsi-
me Põhja-Harju Koostöökogu 
juhatuse liikme Arno Kanni-
kesega, et järjekordse koolitu-
se sihtgrupiks võiks olla Põh-
ja-Harju MTÜ-de eestvedajad. 
Koostööpartneriteks tulid li-
saks MTÜ Põhja-Harju Koos-
töökogule veel Rae Vallavalit-
sus ja MTÜ Kodukant Harju-
maa. Nemad panid oma õla al-
la rahaliselt.

Koolitusreisi eesmärk oli an-
da MTÜ-de esindajatele iga-
külgset infot rahastusvõima-
lustest läbi erinevate projek-

titaotluste koostamise ning 
kohtuda teiste maakondade 
MTÜ-de esindajatega, et va-
hetada kogemusi ja saada uu-
si entusiastlikke ideid MTÜ-
de tegevusteks. Et sõit ei kes-
taks kaua ega igavalt, siis jagas 
koolitaja juba sõidul punktist 
A punkti B õpetussõnu, kuidas 
planeerida oma aega, et olla 
efektiivsem ja oma eesmärki-
de täitmisega toime tulla.

Esimesel õppepäeval külas-
tasime Järva-Jaanis asuvat Va-
natehnika Varjupaika, mis te-
gutseb tänu entusiastlikule 
eestvedajale Tuve Kärnerile. 
Sealt sõideti edasi Olustvere 
mõisa, kus tutvuti mõisa tege-
vustega. Tore oli vaadata ruu-
me, mis olid remonditud tänu 
rahastamisele mitmete pro-
jektide kaudu. Olustvere mõi-
sa lähedal asub Olustvere tä-
hetorn. Jälle koht, mis on kü-
lastajatele avatud tänu entu-

siastlikule eestvedajale, füü-
sikaõpetaja Oskar Noorkõivu-
le. Sealne poolteist tundi möö-
dus väga kiiresti. Paljud julge-
mad tegid kaasa “inimkatsed”, 
mis selgitasid piltlikult ja väga 
huvitavalt füüsikalisi nähtusi.

Ööbimiskoht oli ette näh-
tud Nuusta-
kul. Iga õp-
pimine käib 
ju käsikäes 
lõõgastuse-
ga. Kõik oli 
kontrolli all 
ning järgmi-
sel hommi-
kul olid osa-
lejad väga 
ärksate nä-
gudega ootamas uut loengut, 
mille teemaks olid rahastus-
võimalused. Meiega liitus ka 
Valgamaa ettevõtlik naine Ai-
li Keldo, kelle õlgadel on aas-
taid olnud nii Valgamaa Kodu-

kandi juhtimine, MTÜ-de ju-
hendamine ja nüüd ka Leader-
tegevus. Kuna meie õppegru-
pi üheks rahastajaks oli Põhja 
Harju Koostöökogu ehk Lea-
der, siis oli väga huvitav esi-
tada Ailile küsimusi, mis üld-
se on Leader-tegevus, mida ta 

annab selles lii-
kumises osale-
jatele jne.

Nu u s t a k u l t 
lahkudes kü-
lastasime San-
gaste seltsi-
maja, kus sai-
me heatahtliku 
kadesta m ise-
ga vaadata re-
monditud ava-

raid ruume ja kuulata seda, 
kui palju aitab Sangaste valla-
valitsus kaasa nii tegevuste ra-
hastamisele kui ka maja ülal-
pidamisele. Ning samuti ka se-
da, kuidas neil on läinud pro-

jektitaotluste koostamisel ja 
pärast tegevuste elluviimisel.

Tagasiteel koju kuulasid osa-
lejad kolme ja poole tunni väl-
tel koolitaja väga informatiiv-
set juttu sellest, kuidas korral-
dada MTÜ-de tegevust, mil-
liseid projekte võiks kirjuta-
da, miks on vaja raamatupida-
mist ja veel palju muudki vaja-
likku.

Tulemas on sama kooli-
tustsükli kolmas koolituspäev, 
mis toimub Rae kultuurikes-
kuses (kuupäev ei ole veel pai-
gas) auditoorse õppena. Sel-
lel päeval räägime finants-
planeerimise osatähtsusest 
MTÜ-des, raamatupidamise 
aastaaruande koostamisest, 
MTÜ-de seadusandluse poo-
lest ja õigussuhetest. Kui keegi 
veel tahab osaleda, siis on see 
võimalik. Neil, kes koolitusrei-
sil ei osalenud, on vajalik in-
vesteerida sellesse õppepäe-

va 150 krooni. Huvi korral võt-
ta ühendust – info@alustame-
algusest.ee.

Õppereisil osales kokku 36 
inimest. Tagasisidelehtedelt 
võib lugeda, et osalejad hinda-
sid õppereisi väga vajalikuks ja 
selle korralduslikku poolt väga 
kõrgelt ning on ootamas või-
maluse korral uut väljasõitu.

Seepärast täname veel kord 
rahastamise eest alljärgne-
vaid toetajaid:

MTÜ-d Põhja-Harju Koos-
töökogu – Leader rahastus

Rae Vallavalitsus
MTÜ Kodukant Harjumaa – 

KOP-i rahastuse projekti toel  
“Enesemüük kui MTÜ-de el-
lujäämise üks alustalasid”

Marianne RosenfeldMarianne Rosenfeld,
Koolitusreisi eestvedaja-

koolitaja, MTÜ Alustame Al-
gusest juhataja, MTÜ Kodu-

kant Harjumaa tegevjuht

827 487 krooni Avaliku infopunkti ehitus Pühajõe külas Toila vallas.

365 740 Helitehnika komplekti ostmine. Mänguväljaku hooldamiseks trimmerniiduki WT 190  
ostmine. Mänguväljaku rajamine koos piirdeaiaga. 

558 420 Koeru valla Salutaguse küla Kurnu künka laululava renoveerimise eelprojekt. Kurnu 
künka laululava renoveerimine. Laululava rekonstrueerimise ja tantsuplatsi esise 
elektrivalgustuse montaaž.

938 796 Sutlema külas seltsimaja ehituse I etapp. Sutlema külas seltsimaja ehituse I etapi arhi-
tektuuriline projekteerimistööde maksumus.

829 181 Maidla seltsimaja kõrvalhoone rekonstrueerimine.

938 796 Leesi rahvamaja renoveerimise III etapp.

231 516 Pikva seltsimaja elektriprojekti koostamine. Pikva seltsimaja elektrisüsteemi rekon-
strueerimine ja valvesignalisatsiooni paigaldamine.

685 313 Kernu staadioni välisvalgustuse elektri paigaldamine. Kernu staadionile infotahvli 
valmistamine. Omanikujärelvalve tegemine Kernu staadionil.

938 700 Kose-Uuemõisa külakeskuse II korruse rekonstrueerimine (III etapp).

131 940 Madalseikluspargi platvormide ja elementide ostmine ja kinnitamine Voose küla-
platsile. Voose külaplatsi topograafi line mõõdistamine.

880 154 Infosildi valmistamine. Investeeringutoetuse rahastustaotluse koostamine. 
Tammneeme mänguväljaku ehitamine (486 m2).

147 028 Sümboolika ostmine investeeringuobjekti tähistamiseks. Jäähokiväravate ostmine. 
Koogi küla mänguväljaku atraktsioonide ja tarvikute ostmine ning paigaldamine. 
Koogi küla mängu- ja spordiväljaku muru rajamine ja turvavõrgu ostmine ja paigal-
damine. Koogi küla mängu- ja spordiväljakule dokumentatsiooni koostamine. Koogi 
küla spordi- ja mänguväljakule korvpallikonstruktsiooni ostmine. Projekti tegemine 
Koogi küla mänguväljakule.

803 052 Skate-pargiga väljaku rajamine (minirampide, valgustuse, korvpallikonstruktsioonide, 
kiikpingi, pargipingi, keevispaneelaia paigaldus) Habaja külas. Taotlusdokumentide ja 
arengukava lühikokkuvõtte koostamine ja vormistamine.

139 918 Ahisilla rokikoolile helitehnika ja muusikariistade ostmine. 

150 000 Lilli külas laudahoone lammutamine.

938 796 Lilli külale seltsimaja- ja spordihoone ehitamine.

651 427 Saue valla keskkülade vabaõhulava (koos tantsuplatsi ja istepinkidega) I etapi ehita-
mine. Saue valla külade põhiprojekti koostamine.

329 400 Ellamaa Külaarenduskeskuse akende ja uste vahetus koos paigaldusega.

938 796 Tammiku kunstikeskuse rekonstrueerimise I etapp (konstruktiivse osa ja katuse raja-
mine).

937 362 Elektrijaotusvõrguga liitumine. Suusa- ja terviseraja, juurdepääsutee ja parkla 
ehitamine. Terviseradade elektritööde projekteerimine. Terviseradade geodeetilised 
mõõdistused. Terviseradade projekteerimine. Toetustaotluse koostamine MTÜ Vana-
mõisa Suusaklubile. Vanamõisa külas infopunkti ehitamine.

938 796 Viinistu külale investeeringu sümboolika tegemine. Viinistu külas asuva tööstushoone 
renoveerimine ja spordisaaliks kohandamine.

Koolitusel räägime 
raamatupidami-
se aastaaruande 
koostamisest, 
MTÜ-de seadus-
andluse poolest ja 
õigussuhetest.
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Ilmar Sirkas – põline metsamees Harjumaa parim terviseedendaja

Lugu ja pidu

Riigimetsa majandami-
se keskus (RMK) loodab pea-
gi oma loodusvahtidele ja 
metsnikele saada seadus-
liku järelevalveõiguse, et 
metsades toimuval tõhusa-
malt silm peal hoida. 

Mõnes mõttes tähendaks 
see tosin aastat tagasi suure 
käraga kaotatud sajanditeva-
nuse metsavahistaatuse taas-
tamist.

Ilmar Sirkas, kas teid võib pea-
gi metsavahiks nimetada? 

“Vaevalt keegi enam suu-
dab ja tahab metsavahi staa-
tust taastada. Metsa järeleval-
ve funktsioon anti üle Kesk-
konnainspektsioonile ja ne-
mad peaksid selle ülesande-
ga toime tulema. Metsniku ja 
metsavahi vahele ei saa kui-
dagi võrdusmärki panna, ku-
na piirkonnad on erinevad ja 

ka ülesanded. Kui metsavahil 
oli vahtkonna suurus 500 kuni 
1000 hektarit ja enamasti met-
savahid ka elasid oma vaht-
konna territooriumil, siis tä-
na on metsniku tööpiirkond 
keskmiselt 10 000 hektarit ja 
see koosneb paljudest lahus-
tükkidest. Kui metsavahi üles-
andeks oli metsavalve, tule-
valve ja metsas toimuvate töö-
de korraldamine (ka teostami-
ne), siis praegusel metsnikul 
on põhiülesandeks tööde pla-
neerimine, raielankide eral-
damine ja vastuvõtmine. Põ-
list riigimetsa on meie vallas 
umbes 4900 ha, millele lisan-
dub reformimata riigimetsa-
maa ning kõige lõpuks muidu-
gi ka veel erametsamaad.”

Millega metsamees peamiselt 
hõivatud on? 

“Kui rääkida metsnikest, siis 
suur osa ajast möödub metsas: 
raielankide eraldamine, lan-

kide vastuvõtmine, metsakul-
tuuride inventeerimine, kütte-
puulankide näitamine klienti-
dele jne. Praegusel ajal tuleb 
tegelda ka jõulukuuskedega. 
Aeg-ajalt tuleb ära koristada 
metsa toodud prügi. Palju ae-
ga kulub autoroolis, kuna va-
hemaad on pikad (minu halla-
ta on ka Viimsi valla metsad). 
Suur osa ajast kulub ka arvuti-
tööle. Teised metsamehed te-
gelevad raiete korraldamisega 
(praaker), metsakultuuride ja 
noorendike hooldusega (met-
sakasvataja), puidu müügiga 
(logistik), kuivendussüsteemi-
de ja teede hooldusega (metsa-
parandaja). 

Millised on metsamehe jõulu-
soovid? 

Soovin et jõulud tuleks val-
ged ja et kõik oma kuuse met-
sast üles leiaksid. Rahulikke 
jõule kõigile!

Küsitles Merike Metstak

l-
e-
i-
b
a. 

daa 
e--
a--
a--
)..
i--

e--
gaa 

aa 
t-

ga 
i-

a--

u--

l-
t-

kee

kkkk

Katrin Paldermaa
Harjumaa Tervisenõukogu liige 
ja TEL koordinaator

8. detsembril toimus 
Harjumaa Terviseedenduse 
tänuüritus, mis oli suuna-
tud tervist edendavate las-
teaedade ja tervist eden-
davate koolide juhtidele ja 
tervisemeeskondade esin-
dajatele.

Aastalõpuüritusel täna-
sid ja tunnustasid võrgustiku 
lasteaedu ja koole tubli, sihi-
pärase ja eesmärgistatud töö 
eest Harju Maavalitsuse ter-
viseedendaja Kerli Tamm ja 
Tervise Arengu Instituudi ter-
viseedenduse peaspetsialist 
Siivi Hansen. Mulle kui üri-
tuse moderaatorile läks sü-
damesse meie kõigi, nii laste 
kui töötajate tervise väärtus-

tamine ning hoolimine, mär-
kamine ja tunnustamine just 
igapäevatöös.

Tihti nähakse pigem seda, 
mis on halvasti või tegema-
ta ja unustatakse pühendu-
mus, südamlikkus, sõbralik-
kus, tublidus. Meie ümber on 
inimesi, kelle südameasjaks 
on läbi aastate olnud lapsed 
ja kaastöötajad.

Esmakordselt korraldas 
Harju Maavalitsus  Harjumaa 
Ter v i s e -
n õ u k o -
gu poolt 
konkurss 
“ P a r i m 
t e r v i s e -
e d e n d a -
ja 2009”. 
K a n d i -
d e e r i d a 
said kõik 
t e r v i s e -
edenduse 
v õ r g u s -

tikku kuuluvate lasteaeda-
de ja koolide töötajad. Harju-
maal on 13 tervist edendavat 
lasteaeda, kandidaate esita-
ti 7. Tervisenõukogu valis väl-
ja kolm parimat lasteaeda ja 
kooli. Loo lasteaia Pääsupesa 
tervishoiutöötaja Veera And-Veera And-
ressonresson pälvis oma pikaaegse, 
ääretult pühendunud ja ees-
märgistatud tegevuse tule-
musena tiitli “Parim tervise-
edendaja 2009”. Palju õnne, 

Veera! 
T ä n a n 

kõiki arm-
said kol-
leege, soo-
vin ime-
ilusat ja 
rahulikku 
j õ u l u a e -
ga. Külas-
tagu teid 
kõiki Ter-
visepäka-
pikk!

Mart Johanson
Rebala Fond

Ühel läinudsuvisel läm-
bel õhtul kõndisin mööda 
turistide poolt sissetallatud 
rada Rebala küla taguste ki-
vikalmete vahel. 

Ikka nendesamade, mida 
Lastekangruteks kutsutak-
se. Oli vaikne. Eemalt, Piiteri 
maantee poolt kostis küll kat-
kematu automootorite müra, 
aga sellegipoolest oli vaikne. 
Inimese aju on osav ja paind-
lik. Inimese meel kergesti pe-
tetav. Mis ebameeldiv, mis 
ebaoluline, on hõlpsasti välja-
lülitatav. Jah, nii on. Peale mi-
nu oli seal veel mõni üksik kär-
bes, kusagil hüüdis üksik ronk 
ning paar uimast parmu tiir-
les kohusetundlikult ümber 
mu pea. Seal kusagil on prügi-
mägi. Ja sealt edasi…

See on kummaline ja eriline 
paik. Keset lagedat maad oled 
äkki täiesti üksi. Ei ühtegi ini-
mest, ei ühtegi maja… Siinsa-
mas kõrguvad segipööratud 
paekivivallid, mis koos sügava 
karjääri, mõistatusliku kalme-
välja ja muinaspõldude piire 
märkivate kiviaedadega moo-
dustavad kummalise ja omal 
veidral moel kokkukuuluva 
terviku. Siin asuks nagu piir 
kahe maailma vahel. Müüti-
line keeruilm siinpoolsuse ja 
sealpoolsuse vahel. Kuristik, 
mille ületamine võib teha tar-
gaks ja nägijaks või vastupidi 
– tummaks, pimedaks ja kur-
diks.

Siin saan äkki täie teravu-
se ja selgusega aru, mida tä-
hendab esivanemate kaitse ja 
hool. Mind valdab häbi.

Vaid kakskümmend aastat 

tagasi laulsime hümne vaba-
dusele. Nõudsime õigust esi-
isade maale. Tundsime rõõmu 
ja uhkust oma sügavate juurte 
üle. Istusime päevi ja nädalaid 
arhiivides, et siduda kokku 
katkenud järjepidevuselõng, 
et taastada kaotatud väärikus. 
Ja nüüd?! Mis on meiega juh-
tunud, et esiisade hauad, mis 
peatasid võõrvõimu süüdima-
tu laiutamise, on äkki muutu-
nud kasututeks kivihunniku-
teks. Mis on juhtunud, et esi-
vanemate kultusekivid kutsu-
vad meis esile heal juhul vaid 
irooniapuhanguid, kui seda-
gi...?

“Tõll, Tõll, tõuse maast, 
vaenlane on maal!” öeldud 
Saaremaal ja Tõll ajanud en-
nast rinnust saadik jo välja, 
aga vaenlasi ei olnud, sestsaa-
dik ei tõusnud Tõll enam mit-
te.

Kas meiega läheb samuti? 
Meie esivanemad olid veen-

dunud, et asja, olevuse või 
nähtuse tundmine annab 
teadjale-tundjale võimu selle 
nähtuse või olevuse üle. Ja vas-
tupidi – nähtus või olevus, kel-
le või mille päritolu, tekkimist 
ei teatud, allutas enesele ini-
mesed. Sellest veendumusest 
võrsusid laulud ja lausumised, 
mis aitasid teadmist elus hoi-
da. Neid anti edasi põlvest põl-
ve ning tagati seeläbi side üle 
põlvkondade. Oldi üks tervik-
lik kogukond – lahkunud ja 
elavad. Lahkumine siit ilmast 
ei tähendanud ometi lahku-
mist oma perekonnast, hõi-
must, rahvast.

Oli aeg, kus eestlane, öeldes 
‘lugu pidama’, mõtles sõna ot-
seses mõttes loo pidamist, loo 
hoidmist. Oli au hoida lugu. 
Oli au saada oma loole hoid-

ja. Nüüd on sellest saanud for-
maalne viisakus. Me kirjuta-
me oma kirjade lõppu “lugu-
pidamisega”, teadvustamata, 
mida me tegelikult ütleme. Et 
oleme võtnud kohustuse lugu 
hoida ja kohustuse oma sõna 
pidada…

Kui nüüdsel ajal tähendab 
pidu enamasti meelelahutust, 
lahti laskmist, unustamist, siis 
meie esivanematel oli asi risti 
vastupidi. Pidu oligi hoidmi-
ne. Oli hoidmise viis. Kui pidu 
sai peetud, oli hoidmine hoi-
tud…

Ja nii ongi – me ei tea lugu! 
Ja kui ei tea lugu ja ei saa ka lu-
gu hoida, ei saa lugu pidada… 
Meis ei ole lugupidamist!

Nüüd, pea pool aastat hil-
jem, hingedeaja lõpul ja jõu-
luaja alguses tõden taas, et 
sellest suveõhtust on jäänud 
mind saatma häbisegune süü-

tunne. Midagi on tegemata. 
Midagi on valesti.

Kas kalmulistele on vaja 
meid, elavaid? Seda ma ei tea. 
Aga nüüd ma tean, et mulle on 
vaja neid. 

Ostan bensiinijaamast ühe 
kalmuküünla, pistan taskusse 
ning sõidan Lastekangrutele.

Õhtu on pime ja tuuline. Va-
narahvas teab rääkida, et kui 
hingedeajal on tuuline, on 
hinged rahulolematud. Pime-
das koperdades, poolenisti kä-
sikaudu rühin kivikalmeteni. 
Süütan kalmuküünla ning so-
bitan selle lahtiste paekivitük-
kide vahele. Soh, rahu!

 Tagasi Jõelähtme poole sõi-
tes mõtlen, et kas poleks tore, 
kui kõigil neil unustatud ja ei 
tea kellele kuuluvatel kalmetel 
põleksid küünlad. Vähemalt 
kord aastas. Hingedeajal. Siis 
ka tähed taevas näeksid, et re-
valaste maal on lugu peetud. 

Läksin kurna kukutama,Läksin kurna kukutama,
hõbeõuna veeretama,hõbeõuna veeretama,
lahti läksid haua uksed,lahti läksid haua uksed,
haua uksed, kalmu kaaned.haua uksed, kalmu kaaned.
Seal nägin oma isada,Seal nägin oma isada,
seal nägin oma emada,seal nägin oma emada,
kuldakangasta kuduvat,kuldakangasta kuduvat,
hõbelõnga lõksutavat.hõbelõnga lõksutavat.
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Jõelähtme 
kihelkonnna 
Vandjala küla 
Aara talu lugu
Ajalooline ülevaade kuni 
1880. aastani

1688. a on Kostiferi mõisa 
kaardil Kostivere küla all Ara 
Tenno.

1714. a kirikuraamatus on 
Ara Tenno Kostivere all Kuu-
sikol (1688. a on Kuschiko ta-
lu Kostivere küla kaardil ole-
mas).

1732. a vakuraamatus on 
Ara Tenno nagu kõik teisedki 
Wainjalla ja Kostivere küla ini-
mesed kirjas Parasmäe all.

1713.–1765. a kirikuraama-
tus on Kostivere all kirjas Ara 
Tenno, Ara Tomas ja Liso, nen-
de lapsed Juhan, Sander, Ten-
no, Liso, Jüri.

1766/1767. a ilmub Wainjalla 
küla nimi uuesti esile kiriku-
raamatus Ara Tenno nimega. 
Seega võib arvata, et Ara ni-
mi koos Tennoga on jõudnud 
Wainjalla külla.

1777.–1805. a kirikuraama-
tus on Ara nimi koos pereme-
he ja perega juba paikne: Ara 
Hans ja Krõõt, Juhan, tema 
ema Ann, Tomas, sulane.

1782. a  hingeloendites on 
Wainjall külas Aral vabadike-
na kirjas Ara Hans (58 a vana), 
tema naine Gret (40 a) ja nende 
poeg Thomas (0,5 a).

1794/1795. a hingeloendites 
on Wainjall külas Aral kirjas 
Ara Hans, tema naine Greet 
ja poeg Thomas, Hansul taga 
märge “Parasmäele“.

1810.–1838. a kirikuraama-
tu andmetel on Wainjala külas 
Aral (ring ümber tõmmatud 
ja Lo kirjutatud) kirjas Tõnno 
Matsom, Sepa Tooma pg, sün-
dinud 1803. a, tema naine Liso 
(endise mõldri Andrei Adam-
soni tr., 21 a vana, abiellus 
1828. a), nende lapsed Mina 
1830, Andres 1832–1837, Mii-
na Elisabet 1834–1836, Maar-
ja 1837.

1811. a hingeloendites (loen-
dati mehi) Wanjal külas mär-
get Ara kohta pole.

1839.–1853. a kirikuraama-
tu andmetel on Wainjall kü-
las Aral kirjas: Peter Petrow 
Bataschkow 1795, tema nai-
ne Kai 1792–1844. Jüri Pander-
mäe 1821, läks 1840. a vene us-
ku.  

1816. a hingeloendites on 
Wanjala külas Arral kirjas Ar-
ra Peter Petrow (57 a vana), te-
ma naine Marri (50 a), nende 
poeg Peter (31 a) ja tema nai-
ne (26 a), nende pojad: Al-der 
(12 a), Sachcar (suri 1813), 
Gregori (5 a), Wassili (2 a).

1826. a hingeloendites on 
Wanjalla külas Aral (Kerral) 
kirjas Kerra Toma Peterow 
(surnud 1817. a 58 a vanuse-

na), tema naine Marry Boris-
sowa (63 a), nende pojad: Was-
sili (15 a) ning Peter (41 a) ja te-
ma naine Marry Iwanowa (39 
a), pojad: Al-der (22 a), Grego-
ri (15 a), Wassili suri 1820. a, Il-
ja (6 a).

Juurde on tulnud Paras-
mäelt Andrei Aleksejw (40 a), 
tema naine Alonia Jackowna 
(41 a) ja nende pojad Stepan 
(11 a) ja Aleksei (0,5 a). Samuti 
on nr 10 alt tulnud Kuzma Pet-
row (33 a).

1834. a hingeloendites on 
Wainjala külas Aral kirjas: Ara 
Peter Petrow Bataschkow (su-
ri 1817. a 58-aastasena), te-
ma naine Maria (68 a), esime-
ne poeg Peter Petrow (49 a) ja 
naine Kay (48 a), nende pojad: 
Al-der, suri 1828. a, tema naine 
Ewa (29 a), Jegor suri 1828. a, 
Wassili 1820. a, Ilja (14 a). Teine 
poeg, Wassili Petrow Batach-
kow (26 a), Ewa ja Al-deri poeg 
Sachkar (2 a).

1835. a on Jõelähtme kihel-
konnas nimede panemine, 
Wainjall külas Aaral on kir-
jas Peter Petrow Bataschkow, 
Fedor Stepanowi liini järgla-
ne, perekonnanime numbri-
ga nr 2, tema naine Maria, te-
ma poeg Peter Petrow ja naine 
Kai ning Peteri ja Kai poeg Il-
ja. Teine poeg Wassili Petrow 
ning Kai ja Peteri surnud po-
ja A l-deri naine Ewa ja nende 
poeg Sachkar.

1850. a hingeloendites on 
Wainjal külas Aaral kirjas 
Hinrich Hindrikow Tomin-
gas (47 a) , tema naine Awdotja 
(44 a), nende pojad Chari-
ton (22 a), Pawel (16,5 a), Iwan 
(14 a) ja tütred Leonora (18 a), 
Feodotia (10 a), Maria (10 a), 
Natalija (4 a). 

Peter Petrow Bataschkow 
surnud 1843. a, tema poeg Il-
ja (30 a) naisega Natalja (25 a), 
nende lapsed Nadezda (1 a) ja 
Sergei (4 a), Kai ja Al-der Ba-
taschkowi pg Sachkar on 18 a. 

1858. a hingeloendites on 
Wainjal külas Aaral kirjas 
Hinrich Hindrikow Tomingas 
(54,5 a), tema naine Awdot-
ja Wassiljewna (51,5 a), nen-
de tütred Maria (17,5 a), Natal-
ja (11,5 a), nende pojad Pawel 
(24 a), Iwan (21,5 a), Chari-
ton (29,5 a) ja tema naine Tru-
to Jaani tr (32 a), nende lapsed: 
Iwan (4,5 a) ja Wassili (2,5 a).

Ilja Petrow Bataschkow 
(37,5 a) ja tema naine Natalia 
(32,5 a), nende tütred: Nadezda 
(8,5 a) ja Anna (3,5 a) ning nen-
de pojad Sergei (11,5 a), Anton 
(1 a). Alder ja Ewa poeg Sachk-
ar Bataschkow suri 1853. a.

1880–1908 Aaral
Alates 1878. a hakkas Kosti-

feri mõisa omanik paron von 
Rosen sõlmima tulevaste põ-
listalude peremeestega os-
tu-müügikontrahte. 1868. a 
Vandjala küla kaardil on Kos-
tivere mõisast lahku mõõdis-
tatud põlistalude hulgas nr 10 
all ka Aara, mille ostis 1880. a 
Mart Hanso (1846) poeg Pran-
gel. Mart ja Marri (1849) (Trei-
feldt) Prangel tulid Jõeläht-
me kihelkonda Jüri kihelkon-
nast Pajopää mõisast, kaasas 
tütar Aliine (sünd 1875 Pajo-
peal, ristivanemateks Jüri ja 
Krõõt Prangel, Hinrik Prangel) 
ja Maria Anette (sünd 1877 Pa-
jopeal, ristiisaks Hinrek Pran-
gel). Vanemad lapsed Ann ja 
Jürri olid Aarale tulles surnud. 
Aaral sündis perre veel kaks 
tütart: Liisa Johanna sündis 
1881. a Kostivere mõisas Wain-
jalla külas. Käis leeris 1899. a 
Jõelähtme kirikus,1907. a abi-
ellus Kuzma talust pärit Kons-
tatin Bataschkoviga, oli Sa-
lu talus perenaine. Anette 
sündis1885. a Kostivere mõi-
sas Wainjalla külas, käis lee-
ris 1903. a Jõelähtme kirikus, 
abiellus 1907. a, minu vana-
ema Briida mäletamist möö-
da, läks tagasi Pajopeale Raja 
tallu perenaiseks. 

Mart Prangeli pärinemine.
Isa Hans Jürri poeg Pran-

gel sündis ja elas1802–1870. a 
Pajopääl, ema Marri Prangel 
sündis Moick-s 1804. a. Abi-
elluti 1826. a. Mart oli peres 
kuues laps. Mardi õed-ven-
nad olid Abram 1828 (küm-
me last!), Jürri 1830 (kolm last), 
Jaan 1834 (neli last), Maile 
1836, Hinrik 1844, Mart 1846 
(viis last).

Marri Prangeli (Treifeldt) 
pärinemine.

Isa Jürri Treifeldt sündis 
1825. a Moick-s, ema Ann Trei-
feldt sündis 1825. a Pajopääl. 

Abielluti 1846. a. Marri oli 
esimene laps (1850 Leno, 1853 
Edwi, 1856 Ann, 1858 Juhhan 
A 1885 Trino Urmann Lagedil, 
1863 Maile, Leno A 1875.a. Jür-

ri Hio Rantelilt,  Ann  A 1879 
Jacob Turro Rosenhagenist).

Ajalooarhiivi AIS otsingus-
se sõna “Prangel“ sisse lüües 
veendusin, et vana Aara Mart 
oli väga kange mees, usin prot-
sessija ja õiguse taganõud-
ja. Käis pidevalt kohut kõigi-
ga. Elfriede Rosalie Bachfeld-
ti mälestustest on meeles, et 
Mart kasvatas vilja ja ostis seda 
kokku. Vili olevat Maardu mõi-
sas viinaks tehtud ning linnas 
maha müüdud. Samuti on üks 
ähmane mälestus August Oja-
põllu poolt, et kui vanaisa lin-
nast koju tuli, oli ta maja uk-
se jalaga lahti löönud ja kuld-
rublad mööda põrandat jooks-
ma visa-
nud, ise 
uksel mõ-
nuga mu-
heledes.

1884. a 
võttis Mart 
P r a n g e l 
endale tal-
lu seakar-
juseks Jac-
kob Sa-
m u e l 
Bachfeld-
ti, kes olla 
olnud väga töökas noormees. 
Kirjade järgi on Jacob Samuel 
Bachfeldt sündinud Nehhatu 
vallas 1867. a Priidik Bachfeld-
ti pojana. Suguvõsa juured tu-
levad Väo mõisast.

1895. a annab Mart Prangel 
oma esiktütre Aliine Jacob Sa-
muelile naiseks. Siit algab mi-
nu teine põlv Aara talus – te-
gemist on minu vanavanaisa-
ga ja vanavanaemaga. Nende 
lapsed:

1896. a sündis Jacobi ja Alii-
ne perre esikpoeg August (rah-
vas tunneb teda Kasemetsa 
Kustina). Abielus Aliine Saar-
markiga. Suri 1978. a, maetud 
Jõelähtme kirikuaeda.

1899. a sündis Martin, kes oli 
minu vanaisa. Esimene abi-
elu Juuli Toomiga Parasmäelt 
Nigula talust ja teine abielu 
Maardu külas elanud Elfriede 
Rosalie Aggoraiujaga, kelle 
juured olid Anijal. Suri 1946. 

a vangilaagris. Mõlemad mae-
tud Jõelähtme kirikuaeda, ki-
riku akna alla.

1902. a sündis Johannes 
(tuntakse Seapaju Jussina). 
Abiellus Zinaida Bataschkovi-
ga Kuzmalt. Suri 1954. a. Mõle-
mad on maetud Jõelähtme ki-
rikuaeda.

1905. a sündis Eduard, tema 
naise nimi oli Veera.

1908. a sündis Maria Anet-
te (kutsuti Karjamaa Man-
niks). Abiellus 1923. a Al-der 
Mätlikuga Kärmu külast Kär-
sa talust. Teine abielu oli Prii-
dik Noolega (Friedrich Nor-
bek). Suri 1984. a, maetud Pär-
namäele.

Mart Prange-
li naine Marri 
suri 25.12.1902. 
a. 1907. a kirju-
tab Mart Pran-
gel testamen-
di oma vani-
male elus ole-
vale lapsele 
Aliine Mardi 
tr Bachfeldti-
le. Alla on kir-
jutatud XXX. 
1908. a läks 
Aliine Maria 

Anettet süles hoides appi oma 
poegadele rasket asja tõst-
ma, mille tagajärjel tekkis si-
semine verejooks ning ta suri. 
Viis väikest last jäi ilma ema-
ta. Aliine maeti Jõelähtme kal-
mistu tagumisele surnuaiale.

1898. a abiellus Maria Anet-
te Prangel August Karli poeg 
Kammiga (1876) Maardu mõi-
sast.

1907. a abiellus Liisa Johan-
na Prangel (1881) Konstatin 
Bataschkowiga Vandjala kü-
last. Koos peeti Lehmja kõrt-
si. Mõlemad on Jüri khk hin-
gekirjas 1895–1928. a. Ka Ane-
te Prangel (1885) abiellus 1907 
ja läks tagasi Jüri kihelkonda 
Lehmjale.

1909–1940 Aaral
Elu Aaral aga tahtis eda-

sielamist ja tööd ärategemist. 
1. juulil 1909. a toimus Alii-
ne Bachfeldti vara jagamine ja 

Jacob Samuelile abiellumiseks 
loa andmine. Aara talu lapsed 
said endale võõrasemaks Lee-
na Wilgergi (sünd 1859 Mätt-
lik), kes olnud väga hea ema 
oma kasulastele. 1920. a Mart 
Prangel suri ja maeti oma nai-
se juurde Jüri kiriku kalmistu-
le. Kaks venda, Martin ja Au-
gust, ei suutnud omavahel Aa-
ra talu jagada. August oli seda 
meelt, et tema isatalu lõhku-
ma ei hakka. Tegid põllu poo-
leks ja harisid kumbki oma 
poolt. August sai hiljem Vaba-
dussõjas osalemise eest maad 
Kostiveres Kasemetsal.

Martin Bachfeldt abiel-
lus Hans Jüri poeg Toomi 
(sünd1852) tütre Juuliga (sünd 
1900), kes kasvas üles Nigula 
talus Parasmäel.

 
Elfriede Rosalie, Martini tei-

ne naine, elas Maardu külas 
oma tädi Hiie Leena juures ja 
oli sel ajal Maardus Truumal 
tüdrukuks. Juula suri noorelt 
kopsutiisikusse. Peale Juula 
surma tõi Martin Briida Aara-
le ja võttis naiseks 1927. a sep-
tembris. Arst ütles minu vana-
isale, et tema organism peab 
sellele tiisikusepisikule vas-
tu, aga haiguse võib ta päran-
dada oma lastele. Ja nii see oli-
gi. Kolm last surid väga noorelt 
ja kaks poega ei elanud kuue-
kümneseks. 

Elfriede Rosalie Aggoraiuja 
Bachfeldt oli minu vanaema. 
Ta sündis 13.01.1903 Maardu 
mõisas ja suri 01.12.1998 Maar-
du linnas. Maetud on ta Jõe-
lähtme kiriku surnuaeda, ki-
riku akna alla, oma laste juur-
de. Elfriede Rosalie ema Ma-
ria (Ado ja Mari tütar) Aggorai-
uja Velga juured tulevad Ani-
jalt ning tema õed olid Maardu 
mõisas elanud Hiie Johannese 
naine Leena ja Saha külas Alli-
kate talu perenaine Anna Kil-
berg ning linnas elav Miina.

Briida oli vallaslaps. Kiriku-
raamatus on kirjutatud ka te-
ma nime taha isa nimi Kus-
tav Meigas. Maria abiellus hil-
jem, elas Vääna-Jõesuus ning 
tal oli Briidale lisaks veel kolm 

Pärast vanaisa sur-
ma 1946. a kutsuti 
vanaema valda ning 
anti üle emamedal. 
Vanaema öelnud 
seepeale, et ordeni 
asemel oleksite mu 
laste isa parem taga-
si andnud.
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poega, kes kõik Teises maail-
masõjas hukkusid. Üks neist 
peaks olema Kaugatuma la-
hingus langenu. Võõrasisa ol-
nud Briidaga sõbralik, õpeta-
nud teda lugema. Vanaema oli 
koolis käinud kolm klassi, kir-
jutas ja luges ning isegi mõne 
sõna vene keelt mäletan teda 
tõnkavat. Vanaema tunnevad 
ümberkaudsed inimesed Aa-
ra Briida nimega. Maardu kü-
la Lille talu peremehe Jüri Ker-
neri sõnul laulnud Aara Briida 
kui kuldsuu.

1929. a andis Martin 
Bachfeldt sisse avalduse 1908. 
a surnud Aliine Bachfeldti va-
ra jagamiseks. Aara talu oma-
nikuks koos kõigi võlgadega 
sai Martin Bachfeldt. Tal oli 
kohustus maksta kõigile ven-
dadele ja õele nende osa väl-
ja ning ema-isa katta ja toita 
kuni nende surmani ning ka 
matta.

Martin aitas ehitada Au-
gustil üles maja Kasemet-
sal, Johannesel Seapajul, Ma-
ria Anettele maksis kinni te-
ma osa rahas ja Eduardil ai-
tas ehitada maja Katusepapis. 
Martin ehitas maja ka Jõeläht-
mele, mille ta müüs ameerik-
lasele, kes maja sealt ära ve-
das. Nimede eestistamise käi-
gus võtsid Jacob Samuel ja te-
ma pojad August, Johannes 
ja Eduard endale uueks ni-
meks Bachfeldti asemele Oja-
põld. Minu vanaisa Martin 
aga Bachfeldti nimest ei loo-
bunud ja lubas veel vonnigi et-
te panna. 

Martini ja Elfriede Rosalie 
Bachfeldiga algas minu sugu-
võsa kolmas põlvkond Aara ta-
lus. 

Nende lapsed:
esimene poeg Erich sündis 

1928. a, suri 24-aastaselt kop-
sutiisikusse; teine poeg Johan-
nes sündis 1929. a ning suri 
1987. a suvel maksavähki; kol-
mas poeg Hugo sündis 1930. 
a ja suri 1946. a luutiisikusse; 
neljas poeg Mart sündis 1933. 
a ja suri kopsuvähki 1990. a; 
viies laps oli Pilvi, kes on 2009. 
a tervise juures; kuues laps Ee-

vi on 2009. a tervise juures;  
seitsmes laps Liia sündis 1942. 
a ja suri 1943. a.

Külas korraldati mitmesu-
guseid talguid, kus külarah-
vas koos tööd tegi. 1939. a sep-
tembris peksti Aara talus vil-
ja, kui rehi koos ämblikuvõr-
kudega põlema süttis ja kogu 
rehielamu maha põles. Säde-
kivi Vaike, Kasemetsa Augus-
ti tütar, rääkis 2002. a, kuidas 
nad isaga kartuleid võtsid, kui 
isa äkki hüüdis, et Aara põleb 
ja hobusele hüppas ning Aa-
ra poole appi kustutama kihu-
tas.

Vanaema Briidalt kuuldu-
na mäletan, et Kreegi sauna 
perenaine Tiina olevat ala-
ti, kui vanaema külateelt tu-
li või läks, hüüdnud: “Näe, Aa-
ra Briida tuleb!“ Vanaema öel-
nud siis ükskord järgmised sõ-
nad: “Perenaine tuleb jah! Ja 
kui perenaine peeretab, siis 
saunanaine ainult naeratab!“ 
Pärast seda olevat ka tögami-
ne järele jäänud.

Alates 1940. aastast Aaral 
Vanaema Aara Briida ju-

tu järgi olnud sakslased võr-
reldes venelastega tunduvalt 
viisakamad ja mõistlikumad. 
Vastavalt sõja olukorrale liiku-
sid kord sakslased jalgratas-
tel läbi küla ees, venelased ho-
bustel järgi, ja siis jälle jooks-
nud venelased ees ja sakslased 
järele. Tallu sisse tulles käitu-
nud sakslased suhteliselt vii-
sakalt. Venelased aga tulnud 
kohe püssiga vanaema ähvar-
dama. Enne vanaisa äravii-
mist tapnud vanaisa sea, et 
lastel süüa oleks. Venelased 
võtnud lihaastja endaga kaa-
sa, sihtides vanaema püssiga.

1943. a, pärast venelase sis-
setulekut mobiliseeriti üle 
40-aastased eesti mehed, et 
need sõtta viia. Üks viimaseid 
laevu olla spetsiaalselt Nais-
saare juures karidele aetud, et 
kohalikud mehed põgenema 
pääseks. Minu vanaisa Martin 
Bachfeldt ja Savirannast Raa-
stu Mart olid koos sellelt lae-

valt põgenenud ja peale selle 
ka suured sõbrad olnud.

Teine versioon sellest loost 
on pärit Kaurila Ainolt. Tei-
se maailmasõja ajal, kui ve-
nelane põgenes sakslase eest, 
1943. a kevadel, võeti kuni 
45-aastased mehed kaasa. Iru 
küla meeste laev lasti Tallin-
na lahes sakslaste poolt põhja, 
laev Mihkli meie kandi mees-
tega läks karile pommitaba-
muse tagajärjel Naissaaare või 
Aegna juures. Mehed tulid ka-
he nädala pärast tagasi ko-
ju, ka tema isa. 1944. a sügisel 
arreteeriti viis Vandjala küla 
meest, nende hulgas ka Mar-
tin ja August, ja anti sõjatribu-
nali alla.

August Jaagopi poeg Oja-
põld (sünd Bachfeldt) 1896. a, 
Omakaitses, vabastati 1949. a. 
Oli koos oma venna Martiniga 
koos ühes vangilaagris.

Martin Jaagopi poeg 
Bachfeldt, sünd 27.07.1899. a, 
Omakaitses, 10+5 a, suri 1946. 
a Arhangelski vangilaagris.

Aara Briida jutu järgi olla 
aga vanaisa hoopis päästnud 
selle vene sõduri, kes küla va-
hel hulkudes ja üle kiviaeda-
de põgenedes lasu munades-
se sai.  Aaviku Kustas kaman-
danud siis vanaisa hobust et-
te rakendama. Martin viinud-
ki mehe vallamajja abisaami-
seks. Kuid ka Vandjala külas 
oli kommunisti-usku inimesi, 
kes lahkelt teiste külainimes-
te peale kaebamas käisid. Va-
naisa Martin arreteeriti ja vii-
di ülekuulamisele. 

Siit algas ka Aara Briida pii-
narikas eluetapp, kus teda 
küll valda, küll linna ülekuu-
lamistele veeti. Sel ajal oli val-
las kolm kõva meest: Taru, Kõ-
va ja Tou. Selleaegne vallae-
simees olla soovitanud vana-
emal alati ühte ja sama juttu 
rääkida. 1945. a mõisteti vana-
isa süüdi. Pärast vanaisa sur-
ma 1946. a kutsuti vanaema 
valda ning anti üle emamedal. 
Vanaema öelnud seepeale, et 
ordeni asemel oleksite mu las-
te isa parem tagasi andnud. 
Vanaema jäi üksi kuue lapse-

ga (seitsmes oli juba surnud) 
ning kogu oma suure majapi-
damisega oli ta saatuse hoo-
leks jäänud.

Mäletan seda medalit, mis 
vanaemal seisis Singeri õmb-
lusmasina sahtlis. Masin oli 
sama, mille taga vanaema Sin-
geri kursuse pildil istub. Tä-
di Pilvi mäletab sellest ajast 
seika, kui Briida laudas oma-
ette lehma lüpsis, kõva kärt-
su peeru lasi ning ehmatanud 
siis, kui Tou ja Kõva ta seljata-
ga seisid. Andnud siis neile ka-
he peale hane, mispeale me-
hed kiskuma läinud.

Tädi Pilvi mälestuse jär-
gi olla ema Aara Briida rääki-
nud, et vanavanaisa Jacob Sa-
muel ei jaksanud uskuda sel-
list ülekohut, mis tema poe-
gade Augusti ja Martini perele 
osaks sai. Päev päevalt elas ta 
üle oma poegade saatust ning 
lõpuks hääbus 1948. a. Mi-
nia Aara Briida mattis oma äia 
Jõelähtme tagumisele surnu-
aiale oma naise Aliine juurde.

Kasemetsa Kustase sõnul ol-
nud Eesti mehed vangilaag-
ris alguses kõik tugevad me-
hed. Oma leiva vahetasid ve-
ne muttide suitsu vastu. Pea-
gi aga jäid raske tööga nõrgaks 
ning haigeks. Pärast tagasitu-
lekut vangilaagrist oli Kase-
metsa Augustil keelatud taga-
si tulla oma kodukohta, ta var-
jas end kõikvõimalikes kohta-
des. Öösiti aga käis Kostivere 
sovhoosi viljakuivatis meeste-
ga juttu rääkimas (Ants Teiva 
mälestus).

Pärast vanaisa Martini sur-
ma oli vanaema Aara Briidal 
raske üksinda 50 ha majapida-
mist ülal pidada. Majad vahe-
tati ära Maardu küla Kaunis-
saare taluga, kus elati 1950. 
aastateni. Hiljem võttis Johan-
nese poeg Hugo ka naise sealt 
talust.

1949. a küüditamisel oota-
sid Aara Briida ja tütar Eevi 
Kaunissaarel oma kompsudel 
küüditajaid. Briida pojad olid 
peitu jooksnud, Pilvi elas Kär-
mu külas tädi juures. Kuid va-
najumal taevas oli armuline ja 

õiglane ning tegi sellel ja eel-
neval päeval tugeva tuisu, nii 
et küüditajad Kaunissaarele li-
gi ei pääsenud ning minu ema 
ja vanaema jäid küüditajatest 
maha. 

Minu ema Eevi mälestus-
te põhjal oli vanaema selline 
inimene, kes naljalt kellelt-
ki midagi ei laenanud, ennem 
said nad nälga näha. Ema käis 
koolis Maardu mõisas, teised 
lapsed aga Jõelähtme koo-
lis. Mäletab ema ka meele-
tuid hangesid Loo küla ja Jõe-
lähtme vahel, kust lastel koo-
li minnes läbi tuli sumbata ja 
ime siis, et laste tervis nõrgu-
ke oli.

Aara Briida läks Maardu 
Kalinini nimelisse kolhoo-
si, mille esimeheks oli Julius 
Põldmäe. Minu ema Eevi mä-
letamist mööda tegid naised 
iga töö lõppemisel “lõpeta-
mist”. Briida kamandati ho-
bust vankri ette rakendama ja 
sõit läks Fosforiiti “lõpetise“ 
järele. Mehed olid suuremalt 
jaolt sõtta jäänud või vangi 

pandud. Kõik tööd tuli naistel 
endil ära teha.

Sel ajal kui vanaisa Martin 
veel elus oli, oli tihti ka vana-
ema  hobustega, kelle nimi oli 
Maara, põldu kündmas, sest 
vanaisa oli pidevalt ringi sah-
kerdanud. Külamehed seis-
nud siis põllu pervel ja muia-
nud: “Näe, Aara Briida on jälle 
sahakurgede vahel!“

1991. a Eesti Vabariigi algu-
ses mõisteti vanaisa Martin 
Bachfeldt õigeks. Palusin va-
naemal Aara talu maad taga-
si võtta ja mitte kompensat-
siooni nõuda. Ja nii ta tegigi. 
Enne surma palus ta mul end 
veel kord Aarale viia. Lõppes 
kolmanda põlve elulend, al-
gas minu, viienda põlve pon-
nistus. Saatus on Aara talus 
olnud karm läbi aegade. Pa-
rimas eas perenaisi-pereme-
hi on surm niitnud, kuid elu 
peab edasi minema, tööd teh-
tud saama ka siin, Eestimaa 
kivises mullas.

Ajaloolise ülevaate koostas 
nüüdne Aara talu perenaine 
Tiia Välk

Pilt nr 3158Rebala muinsuskaitseala pildikogust. Juuli Toom Bachfeldti (1900–1926) matus Aara talus.

Pilt Rebala muinsuskaitseala fotokogust. Varsaga on Aara Briida, 
istub Aara Martin.

Pilt on pärit Pilvi Peeduli erakogust. 
Pildil on Elfriede Rosalie Aggoraiuja Bachfeldt.
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50 aastat raamatukogu Lool

Perepäev Jõelähtme jõulumaal

Juta Remmet
raamatukogutöötaja

Kõik märgid näitavad lu-
gejate arvu kasvu, olenema-
ta sellest, et arvuti ja inter-
net üha enam meie igapäe-
vaelus osalevad. Nüüd saa-
vad õpilased tulla raamatu-
kogusse igal vahetunnil il-
ma majast väljumata.

Lüües lahti ükskõik millise 
Eestimaa reisijuhi, näeme, et 
paljude asulate tutvustuses on 
märgitud, et seal tegutsevad 
kool, kauplus, raamatukogu. 
Raamatukogu on asutus, mis 
väärib mainimist, sest ta on il-
mestanud meie elukeskkonda 
juba paarsada aastat. Esime-
se rahvaraamatukogu asutas 
koguduse juurde Karula pas-
tor A. L. Baumann 1842. a. Loo 
raamatukogu alustas tööd 117 
aastat hiljem, 1959. a maikuus 
Tallinna Linnuvabriku ameti-
ühingu raamatukoguna. Tal-
linna Linnuvabrik oli selleks 
ajaks tegutsenud kolm aastat 
ning seal töötas 140 inimest. 
Raamatud fondi moodusta-
miseks saadi tasuta Iru küla-
raamatukogust. Alustati 4472 
raamatu ja brožüüriga. Täna-
seni on nendest aktiivses kasu-
tuses näiteks R. Rohu jutustus 
“Mäger Urask”, romaan “Um-
miktänav”, E. Vilde “Mahtra 
sõda”, A. H. Tammsaare “Põr-
gupõhja uus Vanapagan”.

Raamatukogul puudusid 
algul ruumid 

Raamatud olid lihtsalt ühes 
kontoritoas. Ka puudus palga-
line raamatukoguhoidja koht. 
Raamatuid laenutasid kaks 
korda nädalas ühiskondlikel 
alustel linnuvabriku töötajad-
ametiühingu aktivistid. Raa-
matukogutööd tegid oma põ-
hitöö kõrvalt Elvi Sepp, Elvii-
ra Seepõld ja Elvi Ulm. Esime-

sel aastal oli 15 lugejat. 1968. a 
jaanuaris võeti poole kohaga 
tööle palgaline raamatukogu-
hoidja, kelleks oli Linda Karin. 
Tol ajal kehtis nõue, et täisko-
haga raamatukoguhoidjaga 
raamatukogus pidi olema vä-
hemalt 12 000 eksemplari. Ka 
Loo raamatukogu tegi kõik, et 
saada nõutud suurusega fond. 
Selleks hangiti raamatuid mit-
melt poolt teistest raamatu-
kogudest, kus korrastati oma 
fonde, näiteks Irust ja Maardu 
mõisa raamatukogust. Raa-
matute toomisel juhtus ka nal-
jakaid lugusid. Tore lugu juh-
tus, kui mindi raamatuid ära 
tooma Nabala mõisast, kus 
asus vanade raamatute hoid-
la. Sealt said raamatukogud 
raamatuid oma fondide täien-
damiseks. Kuna ei L. Karin ega 
bussijuht V. Paldermaa pol-
nud varem Nabalas käinud, 
ei teadnud nad ka mõisasüda-
mes asunud ühesuguste val-
gete majade otstarvet. Avades 
ühe hoone ukse ning hüüdes, 
kas seal kedagi on, said vastu-
seks mitmehäälse “Ammuu!” 
Oma üllatuseks olid nad sat-
tunud mõisa peahoone asemel 
lauta. 1969. a lõpuks olid nõu-
tud 12 000 eksemplari raama-
tukogus olemas ja Linda Karin 
täiskohaga raamatukoguhoid-
ja. L. Karini tulekuga Loo raa-
matukogusse algas tõeline si-
suline töö raamatukogus. Tal-
linna Linnuvabrik aitas raa-
matukogu töötingimuste pa-
remaks muutmisele igati kaa-
sa. Linnuvabriku ametiühin-
gu kaasabil muretseti mööb-
lit ja ka uued ruumid. Uued 
ruumid saadi aadressil Sa-
ha tee 10, majja, mis oli olnud 
linnuvabriku eelkäija Loo talu 
häärber. Nendel aastatel kas-
vas jõudsalt nii raamatute kui 
ka lugejate arv. Laienes kirjan-
duse temaatika. Ilukirjandu-
se kõrval loeti meelsasti tehni-
ka-, spordi- ja ühiskondlik-po-
liitilist kirjandust, viimast eri-

ti õppurite poolt. Rõhku pan-
di tööle lastega. Korraldati te-
maatilisi õhtuid, viktoriine, 
joonistusvõistlusi. Raamatu-
kogu ja lugemistuba kujune-
sid õpilastele igaõhtuseks va-
ba aja veetmise kohtaks. Ka 
täiskasvanutele toimusid kir-
jandusõhtud, kohtumised kir-
janike ja näitlejatega. 1974.–
1975. a likvideeriti NSV Liidu 
Ministrite Nõukogu määruse-
ga ametiühingute raamatuko-
gud ja allutati need rajoonide 
kultuuriosakondadele. Harju-
maal võttis kultuuriosakond 
üle vaid kaks raamatukogu 
ning üks neist oli Tallinna Lin-
nuvabriku raamatukogu, tei-
sed livideeriti. 

1979. a asus Loo raamatuko-
gus tööle äsja Viljandi Kultuur-
hariduskooli lõpetanud Urve 

Liivrand. Selles majas sai Urve 
Liivrand töötada 1996. aasta-
ni. Siis kolis raamatukogu uu-
de hoonesse, kus asus ka uus 
polikliinik. Kuigi need ruumid 
ei olnud ehitatud spetsiaalselt 
raamatukogule, saadi tublisti 
ruumi juurde. Nii said omaet-
te toa laste-, ilu- ja liigiline kir-
jandus. Koos Loo aleviku kas-
vuga kasvas ka lugejate arv. 

Loo raamatukogus on 900 
lugejat ja 24 000 raamatut

Muudatused ühiskonnas 
tõid järjest rohkem inimesi 
raamatukogusse, sest vajadus 
info järele suurenes. Ühek-
sakümnendate aastate lõpus 
jõudis raamatukokku arvuti-
ajastu. Raamatukogus oli lu-
gejate kasutuses kaks arvu-
tit. Peagi jäid ka need ruumid 

nüüdisaegsetele teenindus-
nõuetele kitsaks. Uued ava-
rad ruumid sai raamatukogu 
2004. a detsembris vastava-
tud kultuurikeskusesse. Need 
ruumid on sisustatud spet-
siaalselt tellitud mööbliga. On 
arvestatud eri lugejarühma-
de vajadustega. Eraldi on las-
tekirjandustuba, lugemis- ja 
arvutiruum. Suure muudatu-
se raamatukogu töösse tõi ot-
seühendus Loo kooliga. Nüüd 
saavad õpilased tulla raama-
tukogusse igal vahetunnil il-
ma majast väljumata. Nii leiab 
mõnigi laps ennast raamatu-
kogust ka siis, kui ei pea lae-
nutama kohustuslikku kirjan-
dust.  

Viimasel paarikümnel aas-
tal on Eestis tohutult kasva-
nud kirjastustegevus. Suure-

nenud on nii raamatute kui 
ajakirjade-ajalehtede arv, on 
laienenud kirjanduse temaa-
tika ja kasvanud tõlkekirjan-
duse osa. Tänaseks on raama-
tukogu fond jõudnud 24 000 
raamatuni. Eriti rõõmustav 
on see, et Loo raamatukogul 
on juba 3-4 põlvkonda oma 
lugejaid. Ei ole haruldane, 
kui korraga tulevad raama-
tuid laenutama kõik kolm põl-
ve korraga. Ja tore on tõdeda, 
et lugemist leidub kõigi kolme 
jaoks. Raamatukokku tullakse 
kohtuma kirjanike ja luuleta-
jatega, tullakse ka jõuluõhtu-
le. 2009. a on Loo raamatuko-
gus 900 lugejat, neist lapsi 350. 
Kõik märgid näitavad lugejate 
arvu kasvu, vaatamata sellele, 
et arvuti ja internet üha enam 
meie igapäevaelus osalevad.

Hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakond

Jõelähtme rahvamajas 
toimus 12. detsembril tore 
perepäev valla paljulapse-
listele peredele ja puudega 
laste peredele. 

Külalisteks olid palutud kel-
gukoerad – siberi huskyd ja sa-
mojeedi koerad, keda oli koos 
omanikega kohale tulnud pä-
ris palju ning kes tervitasid 
lapsi oma ühise “lauluga”. 

Perepäeval said kõik koha-
letulnud koertega tutvust te-
ha, tantsida päkapikkudega, 
mängida mänge, meisterda-
da jõulukaarte, vaadata Kosti-

vere lasteteatri toredat jõulu-
etendust ja süüa palju komme 
ja piparkooke.

Loomulikult oli kohal ka 
Jõuluvana kingitustega.
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Jõelähtme Lavagrupp käis Venemaal

Leili Värte ansambel Laululinnud tõi võidu koju!

Maie Ramjalg

Novembri lõpus toimus 
III rahvusvaheline väikelin-
nade amatöörteatrite fes-
tival Samaara oblastis Poh-
vintsevo linnakeses.

Lahke žürii (Jaak Allik, Too-
mas Lõhmuste) kupatas meid 
Volga taha Saaremaa küla-
teatrite festivalilt etenduse-
ga “Härra Biedermann ja tule-
süütajad”.

Nostalgiline kontrastide 
maa – Venemaa – oli unusta-
matu. Vaene, luitunud, aukli-
ke ja poriste teedega, väikeste 
palkade, vähenõudlike lihtsa-
te inimestega, ilma kohvita ... 
ja samas suur ja avar vene ini-
mese hing, piiritu külalislah-
kus, suurejooneline vastuvõtt, 
üliprofessionaalne festivali-
korraldus, kõrgel tasemel la-
vastused, täiuslik lavatehnika. 
Lisaväärtusena õhtune selt-
sielu piljardi ja ainult näitle-
jaile omase eksalteeritud väl-
jaelamise kunstiga.  Meid vii-
di ka ekskursioonile regiooni 
ainukesse säilinud 100-aasta-
sesse puukirikusse. Holland-
lasi, leedulasi  ja meid sõiduta-
ti oblasti ainukesse ööklubis-
se bowlingut mängima. Ühe-

sõnaga, vastuvõtjad pakkusid 
meile külalislahkelt parimat, 
mis neil oli.

Ja söögid olid head! Kohv 
oli meil õnneks kaasas, sai-
me kostitada ka pererahvast ja 
hollandlasi, kes samuti hom-
mikuti kohvipuudust tundsid. 

Festivalil osales 17 truppi 
ja rahvusvaheliseks tegi sel-
le Leedu, Eesti ja Hollandi ko-
halolek. Kohalikku ajalehte ja 
televisiooni torgati vaid meie 
Lavagrupp. Tuli välja, et isegi 
Kesktelevisioonis näidati mi-
nu nägu, kui käisin linnapea 
vastuvõtul ja Eesti poolt tervi-
tusi üle andsin.

Festivali kõik kuus päeva 
olid programmeeritud minu-
tilise täpsusega. Festivali hin-
ge, teatri Sad (Aed) lavasta-
jat Aleksei Jakimanskit jagus 
kõikjale varahommikust hi-
lisõhtuni. Alati asjalik, küla-
lislahke, humoorikas, sarmi-
kas – super!  Muide, ööbisime 
17 kilomeetrit teatrimajast ee-
mal, endises Neftjanniku pio-
neerilaagris, kuhu viis buss. 
Teatrimaja ise oli suur kahe-
korruseline ja mitme saaliga 
kultuurikeskus, linnakese uh-
keim sammastega hoone. Ma-
ja peaukse ees kõrgus Lenini 
monument.

Meie mängisime sinises 

saalis. Kuigi keelest keegi aru 
ei saanud ja autori tekst lindilt 
oli meil tõlgitud inglise keel-
de, võeti esitus soojalt vastu. 
Festivalil kohti ei jagatud. Ju-
ba osalemine sellise kaliibriga 
festivalil näitab kõrget kunsti-
list taset. Korraldajate sõnul: 
olgu see festival meile pidu, 
tutvumine üksteise töödega ja 
sõpruse loomine. Nii tõime ko-
ju nagu teisedki, festivali lau-
reaadi diplomi. 

E n a m i k 
truppe oli 
Venemaalt. 
Siberist oli 
kaks vä-
ga võime-
kat trup-
pi. Ukrai-
na 17-aas-
tane kauni-
tar võlus kõiki, sealhulgas ka 
meie mehi, oma talendi, sarmi 
ja superlauluhäälega. Ta män-
gis monoetenduses Edith Piafi 
eluloo taustal. Võimas! Ka Ke-
merovo tüdrukud panid pub-
liku kihama oma sensuaal-
se etteastega “Tüdrukute sõp-
rus”.

Mulle isiklikult läks vä-
ga hinge monoetendus “Pro-
paza” (Kaotatud) S. Stsedrini 
ainetel, mille esitas professio-
naalselt Jevgeni Dumnov. Te-

ma etteaste järel tõusis pub-
lik aplodeerides püsti. Hiljem 
juttu puhudes tuli välja, et Jev-
geni on Eesti ja eriti Raimond 
Valgre muusika suur austaja. 
Ta on ka Eestis käinud 2005. a 
ja Ugalas paar etendust and-
nud. Mis kõige vapustavam, 
ta laulis festivali lõpupeol ees-
ti keeles R.Valgre “Sinilindu”! 
Milline ülev hetk!

Trupi nimel edastan tänu-
sõnad Jaak Allikule, Toomas 

L õ h m u s t e l e , 
Kristiina Oome-
rele Harrastus-
teatrite Liidust, 
Eesti Kultuur-
kapitalile, Jõe-
lähtme Vallava-
litsusele, kes te-
gid võimalikuks 
meie Lavagrupi 

osalemise unustamatul festi-
valil Pohvintsevo linnas.

Tänan Lavagrupi liikmeid 
Eigi Talit, Tiit Tammessoni, 
Merike Kahut, Kaupo Parvet, 
Enn Kirsmanni, Taimi Saar-
mat, Urmas Kingseppa, kes 
andsid endast parima. Eriline 
tänu Ennule tõlketöö eest.

Aitäh teile, kallid valla elani-
kud, kes te elate kaasa kümne-
aastase Lavagrupi tegemistele. 
Me teeme seda, mida oskame 
ja südamest edasi ka anname.

Vilve Klettenberg

Leili Värte on inimene, 
keda armastavad nii lapsed 
kui suured. Ta on hingega 
nii inimeste kui ka muusika 
juures.

5. detsembril toimus juba 
kümnendat korda Tallinna ja 
Harjumaa vokaalansamblite 
konkurss “Volüüm”. Konkursi 
algatas 2000. aastal MTÜ Se-
gakoor Noorus ning sellel saa-
vad osaleda koolide ja huvi-
koolide 4.–12. klasside õpila-
sansamblid. Kuna muusika-
õpetaja Leili Värte loodud Loo 
kooli ansambel Laululinnud 
võitis novembris Harjumaa 
vokaalansamblite festivali 
Keilas, siis oli neil otsepääs ka 
konkursile “Volüüm 10”.

Varane tõusmine laupäeva 
hommikul oli esinejate jaoks 
pisut väsitav, sest nii Leili kui 
lapsed olid eelmisel õhtul esi-
nenud koolis traditsioonili-
sel memme-taadi peol ja enne 
seda pidanud iga päev leidma 
ka ühise lauluharjutamise aja. 
Kõigil, nii suurtel kui väikes-
tel, on praegusel ajal kiire, eri-
ti veel siis, kui ollakse nii ak-
tiivsed ja hakkajad nagu Lei-
li ja tema laululapsed. Ometi 
harjutati ühiselt küll hommi-
kul, küll õhtul, küll mõnel va-
hetunnil. Ja nii mitu nädalat 
järjest iga päev! 

Laululinnud tõi võidu koju
Suure töö tulemus saabus-

ki konkursil. Kümnendat kor-
da toimuva “Volüümi” võit-
sid 4.–5. klasside vanuserüh-
mas Loo kooli lapsed – ansam-
bel Laululinnud õpetaja Leili 
Värte juhendamisel. Ansam-
bel koosneb neljast tüdrukust: 
Violeta Osula, Reelika Som-
mer ja Maria Palgunov IV klas-
sist ja Sandra Klettenberg III 
klassist. Teise koha sai Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi ansam-
bel ja kolmandaks jäi Nõmme 
Kultuurikeskuse tütarlastean-
sambel.

Lapsed alustasid hääleproo-
vi juba hommikul kell üheksa. 
Konkurss algas kell kümme ja 
meie lapsed esinesid loosi tah-
tel kolmandana. Saalis olijana 
võin öelda, et Loo lapsed näi-
tasid tõelist taset. Esimesena 
lauldi a cappella “Tule, sõber, 
kaasa!”. See oli väga haarav, 

loole lisasid särtsu muusika-
instrumendid, millega lapsed 
vapralt rütmi kaasa lõid. Re-
pertuaaris pidi olema üks laul 
a cappella, vähemalt üks ees-
tikeelne laul ja üks jõululaul. 
Klaveri saatel lauldi veel pala 
“Kõrgel mäel” ja fonogrammi-
ga “Imeline viis”. Selle vanu-
serühma esinemise lõppedes 
tundus küll, et tuleb kas esi-
mene või äärmisel juhul teine 
koht, sest suured ansamblid 
olid tunduvalt nõrgemad. Las-
tele ei julgenud ennustusest 
siiski rääkida, aga nad said ka 
ise aru, et nad olid tublid. Kon-
kursi tingimused nägid ette, et 
ansamblis võis olla kolm kuni 
kaksteist lauljat. Ainult kahes 
ansamblis oli neli liiget, kõi-
gis teistes oli 10–12. Žürii tõs-
tis eriti esile väikesi kollektii-
ve, kuna neis on ühel lauljal 
vastutus palju suurem kui an-
samblis, milles on üle kümne 

liikme. Žüriisse kuulusid Ees-
ti Muusikaakadeemia õppe-
jõud Ene Kangron, Georg Ot-
sa nimelise Tallinna Muusi-
kakooli õppejõud Hain Hõlpus 
ja Martti Meumers ansamblist 
Noorkuu.

Keskpäeval kuulutati välja 
vanuserühma kolm paremat 
ansamblit, kes said kutse ka 
õhtusele lõppkontserdile. Üle-
jäänute jaoks oli konkursipäev 
lõppenud.

Said meiegi lapsed vahe-
peal kodus söömas ja puhka-
mas käia. Kell 17.00 algas õh-
tune kontsert. Kõigepealt esi-
nes “Volüümi” algataja – sega-
koor Noorus. Esitati kava ar-
mastuslauludest vaheldumisi 
luuletustega, mida luges koo-
ri dirigent Raul Talmar. Kont-
sert oli ilus, aga lapsed kibele-
sid ootusärevuses, millal öel-
dakse, mitmenda koha nad 
saavad. Varsti see aeg siiski 

saabus. Lavale hakati kutsu-
ma alates kõige noorema va-
nuserühma kolmandast ko-
hast. Kui kolmas koht oli tea-
tavaks tehtud, jäi veel kaks va-
rianti,  kas esimene või teine. 
Väikesed südamed põksusid 
üha kiiremini, jalad tooli all 
ei kannatanud enam üksteise 
kõrval rahulikult paigal seis-
ta. Esimene või teine? Esimene 
või teine?...

Siis teatati teise koha oma-
nik. Nüüd oli kõik selge! Meie 
oleme võitjad! Meie neljakesi 
ja meie Leili! Laste rõõm oli nii 
suur, et hakkasin juba muret-
sema, kas nad üldse on enam 
võimelised laulma. Klimp oli 
kurgus nii õpetajal kui lõpp-
kontserti vaatama tulnud lap-
sevanematel. Aga tugeva tii-
mina võeti end kokku ja esita-
ti lõpulaul “Kõrgel mäel”. Nii 
võimsalt ja samas nii õrnalt ja 
armsalt, et rahvas saalis ap-
lodeeris ja hõiskas, nii et saal 
mürises.

Pikk konkursipäev lõpetati 
traditsiooniliselt ühise jõulu-
lauluga, milleks seekord oli Pi-
ret Ripsi “Taas talv on tulnud”. 
Ja muidugi said kõik lauljad 
osa suurest tordist, mis küü-
nalde särisedes saali toodi. 
Raske ja ilus päev oli õhtusse 
jõudnud. 

Pühendunud õpetaja 
Nüüd on aega ka õpeta-

ja käest küsida, kas pinged on 

maas ja mis tunded valitse-
vad. Pealtnäha täiesti rahuli-
kuna vastab muusikaõpeta-
ja Leili Värte, et käed värise-
vad ikka veel. Tänukiri on küll 
käes, aga tunded on segased ja 
võit ei ole veel mõistusesse ko-
hale jõudnud. Rõõmustame 
kõik koos ja vahetame muljeid 
pingelisest päevast. Lapsed on 
ikka veel nii särtsu täis, et selle 
energiaga võiks terve Loo ale-
viku jõuluks särama panna!

Kuulen, kuidas teised muu-
sikaõpetajad Leilile tänu ja 
tunnustust avaldavad. Mulle 
jäävad kõrva Leili sõnad: “Kui 
on, kellega tööd teha, siis tu-
leb ka tulemus! Need on lap-
sed, kes on täis võitlusvaimu, 
nad on edasipürgijad ja nad on 
hingega nii üksteise kui muu-
sika juures!“

Ka järgnevatel päevadel te-
levisioonimajas lastega proo-
vides olles kiidavad eesti tun-
tud ja tunnustatud muusika-
õpetajad Loo laste lauluõpeta-
jat Leili Värtet. Selline tase tu-
leb läbi valu ja vaeva, aga selle-
ga koos käib rõõm ja tehataht-
mislust. Ja kui see kõik on õpe-
tajas olemas, siis suudab ta se-
da ka lastesse süstida.

Leili Värte on inimene, ke-
da armastavad nii lapsed kui 
suured. Ta on hingega nii ini-
meste kui ka muusika juures.

Aitäh, Leili! Ilma Sinuta oleks 
maailm vähem värviline!

Seal sõbruneti, 
vennastuti ja aeti 
nii mõnigi poliiti-
line propaganda 
õigesse valgusesse.

Mis vallamajas 
uudist? Teised meist
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Vastas vallavanem 
Andrus Umboja 

Detsembrikuu alguses 
toimus kohtumine Muin-
suskaitseameti peadirek-
toriga. Leppisime kokku, et 
Muinsuskaitseameti eest-
vedamisel luuakse Reba-
la kaitseala teemaline riik-
lik töörühm, kuhu kaastak-
se mitmed ministeeriumid 
ja vald. Valla eesmärk on 
jõuda riikliku Rebala prog-
rammini.
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Postimees 

Kohalikele omavalit-
sustele laekus 11 kuuga 
üksikisiku tulumaksu 13 
protsenti vähem kui eel-
mise aasta sama ajaga, 
kuue omavalitsuse tulu-
maksulaekumine on vä-
henenud üle 25 protsendi.

Need omavalitsused on 
Illuka, Lihula, Peipsiää-
re, Piirissaare ja Ülenurme 
vald ning Mõisaküla linn. 
Kõige rohkem ehk 37 prot-
senti on vähenenud Piiris-
saare tulumaksulaekumi-
ne, selgus maksu- ja tolli-
ameti andmetest. 

Kasvanud on vaid Jõe-
lähtme valla tulumaksu-
laekumine (6 protsenti).

Aasta esimesel neljal 
kuul oli omavalitsuste tu-
lumaksulaekumise aasta-
ne vähenemine alla küm-
ne protsendi, edaspidi on 
laekumised kahanenud 
rohkem. Oktoobris said 
omavalitsused koguni 21 
protsenti vähem tulumak-
su kui mullu samal kuul. 
Novembris oli laekumis-
te aastane vähenemine 18 
protsenti.
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Teist aastat järjest toimusid 
vallamajas hea kolleegi va-
limised. 

Vallaametnikud valisid 
endi hulgast hääletusel kõi-
ge abivalmiva, sümpaatse-
ma ja mõistlikuma kaastöö-
taja. Isikuvalimised on ta-
vapäraselt salajased, nii ka 
seekord. Hääletustulemus-
te kokkulugemisel selgus, et 
teist aastat järjest võitis hea 
kolleegi tiitli taas ülekaalu-
kalt kantselei sekretär Elo 
Pajo. 

Elo Pajo on lõpetanud 
Tartu Ülikooli ja töötab Jõe-
lähtme vallavalitsuse kant-
seleis viiendat aastat. 

ELU
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9. detsembril avati 25 
miljonit krooni maksnud 
Eesti modernseim punkerla-
du. Talleggi viimaste aasta-
te suurim investeering Ees-
ti Broileri arendamisse an-
nab võimaluse veel paremi-
ni kontrollida kogu tootmis-
keti kvaliteeti. 

“Toiduainetetootmises al-
gab kõik hügieenist, sealhul-
gas söödahügieenist. Uue pun-
kerlao avamine annab võima-
luse veelgi paremini kontrolli-
da kogu tootmisketi kvalitee-
ti,“ lausus ASi Tallegg juhatu-
se esimees Teet Soorm. “Tal-
legg on investeerinud küm-
neid miljoneid kroone, et reno-
veerida kõik lindlad. Tänaseks 
on suurem osa Talleggi kana-
laist tänapäevastele keskkon-
na-, hügieeni- ja veterinaaria-
nõuetele vastavad. Järgmiseks 
sammuks Talleggile oli lin-
dude sööda kvaliteedi üle 
parema kontrolli saavu-

tamine. Talleggi söödatehas 
ehitati 1988. aastal ning alates 
1994. aastast toodab sööda-
tehas Talleggi munejatele ka-
nadele ja broileritele vajaliku 
sööda 100% ulatuses. Kuid 20 
aastaga on vana punkerladu 
amortiseerunud. Uus punker-
ladu võimaldab täielikult väl-
tida teravilja niiskumist ja sel-
lest põhjustatud kadusid ning 
tagab suurema söödaühtsu-
se.“  

“Nõuded kanasöödale on 
väga ranged ning Tallegg on 
pidevalt investeerinud sööda-
tehase seadmete ja tehnoloo-
gia täiendamisse, samuti söö-
datootmise hügieenitaseme 
tõstmisele,“ lausus Talleggi 
söödatehase juhataja Urmas 
Rannapalu. “Uus punkerladu 
töötab samal põhimõttel kui 
vana, kuid on oluliselt mood-
sam ning töökindlam. Uues 
laos on kõik operatsioonid ju-
hitavad ja jälgitavad arvutist, 

mis moodustab 
ühtse juh-
timissüs-

teemi söödatehase juhtarvu-
titega. Sellega on välistatud 
inimfaktorist tulenevad vead. 
Tänu vastuvõturuumi ja trans-
portööride tolmufiltritele on 
viidud keskkonda sattuva tol-
mu hulk miinimumini. Punk-
ritesse on paigaldatud tempe-
ratuuri jälgimise süsteem, mis 
alarmeerib teravilja võimali-
ku kuumenemise korral.“ 

Söödatehase uus punker-
ladu koosneb uuest kaalu-
majast, kus kontrollitak-
se sissetuleva toorai-
ne kvaliteeti ja see-
järel kaalutakse; 
uuest toorai-
ne vastuvõ-
tust, mil-
le toot-
likkus 
o n 

100t/h ja mis on varustatud 
tolmufiltritega, et vältida tol-
must tingitud keskkonnakah-
justusi; ning uuest 13 punkri-
ga punkerhoidlast, mis ma-
hutab ca 4000 t toorai-
net. Kümme punk-
rit on koonuspõh-

jaga te-

raspunkrid ja kolm lameda-
põhjalised sojašroti punkrid, 
mis on varustatud spetsiaalse 
hüdroteoga.

Teet SoormTeet Soorm, 
AS Tallegg juhatuse esimees

Urmas RannapaluUrmas Rannapalu, 
Talleggi söödatehase 

juhataja
Margus VenelaineMargus Venelaine, 

AS Tallegg äridirektor

Iru jäätmepõletusjaam 

Tallegg avas 25 miljonit maksnud punkerlao 

Ando Leppiman
Eesti Energia Taastuvenergia 
juht

Jäätmete põletamine 
elektri ja soojuse tootmi-
ses on Eestis võrdlemisi uus 
teema. 

Alles see oli, kui tegime 
tutvust prügi sorteerimise-
ga ja ostsime esimest korda 
biolagunevaid kotte. Ja kuigi 
tänaseks on jäätmete vähen-
damine ning taaskasutami-
ne juba rohkem teada, siis 
jäätmeid tekib Eestis aastas 
ikka kokku ligi 500 000 tonni. 
Vaid kolmandik sellest ko-
gusest leiab taaskasutamist 
ning ülejäänu rändab prügi-
mäele. Seda viimast tuleb ja 
saab muuta ning üheks abi-
nõuks ongi võtta praegu prü-
gimäele ladestatavad jäät-
med taaskasutusse elektri ja 
soojuse tootmises.

Eesti Energia eesmär-
giks on oma tootmise mit-

mekesistamine ning eelkõi-
ge keskkonnasõbralikuma-
te tootmisviiside kasutusele 
võtmine. Ühelt poolt aitavad 
seda saavutada tänapäevas-
te tootmisüksuste rajami-
ne ning teisalt seal kasutatav 
kütus – soovitatavalt taastu-
vad energiaallikad. Viimas-
test on Eestis laiemalt ka-
sutusel tuul, vesi ja biokü-
tus (näiteks puit, turvas ja ka 
biogaas). 

Jäätmeid taastuvate ener-
giaallikate hulka otseselt ei 
loeta, kuid vaatamata sellele 
on jäätmete taaskasutamine 
keskkonnasõbralik tegevus 
ning seetõttu meie huvior-
biidis. Ehk siis keskkonna- 
ja ka rahakotisõbralikuma 
soojuse tootmise nimel soo-
vime Tallinna piirile Irusse 
rajada jäätmepõletusjaama. 
Kui olemasolev Iru elektri-
jaam töötab maagaasi jõul, 
siis tulevikus saaks selle kõi-
kuva hinnaga kütuse asen-
dada kodumaist päritolu ja 
stabiilsema hinnaga kütu-

sega – segaolmejäätmetega. 
Need on jäätmed, mis on pä-
rast sorteerimist üle jäänud 
ja nagu juba öeldud, nende 
saatus on praegu prügimäel.

Prügi ladestamisele tuleb 
seaduse järgi eelistada taas-
kasutamist ning seetõttu ei 
saa meil ka prügilatest kuigi 
kahju olla. Meie keskkonna-
le on kasulikum, kui prügi-
latesse jõuab tulevikus olu-
liselt vähem jäätmeid. Sa-
mamoodi on Eestile kasuli-
kum, kui saame vähem ka-
sutada taastumatuid maa-
varasid ning enam kasutu-
sele võtta juurdetekkiva ise-
loomuga energiaallikaid. Nii 
nagu seda saab teha Eesti 
Energia, saab selle teostami-
sel osaleda ka iga Eesti ela-
nik. Igaüks saab meist oma 
eluoluga igapäevaselt vähem 
jäätmeid tekitada, juba tek-
kinud jäätmeid sorteerida ja 
taaskasutusse võtta ning ka 
energiasäästunippe prakti-
seerida.

 Alates 2002. aastast toob 
söödatehas ainult kuum-
töödeldud sööta ning 
kasutab selleks eestimaist 
teravilja. 

 Keskmiselt valmib söö-
datehases 45 000 tonni 
sööta aastas.

 Valmistatakse 22 erinevat 
söödasegu, milles kasuta-
takse 33 söödakomponen-
ti. 

 Eri söödaretseptid on 
munakanadel, nt antakse 
tervisemune munevatele 
kanadele söödaseguga 
kvaliteetset linaõli.

Huvitavaid fakte:

 on Eesti ainus linnuli-
hatootja, mille eelkäija 
Tallinna Linnuvabrik alus-
tas tegevust 1956. aastal. 
Tallegg kuulub HKScan 
kontserni. Ettevõte 
kasvatas 2008. aastal 8,3 
miljonit broilerit, tootis 64 
miljonit muna ning müüs 
14,6 tuhat tonni linnuli-
ha ja valmistooteid. ASi 
Tallegg 2008. aasta käive 
oli 661 miljonit krooni. 
Ettevõttes saab tööd 465 
inimest.

AS Tallegg 

MEIE VALD

Kultuurikalender jaanuar 2010
3.01 kl 14 Neeme rahvamaja Loo kammerkoori uusaastakontsert

6.01 Kostivere noortekeskus Kolmekuningapäev

12.01 kl 14 Loo kultuurikeskus Näiteringi uusaastakarneval

14.01 kl 12 Loo kultuurikeskus Seenioride ümarlaud

14.01 Kostivere noortekeskus Kostivere minimissi valimised

15.01 kl 10 Loo kultuurikeskus Beebikool alustab uut aastat

14.-15.01 Kostivere põhikool Kostivere kool seiklusrajal

 Kostivere aleviku kuuse juures 
(poeesine plats)

ADVENDIAJA tähistamine Jõelähtme 
kirikuõpetaja jõulusõnum ja 1. advendiküünla 
süütamine. Järgneb kontsert Kostivere mõisas, 
avatud mõisakohvik

17.01 kl 13 Rebala muuseumimaja III loeng “Rebala inimene” sarjast “Rebala 
ajaloost, loodusest, inimestest…” Lektor 
Marju Kõivupuu

Loo keskkooli aula 1. advendiküünla süütamine

17.01 Jõelähtme rahvamaja Mälumäng, I ring

18.01 Loo kultuurikeskus Seenioride meistrituba

19.01 Jõelähtme vald 119

22.01 kl 14 Loo kultuurikeskus Seenioride klubi talvepidu

25.01 kl 10 Loo kultuurikeskus Seenioride meistrituba

29.01 kl 11.30 Loo kultuurikeskus Beebikooli emmede kohtumine lastearstiga

29.01 Loo keskkooli aula Loo kultuurikeskus 5
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Puhake piisavalt ja olge rõõmsameelsed!
Dr Mare Seljamäe 
Loo perearstikeskuse perearst

Sel aastal algas massiline 
haigestumine viirusnakkus-
tesse meie vallas tavapära-
sest varem, oktoobri lõpus. 

Tänaseks on haigestumi-
si juba vähem, kuid eeldata-
vasti on jaanuaris-veebruaris 
oodata uut haiguspuhangut. 
Paljuräägitud pandeemilise 
gripi A/H1N1 ehk nn seagri-
pi vaktsiin on lähiajal Eestis-
se saabumas. Loo ja Kostivere 
perearstikeskustes on koosta-
tud nimekirjad vaktsineeri-
misele kuuluvatest inimestest 
ning nende jaoks on vaktsii-
nid tellitud. Kuna vaktsinee-
rima hakatakse vastuvõtuvä-
lisel ajal, ei tohiks see häiri-
da tavatööd nendes keskustes. 
Kõikide vaktsineerimist vaja-
vate inimestega võetakse isik-

likult ühendust pärast vakt-
siinide saabumist. 

Vastavalt Sotsiaalministee-
riumi korraldusele 30.11.2009. 
a kuuluvad perearsti juures 
esmaselt vaktsineerimisele 
nn riskirühma kuuluvad isi-
kud. Riskirühma on vajalik 
vaktsineerida seetõttu, et nei-
le võib gripp või selle tüsistu-
sed olla eluohtlikud. Eesti Va-
bariigis on vaktsineerimine 
A/H1N1 gripi vastu vabataht-
lik.

Riskirühma kuuluvad:
• kuni 6-kuuste imikute 
emad;
• lapsed vanuses 6 kuud kuni 
2 aastat;
• lapsed ja noorukid vanuses 
2–17 aastat ja täiskasvanud 
vanuses 18–64 aastat, kes põe-
vad raskeid kroonilisi või im-
muunpuudulikkusega kulge-
vaid haigusi või saavad pide-
valt ravimeid, mis immuun-
süsteemi nõrgestavad.

Nii vaktsineeritakse püsi-

ravi saavaid astmahaigeid, 1. 
ja 2. tüüpi diabeeti põdevaid 
haigeid, reumatoidartriidi-
haigeid, kes saavad immuun-
süsteemi pärssivat püsiravi 
ja veel mitmeid harvem esi-
nevate krooniliste haigustega 
patsiente. Riskirühma kuulu-
vad ka inimesed, kes oma töö 
tõttu on otseses kokkupuutes 
haigetega – arstid, meditsiini-
õed, arstitudengid, hoolekan-
deasutuste töötajad jt.

Esimeste haigustunnus-
te tekkimisel oleks õige jää-
da koju, nii väheneb tüsistus-
te oht inimesel endal ja hai-
geksjäämise oht töö- või õpin-
gukaaslastel. Perearstiga võib 
esialgu telefonitsi nõu pidada. 
Teatavasti ei ole viirushaigus-
tel põhjuslikku ravi. Ravi on 
sümptomaatiline ehk haigus-
tunnuseid leevendav aptee-
gi käsimüügis olevate ravimi-
tega (palavikualandajad, va-
luvaigistid, köhasiirupid või 

tabletid, nt nohutabletid jm). 
Oluline on rohke vedeliku tar-
bimine, soovitatav on C-vita-
miin. 

Arst, aita iseennast
Omaette eesmärgiks ei to-

hiks olla kehatemperatuu-
ri alandamine normini. Esi-
mestel haiguspäevadel piisab, 
kui pärast palavikualandaja 
kasutamist kehatemperatuur 
langeb 38–38,3 kraadini.

Kohest arstiabi on vaja, kui 
• temperatuur püsib ülikõrge-
na vaatamata katsetele seda 
alandada; 
• haigel tekivad hingamisras-
kused;
• esineb pidev oksendamine;
• esineb segasusseisund, lap-
sel apaatsus või pidev nutt ja 
rahutus;
• esinevad krambid;
• nahavärvus muutub halli-
kaks või sinakaks;
• haige, eriti laps, ei joo piisa-
valt. 

Erakorralist arstiabi osuta-
vad kiirabi ja haiglate erakor-
ralise meditsiini osakonnad. 

Sageli küsivad patsiendid, 
kuidas küll arstid ja õed hai-
geks ei jää. Oleks meeldiv siin-
gi avaldada mingi salanipp, 
kuid seda meil paraku ei ole. 
Selgitus on siiski olemas – ol-
les aastaid pidevalt kokkupuu-
tes viirushaigustega, on tekki-
nud nn loomulik immuunsus, 
mistõttu meedikud ei haiges-
tugi nii kergesti. 

Haiguste kõrgperioodil olge 
palju värskes õhus, vältige rah-
varohkeid kohti ja kontakti hai-
getega. Tavalisest rangemalt 
järgige hügieeninõudeid. Abi 
võib olla ka immuunsüsteemi 
tugevdavatest preparaatidest 
(punane päevakübar, ternes-
piima kapslid vms). 

Puhake piisavalt ja olge 
rõõmsameelsed – terve vaim 
aitab vältida kehalist haigust.

Kaunist lähenevat jõuluaega 
ja jätkuvat meeldivat koostööd!

 Kuidas meie valla koolilap-Kuidas meie valla koolilap-
sed gripile vastu panevad?sed gripile vastu panevad?
Kostivere koolist teatati, 
et gripp seal enam lapsi 
ei kimbuta, kuid kool oli 
tõepoolest paljude hai-
gestunud laste tõttu kaks 
päeva suletud, 26. ja 27. 
novembril.
Esimene gripilaine läks 
suurema pahanduseta 
mööda ka Neeme koolist. 
Kõikides klassides jätkus 
tavapärane õppetöö, 
välja arvatud 5. klassis, kus 
mõlemad poisid peaaegu 
kaks nädalat puudusid. 
Sellest tundis rõõmu 6. 
klass, kes sai sel ajal kogu 
õpetaja tähelepanu en-
dale, kommenteeris kooli 
juhataja Karin Soosalu.
Loo Keskkoolis peatus 
õppetöö siiski terveks 
nädalaks kõige väikse-
mate, 1.–4. klassi õpilaste 
jaoks, kes said pisut koolist 
priiks.

Terve vaim on 
parim ravim

TERVIS

Lagedi hobupäev
Ain Unt 

Kohal oli päris väikseid, 
lapsevankrist just väljahü-
panuid, kui ka suuremaid.  

Kuna oleme kahe suure valla 
piiril asuv alevik, siis olid ko-
hale tulnud nii mõnedki Jõe-
lähtme ja Rae valdade voliko-
gude kandidaadid. Lähene-
sid ju valimised. Aga mis kõige 
tähtsam – ilm oli selge ja päi-
ke paistis.

Ürituse ettevalmistajateks 
ja korraldajateks olid koha-
likud külaliikumis- ja ratsa-
sporditegelased. Ja just voli-
kogu kandidaadid olid need, 
kes jälgisid, et vanemad ini-
mesed saaksid istuda ja et neil 
oleks üritust kõige parem jäl-
gida. Samuti aidati kõige väik-
semaid hobuste selga, püstita-
ti teadetetahvlid kenasti jalga-

dele ja riputati teated tahvlile. 
Jälgiti, et kogu üritus laabuks.

Talli ja ratsakooli tutvusta-
misel oli tunne, et tall võiks ol-
la kummist. Aga kõik mahtu-
sid kenasti ära. Miks hobune 
pruuskab? Millised on hobu-
setõud? Kuidas hobune magab 
ja kuidas ta pissil käib? Kes on 
talli rahvusvahelistel võistlus-
tel nime teinud staaridest nel-
jajalgsed? Küsimusi oli palju ja 
enamik leidis ka vastused. 

Sõu võis alata. Platsil said 
kõik näha mitmeid ratsaspor-
dialasid, nende tutvustust, 
kuulda kommentaare. Kooli-
sõidu kadrillis võis näha ratsa-
kooli õpilaste suurepärast esi-
tust ja hobuste kuulekust. Ta-
kistussõidu esitlemisel näida-
ti, milliseid keerulisi ja samas 
lõbusaid harjutusi tuleb aeg-
ajalt treeningutel näha. Esitle-
ti ka ratsaspordi kolmevõistlu-
se krossi. Sellel väga mehiseks 

peetava spordiala demonst-
ratsioonil võis näha, kui julgelt 
ratsakooli tüdrukud ülikeeru-
list maastikku ja näiteks suure 
künka otsas olevat “maja” üle-
tavad. Mõni pealtvaataja pi-
gistas silmad kinni ega julge-
nud vaadatagi. 

Suur tänu siinkohal meie 
kandis tegutsevatele erakon-
dadele ja valimisliitudele, kes 
jagasid võistlejatele auhindu. 
Ilma ei jäänud keegi.

Viimaseks alaks oli volti-
žeerimine ehk hobuse sel-
jas võimlemine. Kui esine-
jad olid lõpuks hobuse sel-
jas püramiidiasendi sisse võt-
nud ja kõik ürituse ametlikud 
ja mitteametlikud fotograafid 
olid jõudnud pildid ära teha, 
oligi kogu üritus paari tunniga 
läbi saanud. Need, kes juhtu-
sid Loo aleviku poole viiva tee 
ääres seisma pärast seda üri-
tust, võisid näha tore-naljakat 

vaatepilti, kuidas ratsa-
kooli treener Ranno Vatsk sõi-
dab kodu poole koos tema au-
to külge salaja riputatud ro-
heliste õhupallidega. Laste-
le tundus, et tal on kodus neid 
hädasti vaja.

Korraldajad loodavad, et 
Loo, Saha ja Lagedi kandi rah-

vas sai järjekordselt midagi 
põnevat kogeda. Kas kordame 
üritust ka järgmisel aastal? Mis 
sellest, et valimisi siis pole. La-
gedi Ratsaspordikool loodab, 
et ükskord saab asja ka pois-
te treeningrühmast. Aga tulla 
võivad kõik. Vaata ka kindlasti 

http://www.capriole.ee/lage-
diratsaspordikool.htm.

Üks asi veel. Jaheda ilmaga 
oli kuum tee ja maitsvad koo-
gid igati omal kohal! Tänu kõi-
gile, kes said üritusele õla alla 
panna.
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vaatepilti, kuidas ratsa-
kooli treener Ranno Vatsk sõi- vas sai järjekordselt midagi
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Jõelähtme valla raamatukogu-
de kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse rahvaraama-
tukogu seaduse §-de 16 ja 17, kohali-
ku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 6 lõike 3 punkti 1 alusel ning koos-
kõlas kultuuriministri 12.07.2004 
määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu 
töökorralduse juhend”.

§ 1 Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri reguleerib lu-

gejateenindust, lugejate õiguseid ja 
kohustusi ning sisemist töökorral-
dust Jõelähtme valla raamatukogu-
des (edaspidi raamatukogu).

(2) Lugeja kohustub täitma raama-
tukogu kasutamise eeskirja ja kinni-
tab seda oma allkirjaga lugejakaar-
dil.

§ 2 Raamatukogu teenused
(1) Raamatukogu põhiteenused on 

teavikute (raamatud, ajakirjad, aja-
lehed, auvised, elektroonilised tea-
vikud) kohapeal kasutamine, koju-
laenutamine ja koduteenindus ning 
avalikule teabele üldkasutatava and-
mesidevõrgu kaudu juurdepääsu või-
maldamine. Raamatukogu põhitee-
nused on tasuta.

(2) Raamatukogus on võimalik tut-
vuda Eesti Vabariigi seadustega, Jõe-
lähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme 
Vallavalitsuse õigusaktidega.

(3) Raamatukogus puuduvad tea-
vikud tellitakse lugeja soovil ja kulul 
teistest raamatukogudest. 

(4) Raamatukogu eriteenused (koo-
piad, väljatrükid jne) on tasulised. 
Eriteenuste loetelu ja nende hinna-
kirja kinnitab Jõelähtme Vallavalit-
sus. Koopiate valmistamist raama-
tukogus reguleerib autoriõiguse sea-
dus.

(5) Avaliku interneti kasutamine 
raamatukogus on tasuta. Interneti 
kasutamist reguleerib käesolev ees-
kiri. 

§ 3 Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks registreerimisel tut-

vustatakse lugejale raamatukogu ka-
sutamise eeskirja. Esmakordsel re-
gistreerimisel annab lugeja andmed 
lugejakaardile, kinnitab allkirjaga 
andmete õigsust ja et ta on tutvunud 
raamatukogu kasutamise eeskirjaga 
ning kohustub neid täitma. 

(2) Raamatukogu lugejaks regist-
reeritakse isikut tõendava dokumen-
di alusel. 

(3) Lugejaks registreerimisel kan-
takse raamatukogu andmebaasi 
järgmised lugeja andmed:

1) nimi;
2) isikukood;
3) elukoht (postiaadress);
4) kasutusel olev telefoninumber ja 

elektronposti aadress;
5) lugejarühm.
(4) Lugeja on kohustatud teavitama 

raamatukogu oma isiku- või kontak-
tandmete muutumisest.

(5) Eelkooliealised lapsed regist-
reeritakse lugejaks lapsevanema või 
eestkostja nõusolekul. 

(6) Igal aastal toimub lugejate üm-
berregistreerimine ja isikuandmete 
kontroll. Võlglasi ümber ei registree-
rita ja neil puudub võlgnevuse likvi-
deerimiseni raamatukogust kogu-
laenutusõigus.

§ 4 Teavikute laenutamine, kasuta-
mine ja tagatised

 (1) Teavikuid laenutatakse koju 

üldjuhul 30 päevaks, lugeja kasutu-
ses võib olla kuni 10 raamatut.

(2) Suurema nõudlusega või erilise 
väärtusega teavikutele on raamatu-
kogul õigus seada piiranguid. 

(3) Perioodika viimaseid numbreid 
üldjuhul koju ei laenutata.

(4) Lugejal on võimalus kojulaenu-
tatud teavikute tagastamistähtae-
ga pikendada (ka telefoni või e-pos-
ti teel), kui teaviku saamiseks ei ole 
teised lugejad soovi avaldanud. Ava-
likus kataloogis pikendamiseks tuleb 
lugejal raamatukogus registreeruda 
raamatukoguprogrammi kasutajaks. 
Programm võimaldab parooli ja ka-
sutajanime olemasolul lugejal kaks 
korda ise teavikute laenutustähtaega 
pikendada ja teavikuid reserveerida. 

(5) Lugejat, kes ei ole teaviku tagas-
tamistähtaega pikendanud ega ta-
gastanud teavikuid kuue kalendri-
kuu jooksul, loetakse pikaajaliseks 
võlglaseks.

(6) Pikaajalistele võlglastele ei lae-
nutata enimnõutud teavikuid.

(7) Raamatukogu võib lugejalt nõu-
da teaviku kojulaenutamisel tagatist, 
kui:

1) lugeja rahvastikuregistrijärgne 
elukoht ei ole Jõelähtme vald;

2) see on vajalik teaviku väärtuse 
tõttu.

Tagatise võtmise korra kehtestab 
Jõelähtme Vallavalitsus.

(8) Tähtajaks tagastamata teavi-
ku eest võib võtta raamatukogu vii-
vist 30 senti iga tähtaja ületanud päe-
va eest.

(9) Vajaduse korral osutab raama-
tukogu koduteenindust.

§ 5 Lugeja õigused
(1) Lugejal on õigus kasutada teavi-

kuid raamatukogu ruumides (kohal-
kasutus) ja laenutada teavikuid ka-
sutamiseks väljaspool raamatukogu 
ruume (kojulaenutus). Teatmeteo-
seid koju ei laenutata, neid saab kasu-
tada ainult kohapeal.

(2) Lugejal on õigus kasutada ar-
vutit avaliku teabe seaduse alusel 
üldkasutatava andmesidevõrgu (in-
terneti) kaudu avalikustatud teabe-
ga tutvumiseks. Kui interneti kaudu 
avalikustatud teabele soovib juurde-
pääsu rohkem isikuid kui raamatu-
kogu jõuab hetkel teenindada, pakub 
raamatukogu soovijale võimaluse re-
gistreerimiseks vabale ajale. 

(3) Raamatukogu on kohustatud 
abistama isikuid riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutuste veebilehtede-
le juurdepääsu saamisel. 

(4) Lugejal on õigus saada raama-
tukoguhoidjalt teavet ja abi andme-
baaside kasutamisel, teemaotsingul, 
fakti- ja bibliograafiliste andmete 
leidmisel ja täpsustamisel.

(5) Lugeja soovil pannakse ta teda 
huvitava teaviku saamiseks järjekor-
da.

§ 6 Lugeja kohustused
(1) Lugeja peab raamatukogust lae-

nutatud raamatut või muud teavikut 
hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust 
tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. 

(2) Lugeja peab teaviku tagastama 
laenutustähtaja jooksul.

(3) Raamatukogu külastaja ei to-
hi häirida oma käitumisega teisi lu-
gejaid ega kahjustada raamatukogu 
vara. 

(4) Lugeja peab täitma raamatu-
kogutöötaja korraldusi, mis tulene-
vad käesoleva eeskirja täitmisest või 
ühiskonnas aktsepteeritud hea käi-
tumise normidest. 

§ 7 Lugeja vastutus 
(1) Teaviku rikkumise ja tagasta-

mata jätmise korral on lugeja kohus-

tatud selle asendama samaväärsega 
või tasuma selle hinna kuni kümne-
kordses väärtuses, kuid mitte vähem 
kui 150 krooni teaviku eest. Alaeali-
se poolt tekitatud kahju hüvitab lap-
sevanem (eestkostja).

(2) Raamatukogu annab lugejale 
tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 
1 nimetatud summade tasumiseks. 
Tähtjaks maksmata summade tasu-
miseks teeb Jõelähtme Vallavalitsus 
lugejale ettekirjutuse koos sundtäit-
mise algatamise hoiatusega ettekir-
jutuse täitmata jätmise korral. Ette-
kirjutuses märgitakse selle vaidlus-
tamise võimalus, tähtaeg ja kord.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 
nimetatud hoiatuses märgitud täht-
aja jooksul ettekirjutuse täitmata jät-
mise korral on Jõelähtme Vallavalit-
susel õigus anda ettekirjutus sund-
täitmiseks täitemenetluse seadusti-
kus sätestatud korras.

(4) Jõelähtme Vallavalitsus võib 
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nime-
tatud pädevuse anda raamatukogu-
le.

(5) Käesoleva määruse paragrah-
vi 2 lõikes 4, paragrahvi 4 lõikes 8 ja 
paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud sum-
mad laekuvad Jõelähtme valla eelar-
vesse.

§ 8 Avaliku Internetipunkti (AIP) 
arvutite kasutamine

(1) Avaliku Internetipunkti (edas-
pidi AIP) teenuseid võivad kasutada 
kõik soovijad, eeltingimuseks on ar-
vuti kasutamise oskus.

(2) AIP-i arvutite kasutamiseks tu-
leb eelnevalt registreerida kas koha-
peal või telefoni teel. Internetitöö-
koha kasutamiseks esitab külastaja 
raamatukogu lugejakaardi või isiku-
koodi ja pildiga dokumendi. Kasuta-
misaeg ühele kasutajale on üks tund 
päevas ning tööajad algavad täistun-
didel. Kui registreerunuid arvutile ei 
ole, saab arvutit kasutada kauem. 

(3) Registreeritud AIP-i kasutaja hi-
linemise korral üle 10 minuti läheb 
kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

(4) Igal arvutil on korraga ainult 
üks kasutaja.

(5) Arvuti kasutajal on keelatud:
1) arvutite omavoliline sisse- ja väl-

jalülitamine; 
2) teha muudatusi arvuti seadis-

tustes; 
3) programmide omavoliline ins-

talleerimine;
4) seadmete ja tarkvara mittesiht-

otstarbeline kasutamine, riist- ja 
tarkvara kahjustamine;

5) ebasündsate ja tasuliste interne-
ti lehekülgede külastamine.

(6) Nõuande ja abi saamiseks pöör-
dub arvutikasutaja raamatukogutöö-
taja poole.

(7) Tõrgetest arvuti ja interneti ka-
sutamisel teavitab arvuti kasutaja 
koheselt raamatukogutöötajat.

(8) Pärast töö lõppu peab arvuti ka-
sutaja sulgema kõik enda käivitatud 
programmid ja kustutama enda loo-
dud failid. 

(9) Arvutist väljatrüki tegemiseks 
on vajalik raamatukogutöötaja nõus-
olek. 

(10) Raamatukogu ei kanna vastu-
tust autoriõiguse seaduse rikkumi-
se eest interneti kasutamisel. Vastu-
tus oma käitumise eest lasub täieli-
kult kasutajal. 

(11) Arvuti kasutaja poolt raama-
tukogule tekitatud materiaalse kah-
ju hüvitab kasutaja. 

(12) Arvuti kasutajale kehtib käes-
olev raamatukogu kasutamise eeski-
ri.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 07. detsembril 
2009.

Art Kuum
Volikogu esimees

Detailplaneeringute koostami-
se algatamine:

1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
vastu 30.11.2009 otsuse nr 24 „Maar-
du küla Keskvälja maaüksuse detail-
planeeringu koostamise algatami-
ne, lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatama jätmine”. Planeerita-
va ala suurus on 5,00 ha. Planeerin-
gu eesmärgiks on olemasoleva maa-
tulundusmaa kinnistu sihtotstarbe 
muutmise ja jagamise väljaselgita-
mine ning määramine, keskkonna- 
ja muinsuskaitseliste abinõude mää-
ramine ning juurdepääsu lahenda-
mine.

Detailplaneeringute koostami-
se jätkamine:

1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
vastu 30.11.2009 otsuse nr 22 “ Kal-
lavere küla Ristimäe maaüksuse de-
tailplaneeringu lähteülesande kinni-
tamine ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmi-
ne”. Planeeritava ala suurus on 2,92 
ha. Planeeringu eesmärgiks on maa-
ala jagamine elamumaa kruntideks, 
moodustatavatele kruntidele ehi-
tusõiguse ulatuse ja hoonestustingi-
muste määramine ning alale juurde-
pääsu lahendamine.

2. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
vastu 30.11.2009 otsuse nr 20 “Neeme 
küla Ülestoa kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu koostamise jätkami-
ne, keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine ning läh-
teülesande kinnitamine”. Planeerin-
gu eesmärgiks on Ülestoa kinnistu 
jagamine kaheks elamumaa sihtots-
tarbega krundiks: olemasoleva ma-
javalduse juurde kuuluvaks ja uueks 
üksikelamukrundiks ning transpor-
dimaa sihtotstarbega kinnistu moo-
dustamine planeeringualal paikne-
vale Ringtee lõigule, kruntidel ehi-
tusõiguse ulatuse ja hoonestustingi-
muste esitamine, kruntide tehnova-
rustuse lahendamine ning keskkon-
nakaitseliste abinõude määramine.

3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
vastu 30.11.2009 otsuse nr 19  “Kos-
tiranna küla Knuudi kinnistu detail-
planeeringu koostamise jätkamine 
ning lähteülesande kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 25,31 ha. 
Planeeringu eesmärgiks on maa siht-
otstarbe muutmine osaliselt elamu-
maaks sooviga planeerida kaks uut 
üksikelamukrunti, juurdepääsutee-
de lahendamine, kruntidel ehitusõi-
guse ulatuse ja hoonestustingimus-
te esitamine, kruntide tehnovarustu-
se lahendamine ning keskkonnakait-
seliste abinõude määramine.

Detailplaneeringute kehtesta-
mine 

1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtes-
tas 30.11.2009 otsusega nr 23 Loo kü-
la Kaasiku 3 maaüksuse detailpla-
neeringu.

2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtes-
tas 30.11.2009 otsusega nr 25 Maar-
du küla Reinu kinnistu detailplanee-
ringu.

3. Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 30.11.2009 otsusega nr 26 Sa-
ha küla Miku kinnistu detailplanee-
ringu.

Detailplaneeringu eskiisi ava-
lik arutelu

1. Jõelähtme Vallavalitsuses aren-
gu-ja planeerimisosakonnas  toimub 
07.detsembril 2009 kell 12.00 Kaber-
neeme küla Nurga kinnistu detail-
planeeringu lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduse avalik arutelu.

2. Jõelähtme Vallavalitsuses aren-
gu-ja planeerimisosakonnas  toimub 
14.detsembril 2009 kell 12.00 Koogi 
küla Joakõrtsi kinnistu detailplanee-
ringu lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse avalik arutelu.

3.Jõelähtme Vallavalitsuses aren-
gu-ja planeerimisosakonnas  toimub 
15.detsembril 2009 kell 12.00 Ihas-
alu küla Eigi 1 kinnistu  ja Meretuu-
le kinnistu detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse ava-
lik arutelu.

4. Jõelähtme Vallavalitsuses aren-
gu-ja planeerimisosakonnas  toimub 
15.detsembril 2009 kell 12.30 Liiva-
mäe küla Vanasauna tee kinnistute 
11, 13, 15, 23 ja 25  detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse 
avalik arutelu.

Detailplaneeringu avaliku aru-
telu tulemus

1. 23. novembril 2009 toimus Jõe-
lähtme Vallavalitsuse ruumides Kos-
tiranna küla Knuudi maaüksuse de-
tailplaneeringu avalik arutelu, kuna 
detailplaneeringu avaliku väljapane-
ku ajal, mis toimus 14.09.09-12.10.09, 
esitati kolme isiku poolt kirjalikult 
ettepanekuid ja vastuväiteid. Tehtud 
ettepanekute ja vastuväidete alusel 
tehakse planeeringusse vajalikud pa-
randused ja täiendused. Kuna tehta-
vad parandused ja täiendused muu-
davad detailplaneeringu põhilahen-
dust, korratakse avalikku väljapane-
kut ja avalikku arutelu, millest teata-
takse täiendavalt.

2. 30. novembril 2009 toimus Jõe-
lähtme Vallavalitsuse ruumides Ka-
berneeme küla Kadaka kinnistu de-
tailplaneeringu avalik arutelu. Aru-
telul tõdeti, et planeeringu lahendu-
ses on arvestatud avalikul väljapa-
nekul esitatud ettepanekute ja vastu-
väidetega.

Detailplaneeringu avalik välja-
panek 

Jõelähtme Vallavalitsuse ruumi-
des toimub 17. detsembrist 2009 ku-
ni 14. jaanuarini 2010 Ülgase küla 
Jäätmaa II kinnistu (katastritunnus 
24504:004:0675)  detailplaneeringu 
avalik väljapanek. 

Detailplaneeringu kohaselt on ette 
nähtud olemasoleva maatulundus-
maa 2997 m2 suuruse Jäätmaa II kin-
nistu sihtotstarbe muutmine elamu-
maaks ja ühe üksikelamu rajamine. 
Planeeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavale alale, teh-
novõrkude varustus ja määratakse 
keskkonnakaitselised abinõud.
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Kostivere päevakeskuse pere 

avaldab kaastunnet juhataja 

Anne Kannele väimehe 

ALLAN KARELLI 

surma puhul.

Avaldame kaastunnet 

Kostivere päevakeskuse 

juhatajale Anne Kannele 

väimehe surma puhul.

Jõelähtme Vallavalitsus

Õnnitleme kõiki detsembri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad detsembris 2009

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Georgi Braše  10.11.1937 – 11.11.2009 
Aare Prööm  15.06.1933 – 20.11.2009 
Helga Rummo  24.07.1924 – 26.11.2009 
Ilme Varipuu  10.09.1936 – 28.11.2009 

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

Teade Kaluritele 
Teisipäeval, 29. detsembril kell 
17.00 toimub Jõelähtme valla 
kalurite koosolek vallamajas.
Arutatakse strateegia elluvii-
mist. Koosolekul osaleb Harju 
Kalandusühingu esindaja.

 Lisainfo Merike Metstak, 
tel 52 7887 0

94 26.12 ELLA JÜRJO Iru küla

90 09.12 LINDA MAISA Manniva küla

85 19.12 EDGAR SILLA Iru küla

84 10.12 LEIDA KEKS Loo alevik

84 15.12 AINO KURGPÕLD Loo alevik

84 29.12 LILIAN PIIROJA Saha küla

83 23.12 ANTS LÄTTI Saha küla

83 23.12 VAIKE OJA Loo alevik

81 10.12 VEERA RAUD Loo alevik

75 14.12 VÄINO VARES Loo alevik

75 07.12 VIRKE KOPPEL Loo alevik

75 08.12 MAIRE-MELAINE PAPP Loo alevik

75 14.12 HILLI ÕUNAP Saha küla

75 18.12 RAUL TIISAAR Parasmäe küla

75 19.12 ARNO REIGO Jägala küla

75 24.12 ENDEL ENGMAN Iru küla

70 08.12 ARE ALLOJA Kallavere küla

70 17.12 MAIMO REBANE Loo alevik

70 22.12 VLADIMIR MUROV Uusküla

70 24.12 ZINAIDA LAVROVA Manniva küla

K O R R A L D U S ,
Jõelähtme 10. detsember 2009 nr 628

Ringide ja muusikaklassi osalustasu-
de kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 30 lg 3, annab Jõe-
lähtme Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2010 

Jõelähtme vallas tegutsevate ringide 
osalustasud 

2. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2010 
Jõelähtme vallas tegutsevate muusi-
kaklasside osalustasud 

3. Ringide ja muusikaklasside kuuta-
sud ja poolaastatasud makstakse ette-
maksuna (hiljemalt iga kuu 10. kuupäe-
vaks) Jõelähtme vallavalitsuse arveldus-
arve numbrile 10002018903006. Ringis 
ja muusikaklassis osalemise tõendavaks 
dokumendiks on maksekorraldus.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemi-
sest.

Andrus Umboja
Vallavanem 
Leho Kure
Vallasekretär

Ringi nimetus Kuumaks I poolaasta (sep-
tember - detsember)

II poolaasta 
(jaanuar -mai)

Muusikaklass, 
2x 45 min + solfedzo

250.-/*200 900 /*700 1150.-/*900

Muusikaklass 1x 45 min 
+ solfedzo

150.-/*100 500/ *300 650 /* 400

Ringi nimetus Kuumaks

Muusikaring, 2x 45 min 200/*150

Muusikaring, 1x 45 min 150/*100

Beebikool, 1x 30 min 100.-/*75.-

Mudilaste lauluring, 
1x 45 min

100.-/*75.-

Showtants,1x nädalas 100.-/*75

Malering, 1x nädalas 50.-

Shaping 1 x nädalas 100.-

Jooga, 1x nädalas 100.-

Peotants, 1x nädalas 100.-

Animatsioon, 
1x nädalas

100.-/*75.-

*soodustus, kui ühest perest osaleb ringis mitu last

*soodustus, kui ühest perest osaleb ringis mitu last

Aiandusfi rma Akone OÜ jagas tasuta püsilillesibulaid

Jutuvõistlus 2009

Muudatused 
talihooldetööde 
tegijate 
kontaktandmetes

Hei, Jõelähtme 
mälumängurid!

Viis aastat Kostivere 
Päevakeskust

Jõulueelne heatege-
vuskampaaniate lai-
ne jõudis ka Jõelähtme 
valda. Kõik, kel väliste 
tunnuste põhjal tuvas-
tati lillelembust, said 
omandada pakikese 
tulpide, laukude, nart-
sisside ja puškiiniate 
sibulaid. Kliima sooje-
nemine on teinud või-
malikuks, et lillesibu-
laid saab mulda panna 
detsembrikuu kesk-
paigas, mil vanasti 
sõitsid saanid, sõitsid 
reed ja maa oli kaetud 
paksu lumevaibaga.
Täiendust said ka valla 
lasteasutuste õueala-
de lillepeenrad. Ka 
ametnikud eesotsas 
finantsosakonnaga is-
tutasid vallamaja ette 
300 püsilillesibulat.

JJuuttuuvvõõiissttlluuss 22000099
Jõelähtme Vallavalitsus tänas Eesti Va-

bariigi 91. aastapäevale pühendatud ko-
dulooliste jutustuste ja kirjutiste võistlu-
sele “Minu kodukandi ajalugu” laekunud 
tööde autoreid ja jagas 10 000 krooni suu-
ruse auhinnafondi järgmiselt: 

Tiit Truumaa “Lauluga läbi elu”– 1500 
krooni.

Piret Pintmann-Hellaste “Kuidas pidi 
kaardilt kaduma Võerdla ehk otsustavad 
aastad, 1960-1970ndad Võerdla küla loos” 
– 1500 krooni.

Mare Vaarik “Mõnda 
minu mälestustest ja 
lühike elulugu”– 1500 
krooni.

Tiia Välk “Jõeläht-
me kihelkonna 
Vandjala küla Aa-
ra talu lugu” – 
1500 krooni.

teggijjate 
kkontaktandmetes

Loo ja Kostivere alevikes 
ning Iru, Saha, Maardu, 
Vandjala, Loo ja Nehatu 
külades teeb talihooldetöid 
OÜ Loo Hooldus, 
kontaktisik on 
Marje Laimets, 
tel 5648 1589, 608 0619, 
marje@loohooldus.ee.

Haljava külas teeb 
talihooldetöid OÜ 
Parasmäe, kontaktisik on 
Aleksander Lepik, 
tel 50 89 616. 

mmäällumäängguriidd!!
17. jaanuaril 2010 kell 13.00 lä-
heb Jõelähtme Rahvamajas taas 
lahti ajude ragistamine. Küsimusi 
tulistavad järjekindlalt JEVGENI 
NURMLA ja INDREK SALIS.
Anna teada oma võistkonna val-
misolekust ja tule kohale!
Maie ootab infot tel 6033053, 
53978896

Veel on mõned vabad 
kohad aastalõpupeole 
31. detsembril.
Broneeritud piletid palun välja 
osta hiljemalt 28. detsembril 
10.00 kuni 17.00.
Maie 53978896
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Palju õnne! Päevakeskus tähistas 
esimest tähtsat sünnipäeva väikese 
hubase koosviibimise ja kontserdiga.

Eakad on siin pakutava teenuse 
omaks tunnistanud ning paljud ei ku-
juta oma päevi selleta ette. Vilgas selt-
sielu, kohtumised huvitavate külalis-
tega, väljasõidud, suhtlemine, kaas-
lastega murede ja rõõmude jagami-
ne – kõik see kuulub aktiivse ja vaba 
inimese ellu, mille aitab veelgi sisuka-
maks muuta päevakeskus.

Päevakeskuses töötavad ringid ja 
saab vilunud juhendajate käe all laul-
da, tantsida ja võimelda. Tegutsevad 
kokandus- ja kunstiring ning veel pal-
ju huvitavat. Ringe juhendavad Kai 
Sõitja, Taimi Možajeva, Anne Kanne.

Jätkuvalt pakutakse teenusena 
sauna ja pesemisvõimalust ning pe-
supesemist automaatpesumasinaga. 

Tähelepanu!
31. detsembri hilisõhtul 
kutsume kõiki Kostivere alevi 
kuuse juurde. Veedame 
üheskoos aastalõpu viimased 
minutid, kesköö saabudes 
laseme valla tuledesära! 
Võta kaasa oma tulevärk 
ning tervitame üheskoos 
aastat 2010!
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Liuguksed ja riidekapid teie soovide ja mõõtude järgi
www.nagusul.ee 5221151

Müüa heitveemahutid ja septikud 2 kuni 50 kuupmeetrit. 
Hinnad soodsad, tähtajad lühikesed, 
transpordivõimalus. Tel 56 207 378.

Ohtlike puude langetamine.
 55650564

Kõige soodsamad küttepuud! 
Lepp  alates 330.-/ruum. Kask alates 450.-/ruum.  
Konteineris puud alates  1200.-/tk
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks 
helista 5200093, 6707110 või täida tellimisleht
Internetis:  www.puu24.ee

Plaatimistööd soodsalt, lisainfo ja küsimused meil-
iaadressilt siporex1@yahoo.com või tel 56305690. 
Jürgen

Teostame muru niitmist, puude raiet, hekkide ja okste 
lõikust ja teisi haljastus- ja hooldustöid. Tel 55 637 666

Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi soojuspumbad. Liisi 
järelmaksuga pump koju 3000kr sissemaksuga. Jõu-
ludel loosime ühele õnnelikule raha tagasi. Garantii 2a, 
www.homeair.ee tel 56483222

TÜV Eesti OÜ tehnoülevaatus Vana-Narva mnt. 24B, Maardu
Teeme ülevaatust kõigi kategooriate sõidukitele.
Lisaks pakume väljaspool Euroopa Liidu toodetud autode tüübikinnitust.
    Kontakt: tel. 637 9122, www.tuev-nord.ee

Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, seinad ja 
katused. Tel 5013305.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Alates 2010. aastast peatub pangabuss 
Kostivere päevakeskuse juures üks kord 

kuus kolmapäeviti kell 13.00–14.30
(13. jaanuar ja 10. veebruar)


