
Kõik kevadtalgutele! 
Info elektroonika, 
rehvide ja ohtlike jäät-
mete kogumise kohta. 
Teatage kõrvalistesse 
kohtadesse poetatud 
prügist valda, keskkonna-
inspektsiooni või politseile. 

Kiirpilk meie 
valla kauplustele

Intervjuu Loo noor-
tekeskuse juhata-
ja Lauri Alveriga

Kodulooliste jut-
tude võistlustöö 
kohanimedest

Kaasaegsed õppevormid 
Loo koolis, kus toimus 
ka kõikide valla koolide 
ühine emakeelepäev. 

Laste lauluvõist-
lus toimus kahe-
kümnendat korda

Kostivere Laste Teatri 
noored näitlejad said 
maakondlikul konkursil 
Hõbedase Laureaadi 
tiitli, Jessika Lauterile 
omistati näitlejameis-
terlikkuse preemia.

Üle-eestilise esseekon-
kursi võitis Pille-Riin 
Pipar Kostivere koolist, 
soome keele olümpiaa-
dil paistis silma Krislin 
Tukia Loo koolist.
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Merike Metstak

Müüa maja koos koeraga 
Inimesed kolisid kuuldavas-

ti elama Venemaale või Inglis-
maale, Eesti Energia poolt on 
majja minev elektrikaabel lä-
bi lõigatud ja elamu müügis. 
Aias toimetab üksinda kurb 
koer, kes arusaamatuses oo-
tab ja igatseb ega suuda mõis-
ta, miks teda maha jäeti. Vae-
ne hüljatu otsib inimestega 
kontakti, naabrid muretse-
vad, et mis saab siis, kui ma-
jale tõepoolest ostja leitakse 
ja kas uus koduomanik hea-
meelega ka koera kauba peale 
omaks võtab? Kas looma ikka-
gi mingi aja tagant toidetak-
se või on koerake ilma hooleks 
jäetud, on selgusetu. Naabrid 
ei soovi mingil juhul looma 
magamapanekut ja väljenda-
vad oma kaastunnet, poputa-
des armast karvajalga hea-pa-
remaga. Oma koju ei saa seda 
koera kaastundlik lähinaaber 
võtta, sest majas on juba kaks 
neljajalgset olemas, kolman-
dat kindlasti kampa ei võeta. 
Kirjutaja loodab selle sõnu-
miga koputada nende inimes-
te südametunnistusele, kes 
ei hooli oma koduloomadest. 
Nii või teisi-
ti tuleb ju ka 
looma tu-
leviku pea-
le mõelda... 
Koer istub 
truult aias ja 
ootab, kuni 
keegi mida-
gi kõhutäi-
teks poetab. 
Kui kõht väga tühi, läheb koer 
aiast välja jalutama. Ta ei puu-
tu kedagi, see on kindel. Koer 
ei ole süüdi, et on sellises-
se olukorda sattunud. Looma 
elu on kahjuks inimeste mee-
levallas. Mis saab edasi, küsib 
Iru küla elanik? 

Üks asi on seaduste järgimi-
ne, teine asi eetiline käitumis-
norm, looma igapäevane koht-
lemine. Koerad-kassid on tõe-
näoliselt mõnedele inimestele 
justkui väljaspool õigusruu-
mi olevad objektid, asjad, mit-
te elusolendid. Vallamajja tuli 
hiljuti signaal koera kallal toi-
mepandud vägivallast, piina-
misest ja ebainimlikust koht-
lemisest, mida on korda saat-

nud ei keegi muu kui koera-
omanik ise. Ja just nüüd alga-
tati meie oma vallas koera eri-
ti julma kohtlemise pärast kri-
minaalasi. Loomapidamisõi-
guse äravõtmine toimub koh-
tumajas. 

Sõnakuulmatud koerad
Üks asi on, kui inimene rün-

dab koera, hoopis teine, kui 
koer ründab inimest. Nagu 
öeldud, saabub elanikelt val-
lamajja kirju, sealhulgas koer-
test ja nende pahategudest. 
Ühes neist kirjadest kaevatak-
se: “Meil on mure lahti oleva-
te koerte pärast. Elame X mõi-
sa juures, kus juba aastaid on 
ümbruskonna koerad ahis-
tanud inimeste vaba ringilii-
kumist. Täiskasvanud saavad 
hakkama, aga väike laps ei jul-
ge bussipeatusest kojugi jalu-
tada, sest lõrisevad koerad on 
vastas. Omanikke oleme aeg-
ajalt tuvastanud, nendega ka 
suhelnud, aga koeraomaniku 
tavasuhtumine on, et kutsu 
on nii nunnu ja kurja ei tee ta 
kunagi kellegi. Eile saigi mõõt 
täis, kui laps sõitis jalgrattaga 
ja üks järjekordne valveta nel-
jajalgne talle ratta peale hüp-
pas. Mõned koerad on nii ül-

bed, et hüp-
pavad üle aia. 
Mida saan 
mina kodani-
kuna olukor-
ra lõpetami-
seks teha, kui 
koera omanik 
ei ole tuvas-
tatav? Kas on 
võimalik valla 

lehte panna artikkel, kus koe-
raomanikke korrale kutsutak-
se ja neile seadust tutvusta-
takse?” Jah, muidugi saab ja 
peabki. Jõelähtme valla hea-
korraeeskiri, sealhulgas koer-
te ja kasside pidamise eeski-
ri asub koduleheküljel http://
w w w.joela ht me.ee/i ndex .
php?page=113ub ja seda saab 
lugeda valla kantseleis ja raa-
matukogudes. 

Aga kas teinekord võib olla 
teekäija ka ise pisut süüdi või 
võõrast koera narrinud, kes 
teab? Vähe usutav, et korra-
likud inimesed mõrtsukkoe-
ri peavad, kes kaaskodanike-
le asja eest teist taga kallale ki-
puvad.  

Vallavalitsuse ametnik Uno 
Paas soovitab: “Kui koera pe-
remees on tuvastatav, saab 
saata avalduse valda, kus mär-
gitakse, millal ja kelle koer oli 
omaniku kontrolli alt väljas. 
Selle teo eest on ette nähtud 
karistus trahvi näol. Kui koe-
ra omanik ei ole tuvastatav, 
siis ei ole võimalik asja edasi 
menetleda. Kui koer on ohtlik, 
siis aitab politsei ja kui võima-
lik, siis viib vald koera varju-
paika.”

Eluaegse koeraomaniku-
na soovitan koera võttes kaa-
luda, kas jätkub lemmiku-
le aega, kannatlikust ja pik-
ka meelt. Kohe tuleb teadvus-
tada oma võimalusi ja ajava-
ru, suutlikkust pakkuda koe-
rale õnnelikku elu. Õnneli-
ke inimeste õnnelikest koer-
test on tehtud filme ja kirju-
tatud raamatuid, ühegi kur-
ja sõnata tsirkuseartistideks 
kasvatatud koerad kõnnivad 
köiel, löövad trummi ja tant-
sivad, käsu peale, muide. Ini-
mese käes on võti ja võim kas-
vatada kutsikast elurõõmus 
sõbralik olevus. Selleks on va-
ja vaid pisut empaatiavõimet 
ja oskust panna end korraks-
ki teise elusolendi rolli. 

Hulkuvad ja metsikud 
koerad

Tänavu kevadel toimus ula-
tuslik hulkuvate koerte püüd-
mise aktsioon, mis läks vallale 
omajagu maksma. Hulkuva-
te koerte hordid tekkivad liht-
salt, peremehetud karjaloo-
mad pesitsevad, sigivad ja ela-
vad inimeste kaasabiga. Kaas-
tundlikud kodanikud toida-
vad nende vaatevälja aeg-ajalt 
ilmuvat näljast koera, eriti su-
vilate piirkondades, aga ka 
mujal. Lisatoitu hangivad loo-
duses vastupidavaks muutu-
nud visa hingega segavereli-
sed ise – talvel nabitakse kinni 
metskitsed, kevadel leiab ulu-
kite korjuseid ning kui suveks 
saabub linnarahvas maale, on 
lausa pidu. Kohustuste ja vas-
tutuse tasakaal on siin kohati 
päris pahasti paigast ära nih-
kunud. Hulkuva koera sööt-
mine ei ole kindlasti heategu 
ega nõrgema abistamine. Tõ-
sine loomasõber mõistab ko-
hustuse ja vastutuse vahekor-
da täpselt – jagatud vastutus 

tähendab vastutuse puudu-
mist ehk vastutustundetust. 
Sellest hetkest, kui olete jõud-
nud hakata peremeheta koera 
söötma, kaotab hulkur pere-
mehetu koera staatuse ja mis-
ki võim tema peale enam ei 
hakka. Heateo teete, kui saa-
te koerale hea ja turvalise pü-
siva kodu pakkuda. Siinkohal 
ei saa ma Iru küla inimest, kes 
müügisoleva maja aeda jäe-
tud koera toidab, sugugi mit-
te hukka mõista. Ta toimib õi-
gesti. Üks asi on seadusesäte, 
teine asi inimlik-
kus, mis pole 
üheski teada-
olevas mõõt-
kavas mõõ-
detav. 

Sõnatu 
sõber

P i m e -
dal ajal lem-
mikloomade 
kalmistust 
mööda sõi-
tes märka-
me hauda-
del põle-
mas leina-
küünlaid. 
Iga ilma-
ga ja igal 
aastaajal. 
Kor ra st a-
tud kalmu-
künkad kal-
lite hauakivide-
ga, leinatakse kao-
tatud sõpra, asen-
damatut kaaslast ja 
pereliiget. Koera elu-
iga on inimesega võr-
reldes lühike ja sellest 
on kole kahju. Mu tut-
tav loomaarst ütleb, et kõi-
ge raskem osa veterinaarars-
ti tööst on koera magama pa-
nemine. Emotsionaalselt. Sest 
koeral on targad silmad ja ta 
on tark. Paljudes asjades ini-
mesest kõvasti targem, ega 
muidu ole koer inimest truu 
kaaslasena saatnud tuhan-
deid aastaid, valvanud, kaits-
nud ja aidanud jahti pidada. 
Ammusel ajal ühe rahva kom-
be kohaselt maeti peremees ja 
koer koos. 

Koertega on nagu inimeste-
gagi, meid on mitmesuguseid 
ja paljud probleemid saavad 
alguse suhtlemisest, õigemi-

ni suhtlemise puudumisest. 
Koer on elusolend, oma mõ-
tete ja tunnetega, ning teda 
tuleb kohelda väärikalt nagu 
kõiki elusolendeid. Üksikuid 
räigeid juhtumeid välja arva-
tes on suhtumine lemmikloo-
madesse viimase aastaküm-
ne jooksul kõvasti paremu-
se poole liikunud. Kaunist ja 
vaevanõudvat kutsikaiga ar-
vestamata vajab koer terve 
oma elu pidevat tähelepanu, 
hoolitsust ning suhtlust. Palju 

aega. Inimeste koh-
ta jäävad kehtima 
ikka omad reeg-
lid, kuid koe-
ra heaolu ja ise-
loom sõltub 
üksnes inime-
sest, kes saab 
muuta koera 
elu paremaks, 
seeläbi ka ise 
m õ i s t v a -

maks 
muutudes. 
Teadmatu ja 
väära kohtlemi-
sega võib inime-
ne ise tahtmatult 
koera psüühika 
ära rikkuda. Hu-
vitav, millisel aja-
looetapil on sündi-
nud Eesti vanasõna 
“kuidas küla koera-
le, nõnda koer küla-
le”?

Kirjad külast

Loo Kool kutsub teid kolmapäeval, 12. mail 2010 kell 12.00–15.00 lahtiste uste päevale. 
Tutvustatakse uut renoveeritud koolimaja, koolis pakutavaid õppesuundi ja kaasaegset 
õpikeskkonda. Saha tee 7, Loo alevik, Harjumaa. Info telefonil 60 80 403, www.lookool.ee

Mis saab siis, kui 
majale ostja lei-
takse, kas uus 
omanik ka koe-
ra kauba peale 
omaks võtab?
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2 VALLA UUDISED

Vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse istung 
18. märts 2010

• Otsustati maksta toimetu-
lekutoetust 40 inimesele kokku 
97 737 krooni ulatuses.

• Otsustati algatada Saha kü-
la Väike-Nurme ja Kabernee-
me küla Sepa ja Sepamäe de-
tailplaneering.

• Täpsustati Kostivere puh-
keala maaüksuse maa sihtots-
tarvet.

• Väljastati ehitus- ja kasu-
tuslubasid.

• Otsustati anda üürile ga-
raažiboks aadressil Raasiku 
tee 2b Kostiveres.

• Otsustati toetada Kostive-
re, Kaberneeme ja Neeme va-
batahtlikke tuletõrjeseltse à 10 
000 krooniga.

Vallavalitsuse istung 
25. märts 2010

• Otsustati maksta toimetu-
lekutoetust kolmele inimesele 
summas 3708 krooni. 

• Otsustati maksta sotsiaal-
toetust kuuele inimesele kokku 
7300 krooni. 15 sotsiaaltoetu-
se taotleja avaldust ei rahulda-
tud, kuna taotlejad olid valesti 
mõistnud vastava õigusakti si-
su. Selgituseks: sotsiaaltoetu-
si makstakse vähekindlustatud 
riskirühma peredele ja eaka-
tele. Riskirühma eakas on üle 
70-aastane üksik vanaduspen-
sioni saav eakas või eakas, keda 
laps tervisliku või majandusli-
ku seisundi tõttu ei saa toeta-
da. Toetuse määramisel võe-
takse arvesse Vabariigi Valit-
suse poolt kehtestatud toime-
tulekupiiri, mis on 1000 kroo-
ni üksiku isiku või perekon-
na esimese liikme kohta ja 800 
krooni iga järgneva pereliikme 
kohta. Samal alusel makstak-
se ka küttetoetust üks kord aas-
tas kuni 1500 krooni. Kui kütte-
le kulunud summa on väiksem 
kui 1500 krooni, siis määratak-
segi toetuseks reaalselt kulu-
nud summa. Iga toetuseaval-
duse juures peavad alati olema 
kulusid tõendavad dokumen-

did. Ravimitoetust makstakse 
nimeliste ostutšekkide alusel 
retseptiravimite eest. Arves-
se võetakse isiku omaosalust, 
mis on seotud pensioni suuru-
sega. Kui isiku pension on kuni 
3000 krooni, siis isiku omaosa-
lus ehk summa, mida ta peab 
igas kuus oma ravimite eest ise 
maksma, on 200 krooni. Kui 
pension on kuni 4000 krooni 
siis, on omaosalus 300 krooni 
kuus. Kui pension on kuni 5000 
krooni, siis on omaosalus 400 
krooni kuus ja kui pension on 
üle 5000 krooni, siis on oma-
osalus 500 krooni kuus. Kui 
retseptiravimite ühe kuu os-
tusumma on suurem kui isiku 
omaosalusena makstav sum-
ma, siis kuulub see kompen-
seerimisele, kuid mitte rohkem 
kui 1000 krooni aastas. Mitme 
kroonilise haiguse samaaeg-
sel esinemisel makstakse toe-
tust kuni 2000 krooni aastas, 
kuid ikka võetakse arvesse isi-
ku omaosalust. Samuti arves-
tatakse ravimitoetuse maks-
misel sotsiaalkindlustusame-
ti poolt makstava ravimitoetu-
se suurust. 

• Otsustati maksta sõidusoo-
dustust kahele ametikooli õpi-
lasele täies ulatuses. 

• Otsustati maksta lapsehoiu-
teenuse toetust ühele inimese-
le kuni 3000 krooni (kuni lap-
sele lasteaiakoha saamiseni). 

• Otsustati esitada voliko-
gule eelnõu Neeme küla Kolli 
6 maaüksuse detailplaneerin-
gu koostamise jätkamise, läh-
teülesande kinnitamise ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmi-
se kohta.   

• Korraldatud jäätmeveost 
anti perioodiline (talvine) va-
bastus kahele inimesele. Üh-
te korraldatud jäätmeveost va-
bastamise avaldust ei rahul-
datud. 

• Otsustati anda MTÜ Kos-
tivere Noortekeskusele tasuta 
kasutusse garaaž aadressil Jõe 
2b Kostiveres. 

Vallavalitsuse istung 
1. aprill 2010

• Jõelähtme Vallavalitsus 
andis korralduse moodusta-
da Kallavere, Ülgase ja Võerd-
la külades munitsipaaloman-
disse vormistatud maade aren-
gusuundade tegevusplaani väl-
jatöötamiseks ja kinnitas ko-
misjoni koosseisu alljärgnevate 
liikmetega: 

1. Janek Šafranovski
2. Johann-Aksel Tarbe
3. Ülo Laanemets
4. Andrus Umboja
5. Alo Ehasoo
6. Tiia Välk

• Väljastati projekteerimistin-
gimusi, ehitus- ja kasutuslu-
basid.
• Vallavalitsus otsustas anda 
Vandjala külaplatsi kinnistu 
Muinasküla Vandjala Seltsingu 
kasutusse. 

Vallavalitsuse istung 
8. aprill 2010

• Otsustati maksta toime-
tulekutoetust 28 inimesele 49 
219 krooni ulatuses. 

• Vallavalitsus otsustas 
kooskõlas Kostivere lasteaia 
hoolekoguga suurendada 4 
rühma laste arvu 2 lapse võr-
ra, mille tulemusel saab lähi-
ajal 8 järjekorras olevat last 
lasteaiakoha.  

• Väljastati projekteerimis-
tingimusi, ehitus- ja kasutus-
lubasid.  

• Võeti vastu Vanasauna tee 
kinnistute 11, 13, 15, 23 ja 25 
detailplaneering.  

• Otsustati esitada voliko-
gule eelnõu Kostiranna kü-
la Hindreku maaüksuse (ka-
tastritunnus 24504:004:0215) 
detailplaneeringu koostami-
se algatamise, lähteülesande 
kinnitamise ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmise kohta.  

• Vallavalitsus andis korral-
duse “Manniva küla Rohtla 
maaüksuse detailplaneeringu 
lähteülesande pikendamise 
ning keskkonnamõju stratee-

gilise hindamise algatamata 
jätmise” kohta.  

• Otsustati esitada voliko-
gule eelnõu Rebala küla Sil-
la, Otsa, Otsa põik, Kuuse ja 
Männi tänavate avalikuks ka-
sutamiseks määramise ning 
teehoiu korraldamise eest 
vastutava isiku nimetamise 
kohta.  

• Vallavalitsus andis 
korralduse “Rebala kü-
la Väino-Jaani maaüksu-
se (24504:008:0395) detail-
planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise alga-
tamata jätmise” kohta. 

Vallavalitsuse istung 
15. aprill 2010

• Otsustati maksta toimetu-
lekutoetusi 28 inimesele sum-
mas 72 893 krooni. Toimetule-
kutoetusi on kulunud kavan-
datust rohkem, vallavalitsus 
otsustas täiendavate vahen-
dite saamiseks pöörduda Ra-
handusministeeriumi poole.

• Väljastati projekteerimis-
tingimusi, ehitus- ja kasutus-
lubasid.

• Otsustati esitada volikogu-
le alljärgnevad eelnõud:

1. Koolieelsete lasteasutus-
te kohatasu muutmiseks, mil-
le kohaselt tõuseb kohatasu 
alates 2010 augustist 100 kroo-
ni võrra.

2. Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli asutamiseks ja 
põhimääruse kinnitamiseks. 

3. Loo alevikus Lagedi tee, 
Spordi tee, Peakraavi tee ja 
endiste biotiikide vahelise ala 
maa munitsipaliseerimiseks.

4. Eluruumide üüri piirmää-
ra tühistamiseks. 

5. Pealinna ümbruse oma-
valitsustega Harjumaa kerg-
liiklusteede ühisprojektis osa-
lemiseks Uusküla ja Iru küla-
des. 

6. Loo lasteaia ehituse jätka-
miseks, riigihanke väljakuulu-
tamiseks ning lasteaia ehitu-
se finantseerimiseks vajaliku 
laenupuhkuse võtmiseks.

Eelmisel kuul toimus volikogu koosseisus väike muu-
datus ning 25. märtsil toimunud volikogu istungil osa-
les volikogu uue liikmena Toomas Laanejõe, kes pääses 
volikokku oma volikogu liikme staatuse peatanud Too-
mas Kümmeli asendusliikmena. Selliseid vahetusi on 
meie valla volikogus ette tulnud küllatki harva ja täna-
ses koosseisus on veel vaid üks liige, Kai Rimmel, kes on 
volikogus oma volitused peatanud Maido Pajo asendus-
liikmena. 

Üheks aeganõudvamaks ja keerulisemaks küsimuseks 
märtsikuisel volikogu istungil oli Rebala teemaplanee-
ring. Varem olid selles küsimuses volikogule oma eel-
nõu esitanud nii valimisliit JAA kui valimisliit Koduvald 
Jõelähtme nimekirjas kandideerinud saadikud. Need 
eelnõud olid esitatud vastukaaluks aastaid koostatud 
Rebala teemaplaneeringule, mille kehtestamine oleks 
tähendanud sisuliselt muinsuskaitseliste kitsendusete 
kehtestamist osaüldplaneeringu kaudu. Enne volikokku 
jõudmist oli teemat arutatud ka vallavalitsuses, kust tuli 
ettepanek sellele keerulisele probleemile sobivaima la-
henduse leidmiseks moodustada volikogu juurde eral-
di komisjon. Kuna tegemist oli hea kompromissettepa-
nekuga, võttis valimisliit JAA seepeale oma eelnõu taga-
si. Koduvald Jõelähtme eelnõu läks küll lõpphääletuse-
le, kuid ei leidnud toetust. Seega on täna pandud kõik 
lootused uuele komisjonile, kellele on antud aega asjaga 
tegelemiseks juuni keskpaigani. Seejärel ootame Rebala 
teemat uuesti volikokku. Rebala teemaplaneeringu ko-
misjoni esimeheks valis volikogu Andrus Sepa.

Jõelähtme Vallavoli-
kogu määrusega keh-
testati uued eluruumi-
de alaliste kulude piir-
määrad toimetuleku-
toetuse määramiseks 
ja maksmiseks alates 1. 
aprillist 2010. Tegemist 
on riikliku toetusega. 
Seoses elukalliduse tõusuga ning uue riikliku sotsiaal-
teenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutusele 
võtmisega käesoleva aasta 1. aprillist peavad omavalit-
sused ühtlustama eluruumide alaliste kulude piirmää-
rade aluseid, et toimetulekutoetuse määramine abiva-
jajatele oleks sarnasem ja tagaks isikute ja perekonda-
de inimväärse äraelamise. Toimetulekutoetust on õigus 
saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu neto-
sissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarva-
mist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetule-
kupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbi-
miskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muu-
dele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldami-
seks. Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või 
perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks 
eelarveaastaks riigieelarvega. Käesoleval aastal on see 
1000 krooni isiku või pere esimese liikme kohta ning iga 
järgneva pereliikme kohta on see 800 krooni. 

Volikogu otsusega määrati Jõelähtme vallas Koogi kü-
las asuvad Metsaveski ja Jõeveski tänavad avalikuks ka-
sutamiseks ning teehoiu eest vastutavaks isikuks on 
nüüd vald, millega kaasneb kohustus teede talviseks 
hoolduseks. Seati isiklik kasutusõigus Kostivere aleviku 
Jõe 2b kinnistul Fortum Termest AS kasuks kahe kontei-
nerkatlamaja ja kaugküttevõrgu käivitamiseks, remon-
timiseks, hooldamiseks, mis on vajalik elektrivõrgu ta-
lituse tagamiseks. Isiklik kasutusõigus seati tasuliselt ja 
tähtajaga 5 aastat. 

Volikogu istungile tulnud külalised Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu juhatuse esimees Kose vallavanem Vello 
Jõgisoo ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu Büroo tegev-
direktor Aarne Rentik andsid põhjaliku ülevaate Harju-
maa Omavalitsuste Liidu tegevusest. 

Aprillis on volikogu esimehe vastuvõtuaeg traditsioo-
niliselt kuu viimasel neljapäeval 29.04 kell 15.00 kuni 
17.00. Pöörduda saab kõigis küsimustes, kus volikogu ja 
volikogu esimees vähegi abiks olla saab, teretulnud on 
kõik need probleemid, millele vallaametnikud lahen-
dust pakkuda pole suutnud või mis on nende kompe-
tentsis väljas. Loomulikult on oodatud ka kõik pöördu-
mised nii kirja kui telefoni teel.

e-mail: art@artkuum.ee
telefon: 5017127 

Skype: art.kuum

Volikogu 
veerg

Kaks volikogu liiget 
on oma tegevuse 
peatanud, asendus-
liikmed jätkavad

Art Kuum 
volikogu esimees

Ränga talve lumevalgus muutus märkamatult aprillikuu veeuputuseks, maikuine kulupõletamise nuhtlus on lähenemas.
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Merike Metstak

Külapood on kokkusaa-
mise, uudiste kuulamise ja 
teadasaamise koht, mõne-
le ainuke, kus päeva jooksul 
teise inimesega sõnakese 
vahetada saab.

Vanasti oli igas külas pood. 
Paljud maal au sees olnud 
ametid kaovad, aeg muutub. 
Maal kaupluse pidamisega 
rikkaks ei saa, hea, et poed on 
suurematesse kohtadesse al-
les jäänud. Neis leidub lisaks 
toidukaubale ka muud eluks 
tarvilikku – kõikidel inimestel 
ei ole autot, et linna poodi põ-
rutada. 

Kostiveres on kaks poodi –  
Nurga pood ehk väike pood ja 
kohe kõrval Suur pood. Nur-
ga poe üks omanikest Toomas 
Laanejõe ütles, et enamik lin-
nas töötavaid inimesi naudib 
suurkaupluste odavpakkumi-
si ja võtab soodsa toidukau-
ba tulles kaasa. Töötajate leid-
misega on samuti probleeme, 
ta otsis hiljuti müüjat, aga ei 
leidnudki. Väikeettevõtja elu 
on pingeline, maksud tuleb 
maksta ja tarbijale korralikku 
kaupa pakkuda. Hetkel poes 
olnud ostja aga kiitis kauba-
valikut, kinnitades, et näiteks 
eelmisel päeval oli linna su-
permarketis tomat kallim kui 
siin. Toomas Laanejõe sõnul 
ostetakse kõike nagu varem-
gi, ainult et vähem, käive on 
langenud. “Eks see, kui kaua 
me eksisteerime, sõltub koha-

likest elanikest. Kui tarbimine 
veel väheneb, oleme sunnitud 
oma eksisteerimise võimalik-
kuse üle vaatama.” 

Kostivere Suures poes tegut-
seb Leili Trisberg. “Pean siin 
poodi 20 aastat ja tean ostja-
te soove üsna täpselt. Hinda-
dega on muidugi raske, suured 
poed saavad kauba hulgila-
dudest, hulgilaod ostavad ot-
se tootjatelt ja soodsalt. Meie 
kogused on väikesed, ostetak-
se hädapärast, mis linnast os-
ta ununes.”

Koogi pood tegutseb samas 
kohas aastast 1923.  Jägala Tar-
vitajate Ühisus tegutses siin 
eelmisel Eesti ajal,  nõukaajast 
saati tunneme kauplust Koogi 
Kauplus nime all, nüüd Koogi 
poe lihtsa nime all. Praeguse 
omaniku Riimas Ukanise vas-
tus küsimusele kas masu an-
nab märku, tuleb imekiirelt: 
"Väga. Käibed on kukkunud 
eelmise aasta tasemelt kõvas-
ti. Inimeste ostujõud on rau-
genud. Kulud, küte ja elekter 
lähevad pidevalt kallimaks, 
olin sunnitud töötajaid koon-
dama. Talv oli karm, inime-
si liikus vähe, loodan, et suvi 
tuleb rõõmsam. Praegu saa-
me otsotsaga kokku. Inime-
sed kaaluvad rohkem oma os-
tusid". Poodi sisenenud här-
rasmees ütles, et suured ostud 
teeb linnas, aga Koogi pood 
meeldib. Kui unustad  linnast 
suitsupaki  või saunaõlle  võt-
mata, siis siit saab need kii-
resti kätte. Koogi poes peatu-
vad need, kellele see koduteele 
jääb, suvel on ringirändajaid 
rohkem. 

Jõuan Neeme laupäeval. 
Poeleti taga tervitab lahke ole-
misega daam. Selgub, et pe-
rerahvas Krista ja Aare Ennok 
on linnas asjaajamistel ja te-
ma neid asendamas. "Pood 
peab külas olema. Kui inime-
sel jäi linnast soolapakk ost-
mata, siis on see siit võtta," üt-
leb Ulvi Prants. "Siin on kõik 
vajalik olemas: sai, leib, liha , 
kala, juurviljad, piimatooted, 
joogid ja tubakas. Suvel elame 
paremini, siis on rahvast roh-
kem, kui veel ehitajaid oli, oli 
lahedam." 

Jägala poes oli järjekord. Koo-
lipoisid ootasid hamburge-
ri valmimist ja rekkamehel 
oli joogivesi otsa ja suitsu-
pakk tühjaks saanud. Poodi 
sisse ei saa minna, kauplemi-
ne käib läbi luugi. Omanik Li-
liia Akopjan ütleb, et praegu 
kauplevad nad vaid kiirtoidu-
ga. Paljunäinud pikamaaauto-
juht teab, et teeäärsed putkad 
on kõik ühesugused, sellised 
olid moes üheksakümnenda-
tel. Ajatäiteks kurdab ta mada-
la palga ja kõrgete hindade üle 
ning ennustab, et ega raha-
vahetus rahvale midagi head 
too. Autojuhti häirib rohkem, 
et inimesed on harimatud ja 
raha järgi joostes unustanud 
muud väärtused. Kinnitab, et 
ei saa ilma raamatuteta päe-
vagi ja on mures rahva olema-
tu lugemuse pärast. Ta tütre-
poeg olla lugenud üht raama-
tut koguni neli aastat. 

Kaberneeme poe ees seisavad 
mehed, kes jutu järgi valmis-

tuvad merele minema ja on 
selleks tähtsaks käiguks pisut 
julgustki võtnud. Harju Tar-
bijate Ühistu lõpetas siin te-
gevuse, mõnda aega oli maja 
kinni, aga nüüd töötab kaup-
lus taas. Koos vallavanema-
ga poodi sisenedes saame uu-
te tegijatega tuttavaks. Oleme 
poes ainukesed ostjad, poe-
pidajad on tagasihoidlikud 
kenad inimesed ega taha oma 
pilti lehte. Mõttevahetusest 
koorus, et tegelikult võiks ko-
halik rahvas rohkem oma kü-

la poest osta, nii teeks jõu-
kam rahvas teene vanematele 
inimestele, et pood edasi kes-
ta jaksaks. Ja alles jääks. Abi-
elupaarist kaupmehed väit-
sid, et neile meeldib siin väga 
ja rahvas on tore. Nüüdseks 
on saadud juba kõikidega tut-
tavaks. Peale toiduainete pa-
kub pood majapidamiskaupu 
ja on lahti kella kümnest ka-
heksani. 

Loo aleviku Comarketisse fo-
toaparaadiga sisenemise jä-

rel tekkis väike paanika. Tur-
vamees tuli juurde ja juhatas 
tagatuppa ülemuste palge et-
te. Vahetuse ülem oli pisut eh-
munud, kuid kuuldes, et mul 
ei ole halbu kavatsusi ega vä-
himatki soovi kedagi kritisee-
rida, rahunes. Kaupluse juha-
taja teatas, et meediaga suht-
lus käib läbi kontserni PR pea-
liku. Ei tahtnud end nii täht-
saks teha, sooritasin soodsad 
ostud (hinnad olid tõepoolest 
head ja kaup kvaliteetne) ning 
soovisin jätkuvat edu. 

KAUBANDUS

Kodulähedane pood

Leili Trisberg on Kostiveres 20 aastat poodi pidanud.

Kostivere Nurga pood.

Jägala kiirtoidu putka, Liliia Akopjan.

 Loo 
aleviku pood.

 Kabernee-
me pood.

Kaberneeme pood.

Neeme pood, Ulvi Prants.

 Koogi 
pood 
tegutseb 
samas kohas 
aastast 1923. 
Astrid Ukanis 
ja Maire 
Marjapuu.



4 NR. 154
APRILL 2010KOOL

Võõrkeelte nädal – uus õppevormKuldsuu kõnevõistlus

Külas Itaalias
Mare Lilleorg 
Loo Keskkooli õppealajuhataja

Loo Keskkooli suunaks 
on mitmekeelsus ning selle 
raames viidi veebruaris läbi 
keelenädal.

Kuni 2007/08. õppeaasta-
ni õpiti Loo Keskkoolis sak-
sa keelt ringitunni vormis.

Õppeaastal 2007/08 ringi-
tunni vorm lõpetati ja kõik 
keeletunnid vormistati tun-
nijaotusplaani alusel aine-
tundidena. 2008. a kevadel 
arutati keeleõppe küsimusi 
kooli hoolekogu koosoleku-
tel, lastevanemate üldkoos-
olekul ja mitmes õppenõu-
kogus. Samal aastal kinni-
tati tunnijaotusplaan, üle-
minekuks ringitundidelt ai-
netundidele jäeti 4-aastane 
üleminekuaeg (2008–2011) 
ja 2008. a kinnitati lapseva-
nemate avalduste alusel kee-
lerühmad. Alates 2008/09. 
õppeaastast saavad 2. klas-
si õpilased ja lapsevanemad 
valida A-keeleks kas ingli-
se või saksa keele. 4. klassis 
tuleb juurde valikuna saksa 
või inglise keel, see oleneb 2. 
klassis tehtud A-keele vali-
kust. 6. klassist valivad õpi-
lased B-keeleks kas vene või 
saksa keele. Alates 6. klassist 
saab Loo kooli õpilane õppi-
da kolme võõrkeelt: ingli-
se, saksa ja vene keelt. Güm-
naasiumiastmes saab õppi-
da saksa keelt DSD-diplom-
õppe tasemel (DSD – Deut-
sches Sprachdiplom). 

Loo Keskkoolis toimus 
uutmoodi keeleõpe ehk kee-
lenädal, mille ühiseks tee-
maks oli “Vastlapäeva tra-
ditsioonid ja kombed”. 

Inglise keele päev – 
õpetajad Lia Õispuu, Piret 
Kalmus

Võõrkeelte nädal algas 
inglise keele päevaga 15. 
veebruaril. 3.–12. klassides 
toimusid viktoriinid inglise 
keelt kõnelevate maade koh-

ta. Päeva lõbusaim sündmus 
oli kahtlemata pannkoogi-
võidujooks. Kuna britid tä-
histavad vastlapäeva pann-
koogivõidujooksuga, siis tä-
histasime meiegi saabuvat 
vastlapäeva samal kombel. 
Vahetundidel sai televiisori-
test vaadata eri maade kul-
tuuri tutvustavaid klippe. 
Õpiti inglise keeles koosta-
ma “teemantluuletusi”, mis 
pandi huvilistele korido-
ri lugemiseks. Õpilased te-
gid ka vastlapäevateemali-
si postreid. Tänu 11. klassi 
õpilastele said põhi- ja güm-
naasiumiklasside õpilased 
ülevaate vastlapäeva tava-
dest inglise keelt kõneleva-
tes maades. Sel päeval sai 
koolisööklas süüa friikartu-
leid ja paneeritud kala, mis 
on traditsiooniline inglaste 
maiuspala.

Saksa keele päev – 
õpetajad Helgi Org ja Inna 
Tomson

Saksa keele päev pakkus 
vahvat, tavapärasest veidi 
erinevat keeleõpet eelkõi-
ge algastme- ja gümnaasiu-
miõpilastele. 10.–12. klassi-
de õpilased vaatasid aine-
tundides humoorikaid Sak-
sa lühimängufilme. Samuti 
olid 11. ja 12. klassi õpilased 
ette valmistanud saksakeel-
seid lühinäidendeid, mida 
nad esitasid kolmandal va-
hetunnil aula ees fuajees. 

Neljandal vahetunnil oli 
kord algklasside õpilaste 
käes. Suure lärmi ja sagina-
ga, vahvates isetehtud kos-
tüümides ja maskides, ko-
gunesid 1.–5. klasside õpila-
sed keeleklasside ette kori-
dori. Algas lärmakas karne-
valirongkäik läbi koolimaja 
teise korruse. Jõudnud saa-
li, said lapsed näidata oma 
kostüüme ja maske, mängi-
da lõbusaid võistumänge ja 
laulda ka saksa keeles ühe 
ühislaulu. Karnevali tee-
ma ei olnud juhuslik. Sak-
sa keelt kõnelevates maades 

toimuvad veebruaris, vast-
lapäeva paiku, suured kar-
nevalipidustused. Et ka kõik 
ülejäänud Loo kooli õpila-
sed sealsetest kommetest ai-
mu saaks, olid 11. klassi sak-
sa keele õppurid meisterda-
nud teemakohased plaka-
tid. Et tegemist ei ole tavali-
se koolipäevaga, taipas aga 
kogu koolipere, sest päev al-
gas juba esimese ainetunni 
lõpus, kui kooliraadios luges 
ette saksa keele õpetaja Mic-
hael Kirschinger. Vahetun-
didel kõlas koridorides sak-
sa muusika ja sööklas paku-
ti kartulisalatit praevorstiga 
Saksa moodi.

Vene keele päev – õpetaja 
Mare Lilleorg

Vene keele päevaga olid 
seotud vene keele õpeta-
jad Ülle Laas, Rita Jõemets 
ja Mare Lilleorg ning 6.–12.
klasside õpilased. Keele-
päev algas viktoriiniga, kus 
küsiti venelaste vastlapäe-
va traditsioonide järele. Ter-
ve päeva said õpilased vahe-
tunni ajal vaadata kooli te-
leviisorist vene keeles vene 
muinasjutte, nt “Kassi ma-
ja”, “Tare-tareke”, “Võlusõr-
mus” jt. 

6. klas-
si C-kee-
le õppija-
tega val-
mistasime 
kooli söök-
lasse vene 
vast lapäe-
va samova-
rilaua. Näitusel oli samovar, 
vene rahvusnukk Matrjona, 
barankad (rõngikud). Samo-
varilaualt ei puudunud me-
si ja Venemaal tuntud kom-
mid. Algklasside õpilastele 
pakkus elevust Matrjonake, 
mida usinasti kokku ja lahti 
monteeriti. 

Iga klass oli valmistanud 
ette venekeelsed postrid, 
millelt viktoriinist osavõtjad 
vastusi leidma pidid. 8. klass 
ja õpetaja Rita Jõemets kor-

raldasid algklasside ja põhi-
kooli õpilastele vahetundi-
de ajal vastlamänge. 6. klass 
ja õpetaja Ülle Laas esitasid 
venekeelse näidendi “Tare-
tareke” kooli aulas kõikide-
le põhikooli õpilastele. 

Vene keele päev lõppes 
õues, kus põletati ära vastla-
tont (Чучело), mis oli tehtud 
õlgedest ja oli 7. klassi õpi-
laste meistriteos. Vastlaton-
di põletamine sümbolisee-
rib külma talve ärasaatmist. 
Vene rahvustoiduks sel päe-
val oli koolisööklas borš ja 
pannkoogid hapukoorega. 

Soome keele päev – 
õpetaja Ebe Talpsepp

Soome keele päev algas 
eelmisel õhtul, kui kuus 
Martat 12. klassist tulid koo-
li küpsetama Karjala piru-
kaid, et nendega 19. veeb-
ruaril üllatada kõiki kooli-
kaaslasi ja õpetajaid. Selgi-
tuseks olgu öeldud, et Mar-
tad on Soome naisliikumi-
ne, kelle ülesandeks on lä-
bi aegade olnud koduma-
janduse edendamine. Tei-
se tunni järel oli pirukale-
ti ümber sigimist-sagimist 
palju ja Martadel käed tööd 
täis, sest taheti ju kõike soo-
mepäraselt teha. Nii saidki 
kõik Karjala pirukaid muna-
võiga.

Algklasside õpilastele õpe-
tasid 11. klassi soome keele 
õppijad selgeks laulumän-
gu “Sutsi-satsi”, mis tohutut 
elevust tõi ja teistki korda lä-
bi tantsida sooviti. Keskkoo-
li soome keele õppijad kand-
sid ette luulekava ja kaks lü-
hinäidendit. 10. klassi poi-
sid-tüdrukud lugesid Katrin 
Reimuse soomekeelset luu-
let, 11. klass oli selgeks õppi-

nud näiden-
di “Satu ru-
masta Elsas-
ta” ning 12. 
klass tutvus-
tas oma nur-
ga alt tun-
tud muinas-
juttu “Puna-
hilkka”. Kesk-

astme õpilastel oli võima-
lus osaleda viktoriinil arvu-
ti ja kaardi abi. Oli päris tore 
päev. Igatahes 11. klassi tüd-
rukud teavad, et järgmise 
aasta soome keele päev al-
gab juba eelmisel õhtul, sest 
Karjala pirukad vajavad te-
gemist. Koolisööklas pakuti 
sel päeval soomlaste vastla-
toitu, lihapalle juustukast-
mes ja magustoiduks ko-
hupiima-vahukoorekreemi 
marjadega.

Emakeelepäeva raames 
toimus Kostivere põhikoo-
lis 15. märtsil Kuldsuu kõ-
nevõistlus, kus omavahel 
võtsid kõneosavuses mõõ-
tu kooli IX klassi õpilased. 

Kõnevõistluse teema oli 
pühendatud käesolevale lu-
gemisaastale. Võistlust olid 
kaema tulnud VI, VII ja VIII 
klasside õpilased. Kõnelejaid 
hindas žürii, kes jälgis nii kõ-
ne sisu, kõneosavust, keha-
hoiakut kui ka muid aspekte, 
mis on olulised ühe hea kõne 
juures.

IX klassi õpilased tutvusta-
sid raamatuid ning kõnelesid 

lugemisest ja selle tähtsusest 
järgnevatel teemadel:

Airi Aston – “Tiivad varvas-
te vahel”; Tom Suhov – “Edu-
ard Vilde elu ja looming”; Jana 
Mitrofanova – “Näeme veel, 
Simon”; Andre Purve – “Raa-
matukogu kasutamise vaja-
likkusest”; Steven Murekas 
– “Crazy”; Pille-Riin Pipar – 
“K. J. Petersonist ja M. Bergi 
raamatust “Seisab üksi mäe 
peal””; Eili Lusti – “Harry Pot-
teri ja Videviku saaga”; Brit 
Ainsaar – “Lugemisaasta ja lu-
gemise tähtsusest”.

Võitjaks osutuks Pille-Riin 
Pipar, kelle põhjalik ja hästi 
ette valmistatud kõne Kristjan 
Jaak Petersoni elust pani žürii 
just tema kasuks otsustama.

Kool, kelle lahkel vastu-
võtul me 21.–27. märtsini 
Roomas viibisime, on Roo-
ma Marco Polo nimeline 
gümnaasium.  

Nii nagu Eestiski, on ka nen-
de koolides gümnaasiumi osas 
eri õpisuunad. Selle konkreet-
se gümnaasiumi üks suunda-
dest on turism. Lähtuvalt tu-
rismiõppest pöörab kool pal-
ju tähelepanu võõrkeelte õpe-
tamisele ja teiste maade kul-
tuuri tutvustamisele. M. Po-
lo nimelisel gümnaasiumil 
on palju partnerkoole mitme-
tes maades üle maailma. Loo 
Keskkooli ja M. Polo nimelise 
Gümnaasiumi sõprussuhteid 
hakati looma kolm aastat taga-
si ning nüüdseks on tänu Hel-
gi Orgi tõhusale korraldamise-
le saanud need suhted ka käe-
gakatsutavad mõõtmed. 2009. 
aasta mais käis kaks õpetajat 
Roomast siin maad kuulamas 
ja nüüd meie õpilastega Roo-
mas.

Juba 23.–30. ap-
rillil ootame Roo-
ma õpilaste gruppi 
meile Loole külla. 

õpetaja
Piret Kalmus

Tänuavaldus huvitava 
reisi eest

Reis oli tore ja elamusteroh-
ke, nägime kõike, mida üks 
turist Roomas olles nägema 
peab. Ja muidugi tutvusime ka 
turismikooliga. Täname ini-
mesi, kes tegid kõik selleks, et 
reis oleks midagi enamat kui 
normaalne. Suurimad tänud 
meie vahetusõpilastest sõpra-
dele, kes olid nõus tagasihoid-
likke eestlasi vastu võtma, ja 
nende õpetajatele Maria Pia 
Cedronele ning Gerburg Kam-
mile. Tänu ka Loo kooli di-
rektorile Sirje Laansoole, sak-
sa keele õpetajale Helgi Or-
gile ja inglise keele õpetaja-
le Piret Kalmusele, kes korral-
dasid, et meil oleks hea ja tur-
valine, ning oma vanemate-
le, kes raskest ajast hoolima-
ta meile suurepärase reisi väl-
ja pigistasid. 

õpilased Riinu Raasuke, 
Jörgen Martin ja Kert Ajamaa

 

1) A-keel – inglise keel, saksa 
keel;
2) B-keel – vene keel, saksa 
keel;
3) gümnaasiumis – inglise 
keel, saksa keel, vene keel ja 
soome keel.

Loo Keskkooli 
keelesuunad:

Alates 6. klassist 
saab Loo kooli õpi-
lane õppida kolme 
võõrkeelt: inglise, 
saksa ja vene keelt.
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Keel on see, mis ühest rah-
vast rahva teeb. 

See, kuidas me räägime ja 
endid nii kõnes kui ka kirjas 
väljendame, on väga-väga täh-
tis rahvuskultuuri hoidmisel 
ning seda tuleb kõigil õppida.

Emakeelepäeval astusid üles 
ka kõikide koolide näitetrupid, 
kes kandsid ette ühe vana-
sõnateemalise lühinäidendi. 

Need võeti publiku poolt väga 
soojalt vastu.

Lühinäidendite juhendajad 
2010. a olid:

Neida Tuisk – Kostivere näi-
tetrupp; Merike Kahu ja Kärt 
Toompuu – Neeme näitetrupp; 
Maiu Pintmann – Loo näite-
trupp.

Osalejad said õpetaja Tiiu 
Kivirähki juhendamisel ka 
meisterdada. Loo kooli kokad 

pakkusid kõigile maitsvat koo-
lilõunat ja omaküpsetatud sin-
gi-juustukringlit, mis on sellel 
õppeaastal saamas kooli fir-
mamärgiks ja on tuntud oma 
headuses.

Emakeelepäev Loo koolis 
päädis piduliku lõpetamisega 
kooli aulas. Tunnustati tubli-
maid, jagati tänukirju, raama-
tuid, šokolaade ja suuri kom-
mikotte. 

Neeme ja Kostivere koolide 
esindajad tänasid kõiki Loo 
kooli algklasside õpetajaid 
ning eriti päeva peakorralda-
jat õpetaja Marika Limbergi 
toreda ja kasuliku ürituse lä-
biviimise eest.

Järgmisel kevadel korral-
dab Jõelähtme valla koolide 
emakeelepäeva Neeme Alg-
kool.

Loo kooli 1.–4. klasside õpi-
lastele korraldas toreda ema-
keelenädala 1.a klassi õpetaja 
Marika Limberg.

Esmaspäeval toimus nädala 
pidulik avamine kooli direktor 
Sirje Laansoo poolt, oli ilusa-
mate vihikute näitus algklas-
side koridoris ning toimus ka 
ärakirjavõistlus.

1. klasside tublimad olid 
Karmo Viherpuu, Elise Õis-
puu, Ireen Randoja ja Aure 
Vainu.

2. klasside tublimad olid Ka-
milla Viks, Elis Ingel Kangro ja 
Lisa Marie Klandorf.

3. klasside tublimad olid 
Paula Moerbeek, Steffen Vaask, 
Taavi Vaher ja Gregor Margus.

4. klasside tublimad olid 
Emilia Uustalu, Johanna Ro-
dima, Elise Evartov ja Ingmar 
Hellaste.

Teisipäeval oli emakeeleala-
ne töö klassides.

Žürii otsus:
1. klasside tublimad olid Au-

re Vainu, Ireen Randoja ja Trii-
ni Olman.

2. klasside tublimad olid 
Toomas Belov, Egery Keithi 
Kaar ja Kirke Tuul.

3. klasside tublimad olid 

Steffen Vaask, Paula Moerbeek 
ja Kerttu Kuub.

4. klasside tublimad olid Eli-
se Evartov, Marek Lahk, Maria 
Palgunov ja Avely Põder.

Kolmapäeval tehti ühine 
väljasõit Haapsallu Iloni Ime-
demaale.

Neljapäeval oli kooli aulas 
etluskonkurss, kus esines 13 
õpilast.

Tublid osavõtjad, kes 15. ap-
rillil lähevad Viimsisse Loo 
kooli esindama, olid:

Kaili Kirt 1.a klassist, Mar-
tin Nässi 3.b klassist ja Violeta 
Osula 4.a klassist.

Etluskonkursi publiku lem-
mik oli Violeta Osula.

Pärast etluskonkurssi toi-
mus emakeelenädala lõpeta-
mine ja autasustamine.

Nii Loo kooli 1.–4. klasside 
õpilaste emakeelenädala kui 
ka valla koolide emakeelepäe-
va läbiviimist toetasid projek-
tipõhiselt Jõelähtme Vallava-
litsus ning Loo kool. Lapseva-
nemad tasusid laste sõiduraha 
Haapsallu.

Aitäh sisutiheda emakeele-
nädala korraldamise eest õpe-
taja Marika Limbergile!

KOOL

Jõelähtme valla koolide emakeelepäev

Jänkupühad Lool

Terve nädal emakeele tähe all

Emakeeleolümpiaadil osales kokku 
28 õpilast Neeme, Kostivere ja Loo koolist.

Eesti parim essee

Loo kooli õpilased 
said kõrge autasu

oliidd Steffen Vaask, Paula Moerbeek Etluskonkursi publiku lem-

llall

Emaakeeeeleeoolüümppiaaaaddil oossaaleess kookkuu Emakeeleolümpiaadil osales kokku
2222222288888888 õõõõõõõõõõpppppppppppiiiiiiiiilllllllllaaaaaassssssttttttt NNNNNNNNeeeeeeeeeeeemmmmmmeeeeee,,,, KKKKKKKKoooooosssssstttttttiiiiiiiiivvvvvveeeeeerrrrrreeeeee jjjjjjjjjjjjjaaaaaa LLLLLLLLoooooooooooo kkkkkkkkkoooooooooooollllllllliiiiiiiiissssssstttttttt..

1. klasside arvestuses 

1. Ireen Raudoja Loo kool 73 p (õp Marika Limberg)

2. Triini Olman Loo kool 71,5 p (õp Erika Grossmann)

3. Aure Vainu Loo kool 70,5 p (õp Erika Grossmann)

2. klasside arvestuses
1. Hardy Kaska Loo kool 50 p (õp Inge Pullat)

2. Kirke Tuul Loo kool 47 p (õp Annika Tammik)

3. Egery Keithi Kaar Loo kool 46 p (õp Inge Pullat)

3. klasside arvestuses
1. Helina Ohtla Loo kool 68 p (õp Rita Jõemets)

2. Susanna-Reti Räim Kostivere 67 p (õp Evelyne Lusti )

3. Paula Moerbeek Loo kool 66 p (õp Maiu Pintmann)

4. klasside arvestuses
1. Johanna Rodima Loo kool 114 p (õp Tiiu Kivirähk)

2. Maria Palgunov Loo kool 109,5 p (õp Sirje Aava)

3. Karolin Käärik Kostivere 108 p (õp Neida Tuisk)

Kai Müürsepp

Selle kevadpäeva hommik 
oli eriti päikeseline ja ilus. 

Kui keskpäevatund kätte 
jõudis, kalpsasid jänkulap-
sed just sinna, kust üle loo-
pealse erutavat koogilõhna 
kandus. Nimelt olid jänku-
tädid sel päeval, kui ilma-
rahvas teist kevadpüha pi-

das, välja kuulutanud suure 
pannkoogipäeva. Jänkulap-
sed vudisid kohale ja jän-
kutädid katsid isuäratava 
koogilaua: krõbedad pann-
koogid, hõrgutavalt lõhnav 
maasikamoos, värske ta-
lupiim ja karastav mahla-
jook viisid vaata et keele al-
la! Jänkulapsed sõid kõhud 
punni, limpsisid käpadki 
puhtaks. 

Egas jänkulastele sellest 
veel piisanud! Korraldati 
jänkulaulude võistlus ja lõ-
puks tantsiti maha üks kor-
ralik jänkujenka. Need olid 
ühed tõelised jänkupühad! 
Te ei usu? Eks siis vaadake 
ise!

Lisatud pilt Loo seeniori-
de klubi Pihlakobar ja Loo 
Keskkooli II klassi ühispro-
jektist aprillis 2010.

d
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Parim essee tuli 
Kostivere koolist

Üle-eestilise esseekon-
kursi “Eesti Vabariik 92” 
nooremas vanuserühmas 
võitis I koha Kostivere Põhi-

kooli IX klassi õpilane Pil-
le-Riin Pipar tööga „Milline 
on Euroopa nägu 21. sajan-
di noorele eestlasele?“. 

„Need, kes varem arvasid, 
et inimõiguste eest peab 
hoolt kandma vaid valitsus, 
on oma arvamust kõvasti 
muutnud – valitsuse ja rii-
gi kodanike vaheline koos-
töö on tugev“, arutleb Pille-
Riin oma võistlustöös ja üt-
leb: „Olen õnnelik, et elan 
Euroopas, kus meil kõigil 
on õigus elule, vabadusele 
ning inimväärikusele.“

Eesti keele õpetajana olen 
väga rahul, et üheksanda 
klassi õpilasel on suur luge-
mishuvi, ütleb õpetaja Ka-
rin Harju. Pille-Riin Pipar 
on Kostivere kooli ajalehe  
Tagapink peatoimetaja.

-
-

e
i
-
-
-
-
a 

-

-

Tartus üleriigilisel soo-
me keele olümpiaadil esi-
nes edukalt kaks Loo koo-
li abiturienti.

Krislin Tukia jagas I–II 
kohta, Mirjam Harak oli 
seitsmes. Õnnitleme!

Soome keele õpetaja Ebe 
Talpsepp ütles, et Soomes 
tähistatakse igal aastal 9.

aprillil soome keele päe-
va ehk Agricola päeva (soo-
me kirjakeele rajaja Mikael 
Agricola järgi). Eestis orga-

niseerivad Soome Instituut 
ja Tartu Ülikool sel päeval 
soome keele olümpiaadi, 
kus võistlevad Eesti üldha-
riduskoolide soome keele 
õppijad. Tänavu toimus see 
juba 14. korda.

Meie kooli õpilased on 
võistlusest osa võtnud 13 
korral ja võite (I koht) on 
Loole tulnud selle aja jook-
sul 6, teisi ja kolmandaid 
kohti lisaks. Krislin Tukia 
kordas täpselt oma eelmise 
aasta saavutust, jagades I ja 
II kohta.

RATSALAAGRID NUHJA TALLIS! 
 Laagrivahetused: 0077..--1111..jjuuuunnii;;  55..--99..jjuuuullii;;  
  1199..--2233..jjuuuullii;;  0022..--0066..aauugguusstt;;  1166--2200..aauugguusstt  
Hind 2000.-   Kuni 15.05. registreerijatele 
hinnasoodustus 10% !                   
Juunis alustame uute algtaseme 
ratsakursustega. Loomulikult on ka kõik 
teised ratsutamishuvilised oodatud!!! 
Täpsem info ja registreerimine: 
tel. 5073401 Liina Hõlpus;  
nuhjatall@hot.ee;   www.nuhjatall.pri.ee      
Asume Lagedil, Kopli külas.              

Loo koolis toimub
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
neljapäeval, 29. aprillil kell 18.30–19.30 aulas.

LOO KOOLI KEVADKONTSERT 
neljapäeval, 6. mail kell 19.00–20.30 aulas.

ÕPILASTÖÖDE KEVADNÄITUS 6.–7. mail.
Poiste käsitööd õpetaja Urmas Pohlaku klassis ja tütarlaste 
käsitööd õpetaja Helle Tõnissoni klassis.
Joonistused klassi stendidel, koridoride, söökla ja aula seintel. 

Loo Kool kutsub Teid kolmapäeval, 12. mail 2010 
kell 12.00 – 15.00 LAHTISTE USTE PÄEVALE.
Tutvustame uut renoveeritud koolimaja, koolis pakutavaid 
õppesuundi ja kaasaegset õpikeskkonda.
Info telefonil 6080 403 
www.lookool.ee

Tunnustus 
Harju 
maakonna 
etluskonkursilt
Harju maakonna etlemis-
konkursil algklassidele 
pälvis Neeme Algkooli III 
klassi õpilane Jessica Lauter 
(juhendaja õpetaja Marika 
Kurvet) näitlejameisterlikku-
se preemia. 
Viimsis toimunud maakond-
likul etluskonkursil osalenud 
kõiki Loo kooli lapsi tun-
nustati eripreemiaga. Kaili 
Kirt 1.a klassist – “Pipi laul”, 
juhendaja õpetaja  Marika 
Limberg; Martin Nässi 3.b 
klassist –  “Puhhi ärevuslaul”, 
juhendaja õpetaja Maiu Pint-
mann ja Violeta Osula 4.a 
klassist – “Väike nõid”, juhen-
daja õpetaja Tiiu Kivirähk.

Pille-Riin Pipar.
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6 INIMESED

Nimedest meie ümber
Kodulooliste juttude võistlustöö
Agu Kööp

Igal inimesel on oma nimi. 
Kohtadele, kus inimene elab 
või lihtsalt käib, paneb ta ni-
me, et need märgistada. Aja 
jooksul nimed muutuvad.

Tänulik poolsaar
Uuskülas oli Tahkumäe 

poolsaar, kus nüüd laiuvad 
Muuga sadama avarused. 
Kohalikud inimesed tund-
sid seda kohta nimega Klauk-
se nukk. Tahkumäe pool-
saare külge on lääne ja põh-
ja suunas ehitatud Muuga sa-
dama laiendusena söetermi-
nal. Looduslikku poolsaart 
kui sellist pole enam ole-
mas ja sadama edasisel laie-
nemisel kaob see olematuks. 
Jääb vaid mälestus, kui jääb, 
et kunagi oli siin Tahkumäe 
poolsaar. Kui inimeste mä-
lust kaob mälestus, siis jää-
vad vanad kaardid ja muud 
dokumendid arhiivides loo-
detavasti alles, kus on Tahku-
mäe poolsaar kirjas. Nii na-
gu praegu pole isegi mäles-
tust, vaid ainult arhiividoku-
mendid, kust saame teada, et 
17. sajandi lõpul oli sealkan-
dis Tachoma Thomase maja-
pidamine, mis kuulus Rootsi-
Kallavere küla koosseisu. 

Kuidas on tekkinud nime-
tus Tahkumäe? Kuna seda 
piirkonda on asustanud pea-
miselt Rootsi päritolu inime-
sed, tekib küsimus, mis tä-
hendus õigupoolest sõnal 
“tackoma” on. Kas see on 
seotud rootsikeelse sõnaga 
“tack”, mille eestikeelne vas-
te on “tänan”? Väga võima-
lik, et see väike neemeke oli 
sobiv randumiskoht merelt 
tulijatele, kes olid tänulikud, 
et randa jõudsid. Kuna aga 
eestlastel on olnud kombeks 
iga küngast või veidi kõrge-
mat kohta nimetada mäeks, 
siis muutus Tackoma Tahku-
mäeks. Seal lähedal on Kivi-
mäe ja Ristimäe. Hiljem asus 
sinnakanti elama keegi Knut, 
kes põlistas oma nime Nuudi 
talu nimes. 1732. a revisjoni 
andmeil elas Uuskülas Knudi 
Tõnno. 1688. a elas Kostive-
re rannas (Kostirannas) Knu-
ti Jüri ja Knuti Mattz. Viima-
se kohta on märgitud, et ta 
oli vaba talupoeg. Kas Tah-
kumäe ranna Knut tuli Kos-
tivere rannast või kusagilt 
mujalt, pole teada. Kõige tõe-
sem tundub siiski, et siia tul-
di Prangli saarelt.

Igal nimel oli oma lugu
Mitmete sugupuude uuri-

mise käigus olen tihti leid-
nud huvitavaid nimesid, nii 
isikunimedena kui ka talu-
de nimedena. Perekonna-
nimede panemise ajal 1834. 
aastal omistasid mõisnik ja 
pastor talupoegadele isesu-
guseid perekonnanimesid. 
Miks just sellised? Huvita-

vat infot nimedest ja nende 
muutumisest olen leidnud E. 
Rajandi teosest “Raamat ni-
medest” (Tallinn 1966). Eest-
laste nimede tekkelood on 
üllatavad. Nii näiteks tuleb  
E. Rajandi järgi perekonnani-
mi Luts Ludwigi saksa lühen-
dist Lutz. Nii et Oskar Lutsu 
perekonnanimel pole mingit 
seost selle lutsukalaga, kes 
vees elab. 

Talude nimed on aega-
de jooksul muutunud, sage-
dasti sõltuvalt talu pereme-
hest. Näiteks oli 1693. a Root-
si-Kallavere külas seitse ma-
japidamist: Harrakan Hans, 
Otzan Peeter, Hallik Franz, 
Leiba Michel, Caula Kesper, 
Pinnan Jahn ja Noyr Michel. 
1716. a oli katku ja sõja tõttu 
elu säilinud kahes majapida-
mises – Otsa ja Haraka talu-
des. 1774. a oli nendest säili-
tanud oma nime Otsa ja Ara-
ka, viiel majapidamisel olid 
uued nimed ja uued pere-
mehed. Uued majapidami-
sed olid Kella, Käspri, Mihkli, 
Prantsi ja Robo. Tihti said ta-
lud nime peremehe järgi, nii 
oli Käspri talu peremeheks 
Kaspar, Mihkli talu pereme-
heks Mihkel, Prantsi talu pe-
remeheks Prants (Franz) jne. 
Hiljem, kui peremehed vahe-
tusid, jäi rahvale harjumus-
päraseks saanud nimi.

Soome nimed Esko ja Las-
se on andnud nimed Võerd-
la küla Esko ja Lassi talude-
le. Mõned talude nimed on 
püsinud kaua. 17. sajandist 
20. sajandini kestsid talude 
nimed Kallavere külas: Ku-
re, Laulu, Polli, Allika, Roo-
bu; Võerla külas Esko, Nigu-
la, Puska, Lassi.

Otsa on talunimena laialt 
levinud. Algselt oli Otsa küla 
äärmine majapidamine kü-
la otsas, hiljem küla kasvades 
võis talu olla küla keskel.

Kure talu oli 1693. a Rootsi-
Kallavere külas (Kurran Mar-
ten), Maa-Kallavere külas 
(Kurran Adam), Võerla külas 
(Kurre Laur), Maardu Külas 
Cure Rein. Tekib kahtlus, kas 
Kure talu nimi (ja hiljem pe-
rekonnanimi Kurg) on seo-
tud selle kurega, kes lendab, 
või hoopis mõne inimese ni-
mega. Ropo talu oli Maardu 
külas (Ropo Thomas), Kure 
külas (Ropo Jahn), Maa-Kal-
lavere külas (Ropo Jürgen), 
Rootsi-Kallavere külas (Ropo 
Jaan) ja mitmel pool mujal. 
Talu nimi on tulnud kas Ro-
berti või mõne muu nime jär-
gi ja siit ka Roobu talu ja hil-
jem perekonnanimi Roop.

Eesnimed, mis püsivad 
aastasadu 

Enne perekonnanime-
de panemist 1834. aastal oli 
inimese ristimisel antud ni-
mi seotud talu nimega, kus 
ta elas. Näiteks 27. novemb-
ril 1720. a abiellus Jüri, Ku-

re Mardi poeg Kurelt, Mari-
ga, kes oli Kaldaaluse Mihk-
li tütar Nehatu vallast. 11. au-
gustil 1717. a sündis Klaus, 
kelle isa oli Klaukse poja Jü-
ri laps Uuestkülast, ema Kret 
(Krõõt), vaderid Reino Jü-
ri Randverest ja Iire Andrek-
se naine.

Samadest kirikuraamatu-
test saame teada, et 18. saj al-
gul, pärast Põhjasõda, näl-
ga ja katku Jõelähtme kihel-
konnas sõlmiti alla 10 abielu 
ja registreeriti alla 30 sünni 
aastas. 50 aastat hiljem sõl-
miti üle 20 abielu ja regist-
reeriti üle 100 sünni aastas. 
Kihelkonna elanikkond taas-
tus nii loomuliku iibe kui sis-
serännanute arvel.

1743. aastal sündis Jõeläht-
me kihelkonnas juba 90 last. 
Populaarsed nimed olid pois-
tel Hans (8), Mart, Jaan, Jü-
ri, Tõnu (4), tüdrukutel Anna 
(13), Liisu (12), Mari (12). Sa-
da aastat hilem, 1843. aastal 
oli sünde 177 ja poiste popu-
laarsed nimed olid endiselt 
Jüri (16), Hans (13), Jaan (12) 
ja Mart (11), tüdrukutel Ma-
ri (22), Liisu (14), Anna (12), 
Miina (12). Saja aasta jook-
sul polnud toimunud olulisi 
muutusi ühiskonnas, ka ni-
mede eelistused olid jäänud 
samaks. 19. sajandi teine pool 
oli eestlastele murranguline 
– talude päriseksostmisega 
tekkis majanduslik iseseis-
vus, toimus rahvuslik ärka-
mine. Muutusid ka nime-ee-
listused. 1903. aastal sündis 
Jõelähtme kihelkonnas 178 
last. Eelistatumad poisslas-
te nimed olid Johannes (14), 
Voldemar (14), Os-
kar (11), Alek-
sander (10), 
t üd r u k u-
tel Marie 
(12), Ali-
de (10), 
Joha n na 
(10). Ma-
rie popu-
laarsus lä-
bi sajandi-

te tuleneb ilmselt selle nime 
olulisusest Uues Testamen-
dis. 

19. sajand tõi kaasa suu-
ri muutusi. Sajandi keskpai-
ku likvideeris Maardu mõis 
Maa-Kallavere ja Kure külad, 
moodustades talude maade 
arvel karjamõisad. Talupo-
jad paigutati ümber teistes-
se mõisale kuuluvatesse kü-
ladesse saunikutena, mõni-
kord ka taludesse, kus pere-
mees oli juba olemas.

Vanade kohanimede uus 
elu 

Popsitaludele nimede pa-
nemise loogika erines vara-
semast. Need majapidami-
sed olid saunad. See lisand 
on mõne talu nimes säilnud 
tänapäevani, nt Pikasauna, 
Altsauna, Uuesauna, Oru-
saun, Kiigemäesaun. Veel 
1940. a kaartidel on Kivimäe-
sauna, Tiirusauna, Ristimäe-
sauna talud. Oli ka ilusaid ni-
mesid – Roosimäe, Tamme-
mäe. Saunik ei omanud ühis-
konnas nii kõrget staatust kui 
peremeees, sellepärast ise-
loomustasid ka saunakohta-
de nimed Mäekalda, Kadaka, 
Aedevahe, Sauaaugu, Nõm-
me, Karjamaa jne seda ümb-
rust, kus nad asusid. Järgmi-
sed suured muutused tulid 
20. saj teisel poolel. Endine 
Maa-Kallavere küla ja talud 
kadusid teist korda ajaloost. 
Fosforiidikarjääride alla ka-
dus ka osa Võerdla külast, 
osa endisest Kurekülast. Ni-
med püsivad mõnikord uues-
ti ehitatud majapidamistes, 
nagu Uuesauna ja Kaarli, või 
suvlaühistutes, nagu Tiiru ja 
Mäeotsa.

Kallavere asula kadu-
mine ja selle Maardu 

linnaks ümbernime-
tamine pahandas 
mõnda põliselanik-
ku hingepõhjani. 

Intervjuu Lauri Alveriga
Loo uude noortekeskuses-

se oodatakse aega veetma 
kõiki 7–26-aastaseid noori. 
Juhataja Lauri Alveril jagub 
aega ja tähelepanu igale tu-
lijale.

Kes Sa oled ja kust Sa tuled? 
Minu nimi Lauri tähendab 

nimeraamatu järgi tulesädet 
ja selle valis mulle välja minu 
ema. Sündinud olen Viljandi-
maal Pärsti vallas ja esimesed 
19 eluaastat elasin sealsamas 
Päri külas. Pärast keskkooli ko-
lisin pealinna ja asusin õppima 
Tallinna Ülikooli, mille ma eel-
misel aastal edukalt ka lõpeta-
sin.

Kas Sul on noortekeskuse töö 
juhtimiseks ka vajalikke koge-
musi?

Formaalharidus on mul hal-
dusjuhtimine, kuid kogemu-
si olen omandanud nii õpilas-
omavalitsuses tegutsedes, üli-
õpilasi ja noorteühendusi esin-
dades kui ka omavalitsuses 
spetsialistina töötades. Nalja-
ga pooleks võib öelda, et ka tur-
vamehe ametit pidades oman-
dasin vajalikke kogemusi noor-
tega töötamiseks. Juhtimine ja 
noortetöö ei ole minu jaoks mi-
dagi uut, kuid ametinimetus se-
da nüüd küll on. 

Mida te seal Loo noortekesku-
ses teete?

Noortekas on kõikide noorte 
jaoks ja siin võib teha kõike. Va-
hel me mängime lihtsalt kaarte, 
teinekord lauatennist, siis jälle 
telekamängu. Kaunistame meie 
kenasid ruume, oleme vikto-
riini teinud ja filme vaadanud, 
lihtsalt elulistel teemadel dis-
kuteerinud ning ka pillimängu 
harjutanud. Kindlasti ei ole an-
tud loetelu lõplik, tegutsemis-
võimalustest puudu ei tule, see 
on kindel. 

Mida huvitavat Sinu lühikese 
ametis oldud aja jooksul on ju-
ba toimunud?

Oleneb, mis kellelegi huvitav 
tundub. See kuu aega noorte-
keskuses on olnud minu jaoks 
äärmiselt huvitav ja ma loodan, 
et ka noorte jaoks. Ühtegi mär-
kimisväärset suurüritust pea-
le veepeo, mis toimus Loo uju-
las, ei ole olnud. Aga sellegipoo-
lest ei ütleks ma, et midagi toi-
munud ei oleks. Käib igapäeva-
ne tegevus ja näib, et Loo alevi-
ku noored on noorteka omaks 
võtnud. 

Ühe noortekeskuse käivitami-

ne on kindlasti kadestusväär-
ne väljakutse. Millised on lähe-
mad plaanid?

Noortekeskus avati siinsetes 
ruumides eelmisel aastal, mi-
na asusin ametisse just hiljuti. 
Aga lähema aja plaanidest võin 
rääkida küll. Lähiajal soovik-
sin noortega keskuse veel huba-
semaks ja kodusemaks muuta. 
Kardinad teha ja mõned maa-
lingud veel ja kõik, mis sin-
na juurde kuulub. Ühte tuppa 
plaanime sisustada muusika-
ruumi, kus kõik huvilised saak-
sid bändiproovi teha. Suve al-
guses mõtlesime koostöös las-
tekaitseliiduga korraldada las-
tele päevase töölaagri. Võima-
lusel tahaksin ka linnalaagri lä-
bi viia ja kindlasti veel mõned 
toredad ühisüritused koos teis-
te valla noortega ära teha. 

Aga kaugemad eesmärgid?
Üks suur unistus on mul seo-

ses noortekeskusega küll. Ma 
sooviksin noortekeskust laien-
dada nii, et noortekeskuse juu-
res oleks näiteks sise-skate-
park ja bändinurk ning näiteks 
üks saalike, kus üritusi läbi viia. 
Praegu kasutada olevad ruumid 
on meil natukene väikesed, kuid 
siiski see meid ei heiduta.

Sisustad teistele vaba aega, 
kuid mida Sa ise kõige meelsa-
mini vabal ajal teed?

Mulle meeldib kõige rohkem 
olla koos oma lähedastega. Koo-
liajast alates meeldib mulle ka 
pildistamine. Töötasin kuna-
gi isegi ajalehes fotograafina. Ja 
muidugi mõista meeldib muu-
sika kuulamine, raamatute lu-
gemine, looduse nautimine. 

Meie vald on haruldaste loo-
duslike ja muinsusväärtuste 
poolest äärmiselt rikas: Rebala 
muinsuskaitseala 6000 aastat 
ajalugu, Kostivere karstiala ja 
muinaspõldudega, Saha kabel 
– vanim sakraalehitis, koobas-
tes elavad nahkhiired, hüdro-
elektrijaam jne. Kas ja kui pal-
ju noored kõige selle vastu hu-
vi tunnevad?

Pole jõudnud veel kõikide as-
jade peale mõeldagi, aeg on ol-
nud üürike. Aga kuna ma ise 
olen ka veel noor, siis enda eest 
võin vastata: jah, mulle läheb 
see vägagi korda. Usun, et see lä-
heb korda ka Loo aleviku noor-
tele. Ajaloo- ja kultuuriväärtus-
te tutvustamise ja teadvusta-
mise kohalt saavad palju ära te-
ha nii lastevanemad, kool kui ka 
noortekeskused. 

Intervjueeris
Merike Metstak
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Kodu 
kauniks

Harju 
Maavalitsus 
teatab

Traditsiooniliseks saa-
nud üleriigilised ja maa-
kondlikud kodukaunista-
misalased üritused toimu-
vad taas käesoleval aastal. 

Vabariigi Valitsuse nimel 
annab peaminister kodu-
ümbruse heakorrastami-
sel ning kaunistamisel sil-
ma paistnud kodude oma-
nikele Eesti rahvusvärvi-
des mastivimplid ja tänu-
kirjad.

Jõelähtme vald esitab 
maakondlikule komisjo-
nile Eesti rahvusvärvides 
mastivimpliga autasusta-
tamiseks neli kodu, lõpliku 
valiku teeb juba komisjon. 

Siiri ja Ivar Heinmaa – 
Jõelähtme küla, konkursi 
“Kaunis Kodu” võitja

Inge Laanoja – Indu talu 
(vanim talu külas), Kaber-
neeme küla

Laine Mei – Koidu talu, 
Kaberneeme küla

Koidu Põder – Luigelahe 1,
Kaberneeme küla

Planeerimisseaduse § 2 
lõike 2 ja § 25 lõigete 2 ja 3 
alusel kehtestas Harju maa-
vanem 01.04.2010 korral-
dusega nr 556-k Harju maa-
konnaplaneeringu teema-
planeeringu "Maakonna 
sotsiaalne infrastruktuur 
2009–2015".

Teemaplaneeringu kiitis 
eelnevalt heaks regionaal-
minister oma 17.02.2010 
kirjaga nr 13-2/9751. Tee-
maplaneeringu eesmärk 
on sotsiaalse infrastruk-
tuuri teenuste kättesaada-
vuse tagamise otstarbekai-
mate lahenduste leidmi-
ne Harjumaa eri maapiir-
kondadele. Planeering an-
nab alused maakonna sot-
siaalse infrastruktuuri op-
timeerimiseks ja arenda-
miseks ning loob eeldused 
haldussüsteemi korrasta-
miseks. Planeeringu oluli-
seks väljundiks on ettepa-
nekud ühistranspordi kor-
raldamiseks nii maakon-
na kui omavalitsuse tasan-
dil. Kehtestatud planeering 
loob eelduse tõukefondide 
vahendite argumenteeri-
tumaks kasutamiseks. Tee-
maplaneering täpsustab ja 
täiendab kehtivat maakon-
naplaneeringut.

Nõuded olemasolevatele ehitistele

Kulu põletamine on kõvasti keelatud

Ehitise omanik võib taot-
leda kasutusluba, sealhulgas 
ehitise kasutamise otstarbe 

muutmiseks, esitades kohali-
kule omavalitsusele kasutus-
loa taotluse ja ehitise mõõ-

distusprojekti ning tasudes 
riigilõivu. Kasutusloa taotlu-
ses esitatakse ehitise omani-
ku nimi, kontaktandmed, äri-
registri või muu registri kood 
või isikukood, viimase puu-
dumise korral sünniaeg, ehi-
tise asukoha aadress, katast-
ritunnus, koordinaadid ja ehi-
tise nimetus ning olemasolu 
korral ehitise riikliku ehitisre-
gistri kood ja ehitusloa num-
ber, ehitusprojekti või ehiti-
se mõõdistusprojekti koosta-
nud isiku nimi, kontaktand-
med, äriregistri või muu re-
gistri kood või isikukood, vii-
mase puudumise korral sün-
niaeg, ehitise kasutamise ots-
tarve, ehitise olulised tehnili-
sed andmed ja andmed riigi-
lõivu tasumise kohta. 

Kasutusloa taotluses võib 
taotleda ühele ehitisele mi-
tut kasutamise otstarvet, mis 
kantakse samale kasutusloa-
le. Samuti võib kasutusloa 
taotluses esitada taotluse ehi-
tise või selle osa või ehitise ja 
selle teenindamiseks vajali-
ke rajatiste kasutamise kohta. 
Mitme ehitise andmeid sisal-
dava kasutusloa taotluse kor-
ral väljastab kasutusloa väl-

jastaja kasutusloa igale ehiti-
sele eraldi. Sellisele ehitisele 
kasutusloa väljastamise kor-
ral ei pea kohalik omavalitsus 
kontrollima ehitise vastavust 
ettenähtud nõuetele. Planee-
rimis- ja ehitusseadus jõustus 
1995. aastal. Enne 1995. aas-

tal vastu võetud planeerimis- 
ja ehitusseaduse jõustumist 
ehitatud ehitis ei pea vastama 
käesoleva seaduse §-s 3 sätes-
tatud nõuetele, välja arvatud 
ehitise ohutusele sätestatud 
nõuete osas.

m
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Iris Roosimägi
Kinnisvaranõuanne

Keegi ei keela inimesel os-
ta autot, aga kui juhiluba puu-
dub, siis sõita ei ole lubatud.

Kasutusloa olemasolu 
müüdava kinnisvaraobjekti 
hinda märgatavalt ei mõju-
ta, seda enamasti osapoolte 
vähese informeerituse tõttu. 
Põhimõtteliselt võib osta ja 
müüa igasuguses seisukor-
ras kinnisvara, oluline on, 
et osapooled oleksid maksi-
maalselt informeeritud ob-
jekti seisukorrast ning tut-
vunud dokumentatsiooniga, 
mille puudumine või taotle-

mine võib kaasa tuua arves-
tatava lisakulu.

Kasutusluba puudutavad 
küsimused oleks arukas li-
sada müügitingimusi puu-
dutavatesse punktidesse no-
tariaalses ostu-müügilepin-
gus. Kindlasti tasuks eelne-
valt spetsialistidega konsul-
teerida kaasnevate kulude 
suuruse osas, et hilisemaid 
pettumusi vältida.

Kui elumajal puudub ka-
sutusluba, siis see tähendab, 
et seda hoonet ei ole lubatud 
elamiseks kasutada, aga os-
ta-müüa põhimõtteliselt ju 
võib ning oluline peaks see-
juures olema ka hind.

Päästjad tuletavad inimes-
tele meelde, et kulu põleta-
mine on tuleohtlikul ajal ala-
tes lume sulamisest kuni sügis-
vihmade saabumiseni keela-
tud kogu Eestis ning kevadise 
oksa- ja leheprahi põletamisel 
lõkkes kehtivad kindlad tuleo-
hutusnõuded.

Meeles tuleb pidada, et
• lõket tohib teha hoone-

test vähemalt 15 ja metsast 30 
meetri kaugusel; 

• põlevat lõket ei tohi jätta 
hetkekski järelevalveta;

• käeulatusse tuleb varuda 
esmased kustutusvahendid, 
nagu tulekustuti, ämber vee 
või liivaga, kustutusluud, la-
bidas või märjad oksad;

• lõket tehakse tuulevaikse 
ilmaga;

• lõkkease ümbritsetakse 
mittesüttiva pinnasega, nagu 
muld, liiv või savi; 

• arvestatakse lõkkest len-
duvate sädemetega;

• pärast lehe- ja oksapra-
hi põletamist tuleb lõkkease 
hoolikalt kustutada;

• lõkke tegemisel tuleb jär-
gida ka kohaliku omavalitsu-
se õigusakte;

• lõkke tegemisest ei pea in-
formeerima päästekeskust 
ega hädaabinumbrit 112.

Need on lihtsad põhitõed, 
mida järgida, kuid nende ei-
ramine toob igal aastal en-

daga kaasa tuhandeid välja-
kutseid päästjatele kogu Ees-
tis, ummistab hädaabinumb-
ri 112 liine, seab ohtu majad 
ja inimelud ning tekitab kah-
ju loodusele ja keskkonnale, 
hoiab kinni päästemeeskon-
di, kui neid tõsisemale õnne-
tusele appi oodatakse.

Tuleohutusnõuete rikku-
jaid ja kulupõletajaid on või-
malik karistada. Trahv füü-
silisele isikule on kuni 18 000 
ja juriidilisele isikule kuni 50 

000 krooni. Sellele võib lisan-
duda tekitatud kahju hüvita-
mine. Üle viie hektari suuru-
se kulupõlengu või ühe hek-
tari metsa põlengu korral al-
gatatakse kriminaalmenet-
lus. Kulupõletamist ja lõkke 
tuleohutusnõudeid regulee-
rib keskkonnaministri mää-
rus “Metsa ja muu taimesti-
kuga kaetud alade tuleohu-
tusnõuded” ning siseminist-
ri määrus “Tuletööde tuleo-
hutusnõuded”.

Kas kasutusloast oleneb kinnisvara 
müügihind?

Kari Jaago 
Vallavalitsuse ehitusnõunik 

Eelnevates vallalehe numbrites avaldatud info täpsustus

Pärast 1995. aasta planeerimis- ja ehitusseaduse 
jõustumist asjaõigusseaduse rakendamise seaduse 
tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada 
vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele. 

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme valla territooriumil on algatatud järgmised detailplaneeringud:
1. Jõelähtme Vallavalitsus andis korralduse 18. märts 2010 nr 129 “Saha küla Väike-Nurme detailplaneeringu 
koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine”. Planeeritava ala suurus on ca 8,8 ha, alale soovitakse planeerida kuni kaheksa pereelamut. 
2. Jõelähtme Vallavalitsus andis korralduse 18. märts 2010 nr 130 “Kaberneeme küla Sepa ja Sepamäe kinnis-
tute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha, planeeringuga soovitakse muuta Sepa ja 
Sepamäe kinnistute vahelist piiri ning määrata ehitusõigus kruntidel.
3. Jõelähtme Vallavalitsus andis korralduse 25. märts 2010 nr 145 “Kaberneeme küla Metsataguse  tee 2 maa-
üksuse detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha, planeeringu eesmärgiks on krundil 
kehtiva ehitusõiguse muutmine.

Jõelähtme vallamajas toimuvad detailplaneeringu avalikud väljapanekud:
1. Manniva küla Rohtla maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. maist kuni 17. maini. Pla-
neeringuga soovitakse muuta Rohtla maaüksuse, suurus 2961 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning 
anda õigus ühe eramu ja abihoone ehitamiseks krundile. Maaüksusest eraldatakse maa külgneva Manniva tee 
laiendamiseks.
2. Liivamäe küla Vanasauna tee kinnistute 11, 13, 15, 23 ja 25 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
3. maist kuni  17. maini. Planeeringuga soovitakse muuta kinnistutel varem kehtinud ehitusõigust, võimalda-
des paarismajade ja eramute asemel ehitada kolme kuni nelja sektsiooniga ridaelamud.
3. Kostiranna küla Knuudi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. maist kuni 23. maini. 
Planeeringuga soovitakse moodustada kaks uut üksikelamukrunti, krunt olemasoleva majavalduse juurde, 
kinnistud teedele ning lahendada pääs kallasrajale. Planeeringuala suurus on 25,31 ha. Planeeringuga tehakse 
ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
4. Ruu küla Madikse maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. maist kuni 
17. maini. Planeeringuala suurus on 10,4 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek endise tootmishoone juurde 
kuuluva tootmismaa sihtotstarbe muutmiseks – planeeritakse kinnistud viiele ühepereelamule, uuele juurde-
pääsuteele ning moodustatakse maatulundusmaa otstarbega kinnistu metsaalal. 

Neeme Ilu 2009.
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Kultuurikalender mai 2010

Aprillikuu kolmandal pü-
hapäeval kogunes Jõeläht-
me rahvamaja juurde taas 
märkimisväärne hulk ratta-
sõpru. 

Palju oli neid, kes siin kõik 
eelnevad korrad käinud, oli ka 
mitmeid esmakordseid osa-
lejaid. Trotsides hommikust 
lörtsi ja tugevat tuult, meeli-
tasime siiski stardiks päike-
se välja ning 75-kilomeetrisele 
distantsile lähetati 115 võistle-
jat. Rajameistrid tegid n-ö väi-
kese triki: võrreldes eelmiste 
aastatega tuli enamik rada lä-
bida vastupidises suunas. Ar-
vestades tänavust lumeroh-
ket talve ja kevade hilist tule-
kut, oli raja tegemisel tarvis 
pisut rohkem nutikust ja lä-
bimõtlemist. Veel nädal enne 
võistlust oli Kalevi-Liival Ka-

berla oja asemel järv ja Kroo-
di singel alles suusatajate pä-
ralt. Rajameistrid vehkisid ti-
ba lumelabidatega ning loot-
sid, et oja jälle normaalmõõt-
med saab. Võistlejate tagasisi-
de pärast võistlust oli positiiv-
ne ning uus rada sai kiitvaid 
hinnanguid. Samas tegi mara-
toni raskeks tugev tuul, mille 
ohjeldamine kahjuks pole veel 
korraldajate võimuses. 

Jõelähtme IV rattamarato-
ni võitis Alges Maasikmets, 
kellest sai meie valla suuri-
ma spordiürituse kolmekord-
ne võitja. Auhinnaks sai ta ka 
vastava märkega Jõelähtme 
maratoni T-särgi. Nagu näha, 
tema peale loodeti! Teise koha 
võitis vahepeal pikalt juhtinud 
Sigvard Kukk, kolmas oli Hel-
met Tamkõrv. Kõik kolm on 
nimekad eesti ratturid ja nad 
on osalenud Jõelähtme võist-

lusel rohkem kui kaks korda. 
See näitab, et meie maraton on 
leidnud kõlapinda Eesti ratta-
võistluste kalendris.

Naiste arvestuses läks kak-
sikvõit Lätti. Esikoha saavutas 
Ivanda Eiduka ning teise ko-
ha Lelde Tipane. Kolmandaks 
väntas ennast eelnevatel aas-
tatel kahel korral võitnud Ja-
na Matvejeva. Neljas ja viies 
olid Jõelähtme Singli esinda-
jad Jaanika Käes ja Ülle Am-
bos. Marion Aare oli kuues 
ning ühtlasi viimane lõpetaja, 
kes finišisse jõudis.

Matkasõidule startis 104 rat-
turit. Mitmele oli see sel aastal 
suisa esimene kord ratta sel-
ga istuda, kuid lõpetades oli 
eneseületamise rõõmu topelt. 
Osalejate seas oli kohalik pos-
tiljon Koit, kes alati rõõmsalt 
ja naeratusega lõpetab. Tema 
jaoks on tavaline igapäevane 

30-40 km rattatrenn postiko-
tiga ja iga ilmaga. Koit on osa-
lenud kõigil neljal maratonil. 
Vallavanem Andrus jäi starti 
pisut hiljaks, kuid lõpetas sõi-
du rahulolevana. 

Noortesõit on aastatega üha 
rohkem populaarsust kogu-
nud. Seekord oli 45 võistle-
jat ja noored rattaprofid kuu-
luvad juba klubidessegi. Kõi-
ge suurema osavõtjaskonnaga 
oli esindatud nii CFC-Kuusalu 
kui ka Kostivere Põhikool. 

Suurt sporti täis päev al-
gas tegelikult kõige pisema-
test. Nende päralt oli juba tut-
tavaks saanud sõit üle Jõeläht-
me vana silla ning ca 400 m 
pärast tagasi. Emmed-issid, 
vanaemad-vanaisad olid usi-
nalt tillusõitjatele kaasa ela-
mas ning võidukad olid kõik 
18 osalejat, kelle ratta küljes 
säras number 1.

KULTUUR

Jõelähtme IV rattamaraton

2.05 kl 
10–20

Loo alevik Loo laat 2010

6.05 kl 19 Loo keskkool Emadepäeva 
kevadkontsert

6.05 kl 12 Loo kultuurikeskus Seenioride lehekuu ümar-
laud. Laste tervituskontsert 
vanematele. Näitus

6.–7.05 Loo keskkool Käsitöönäitused

7.05 kl 19 Jõelähtme 
rahvamaja

Tantsuklubi

7.05 kl 11 Loo kultuurikeskus Beebikooli emme-eri

8.05 kl 12 Jõelähtme 
rahvamaja

Jõelähtme valla lusikapidu

8.05 kl 12 Neeme rahvamaja Emadepäevale pühen-
datud pereüritus

10.05 Kostivere põhikool Emadepäev

15.05 Kostivere 
noortekeskus

Orienteerumisvõistlus 
looduses

16.05 
kl 16

Neeme rahvamaja Harju kalandusühingu 
üldkoosolek 

16.05 
kl 13

Rebala 
muuseumimaja

Ühisretk Rebalas

14.–15.05 Lihula Mudilaskooride festival

15.05 Jõelähtme 
rahvamaja õu

Uuskasutusturg

22.05 
kl 18

Neeme rahvamaja Neeme rahvamaja – 40

24.05 Kostivere 
noortekeskus

Koolitus

26.05 Loo kultuurikeskus Seenioride kevadpidu

27.05 
kl 11

Neeme rahvamaja Nipitiri teater lastele 
"Tulilinnu laul"

28.05 
kl 12

Loo keskkool 9. kl lõpukell

28.05 Kostivere põhikool 9. kl lõpukell

28.05 
kl 19

Loo keskkooli aula Loopill 10. aastapäeva 
kontsert

30.05 
kl 12

Loo kultuurikeskus Koolilõputrall 10!

31.05 Loo Keskkool 4.–11. klasside 
jalgpallivõistlus

Liis Truubon 
Keskkonna vanemspetsialist 

Elektroonika ja rehvide kogu-
misring

Palun anda 30. aprilliks tea-
da, kellel on vanu elektrisead-
meid (külmkapid, televiiso-
rid, pesumasinad, muusika-
keskused jne ehk kõik, millel 
on elektrijuhe küljes) või vanu 
rehve, mida enam ei kasutata 
ning mida endal ei ole võima-
lik kogumispunkti viia. Sarna-
selt eelnevatele aastatele koos-
tame laekunud info põhjal ko-
gumisringi marsruudi ning 
äraviimise kuupäevast teavi-
tame kõiki registreerunuid. 
Ootan infot hiljemalt 30. april-
liks aadressile liis@joelahtme.
ee või telefoni teel 605 4861. 

Koduelektroonikat ja va-
narehve saab aastaringselt ära 
viia Koogi poe juures olevas-
se kogumispunkti (roheline 
merekonteiner poe kõrval) või 
MTÜ Elektroonikaromu Tal-
linna Prügilas asuvasse kogu-
mispunkti. Kui ostate poest 
uue samalaadse eseme, peab 
pood võtma tasuta vastu teie 
vana elektroonikaseadme.

Ohtlikud jäätmed
Ohtlike jäätmete kogumis-

ring toimub 8. mail alljärgne-
va graafiku alusel: 
10.00–10.15 Iru külas küla-
platsil 
10.30–11.00 Loo alevikus bus-
sipeatuse juures oleval plat-
sil
11.15–11.30 Saha külas pa-
kend i/paber i kontei ner ite 
juures
11.45–12.00 Maardu külas 
kasvuhoone juures platsil
12.15–12.45 Kostivere alevi-
kus poe vastas oleval parki-
misplatsil
13.00–13.15 Parasmäe külas 
bussipeatuse juures
13.45–14.00 Haljava külas en-
dise katlamaja juures
14.30–15.00 Kaberneeme kü-
las poe ees platsil
15.30–16.00 Neeme külas en-
diste garaažide juures platsil
16.30–16.45 Manniva külas 
küla keskel kastani all 
17.00–17.15 Ülgase külas bus-
sipeatuse platsil
17.30–17.45 Kallavere külas 
Väike-Saviranna väravate 
juures
18.00–18.30 Uusküla külas 

külaplatsi juures (Vana-Muu-
ga tee Tammiku infotahvli 
juures)

Palume kinni pidada graa-
fikus toodud kellaaegadest! 
Ohtlike jäätmete kogumis-
ringi ajal on võimalik ära an-
da elavhõbedat sisaldavaid 
jäätmeid (k.a elavhõbeda-
lambid), kemikaale, lahus-
teid, patareisid, ravimijäät-
meid, vanu akusid, värvijäät-
meid, õlifiltreid, õlijäätmeid, 
koduelektroonikat, vanu reh-
ve. 

Ohtlikud jäätmed on jäät-
med, mis oma kahjuliku toi-
me (nt plahvatusohtlikud, 
oksüdeerivad, tuleohtlikud, 
ärritavad, kahjulikud, mür-
gised, sööbivad jms ained/
valmistised) tõttu võivad olla 
ohtlikud tervisele, varale või 
keskkonnale. Vastavalt Jõe-
lähtme valla jäätmehooldus-
eeskirja § 5 lg 13 punktile 1 
tuleb ohtlikud jäätmed kogu-
da muudest jäätmetest eral-
di. Ohtlikud jäätmed tuleb 
viia kas ohtlike jäätmete ko-
gumispunkti (aastaringselt 
on võimalik ära anda Tallin-
na Prügila kogumispunktis ja 

Koogi poe juures olevas oht-
like jäätmete kogumispunk-
tis) või üle anda kevadise ko-
gumisringi ajal. 

 
Mida teha eri 
jäätmeliikidega?

Metall
Viia ise metalli kokkuostu-

punkti või leida keegi kohalik, 
kes saab aidata viia. 

Puit
Koguda kokku volbri- või 

jaanituleplatsile või viia Tal-
linna Prügilasse. Lõket tehes 
kindlasti jälgida kõiki tuleohu-
tusnõudeid, mille kohta saab 
nõu küsida Päästeameti info-
telefonilt 1524. Prügilasse vii-
dud puit purustatakse ja suu-
natakse taaskasutusse.

Klaaspudelid/-purgid
Pa kend i kontei ner itesse. 

Klaaspudeleid ja -purke ei la-
destata prügilas, vaid suuna-
takse taaskasutusse (nt tehak-
se nendest uut klaasi). Mit-
te segada aknaklaasiga, kuna 
klaasmaterjal on eri koostise-
ga.

Aknaklaas
Üksiku katki läinud akna-

klaasi võib panna segaolme-
jäätmete konteinerisse. Kui 
kogus suurem, viia kas Tallin-
na prügilasse (www.landfill.
ee, Rebala küla) või ATI Grupp 
OÜ vastuvõtupunkti (www.
atigrupp.ee, Peterburi mnt 94) 
või tellida teenus jäätmeluba 
omavalt ettevõttelt. Mitte se-
gada klaaspudelite või -purki-
dega, kuna klaasmaterjal on 
eri koostisega.

Vanapaber, ajakirjad jms pa-
berjäätmed

Paberi kogumiskonteineri-
tesse. Paberit ei ladestata prü-
gilas, vaid suunatakse taaska-
sutusse (nt kasutatakse uue 
paberi tootmisel).

Kasutuskõlblikud riided
Kui kogus on väike, saab viia 

Humana poodides olevatesse 
kastidesse. Kui kogus on suu-
rem, saab viia otse Humana 
sorteerimisjaama Jälgimäele. 
Täpsem info www.humanae.
ee. Humanasse viidud riided 
sorteeritakse ning suunatakse 
edasi abivajajatele.

Kasutuskõlblik mööbel, 
mänguasjad, riided jms

Kasutuskõlblikku mööb-
lit on võimalik ära anda Uus-
kasutuskeskusesse, kus see 
suunatakse korduskasutusse. 
Lisaks võetakse vastu ka kõi-
ke muud, mis on heas seisu-
korras ning mida keegi teine 
saaks veel kasutada. Täpsem 
info www.uuskasutus.ee

Ehitusjäätmed
Viia ise kas Tallinna Prügi-

lasse (www.landfill.ee, Reba-
la küla) või mõnesse muus-
se ehitusjäätmete vastuvõ-
tukohta (n www.atigrupp.ee, 
Peterburi mnt 94). Kui endal 
ei ole võimalik viia, tuleb tel-
lida teenus jäätmeluba oma-
valt ettevõttelt.

Kasutuskõlbmatud jäätmed
Igapäevaselt tekkivad se-

gaolmejäätmed tuleb panna 
segaolmejäätmete konteine-
risse (kohustuslik igal maja-
pidamisel). Suuremat kogust 
jäätmeid on võimalik viia ise 
Tallinna Prügilasse.

Elektroonika, rehvide ja ohtlike jäätmete kogumisringid
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Ester Põldma

Lool on peetud laste lau-
luvõistlusi juba 20 aastat. 
Võidutsesid Evy Anstali, Lei-
li Värte, Taavi Esko, Allan Ka-
suki ja Aare Värte õpilased. 

Aprillikuu 10. päeval oli Loo 
kultuurikeskuse pisike saal 
pilgeni rahvast täis. Emade-
isade, õdede-vendade, konku-
rentide ning õiglase žürii et-
te astusid 48 Jõelähtme valla 
laululindu. Mõõduvõtt algas 
kõige pisematega, kellest ühel 
vanust napp kolm aastat (Joo-
nas Haav), pisike tütarlaps 
Sofia Jürgenson saab 3-aasta-
seks alles septembrikuus. Mõ-
lemad mudilased olid nii tub-
lid, et žürii otsustas saata nad 
edasi meie valda esindama.

Hoopis tihedam konkurents 

valitses aga 5–7-aastaste seas 
– 13 osavõtjat. Päris palju oli 
tublisid laululapsi, kes võib-
olla väärinuks esiletõstmist 
ja edasisaatmist, aga hinda-
jad saatsid valda esindama 
Hanna Liina Tuisu ja Iti Mari 
Pillessoni, kelle siiras ja liht-
ne lauluesitus paelus saalisis-
tujaidki. Kõigi eelnimetatud 
väikeste laululindude õpeta-
jaks on Loo lasteaia särasilm-
ne lauluõpetaja Evy Anstal.

8–10-aastaseid laululin-
de oli kokku tulnud 12. Laul-
di nii kevadest kui kodust, aa-
bitsast, konnadest ja kurge-
dest. Kuigi publiku tormilise 
aplausi teenisid paljud mikro-
foni ees käinud, anti esinda-
misõigus vaid mõnele: Sand-
ra Klettenberg ja Susanna-Re-
ti Räim on ka juba varasema-
test lauluvõitlustest tuttavad 
tublid tegijad. Eripreemia sai 

Ketly Kukesman, kes kahe võ-
luva saatelauljaga esitas oma 
lauluõpetaja Evy Anstali loo-
dud vahva džässiliku kevad-
laulu, mis saalisviibijail rõõ-
mu näole ja tõelise kevade sü-
damesse tõi.

Kõige keerulisem oli žü-
riil otsust langetada ilm-
selt 11–13-aastaste vanuse-
rühmas, kus lauljaid kokku 
16. Suurem osa lauljaid tege-
leb hobi korras laulmisega eri 
lauluklubides mitu korda nä-
dalas. Siin hakkasidki män-
gima lisaks ilusale lauluhää-
lele nüansid ja väljendusrik-
kus, muidugi ka žürii isikli-
kud maitse-eelistused. Kon-
kurentsitult võidutsesid sel-
leski vanusegrupis tütarlap-
sed: hindajate esmase eelistu-
se ja rohked kiidusõnad pälvis 
ammu teada-tuntud headu-
ses Violeta Osula. Tema särav 

taustahääl kõlas ka Reelika 
Sommeri esitatud laulus, mil-
lega viimane sai žüriilt eriau-
hinna. Teine edasipääseja oli 
Eneli Elias lauluga “Kõikide 
laps”, mille emotsionaalne et-
tekanne ei jätnud ükskõikseks 
vist küll ühtki saalisviibijat. 
Kõigi noorte õpetajaks on Loo 
kooli laululaste hea haldjas 
Leili Värte. 

Aigar Sinijõe ja Kerli 
Puusepp valiti välja 

14–15-aastased noored Jõe-
lähtme vallas on nähtavas-
ti hõivatud hoopis huvitava-
mate tegevustega kui laul-
mine. Niisugune mõte tek-
kis, kui selles vanuserümas 
oli vaid kaks osalejat. Kuna 
igast vanuserümast oli žüriil 
õigus edasi saata just sama-
palju lauljaid, siis seda ka teh-
ti. Olgu öeldud, et mõlemad 

neiud olid väga tublid. Siin-
kirjutajale meeldis eriti Mar-
git Malva šoti rahvalaulu esi-
tus – saateks vaid lauluõpeta-
ja Taavi Esko suupillimäng. 
Marijell Niinepuu Kostiverest 
moodustas koos õpetaja Al-
lan Kasukiga (kitarril) mõnu-
sa ansambli ja tulemuseks sa-
muti edasipääs.

Vanimad osavõtjad, 
16–18-aastased laulusõbrad 
on ka meie valla lauluvõistlu-
se jälgijatele juba ammu tut-
tavad. Aigar Sinijõe Valgre-
esituselt oleks oodanud ehk 
enam n-ö laulu sisse mine-
kut, laulu tunnetust, samas 
oli lugu esitatud veatult ja se-
da oli hea kuulata. Klaveril 
saatis Aigarit Loo kooli laulu-
õpetaja Aare Värte. Jana Mi-
trofanova siiras laul õpetaja 
Allan Kasuki pilli saatel haa-
ras kaasa ja seda kuni viima-

se noodini. Täiesti ettearva-
tult oli väljaspool igasugust 
konkurssi Kerli Puusepa üles-
astumine. Juba paar viimast 
aastat on Kerli tegelikult noor 
omanäoline muusik, kes esi-
tab omakirjutatud laule üht-
se terviku ja sügava tunne-
tusega. Mõistagi kandus see 
esituse kaudu ka saali viima-
sessegi nurka. Žürii otsus-
tas Viimsisse teiste Harjumaa 
lauljatega rinda pistma saa-
ta Kerli ja Aigari. Jana ja tema 
õpetaja tööd hinnati eripree-
mia vääriliseks.

Juba kahekümnendat kor-
da saabub kevad meie maile 
koos Jõelähtme laululastega. 
Ilusa ilma eest täname tae-
vataati, vahva lauluvõistluse 
eest aga korraldajaid Loo kul-
tuurikeskusest, kõiki laulu-
õpetajaid ja loomulikult tub-
lisid noori muusikuid.

Maie Ramjalg

Iga lehelugeja ja teatrisõ-
ber teab ütlematagi, et Jõe-
lähtmes peetakse teatrite-
gemist au sees ja kõrgel jär-
jel. 

Lasteteatrite festival on las-
teaedade, koolide ja näitet-
ruppide igakevadine ooda-
tuim kokkusaamise ja mõõ-
tuvõtmise koht. Külalisesine-
jaid oli tulnud ka naaberval-
dadest. 

Lasteteatrite festivali 
eredad muljed

Loo lasteaia Kassipere 
rühm mängis Anderseni va-
ramust tuttava muinasjutu 
“Lumekuninganna”. Juhen-
dajad Kaarin Hiiet ja Kärt Ka-
se olid lavale toonud põnevad 
kostüümid, rekvisiidid, uhke 
trooni – kõik, mis teenib la-
vastuse huve, oli kasutusel. 
Lastele andis miljöö kõvas-
ti kindlust ja mängulusti, mi-
da veelgi rohkem kaunistas 
ilus muusika Evy Anstali va-
hendusel. Väga tubli tulemus! 
Nähtud vaeva tasus publiku 
soe aplaus. 

Kevadiste pisikute tõt-

tu pidi Neeme lasteaia esi-
algu kavandatud etenduse 
“Tipp, Täpp ja kolm Jänku-
poissi” asendama muinasju-
tu vestmine. Juhendaja Hel-
vi Hantsom jutustas tore-
dat muinasjuttu kahele tera-
sele tüdrukutirtsule ja terve-
le saalile. Igast olukorrast on 
väljapääs, armas ja soe. 

Kostivere lasteaia etendus 
“12 kuud” oli samuti lastele 
tuttav lugu ja huvitav mängi-
da. Tublid olid esinejad ja an-
dekad juhendajad Helen Pe-
niainen ja Tiina Rähn. Meel-
de jäi Jaanuari südikas esi-
nemine ja peretütarde mäng. 
Aitäh toreda etteaste eest!

Esimese osa lõpetas Nee-
me algkool omaloominguli-
se looga “Meie õue lood”. Ra-
hulik õpetlik lugu lõppes raju 
väljaelamisega kung fu ja tont 
teab mis rütmis. Merike Ka-
hu, oma ala spets, suutis lap-
sed särasilmselt ja ennastu-
nustavalt lustima panna ku-
ni akrobaatiliste elementide-
ni välja. Kõik olid oma üles-
annete kõrgusel. Silma jäi üks 
moetibi, keda mängis Jessika 
Lauter, ja rulaga poiss , kes sä-
ras näitlejana laval. Väga tore 
ja sobilik materjal sellises eas 
rüblikutele. Aitäh!

Teatripäeval lustis meiega 
Kuusalust siia sattunud Val-
ge Hiir, kodanikunimega Vii-
ve. Igatahes saavutas ta las-
tega kontakti esimesest mo-
mendist ja täielik sümpaatia 
oli mõlemapoolne. Vahva te-
gelane, kes tõmbas küsimu-
si ja juttusid nagu varrukast 
ning kõik pausid olid sisukalt 
täidetud – mõistagi lugemis-
aastat silmas pidades.

Pärast lõunapausi astusid 
lavale vanema kooliea trupid. 
Külalistena etendasid üht 
oma kooli õpilase kirjutatud 

juttu Kiili kooli näitemängu-
tegijad. Kahju, et nad selgita-
vat eelteavet ei andnud, meile 
jäi see lugu pisut arusaama-
tuks. Tõenäoliselt peame end 
veel harima. Tore, et naaber-
valdadest siia külalisi tuleb, 
see on meile tunnustuseks. 

Loo kultuurikeskuse näi-
tering esitas Sally Gardne-
ri “Poiss, kes oskas lennata”, 
juhendaja Vilve Klettenberg. 
Hea, et sellises keerulises va-
nusegrupis (V klass) leidub 
tegijaid poisse-tüdrukuid, 
kuigi mängitu jäi neile endi-

le veidike kaugeks. Teater po-
le ainult teksti rääkimine la-
val. See on ühe loo läbi män-
gimine, läbi elamine, sõnu-
mi andmine tunnete keeri-
ses. Kõik pole suutelised “len-
dama” nagu see poiss ja need, 
kes teda mõistsid. See on iva, 
mida oleks vaja olnud välja 
tuua. Laval oli näha võime-
kaid ja sarmikaid noori, kes 
on suutelised paljukski. 

Paar tähelepanekut ka. Är-
ge itsitage laval! Tehke tööd 
edasi. Soovitan veidi lühe-
maid lugusid. Pikk tükk ki-
pub ka kogemustega teatri-
tel mõnikord venima. Muusi-
kat tundus ka olema liiga pal-
ju ja liiga valjult. Muusika ol-
gu lavastuse kontseptsiooni-
le abiks, mitte omaette üksus. 
Ootan suure huviga uusi väl-
jaastumisi! 

Harjumaa grand prix 
laureaat tegi jälle ilma

Eraldi tahan kiita Kostive-
re Laste Teatri lavastajat Kers-
ti Laanejõed. Meie teatripäe-
val esines noorem trupp Leh-
te Hainsalu “Punamütsike-
sega”. Nemad tõid Harjumaa 
ülevaatuselt koju grand prix 
algklasside arvestuses. Kir-
sika Kaup (Punamütsike) sai 

parima peaosalise preemia ja 
Reti Räim (Hunt) parima kõr-
valosa preemia.

Kostivere Laste Teatri va-
nem trupp mängis Joe Marti-
ni “Lubage endale kinkida 12 
000 marka” ja tõi koju Hõbe-
dase Laureaadi tiitli. Palju õn-
ne kõrge autasu puhul Kersti-
le ja noortele näitlejatele. 

Nii see peabki olema, sest 
Kersti on oma tänuväärset 
tööd lastega teinud juba üle 
15 aasta ja viimastel hooaega-
del on see olnud tähelepanu 
keskmes ning ülevaatustelt 
sageli auhindu noppinud.

Meie teatripäeval oli rõõm 
näha mõlemat trupi lavastust. 
Juba see, et etteaste ajaks saa-
li rohkesti publikut kogunes, 
näitab Kersti Laanejõe laste-
teatri menukust.

Soovin südamest tuult tii-
badesse kogu trupile, eriti 
Sigrid Dulderile, kes on kand-
vaid rolle mänginud juba aas-
taid ning viimases lavastu-
ses nautisin temas väljakuju-
nenud lavalise sarmiga noort 
näitlejannat. Karolin Poska 
ja Ramo Hallik – olete super-
näitlejad!

Suur aitäh kõigile teatri-
päeval osalejatele ja taaskoh-
tumiseni järgmisel aastal!

KULTUUR

Laululaps toob kevadsooja

Mängulust tasuti võimsa aplausiga

Žürii: Tomi Rahula, Age Mets, Mihkel Mattisen.

Kostivere Laste teater on maakonna parimaid.
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2009. a kohalike omavalitsuste valimistel Jõelähtme Vallavolikogusse valitute ja Jõelähtme 
Vallavalitsuse liikmeteks nimetatud ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid

Järgnevad majanduslike 
huvide deklaratsioonid on 
esitatud korruptsioonivasta-
se seaduse ja Jõelähtme Val-
lavolikogu poolt kinnitatud 
07.11.2002. a määruse nr 1 
“Majanduslike huvide dekla-
ratsioonide avalikustamise 
korrast” lähtudes, ametiisiku 
majanduslike huvide dekla-
ratsiooni vormi järgi:

I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 

2. Isikukood (ei kuulu avalda-
misele). 3. Ametikoht. 4. Asu-
tus (tööandja). 5. Ametipal-
ga aste ja ametipalk. (Avalda-
takse koos asutusest maksta-
vate lisatasudega;

volikogu liikme puhul ei 
avalikustata).

II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnis-

tusraamatusse kandmiseni, 
ka ehitised ja nende osad).

7. Registrisse kantud autod, 
vee-ja õhusõidukid; sõiduki 
liik, mark, väljalaske aasta.

8. Aktsiad, osad ja muud 
väärtpaberid: emitent, liik, 
kogus, nimiväärtus, kogu-
väärtus.

9. Pangaarved (pank arve 
liik ja nende arv).

III Andmed varaliste ko-
hustuste kohta.

10. Võlad pankadele ja teis-
tele eraõiguslikele isikutele, 
kui võla suurus ületab eelmi-
se kuue kuu ametipalga või 
50 000 krooni, kui ametiko-
hal ametipalka ei maksta: võ-
lausaldaja, võlajääk deklaree-
rimise ajal. 11. Muud varali-
sed kohustused, mille suurus 
ületab deklareerimise ajal 
eelmise kuue kuu ametipal-
ga või 50 000 krooni, kui ame-
tikohal ametipalka ei maksta 
(liisingud, käenduslepingud, 
hüpoteegid jms.).

IV Andmed muude tulude 
kohta

12. Muud regulaarsed tulud 
(palk ja lisatasud põhitööko-
hal, kui ametiisikul puudub 
ametipalk, näidates nende 
suuruse; kompensatsioonid, 
sh. nõukogudest saadavad 
hüvitised, nimetades nõuko-
gu ja näidates hüvitise suuru-
se; intressid; pensionid; töö-
võtust ning teadus-ja õppe-
tööst saadavad tasud; autori-
tasud; muud tulud või tulu-
allikad, näidates ära, mis lii-
ki tuludega on tegemist) (Tu-
lu suurust näitamata).

V Andmed maksustatava 
tulu ja dividenditulu kohta.

(Ei kuulu avaldamisele).
VI Andmed abikaasa, vane-

mate ja laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed
1. Ljudmilla BauerLjudmilla Bauer. 3. Ins-

pektor. 4. Põhja Maksu- ja 
Tollikeskus, Muuga teenin-
duskoht. 6. Elamu Harju-
maa Jõelähtme vald Harju 
24501:003:0080. 7. Ei ole. 8. 
OÜ Tammiku Vesi – 1 - 14000.- 
- 14 000 EEK; ERGO Pensioni-
fond 2008.979 – 14.7971 EEK 
– 29 727.06 EEK; SEB Prog-

ressiivne pensionifond 411 – 
13.0721 EEK – 5372.63 EEK. 
9. Eesti Krediidipank – ar-
veldusarve 10. Eesti Kredii-
dipank – laenuleping nr 6096 
– 246 310.- EEK. 11. Ei ole. 12. 
Volikogu liikme hüvitis.

1. Väino HaabVäino Haab. 4. Loo Kesk-
kool. 6. Kolmetoaline korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju (ühisomand); 
ühetoaline korter Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju (ühisomand); keldri 
kinnistu 24504:002:0244; kin-
nistu 24504:003:0402; garaa-
žiboks Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju; kin-
nistu Harjumaa Jõelähtme 
vald Harju 24504:003:0333. 7. 
Audi 100 (1992); Ford-Tran-
sit 100 (1995); traktor T-25A 
(1993); mootorratas Honda 
CBR 926 RR (2002), Kawasa-
ki KL-650 – (1992), ATV Kawa-
saki – 750 (2007); skuuter Ja-
maxa (1991). 8. Ei ole. 9. Swed-
bank – hoiuarve. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Tulu töövõtulepin-
gust, Jõelähtme Varahaldus 
OÜ juhatuse liikme tasu, vo-
likogu liikme hüvitis.

1. Ljudmilla KaskaLjudmilla Kaska. 3. Juha-
tuse liige. 4. Riverside Grupp 
OÜ. 6. Kinnistu Pärnumaa 
56801:004:0135; kinnistu 
Pärnumaa 84801:001:0850; 
kinnistu Harjumaa 
24504:002:0420; kahetoali-
ne korter Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju. 7. 
Sõiduauto Seat Toledo (1999); 
Nissan-Patrol. 8. Riverside 
Grupp OÜ 100% aktsiad. 9. 
SEB pank – arvelduskonto. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu 
hüvitised.

1. Toomas KümmelToomas Kümmel. 3. Töö-
tu. 4. Eesti Töötukassa. 6. 
Elamumaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Har-
ju 24504:002:0314. 7. Sõidu-
auto Citroen Xantia (1999). 8. 
Ei ole. 9. Swedbank – arvel-
dusarve; Sampo Pank – ar-
veldusarve. 10. Eluaseme lae-
nu jääk 160 000 kr. 11. Ei ole. 
12. Jõelähtme vallavanema 
kuupalk kuni 09.11.2009; ala-
tes 10.11.2009 volikogu liikme 
hüvitis. 

1. Arvo OlekArvo Olek. 3. Juhataja. 4. 
TÜ Talismaa. 6. Maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Harju 24505:002:0220. 7. 
Ei ole. 8. TÜ Talismaa osakud 
185 000 EEK. 9. Sampo pank – 
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Volikogu liikme hüvi-
tis.

1. Jüri PaavelJüri Paavel. 3. Spordi-
baaside juhataja. 4. Jõeläht-
me Varahaldus OÜ. 6. Kor-
ter Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo 68605; Garaaž Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo. 7. Sõi-
duauto Volkswagen Passat 
(1997). 8. Ei ole. 9. SEB – arvel-
dusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Jõelähtme Vallavalitsus – 
palk; volikogu hüvitised.

1. Tarmo PaldermaaTarmo Paldermaa. 3. Ju-
hatuse liige. 4. Protrailer OÜ. 
6. Elamu Harjumaa Jõeläht-
me vald, Loo alevik 86107; 

Sotsiaalmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik 86105; 
tulundusmaa Lääne Nõ-
va, Hindaste 888. 7. Sõidu-
auto MB190 E (1991); sõidu-
auto M-21 (1962). 8. Protrai-
ler OÜ 100%; Loo Maja OÜ 
100%; Martom Vara OÜ 25%. 
9. Swedbank – arveldusarve/
krediidikonto 1; SEB – arvel-
dusarve/krediidikonto 1. 10. 
SEB – 193 743.98 EEK. 11. Ei 
ole. 12. Volikogu hüvitised.

1. Mati PärnamägiMati Pärnamägi. 3. Ad-
ministratiivdirektor. 4. Baltic 
Clean AS. 6. Elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Iru kü-
la Harju. 7. Sõiduauto Peugeot 
206 (2004). 8. Express Grupp 
aktsia 14 – 15,33 kr – 214,62 
kr; Nordea Pensionifond A 
osak – 12 126,732 – 11,9501 kr 
– 145 530,49 kr. 9. Swedbank 
– arvelduskonto 1, väärtpa-
berikonto 1, kogumispensio-
ni konto 1; Nordea – arveldus-
konto 1, krediidikonto 1, ko-
gumispensioni konto 1; SEB 
Pank AS – arvelduskonto. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk; Jõe-
lähtme Varahalduse OÜ nõu-
kogu liikme tasu; volikogu 
liikme hüvitis.

1. Marko RaudlamMarko Raudlam. 3. Müü-
gijuht. 4. MTS International 
OÜ. 6. Korter Harjumaa Jõe-
lähtme vald Harju 497780, 
kinnistu (elamumaa) Har-
jumaa Jõelähtme vald Harju 
7144902. 7. Ei ole. 8. Swedbank 
pensionifond K3 1449,013; ko-
hustuslik pensionifond Sam-
po Pension S 2612.90. 9. Swed-
bank – arveldusarve 1; Swed-
bank krediidikonto 1; Swed-
bank laenukonto 1; Swed-
bank pensionikonto 1; SEB – 
arveldusarve 1; Sampo Pank 
arveldusarve 1; Sampo Pank 
limiidikonto 1; Sampo Pank 
kasvuhoius 1.10. Swedbank 
krediidikonto 49 635.22 EEK; 
Swedbank eluasemelaen 134 
514.01 EUR; Sampo limiidi-
konto 14 486.24 EEK; Sampo 
arvelduskrediit 7472.55 EEK. 
11. AS Swedbank hüpoteek 2 
860 000 EEK; elatusraha 2175 
EEK. 12. Palk MTS Internatio-
nal OÜ; volikogu hüvitised.

1. Ester SassiEster Sassi. 2. Juhataja. 
3. OÜ Loo Tervisekeskus. 6. 
Kinnistu Võrumaa Võru linn 
70541. 7. Ei ole. 8. AS Pharmac 
lihtaktsia 30 – 300 kr – 9000 
kr; OÜ Loo Tervisekeskus 
osakapital 1 – 20100. 9. Swed-
bank – arvelduskonto 1; SEB – 
arvelduskonto 1, kaardikon-
to 1, väärtpaberikonto 2. 10. 
Ei ole. 11. SEB Liising kasu-
tusrent sõiduauto kuumaks 
8379.35; õppelaenu käendus-
leping – 60 000. 12. Palk põhi-
töökohal; volikogu liikme hü-
vitis.

1. Andrus SeppAndrus Sepp. 3. Projek-
timüügijuht. 4. Henkel Balti 
OÜ. 6. Maatulundusmaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Liiva-
mäe küla Harju 9192602; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Har-
ju 9192702; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 9192802; elamu-

maa ½ kaasomandist Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju 9192902; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Harju 
11170202; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12562402; 
elamumaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Harju 
12562502; elamumaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju 12562602; trans-
pordimaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo alevik Har-
ju 12562702; elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12562802; ela-
mumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 
12562902; elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563002; ela-
mumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 
12563102; elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563202; ela-
mumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 
12563302; elamumaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju 12563402; toot-
mismaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 
12563502; elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563602; ela-
mumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Har-
ju 12563702; transpordimaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
alevik Harju 12563802; trans-
pordimaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik Harju 
12563902; elamumaa Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju 12564002; elamu-
maa 321/1511 kaasomandist 
Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12564602. 
7. Sõiduauto Opel (2000). 8. 
Swedbank Pensionifond K2 
– 7291,707 – 11,89 – 86718.08. 
9. Swedbank – arveldusar-
ve, laenukonto, krediitkaar-
di konto 2. 10. Swedbank 567 
906.38. 11. Hüpoteek Swed-
banki kasuks summas 781 
000 EEK seoses kodukapita-
li laenuga. 12. Volikogu hüvi-
tised.

1. Tõnu TruumaaTõnu Truumaa. 3. Voliko-
gu liige. 4. Jõelähtme Vallava-
litsus. 6. Elamu ½ Harjumaa 
Jõelähtme Harju 8893802; 
korter ½ Harjumaa Jõeläht-
me Harju 10079102. 7. Ei ole. 8. 
OÜ Artvali 400000; OÜ Kosbi 
40000; OÜ Kostivere Haldus 
40000; OÜ Iluaiandus 40000; 
OÜ Autoalarm 40000; Sam-
po 50 – 875,92; LHV Maailma 
aktsiad – 588,992. 9. Swed-
bank – arvelduskonto; SEB 
Pank – arvelduskonto; Sampo 
Pank – arvelduskonto; Kredii-
dipank – arvelduskonto. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu 
liikme hüvitis.

1.Riimas UkanisRiimas Ukanis. 3. Juhatu-
se liige. 4. Rimtom OÜ/ Rim-
tom Ehitus OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. 

Rimtom OÜ osa 50%; Rim-
tom Ehitus OÜ – 30%. 9. Swed-

bank – arvelduskonto 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Ekoser-
vis teenused (rent); OÜ Loo 
Vesi nõukogu liikme tasu; vo-
likogu liikme hüvitis.

1. Aare VärteAare Värte. 3. Õpetaja. 
4. Loo Keskkool. 6. 3-toali-
ne korter Harjumaa Jõeläht-
me vald Loo alevik. 7. Ei ole. 
8. Ei ole. 9. SEB pank – 1 arvel-
duskonto, 1 kreeditkonto. 10. 
Ei ole. 11. Sõiduauto kasutus-
rent. 12. Volikogu liikme hü-
vitis.

1. Ardo LassArdo Lass. 3. Töötu. 6. Ela-
mumaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo alevik Harju 12256; 
tootmismaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Maardu küla Har-
ju 24504:003:0088; maatulun-
dusmaa Lääne-Virumaa Tapa 
vald Läpi küla ½ 10064; maa-
tulundusmaa Hiiumaa Püha-
lepa vald Suuremõisa 58133 
– 63902:001:0680. 7. Ei ole. 8. 
AS Aatmaa nimeline 9770 – 
100.- - 977 000.-; OÜ Melanell 
osa – 1,0 – 40 000.- - 40 000.-
. 9. SEB – arveldusarve, USD 
konto, väärtpaberikonto. 10. 
AS SEB – 3 203 665.76 EEK. 11. 
Ei ole. 12. Jõelähtme Vallava-
litsuse juhtimis- või kontroll-
organi liikme tasu; Eesti Töö-
tukassa töötuskindlustushü-
vitis; Jõelähtme Vallavalitsu-
se palk; Eesti Haigekassa aju-
tise töövõimetuse hüvitis; vo-
likogu liikme hüvitis.

1. Kai RimmelKai Rimmel. 3. Tegevjuht. 
4. Estover OÜ. 6. Suvemaja 
Saaremaa Pihtla vald Lahe-
küla 96434; elumaja Harju-
maa Jõelähtme vald Loo ale-
vik Harju 2010102; eluma-
ja Harjumaa Jõelähtme vald 
Parasmäe küla 1344502; ela-
mumaa 10900602, 10900702, 
10901202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. 
Danske Bank A/S Eesti filiaal 
– arvelduskonto. 10. Danske 
Bank A/S Eesti filiaal 835181 
(sellest 50%). 11. Elamumaa 
hüpoteek 1 521 000; elamu-
maa hüpoteek 1 200 000. 12. 
Morganinvest OÜ juhatuse 
liikme tasu; volikogu liikme 
hüvitis.

Vallavalitsuse liikmed ja 
ametnik

1. Janek ŠafranovskiJanek Šafranovski. 3. Abi-
vallavanem. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 5. 22 500 kr. 6. 
Kinnistu Harjumaa Jõeläht-
me vald Harju 2246502. 7. Ei 
ole. 8. OÜS.A F. Eesti 40 akt-
siat à 1000 kr – 40 000.-. 9. SEB 
– arvelduskonto 2; Swedbank 
– arvelduskonto - 1. 10. SEB – 
eluasemelaen 900 000 kr. 11. 
Ei ole. 12. Ei ole.

1. Priit PõldmaPriit Põldma. 3. Abival-
lavanem. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. 22 500 kr. 6. Kor-
ter Tallinn; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo küla (1/2). 7. Sõiduauto 
KIA Sephia (1997); sõiduauto 
Fiat Punto (2000). 8. Ei ole. 9. 
Swedbank – arveldusarve 4; 
SEB pank – arveldusarve. 10. 
Ühispank SEB kodulaen 400 
000 kr. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Tiia VälkTiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. 
Aara talu. 5. 2500 kr. 6. Maa-

tulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Liivamäe küla 
Harju 24504:003:0126; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo küla Har-
ju 24504:008:0159; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Ruu küla Har-
ju 24504:008:0236; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Ülgase küla Har-
ju 24504:004:0162; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo küla Har-
ju 24504:008:0224; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Ülgase küla Har-
ju 24504:004:0174; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Kallavere küla Har-
ju 24504:004:0192; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Kallavere küla Har-
ju 24504:004:0909; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Rebala küla Har-
ju 24504:008:0177; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Loo küla Har-
ju 24504:008:0172; maatu-
lundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Koogi kü-
la 24504:008:0483; taluhoo-
ned, elamu ja rajatised kin-
nistul Harjumaa Jõeläht-
me vald Vandjala küla Har-
ju 24504:008:0482; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Maardu küla Harju 
24504:003:0002; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald Maardu küla Har-
ju 24504:003:0001; elamumaa 
Harjumaa Maardu linn Har-
ju 44603:003:0097, mõtteline 
osa elamumaast ning korter; 
elamumaa Harjumaa Maar-
du linn Harju 44603:003:0128, 
garaažiboks ning mõtteline 
osa elamumaast. 7. Veoauto 
Peugeot Partner (2002); Sõi-
duauto WW Golf II (1988). 8. 
Ei ole. 9. Sampo – arveldus-
arve, tähtajaline hoius; SEB 
– arveldusarve; Swedbank – 
tähtajaline hoius, arveldus-
arve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Volikogu liikme ja komisjo-
ni esimehe tasu; vallavalitsu-
se liikme hüvitis, tulu füüsili-
sest isikust ettevõtjana.

1. Maire KivistuMaire Kivistu. 3. Valla-
sekretäri abi/peaspetsialist. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 32 – 14 000 kr. 6. 
Elamumaa Harjumaa Kuusa-
lu vald Kotka küla 301502. 7. 
Ei ole. 8. Kogumispension K2 
– 3535,47 – 11,80 – 41702.28. 9. 
Swedbank – arvelduskonto 1, 
kogumispensionikonto 1, ko-
gumishoius 1. 10. Swedbank 
21 704,21 EUR (1/2 võlako-
hustusest). 11. Hansa Liising 
liising (kapitalirent) 10540.21 
EUR; Sampo Pank liising (ka-
sutusrent) 161 328.- EEK (1/2 
kohustustest). 12. Pension, 
toetus.

Volikogu esimees Art Kuum 
ja vallavanem Andrus Umb-
oja esitasid oma deklarat-
sioonid siseministrile ja need 
avalikustatakse Riigi Teata-
ja Lisas.

MAJANDUSLIKUD HUVID
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Kevadtalgud"Et linnulaul ei lakkaks" lugeja kiri

Liis Truubon
605 4861

Oma kinnistut peab iga 
maaomanik ise korras hoid-
ma. Kes seda ei tee või kes 
ei ole teadlik oma maal ole-
vatest jäätmetest, sellele 
teeb vald järgemööda ette-
kirjutusi territooriumi kor-
rashoiuks. Samas on palju 
üldkasutatavat maad, mida 
aastaid on külade ja alevi-
ke ühiste talgute korras ke-
vaditi koristatud. Ka sel ke-
vadel on külades ja alevikes 
toimumas mitmeid talguid. 
Kõige täpsema info toimuva-
te talgute kohta saate küla- 
või alevikuvanemalt.

Hetkel on Jõelähtme val-
las üleriiklikule Teeme Ära 1. 
mai talgutele registreeritud 
järgmised talgud (info uue-
neb pidevalt, seega soovita-
me jälgida teemeara.ee ko-
dulehekülge): 

• Kostivere mõisapargi kor-

rastamine – talgujuht Andrus 
Umboja, tel 5150 007;

• Uus-Rebala prügikoris-
tustalgud – talgujuht Meeli 
Hunt, tel 5012 420;

• Haljava mõisa keldri ja 
pargi korrastamine – talgu-
juht Siiri Koel, tel 5238 860;

• Iru Ämma külaplats korda 
– talgujuht Arno Kannike, tel 
5064 601;

• Pesakastide puudele ripu-
tamine Harjumaa metskon-
na kontori juures – talgujuht 
Elli Kalju, tel 5242 906;

• Loo aleviku jõeääre kor-
rastamine – talgujuht And-
rus Umboja, tel 5150 007;

• Kaberneeme küla koris-
tuspäev – talgujuht Marina 
Sonn, tel 5146 373;

• Maardu raba koristustal-
gud – talgujuht Kaidi Klaas, 
tel 5805 0102.

• Maardu, Ülgase küla, AÜ 
Pihlakaaed territooriumi ko-
ristus – talgujuht Vassili Ljap-
ko, tel 5391 8626.

Jalutasin aleviku vahel ega näinud ühtegi pesakasti, 
kus vähemalt mõned linnud saaks turvaliselt pesitseda. 
Koolides tuleks poistele tööõpetuse tundides õpetada, 
kuidas meisterdada pesakaste kuldnokkadele ja väikestele 
laululindudele. Õpetada meisterdamist ja puudele õiget 
paigutamist. Hoolivat suhtumist tuleb õpetada ikka koolis. 
Praegu käivad noored ringi kõrvaklapid peas ja kuulavad 
tümpsu, neid ei huvita linnud ega linnulaul. Kui me ei taha 
leppida üksnes teraslindudega taeva all, tuleks kiiresti 
midagi ette võtta.

ELU

Õnnitleme kõiki aprilli sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Erika Vaigro  14.11.1908–27.03.2010 
Alide Remmel  12.11.1920–04.04.2010 
Endel Tilk  01.07.1939–05.04.2010

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

Vandjala küla mälestab Aara 
talus sündinud 
PILVI PEEDULIT
(sünd Bachfeldt)
07.06.1935–30.03.2010
Avaldame kaastunnet poeg 
Aivarile perega 
ning õde Eevile perega

Avaldame viimast lugupida-

mist oma tantsujuhendajale 

Tõnis Kulbokile ning 

tunneme siiralt kaasa tema 

omastele. 

Kostivere tantsutüdrukud 

Kalmistu külastajatele
Jõelähtme uuel kalmistul on nüüdsest käsipumbaga töötav puurkaev.
Tänu sellele saavad kalmistukülastajad hõlpsasti kalmude hooldamiseks vett 
ning jäävad ära igasuvised veetoomise mured. 
Jõelähtme uus kalmistu kuulub vallale.
Kalmistuvahina töötab Volli Einmaa, telefon 5555 1313.

Lasteaed Neeme Mudila 

suured, väikesed ja 

lapsevanemad avaldavad 

kaastunnet Heidi Lauterile 

perega kalli õe surma puhul.

Avaldame kaastunnet

kolleeg Regina Sergejevale isa 

Leonid Külaotsa 

kaotuse puhul.

Jõelähtme Vallavalitsus

95 09.04 MARTA MÜÜRSEPP Parasmäe küla

89 24.04 MARIA BELOVA Kostivere alevik

86 03.04 HELMUTH TEDER Loo alevik

86 14.04 HELMI KAUPONEN Loo alevik

85 08.04 HELDUR-ERVIN JOHANNSON Iru küla

85 18.04 TAMARA URMASTE Koila küla

84 13.04 BENITA VILHELMINE PAIMETS Loo alevik

82 14.04 ELMIRE SEPP Kostivere alevik

81 01.04 HILLAR KAARE Loo alevik

81 19.04 SALME LEHT Loo alevik

80 07.04 NINA NAUMOVA Loo alevik

80 23.04 SALME LÜÜS Maardu küla

75 14.04 EVA OJA Loo alevik

70 04.04 TIIA DMITRIJEVA Jägala küla

70 13.04 AILI-REET RIID Iru küla

70 17.04 HILLAR KOSK Kaberneeme küla

70 21.04 ENDLA AASLA Kaberneeme küla

Kallavere Keskkooli vilistlaste kokkutulek toimub 15. mail 
2010. Oma soovist osaleda anna teada hiljemalt 20. aprilliks kooli 
sekretärile tel 6060851 või meili teel kallaverekool@hot.ee. Osa-
lemistasu 125 krooni palume üle kanda Maardu Linnavalitsuse ak  
10220004600014 (SEB). Ülekande juurde märkige kindlasti oma 
nimi ja märgusõna "Kokkutulek" (tasuda kuni 30. aprillini).

Järjekordne emadepäev-perepäev Neemes
08. mail 2010 algusega kell 12.00 emadepäevale pühendatud 
kontsert. Esinevad Neeme algkooli ja Neeme Mudila lapsed, 
Neeme beebikool ja Neeme näitering. 
Kooliplatsil esmaabikoolitus ja võistlused lastele.
Juhendab Mare Liiger. Toimub lillede müük, toitlustamine ja 
palju muud huvitavat. Päevajuht Anatoli Tafi tšuk.
Korraldaja Neeme Naiste Rannavalve Selts. Info tel 5656 3333

Külavanemate 
ümarlaud
Külavanema ümarlaud 
kogunes tänavu juba teist 
korda. Arutati naabri-
valve tõhusust, räägiti 
õiguskorrast ja kuulati, 
kuidas kolleegidel läheb. 
Statistikat vaadates võiks 
ju öelda, et kodanikuüh-
iskond jõudis meie valda 
kolm aastat tagasi: 2007. 
aastal valis endale vanema 
9 küla, 2008. aastal 11 küla 
ja 2009. aastal sai vanema 
3 küla. Tänavu valis küla-
vanema Nehatu küla. Kül-
akroonikad ja ajalooraa-
matud, külade kaardid ja 
plaanid, talude tähistused, 
ühised talgud ja peod, 
võitlused ebamugavate 
nähtuste vastu ja vaja-
like asjade poolt –  kõike 
loetletut on külavanemad 
üksjagu vedada tahtnud 
ja hästi teinud. Järgmine 
külavanemate ümarlaud 
toimub 1. juulil Jägala joal. 

Tähelepanu 
Kui keegi näeb keda-

gi metsa alla, tee äärde või 
mujale niisugusse kohta 
prügi maha panemas, pa-
lun andke sellest kindlasti 
teada vallavalitsusele, Liis 
Truubon, liis@joelahtme.
ee, 605 4861, keskkonna-
inspektsioonile (lühinum-
ber 1313) või politseile. 

• 
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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

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 13.00–14.30
(II kvartalis: 12. mai, 16. juuni)

Forestry OÜ ostab kasvavat 
metsa, kuuse-männipalki ja 
paberipuud. Abistame paberite 
vormistamisel ja raietöödel. 
Oma transport.
56636076, 56638551

Kevadest, mis võiks kenam olla 
Indrek Mäeküngas, kommunaalnõunik
Kahjuks ei peida lumi enam inimeste lohakust, mis on eriti häiriv Loo ja Kostivere korrusmajade piirkon-
nas. Nii inimeste poolt mahavisatud praht kui ka koerte “jalutamissaadused” teevad meie elukeskkonna 
nii räpaseks, et haljasaladel pole lastel ja täiskasvanuil kohta astumiseks ega istumiseks.
Linnarahvas on hakanud munitsipaalpolitsei kartuses inimlikult käituma ning oma koerte sõnnikut 
üles korjama, meil pole sinnamaani jõutud. Vald ei kavanda repressiivaktsioone ja trahvisanktsioone 
koertega jalutajate vastu, vaid loodab, et vallarahvas ise tahab ja hakkabki korrektselt käituma ning oma 
lemmikloomade väljaheiteid koristama.
Jõelähtme Vallavolikogu 26. novembri 2002. a määrus nr 2 “Jõelähtme valla avaliku korra eeskirja, 
heakorra ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine” sätestab mitmes 
punktis heakorra põhimõtted ja kohustused. HEAKORRAEESKIRI räägib, et Jõelähtme valla haldusterri-
tooriumil on iga inimese hea tava ja kohus hoida korda ja pidada puhtust ja et heakorra tagamiseks on 
keelatud risustada ja reostada valla haldusterritooriumi. Valla KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE eeskirjas on 
kirjas, et koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti. 
Omanik on kohustatud oma hoolealuse tekitatud reostuse kohe koristama. Hakakem siis juba tänasest 
puhtuse hoidjateks, et ei peaks kõndides ohutundest muudkui jala ette vaatama, vaid saaksime näha 
tärkavat kevadet ja looduse ilu! Kõige soodsamad küttepuud

Lepp alates 330 krooni ruum, 
kask alates 450 krooni ruum;
konteineris alates 1200 krooni 
tükk.
Toome puud Harjumaal tasuta 
koju! Tellimiseks helista 5200093 
või täida tellimisleht
Internetis: www.puu24.ee

Teeme soodsalt korstnaid, pliite 
ja ahje. Pensionäridele sõbralikud 
hinnad. 
Telefon 56 24 9455

Jõelähtme Lavagrupp vajab va-
nemat tüüpi lapsevankrit kumera 
katuse ja madalate ratastega. 
Laename või ostame või täname 
kingituse eest. Tel 53978896 Maie

Langetame Teile ohtlikud puud, 
puhastame territooriumid 
võsast ja puidujäätmetest. Teeme 
raietöid. Kontakttelefon 5250 893, 
e-mail: info@vahergrupp.ee

Müüa heitveemahutid ja -septi-
kud 2-25(m3). Hinnad soodsad, 
tähtajad lühikesed. Transpordivõi-
malus!
56207378

NEEME ALGKOOL kuulutab välja konkursi KLASSIÕPETAJA ametikoha täitmiseks 
alates 1. september 2010. a. Kool asub 40 km Tallinnast, mere ääres Neeme külas.
CV  saata 30. maiks aadressile Neeme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74203
või karin@neemekool.ee  Info telefonil: 533 28 776

KAEVE- JA PLANEERIMISTÖÖD, 
lammutus- ja laadimistööd, trasside ehitus, 
teede ehitus, haljastus,  talvel lumetõrjetööd. 
Volvotrans OÜ, Neeme küla, infotelefon 5111495.
Volvotrans@hot.ee

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
eri pikkusega, laotud 2-ruumistesse 
konteineritesse või autokasti. 
Transport hinna sees.
Tel 56688084

Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist 
kontrolli kasutusloa taotlemiseks. 
Vajadusel projekti koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 5165035 
www.prosystem.ee

TALLINN: Forelli 4 / Peterburi tee 44 / Paldiski mnt 247A (hulgiladu) TARTU: Ringtee 61B NARVA: Puškini 5 RAKVERE: Vase 1 VILJANDI: Puidu 17 PÄRNU: Lina 22

www.feb.ee / e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500 *10% soodustus ei laiene erihinnaga toodetele. Kampaania kestab kuni 31.05.2010.

Vesi kontrolli all
VESI MURETULT TUPPA JA SUVILASSEVESI KELDRIST VÄLJA

FEB-is on nüüd kõik Marina pumbad tavahinnast vähemalt 10% soodsamad*

Loe lisa - www.feb.ee/pumbad

Marina CAM40/22

Marina TSN200S/HL

Marina SXG400

Marina APM10025

Marina SVM90

Veeautomaadid

Puurkaevupump

Ujukiga sukelpumbad
Automaatne süsteem, mis on vaikne ja töökindel. Sobib majapidamise või suvila joogi- ja tarbeveega varustamiseks. 
Laialdased paigaldamisvõimalused. FEB-is on müügil 10 erinevat mudelit. Meie spetsialistid aitavad leida just Teie 
vajadustele sobiva mudeli.

Kantavad tühjenduspumbad vee pumpamiseks keldritest, mahutitest või aedade 
kastmiseks. Varustatud automaatikaga, mis lülitab pumba vee taseme langemisel 
välja. Valikus vastavalt vajadusele erineva võimsuse ja omadustega 7 mudelit.

Puhta vee pumpamiseks puurkaevust. Sobib 
majapidamise või suvila joogi- ja tarbeveega 
varustamiseks. Komplektis elektritoitekaabel. 
FEB-is on müügil 5 erinevat puur-
kaevupumba mudelit, mille hulgast 
aitavad meie spetsialistid leida just 
Teie vajadustele sobiva mudeli.

 imemissügavus: 8m                 
 Q max: 60l/min
 H max: 42m
 võimsus: 800W

 Q max: 60l/min 
 H max: 5m
 võimsus: 200W

 Q max: 180l/min
 H max: 7m
 võimsus: 400W

 imemissügavus: 20m
 Q max: 40l/min 
 H max: 20m
 võimsus: 1100W

 paigaldussügavus: 20m
 läbimõõt: 4” 
 Q max: 35l/min
 H max: 56m
 võimsus: 900W

omadused

omadused

omadused

omadused

omadused

tavahind 2277.-
1650.-

erihind

590.-

tavahind 2045.-
1690.-

tavahind 3620.-
2990.-

tavahind 2677.-
1990.-

Lisaks laiale tootevalikule ja üle 10 aastasele müügikogemusele on meil laos täisvalik 
Marina pumpade varuosi ning pakume ka meilt ostetud pumpadele täishooldust. 

Itaalias toodetud 
kvaliteetpumbad

Lühendite seletus:

Q max - maksimaalne tootlikkus

H max - maksimaalne tõstekõrgus

10m = umbes 1bar


