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Kas ja kui palju kaas-
kondlane meid ülepea hu-
vitab? On meil veel midagi 
ühist peale elukoha?  

Kas meid seob omavahel min-
gi niidistik või oleme igaüks 
oma erilisuses ise suured, sõl-
tumatud, targad ja tugevad, 
on suhtumise asi, igaühe jaoks 
individuaalne. Hea, et on jää-
nud siiski veel kaks sündmust, 
mis inimesed kevaditi kokku 
toob – talgud ja laadad. Kuna 
suhtlus üha enam interneti-
avaruste kaudu käib, on talgu-
värk geniaalseim leid, mis ini-
meste kokkutoomiseks viima-
sel ajal välja mõeldud. 
Võrdselt noorema, kesk- ja 
vanemaealise rahvaga lõid 
seekord usinasti kaasa lap-
sed. Prügikorjamist oli eel-
miste aastatega võrreldes vä-
hem, seda enam sai võsa ma-
ha võetud, platse ja parke kor-
rastatud, kiviaedu laotud, aga 
taas avastati uusi koldeid, ku-
hu miskipärast on hakatud 
sodi kokku kuhjama. Prügi-
la ometi käeulatuses. Lootus 
jääb, et mida aeg edasi, seda 
rohkem jõutakse talgute kor-
ras ülesehitavat ära teha. Siin-
kohal väike valik eksklusiivse-
test leidudest: pudel 35% klo-
riidhappega, kassilaip kileko-
tis, lemmikloomade varustus, 
hulgaliselt mähkmeid, piiritu-
sepudel, paadid koos veesõi-
duvarustusega. 
Kõiki talgukohti ei teagi ära 

märkida, tööd tehti üle valla, 
Ülgases, Kostirannas ja mu-
jalgi. Kogutud prügi ärave-
du oli Jõelähtme vallavalitsu-
sel hästi korraldatud, koos-
töö sujus kenasti. Talguju-
hid olid hästi rõõmsad, palju-
des külades-asumites plaani-

takse koostegemisi juba lähi-
ajal jätkata. Mainimata ei saa 
jätta Rebala külas Jaagu talus 
toimunud tulekahjujärgseid 
koristustalguid, kus mõlemal 
laupäeval müttas talgutööd 
teha mitukümmend inimest. 
Vallavalitsuse keskkonna va-

nemspetsialist Liis Truubon 
ütles, et talgutele lisaks toi-
mus ka ohtlike jäätmete, auto-
rehvide ja vana elektroonika 
kogumine. Aastaringselt saab 
ohtlikke jäätmeid, elektrooni-
kat ja autorehve ära anda Koo-

gi poe kõrval olevasse ohtlike 
jäätmete kogumispunkti.
Nii või teisiti – araabia vana-
sõna, et tegude hääl on valjem 
kui sõnade oma, peab ka põh-
jamaal paika. Eesti vanasõna 
ütleb, et töö kiidab tegijat. 

Lähemalt lk 4.

Mare Lilleorg
Loo Keskkooli direktori asetäitja 
õppe- ja kasvatustöö alal

Loo kooli lahtiste us-
te päev oli suunatud eel-
kõige 1. ja 10. klassi astu-
vatele õpilastele ja nende 
vanematele. Lahtiste uste 
päevale tuli ka Loo aleviku 
rahvas. 

Loo koolis alustati lahtiste 
uste päevaga juba 7. mail, kui 
kooli tulid emadepäeva nädala 
raames uudistama ja esimesi 

kooliteadmisi saama Loo las-
teaia Pääsupesa päikeserüh-
ma 5–6-aastased mudilased. 
Mudilastele meeldiski kõige 
enam laste näitus tööõpetuse 
klassis ja õpetaja Urmas Poh-
laku juhitud tore vestlus. Õpe-
taja Urmase juures näidati nii 
poiste kui tüdrukute meister-
datud puidust autosid, nuku-
mööblit, püstoleid, vilkuvaid 
tõrvikuid ja laulvat multifil-
mitegelast Simpsonite sarjast. 
3.b klassi õpetaja Maiu Pint-
man lubas mudilastel istuda 
oma klassi õpilaste pinkidesse 
ja olla kaks minutit koolijüts. 
Koolieelikutele õpetati, kui-

das koolis alustatakse ja lõpe-
tatakse tundi. Õpetaja Maiu 
Pintman näitas, kuidas peab 
koolilaps tunnis vastama. 

Lahtiste uste päev jätkus 
12. mail, kui kell 10.30 tu-
li Loo kooli Loo lasteaia Pää-
supesa juhtkond koos 21 koo-
lieelikuga koolimajaga tut-
vuma. Neile rääkis koolist ja 
näitas maja Loo kooli huvi-
juht Rozeta Meos. Külaliste-
ga tegelesid sel päeval juht-
konna liikmed: õppealajuha-
taja Mare Lilleorg, huvijuht 
Rozeta Meos, sotsiaalpeda-
goog Maili Haavandi ja psüh-
holoog Maret Härm-Tilk ning 

õpetajad Lia Õispuu, Mar-
git Kosk, Ebe Talpsepp. Hu-
vilistele esitleti kooli Power-
Pointis ning seejärel näidati 
suure uhkusega meie ilusaid 
kooliruume: aulat, arvuti-
klassi, sööklat, käsitööklasse, 
raamatukogu ja staadionit. 
Õpetaja Allar Reinhold Veel-
maa näitas külalistele, kui-
das kasutatakse õppeprot-
sessis puutetundlikku tahv-
lit. Ta rääkis, milliseid võima-
lusi pakub interaktiivne tah-
vel nii õpilastele aine õppimi-
seks kui ka õpetajale.

Loo kooli külastas kahel 
päeval kokku 45 huvilist.

Töö ise kiidab tegijat!

Lahtiste uste päev Loo koolis 
 

 Loo kooli 10. klassi katsed 
toimuvad 24. augustil 2010. 
aastal. 
1.–11. klassi avaldusi võetakse 
vastu kuni 20. augustini. 
Loo kooli 2010/11. õppeaasta 
algab kolmapäeval, 1. sep-
tembril 2.–12. klassidele kell 
10.00 ja 1. klassile kell 12.00.
Valikainetena
autoõpetus, riigikaitseõpetus, 
majandus- ja ettevõtlusõpetus, 
religioonialuste õpetus, laien-
datud õpe riigieksamiainetes

Teadmiseks

Talgud Saha kabeli juures. Sirli Õunap
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2 VALLA UUDISED

Valla eelarvet tõmbame kokku, aga 
lasteaiakohtade loomisel alla ei anna

Meie 
võitsime!

Külas käis “Sõida maale“

Emadepäev 
päevakeskuses

Andrus Umboja
vallavanem

2009. aasta oli Jõelähtme 
vallale väga edukas aasta, oli-
me parima tulumaksulaekumi-
sega omavalitsus riigis.

Jõelähtme vald oli ainuke, kus 
tulumaksu laekumine võrreldes 
2008. aastaga kasvas. 2010. aas-
ta on näidanud aga hoopis teist 
palet, oleme jõudnud teise äär-
musesse. Võrreldes 2009. aastaga 
oleme üks suurimaid kukkujaid. 
Tulumaksu laekumine vähenes 
esimeses kvartalis 24%, mis raha-
lises mahus teeb 4 miljonit kroo-
ni. Valla teise suurema tuluallika, 
maamaksu maksmise süsteemis 
toimus 2010. aastal oluline muu-
datus (kolme maksetähtaja ase-
mel kaks maksetähtaega), mistõt-
tu ei ole selle tululiigi osas võima-
lik eelmise aasta laekumise võrd-
lust analüüsida. Küll on aga 1. ap-
rilli seisuga meie kinnistuomani-
kel maamaksu võlgnevus ca 1,3 
miljoni krooni. Võrdluseks: maa-
maksuarveid on väljastatud ca 11 
miljoni krooni suuruses mahus.

Eelarvet tuleb kärpida
Selline asjade käik paneb val-

lavalitsust ja volikogu muretse-
ma. 2010. aasta eelarvet planee-
rides olime väga konservatiivsed, 
prognoosisime maksulaekumi-
se langemist 2007. aasta taseme-

le (2009. a tulumaks 68 miljonit 
krooni, 2007. a tulumaks 54 mil-
jonit krooni). Siiski on aasta algus 
olnud veelgi karmim – liikusime 
esimeses kvartalis allpool 2007. 
aasta taset. Sellest tulenevalt võt-
sime vastu otsuse, et tuleb kiire-
mas korras algatada 2010. aasta 
esimene negatiivne lisaeelarve, 
et kindlustada valla toimetulek ja 
likviidsus.

Palgad vähenevad 10%
Volikogus on negatiivne lisa-

eelarve esimese lugemise läbi-
nud ning selle kohaselt väheneb 
eelarve maht 2,1 miljonit kroo-
ni. Täiendavalt suunatakse ku-
lude kärpe arvelt reservfondi 2,5 
miljonit krooni, seega vähenevad 
planeeritud kulud ca 4,5 miljoni 
krooni ulatuses. See on piisavalt 
suur summa, et selle kärpemahu 
kokkusaamiseks on pidanud pa-
nustama kõik eelarvest rahasta-
tavad tegevused ning seekord ei 
ole puutumata jäänud ka palga-
kulud. Kärpe kogumahust ca 2,1 
miljonit krooni moodustabki pal-
gafondi kärbe, mis tähendab töö-
tasu vähenemist üle valla kesmi-

selt 10%. Konkreetsed meetmed 
jäävad iga asutuse juhi otsusta-
da, kuid vallavalitsuses on tööta-
jate palku reaalselt kärbitud ala-
tes maikuust 10%, millest tule-
nevalt on osaliselt muudetud ka 
töökorraldust vallamajas. Valla-
kodaniku suhtlust vallaametni-
kega see mõjutada ei tohiks. 10% 
palgakärpe on saanud vallava-
nem ja abivallavanemad, voliko-
gu menetlusse on antud ka vo-
likogu liikmete tasude 10% vä-
hendamine. Palgakärpest pääse-
vad vaid kooliõpetajad, kellele on 
riiklikult tagatud miinimupal-
gamäärad. Lisaks palgakärpele 
on vähendatud pea kõiki majan-
duskulusid. See seab piire ka val-
la poolt osutatavatele teenustele, 
olgu siis tänavavalgustuse, tee-
hoolduse või sotsiaalvaldkonna 
osas. Samas püüame tagada ele-
mentaarsete teenuste olemasolu 
ja kvaliteedi. Kuigi kärbitakse ka 
sotsiaalvahendeid, ei tähenda see 
ühegi toetuseliigi kadumist. Ka 
toetuse määrade vähendamist 
ei kavandata, loodame hakkama 
saada vähendatud eelarvega.

Vallavalitsuse prioriteet on 
lasteiakohad

Hoolimata rasketest eelarve-
tingimustest soovib vallavalit-
sus suuremate sammudega edasi 
minna meie valla ühe valusaima 
probleemi, lasteaiakohtade puu-
duse vähendamisega. Juba paar 
aastat üritame valmis saada Loo 

lasteaia juurdeehitust, kuhu on 
kavandatud kahe uue rühmaruu-
mi rajamine. Soovime selles osas 
astuda reaalseid samme ning 
avada lasteaia lisarühmad veel 
2010. aastal. Ehituse finantsee-
rimiseks andis volikogu aprilli-
kuus vallavalitsusele volituse sõl-
mida SEB Pangaga lepingu ühe-
aastase laenumaksepuhkuse võt-
miseks. Hea uudis on see, et kahe 
rühma asemel on võimalik Loole 
rajada neli rühma, mis tähendab, 
et 40 lapse asemel saab lasteae-
da minna 70 last. Lisaks Loo las-
teaiale avame alates septembrist 
lisarühma Neeme lasteaias ning 
hetkel otsime aktiivselt võimalu-
si, et lisarühm avada ka Kostive-
res. Seega saab õnnestumise kor-
ral veel 2010. aastal lasteaiakoha 
ca 110 last.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et eel-
arve seis ei ole kiita ning sellest tu-
lenevalt tuleb kärpida, kuid vallal 
on oma selge prioriteet, mis va-
jab ka rasketel aegadel vedamist. 
Selleks on alushariduse andmine 
võimalikult paljudele lastele.

Tallegg esindas Harjumaa 
meistrivõistlustel grillimises Jõe-
lähtme valda ning tõi auhinna 
koju!

Pühapäeval, 9. mail Maardus toi-
munud Harjumaa meistrivõistlus-
tel grillimises esindas Talleggi poolt 
komplekteeritud Linnuvabriku tiim 
Jõelähtme valda ning võitis ribivoo-
rus esikoha ja fantaasiavoorus vää-
rika kolmanda koha. 

Linnuvabriku tiimi kuulusid Tall-
eggi tootearenduse spetsialist Ur-
mas Sinimeri, turundusassistent 
Tiina Tikva ning Loo lihatööstuse 
juht Arkadi Kudrjavtsev. Kanaliha-
tootjate käe all valmis võistluse pa-
rimaks hinnatud searibi, mille ma-
rinaadi autor on Urmas Sinimeri. 
Fantaasiavooru kolmanda koha tõi 
Itaalia-pärane kanaliharull, mille-
le oli lisatud Parmesani juustu ning 
Parma sinki. 

Kuigi ilm oli kehv, tõi kodumai-
se linnulihatootja esindajate silma-
desse sära ribivooru esikoht, mis 
napsati mitme võistlusel osalenud 
sealihatootja eest mängleva kergu-
sega. 

Eesti suurim kanaliha- ja muna-
toitude retseptibaas nüüd avatud 
aadressil www.tallegg.ee.

Ansambel Rukkilill (koossei-
sus Maie Jakobi, Vaike Kroon, Hel-
je Saarepera, Leili Trisberg, Vaike 
Kose, Elle Luik, Mai Pappel ja an-
samblijuht Kai Sõitja) oli pidurüüs. 
Lauldi Heldur Jõgioja loodud lau-
lu “Rukkilill”. Veel kõlasid “Kolm 
kella” (autor Willard), “Taevas ja 
maa”, “Unelmate hällilaul” (au-
tor K. Kikerpuu), saksa rahvalaul 
“Suveöö valss”. Kõrge taseme poo-
lest tuntud Kostivere rahvatant-
surühm Svetlana Siltšenko käe all 
tantsis kolm tantsu, mis olid sea-
tud setu rahvatantsu ainetel. Kos-
tivere lasteaia mudilased esita-
sid laule emast ja luuletusi kodust. 
Lepiku algkoolist oli tulnud ülla-
tuskülaline, 10-aastane Irene Te-
der koos oma õpetaja Kai Sõitjaga. 
Irene esines väga huvitava kavaga, 
kasutades ka flööti oma laulu saa-
teks. Väga vaimustav oli nõia laul 
lasteetendusest “Väike nõid”, mis 
esitati äärmiselt väljendusrikkalt 
ja vastavas kostüümis. Päevakes-
kuse seenioride tantsurühm esi-
tas populaarseid seltskonnatant-
se. Tantsurühma kuuluvad Helju 
Matteus, Antonina Lukina, Taimi 
Mazajeva, Helje Saarepera, Vaike 
Kose ja Ingrid Lehtoja. Tantsurin-
gi juhatab Taimi Mazajeva. Osa-
lejad jäid peoga väga rahule, kuid 
nende sõnul oleks võinud küll pi-
sut rohkem pealtvaatajaid olla. 
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Asi oli ka seda väärt, 
sest Mare Malva üks kol-
mest hobusest on juba 30 
aastat vana. 

Mare ise arvab, et Eestis 
on ehk võib-olla veel mõ-
ni nii väärikas eas hobu-
ne, aga ega see tavaline ei 
ole. Helevalge Pilla on too-
nud ilmale palju varssu, ol-
nud emaks tervelt neljateist-
kümnele hobusele. Mare ar-
mastab muidugi ka noore-

maid hobuseid Vapperit ja 
Ekkorit, aga Pillat poputab 
ta kõige rohkem, kammib ja 
masseerib teda sagedami-
ni ja on kindel, et Pilla saab 
aru kõikidest salajuttudest. 
“Temast kumab läbi mingi 
elutarkus, ma tunnen, et te-
ma võiks mind vahel õpeta-
da,” naeratab Mare ja paneb 
käed Pilla kaela ümber. Ma-
re Malva on Jõelähtme val-
lamajas asuva raamatukogu 
raamatukoguhoidja.

Eelmisel kuul toimunud volikogu istung oli 
pikk ja sisutihe. Päevakorra 22 punkti hulgas oli 
negatiivse lisaeelarve esimene lugemine, Loo 
lasteaia ehitamise jätkamine ning üle pika aja 
ka paari detailplaneeringu kehtestamine.

Olulisimaks, kuid ühtlasi muret tekitavaimaks 
probleemiks oli muidugi valla rahaline seis ja li-
saeelarvega seonduv. Tulude ja kulude tasakaalu 
säilitamiseks tegi vallavalitsus ettepaneku pal-
kasid veel alandada 5% ehk ca 2,1 miljoni krooni 
jagu. SEB Pangaga õnnestus vallal kokkuleppele 
jõuda maksepuhkuse osas, mille abil jääb valla 
eelarvesse täiendav summa ca 2,5 miljonit kroo-
ni, tänu millele õnnestub loodetavasti Loo las-
teaia juurdeehitus käesoleva aastanumbri sees 
viimaks lõpule viia. Nii otsustas volikogu Loo 
lasteaia riigihanke välja kuulutada ja ma usun, 
et peagi lähevad ehitustööd lasteaias taas lahti.

Emotsioone nii volikogusaalis kui tagantjäre-
le on tekitanud lasteaedade kohatasu küsimus: 
kas kohatasu hinnatõus on põhjendatud ja kas 
on õiglane siduda kohatasu Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud palga alammääraga? Nii poolt- 
kui vastuargumente on mitmeid ja ilmselt võiks 
sellel teemal kogu vallalehe täis kirjutada. Eel-
misel volikogu istungil toimus aga alles esimene 
lugemine ja sisukamat arutelu on oodata ehk ko-
misjonide koosolekutel ja järgmisel volikogu is-
tungil. Kindlasti ei pea lapsevanemad kartma, et 
volikogu või val-
lavalitsus neist 
n-ö üle sõidab, 
sest on ju ka vo-
likogu ja valla-
valitsuse liik-
mete hulgas pal-
ju pereinimesi. 
Vähesel määral 
võib lasteaiatasu ehk tõepoolest tõusta, sest naa-
bervaldades on see täna suurem kui meil. 

Tähelepanuväärselt positiivse näitena saab 
hinnata otsust, mille kohaselt määrati Jõeläht-
me vallas Uus-Rebalas asuvad Silla tänav, Ot-
sa tänav, Otsa põik, Kuuse tänav ja Männi tänav 
avalikult kasutatavateks. Teehoiu eest vastuta-
vaks isikuks ja talviste teehoiukulude kandjaks 
on nüüdsest peale Jõelähtme vald. Initsiatiiv tu-
li seekord vallaelanike poolt ning otsuse aluseks 
oli kinnistuomanike esitatud taotlus nimetatud 
erateed avalikku kasutusse anda. 

Taas oli päevakorras Loo muusikakooli asu-
tamine. Seekord otsustati, et kui huvikool juba 
asutada, peaks see sisaldama ka kunstiringe – 
see annaks asjale rohkem kaalu ja pakuks õpi-
lastele laiemaid võimalusi enda arendamiseks. 
Loodame, et see samm aitab rahalistele raskus-
tele vaatamata käivitada Jõelähtme valla muusi-
ka- ja kunstikooli tegevuse käesoleval aastal. 

Volikogus oli esimesel lugemisel valla osale-
mine Tallinna ja piirkonna omavalitsuste ühis-
projektis, mille kohaselt rajatakse kergliiklus-
tee Uusküla külla Maardu tee ja Iru külla Ämma 
tee äärde. Europrojektiga rajatavast kergliiklus-
teest, mis ühendab Tallinna Harju maakonna-
ga, saavad otseselt kasu Uusküla ja Iru elanikud 
ning kaudselt terve Jõelähtme vald.

Mais on volikogu esimehe vastuvõtuaeg tra-
ditsiooniliselt kuu viimasel neljapäeval 27.05 
kell 15.00 kuni 17.00. 

Loomulikult on oodatud ka kõik pöördumised 
nii kirja kui telefoni teel.

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

Skype: art.kuum

Volikogu 
veerg
Art Kuum 
volikogu esimees

Volikogu otsustas 
Loo lasteaia 
riigihanke välja 
kuulutada

Teadaanne
Teisipäeval, 25. mail kell 
15.00 kuni 17.00 võtab 
Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja elanikke 
vastu Loo kultuurikeskuses. 
Kohtumiseni.
Lisainfo tel 6054 687

Merike Metstak
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Piret Pintman-Hellaste

Laadad olid 1930-ndatel 
Jõelähtme vallas suurüritu-
sed. See oli traditsioon, mis 
oleks väärt taaselustamist.

Laadad olid aasta oodatui-
mad sündmused, kus saadi 
kokku sugulaste ja tuttavate-
ga, tehti sisseoste, veedeti nii-
sama aega ja võeti napsu.

Laadad olid talurahvale 
ja käsitöölistele peamisteks 
müügikohtadeks. Hobuste, 
kariloomade ja lina ostul ning 
müügil olid laadad asendama-
tud. 

Kohal oli tsirkus, õnneloo-
si korraldajad, päevapiltnik. 
Kindlasti on iga perekonna va-
nas fotoalbumis klassikalisi 
laadapilte, taustaks maalitud 
kangas või vineerplaat laeva, 
auto või pargipuudega, vahel 
isegi fotograafi enese mootor-
ratas. Külanoortel oli kombeks 
end koos jäädvustada. Samuti 
oli traditsiooniks kogu perega 
laadafotograafi juures käia.

Meeleolu loomiseks män-
gis Võerdla-Rebala-Jõelähtme 
meeste ühine puhkpilliorkes-
ter. Astusid üles rahvamaja et-
lejad ning laulusolistid.

Laadaplats asus rahvamaja 
ja vallamaja vahel, teisel pool 
Vana-Narva maanteed. Tol 
ajal oli seal lähedal Niida pos-
tikõrts, mis hiljem maha põ-
les.

Oma müügikohad sätti-
sid kõik sisse ise. Linnakaup-
mehed tulid oma lettide ning 
müügitelkidega. Vankritelt ja 

regedelt müüsid oma kaupu 
kohalikud talumehed. Neist 
eraldi, veidi eemal kaubeldi 
loomadega: hobused, lehmad, 
varsad, vasikad, lambad...

Vastavalt juba tsaariajal keh-
tinud korrale toimusid laadad 
ainult äripäevadel. Kui laa-
dapäev langes nädalalõpule 
või riigipühale, siis peeti seda 
järgneval päeval.

Jõelähtme kooli laste seas 
oli laat väga oodatud sünd-
mus. Selleks päevaks oli kõiki-
del varutud taskuraha. Kõige 
tähtsam oli sealjuures, et koo-
litunnid lõpetati varem ja õpe-
taja Rei lubas kõik laadale!

Talvelaata peeti 24. jaanua-Talvelaata peeti 24. jaanua-
ril.ril. Kuna talvisel ajal oli maa-
inimestel vaba aega, kujunes 
see ka kõige rahvarohkemaks 
laadaks. Kaugemalt tulijad 
saabusid juba eelmisel õhtul ja 
said oma magamisasemed sis-
se seada Niida kõrtsi suure toa 
põrandale. See tuba olnud nii 
suur, et kohalikud lapsed käi-
nud seal talviti jalgrattasõitu 
harjutamas. Talvelaada müü-
jad tulid enamasti linnast. 
Olid õnneloosiputkad ja paku-
ti sooja kohvi või teed. Lapsed 
jätsid oma taskuraha maius-
tusteputkadesse.

Kevadlaata peeti maikuu 12. Kevadlaata peeti maikuu 12. 
päeval. päeval. Laadal kaubeldi uueks 
suvehooajaks sulaseid ja tüd-
rukuid, tavaliselt ka suilisi kol-
meks kuuks. Osteti, müüdi või 
vahetati seapõrsaid, lehmi, 
hobuseid. Kohal olid alati ka 
peenema kraami – maitseai-
nete, tee ja kohvi – müüjad. Ja 
loomulikult ei puudunud tsir-
kusetelk.

Sügislaat toimus 18. või 19. Sügislaat toimus 18. või 19. 
oktoobril. oktoobril. Müügiks olid kohali-
kel elanikel põllu- ja aiasaadu-
sed, linnakaupmeestel mait-
seained, siidisukad, pearätid. 
Kuna paljudel oli kiire veel vii-
maste põllutööde lõpetamise-
ga, ei olnud rahva osavõtt sü-
gislaadast enam nii suur.

B. Russowi teatel olid tava-
listeks laadaaegadeks apostli-
te päev (29. juuni), ussimaarja-
päev (Maarja sündimise päev 
8. september) ja kõikide püha-
kute päev (1. november). Tõe-
näoliselt selle viimase, kõikide 
pühakute päeva tähistamisest 
oli saanud alguse traditsioon, 
et Nehatu valla Liivakandi laa-
ta alati just sel ajal peeti. Liiva-
kandi laat toimus Maardu jär-
ve Kruusimäe ja Vana-Narva 
maantee vahelisel platsil. Jõe-
lähtme valla rahva seas oli ka 
see laat väga populaarne.

Väga oodatud ja rahvarohke 
oli Jõelähtme kirikukoguduse 
korraldatud suvine passaar. 
See üritus pidi toimuma alati 
pühapäevasel päeval. Passaa-
ril toimus näitusmüük ja lote-
rii, oli pirukatega teelaud. Pee-

ti kõnesid, lauldi ja tehti näite-
mängu. Lapsed olid elevil õn-
gitsemismängu pärast – sirmi 
taha heidetud õngekonksu ot-
sa pandi igale lapsele üllatus.

Ettekujutuse tegemistest, 
mis vallarahva passaarile ko-
hale kutsus, saab vanast ko-
guduse arveraamatust.

Sel suvel, 25. juunil möö-
dub viimasest, 1939. aastal 
Jõelähtme kirikaias peetud 
passaarist 71 aastat. Passaa-
ri suursündmuseks oli alati 
EELK Jõelähtme koguduse as-
jade loterii kiriku heaks. Lo-
teriipilet maksis 25 senti. Või-
te oli välja pandud 100 tk, ko-
guväärtuses üle 120 krooni. 
Viimase loterii peavõitudeks 
olid: 1. diivan, 2. kartulisahk, 
3. gaasilamp. 

Kahjuks lõpetasid sõda ja 
uus riigikord vanad traditsioo-
nid. Võerdla ja Jõelähtme va-
naprouad, kes oma lapsepõl-
ve ja noorusaja lugusid mulle 
rääkisid, meenutasid laatasid 
ja passaari väga hea sõnaga. 
Oleks tore, kui laadad leiaksid 
taas oma koha valla kultuuri-
kalendris. 

Merike Metstak

Vallavalitsusele tuli lahke 
kutse külastada Jägala sõja-
väelinnakut, kus avanes või-
malus näha kaitseväelaste 
tegelikku elu ja tutvuda lo-
gistikapataljoni õppustega.

Jägala sõjaväelinnaku vära-
vas on ehe liivakottidest lao-
tud punker, varustatud si-
devahendite ja kõige ehtsa-
ma nüüdisaegse kuulipildu-
jaga. Kiirülevaate käigus saa-
me teada, et võimast tehnika-
parki haldavad nii kaadrikait-
seväelased kui ajateenijad. Ja-
lutuskäigul territooriumi sü-
gavusse satume õppusele, kus 
just nimelt ajateenijad oman-
davad juhendajate käe all pal-
kide vedamise ja laadimise 
kunsti. Köögitelgis podisevad 
katlad, õhtusöögiks valmistu-
takse serveerima grillvorste. 
Pooled mehed on kõrgharidu-

sega ja aduvad vä-
ga hästi, miks nad 
on sõjaväes, ütleb 
kapten Marek Sü-
gis, Logistikapatal-
joni ülema kohu-
setäitja. Komandör 
kiidab poiste tehni-
list taibukust, auto-
roolis istuvad val-
davalt ajateenijad. 
Sõjaväelased liigu-
vad teedel vastavalt 
käsule, külaelu se-
gamata, vaikselt ja 
väikestes kolonni-
des. Kolonnid sõi-
davad 70 km tun-
nis, mitte kunagi kiiremini, pi-
gem aeglasemalt.  

Ringkäigul tutvustati meile 
kõiki maastikul liikuvaid ma-
sinaid. Tõepoolest – logistika-
pataljoni ajateenijad saavad 
korraliku väljaõppe ja kõik-
võimalike mootorsõidukite, 
mis mööda maad roomavad 
ja vees ujuvad, juhtimise os-

kuse. Kuni mootorrattani väl-
ja. Tõesti ei ole kuulnud ega 
näinud, millal selline suur 
hulk võimsaid tõstukitega va-
rustatud veokeid siia Jägalas-
se saabunud on. Ülemäära-
se müra üle ei ole kohalikud 
elanikud kaevanud. Autopark 
on stardivalmis ka karmide 
miinuskraadidega tingimus-

tes. Üritatakse järgida NATO 
standardeid, mis on ju päris 
loomulik. Jägalas baseeruvad 
vaid väeosad, siin laskeharju-
tusi ei tehta ega ei hakata ku-
nagi tegemagi. Selleks on hoo-
pis kaugemal, teises maakon-
nas asuv keskpolügoon. Jäga-
la sõjaväelinnaku detailpla-
neering on valmimas.

O
s
d
-
-
-
-
-
-

Alvar Jaamu

27. aprillil toimus ju-jut-
su kevadhooaja viimane 
trenn Jõelähtme vallas.

Loo ja Kostivere tree-
ningrühmade edukamad 
osalejad, kes treenerite hin-
nangul eksamiks piisavalt 
oskusi olid omandanud, soo-
ritasid Kostivere kooli saalis 
hiliste õhtutundideni vööek-
samit. Eksamit võtsid vastu 
Tallinna Ju-jutsu klubi tree-

nerid Hannes Kunart (2. dan) 
ja Raivo Orgusaar (2. dan). 

Kollase vöö kandmise õi-
guse ehk 5. kyu taseme tee-
nisid välja Erki Birkholtz, Ke-
vin Mustonen, Tom Suhov ja 
Janno Roots Kostivere tree-
ningrühmast ning Hans Prii-
del, Aaron Selg ja Rauno Tilts 
Loo treeningrühmast. 

Palju õnne eksami soorita-
mise puhul, olge oma taseme 
väärilised! Teistel tuleb veel 
harjutada ja sügisel proovi-
da jõuda samale tasemele.

INIMESED

Laadad Jõelähtme vallas 
Kodulooliste juttude võistlus

Vallavalitsus nägi kaitseväelaste tegelikku elu

Vööeksam läks edukalt

Merike Metstak

Fotod: erakogu
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Tegime ära! 

Kodukandi kultuuriõhtu 
Loo raamatukogus

Merike Metstak

MTÜ KulterMTÜ Kulter (sõnadest kultuur ja 
tervis) noored mehed korrastasid Iha-
salu–Kaberneeme metsatee ääres 
seisva unikaalse ehitise. Eelmise 
Eesti Vabariigi aegse laskepolügoo-
ni tulejuhtimispunker oli millegipä-
rast maast laeni olmeprügi täis tassi-
tud, poole sodihunnikust moodusta-
sid lastemähkmed. Tuleviku võtmes 
muinsuskaitse objekt väärib tähista-
mist, sildiga märgistamise lubas val-
lavalitsus enda peale võtta. Rahulole-
vatele talgulistele pakkus talgujuht 
Ülo Lomp päeva lõpuks seljankat ja 
sauna. 

Maardu rabasMaardu rabas rassinud mehed ko-
gusid kopa ja traktori abiga kokku 
suure konteineritäie kõikvõimalikku 
prügi. Metsamees Ilmar Sirkas kur-
tis, et kahjuks ei aita tee tõkestami-
ne kividega ega muu, ikka veetakse 
autokoormate viisi prügi metsa alla. 
Kuueliikmeline talguseltskond pidas 
aru ja otsustas, et küllap tuleb kaa-
merad üles panna, teistviisi kurja-
meid pidama ei saa. 

Iru külaplatsIru külaplats oli rahvarohke, mehed 
võtsid saagide ja kirvestega võsa ma-
ha, naised riisusid nobedasti. Külava-
nem Arno Kannike juhatas tööväge ja 
volikogu liikmed eesotsas esimehe-
ga olid platsis. Ette rutates siinkohal, 
et vallavolinikke oli talguliste hulgas 
näha nii Lool kui ka Kostiveres. Aga 
Iru külaplatsil põles ja praksus valv-
sate pilkude all suur lõke, prahti oli 
nii palju, et väike vihm ei teinud tu-

lele midagi. Tuju oli ülev, iga inimene 
oli leidnud jõukohase tegevuse. Lõpe-
tuseks pakkus Iru Ämm hernesuppi. 

Loo alevikuLoo aleviku jõeäärsele platsile hak-
kas rahvast kogunema kella üheteist-
kümne paiku. Talgujuht ja alevikuva-
nem Andrus Umboja jagas korraldusi 
ning võsa mahavõtmine ja puhkeala-
le pudenenud prügi koristamine läks 
lahti. Üheskoos jõuti prügist puhas-
tada ka alevikusiseseid platse ja täna-
vaid spordihoone ja terviseraja juu-
res ning Kuusiku teel. Talguväe hul-
ka vaadates (Lool elab üle 2000 ini-
mese) tekkis küll väike mure, et Loo 
alevik on äkki rahvast tühjaks jooks-
nud, aga õnneks oli see eksitus. Mul-
je oli muidugi petlik, järgmisel päe-
val, 2. mail toimunud Loo laadale tuli 
rahvast kokku murdu.

KostiveresKostiveres tehti tõsisemaid töid, tal-
gurahvas (valdavalt Koogi külast) võt-
tis käsile mõisapargi ning jõekallas-
telt võsa ja kuivanud puurisu koris-
tamise. Vilunud mehed võsalõikuri-
tega, traktor ja trossid – aastaid sega-
matult kasvanud väärtusetu võsa nii-
deti, jämedamad puud saeti ja veeti 
jõekaldalt lõkkeplatsile. Mõisakohvik 
pakkus talgulistele kohvipausi ja töö 
lõpetuseks suppi. 

Uus-RebalaUus-Rebala talgujuht Meeli Hunt 
ütles, et sel aastal on prahti palju vä-
hem kui eelmistel. Võrreldes 2008. 
aasta kevadega jäi saak üpris kesiseks. 
Tooni andis lendlev kraam: ühekord-
sed kohvitopsikud, jäätise- ja kom-
mipaberid, õllepurgid. Ja nagu näha, 
need kaks aastat järjepidevat korista-

mist on välja sõelunud toreda selts-
konna. Sel aastal andis tooni masku-
liinne pool ja lapsed. Ilmselt emmed 
koristasid tube. Ükski laps, kes meil 
talgutel käis, ei viska tulevikus auto-
aknast jäätisepaberit välja, talgud on 
ka uue põlvkonna koolitamine. Nii 
nagu ennemuiste, ainult uues võt-
mes. Igatahes Uus-Rebala talgumees-
kond oli tubli ja järgmisel aastal tra-
ditsioon jätkub.

Kallavere külasKallavere külas oli pilt sama, prü-
gi suurt ei leidunudki. Kõndisime ka-
heksakesi Saviranna tee läbi ja saime 
kamba peale vaid ühe kotitäie prügi. 
Veel rohkem jäime rahule ühise hom-
mikuse jalutuskäigu ja selle käigus 
toimunud mõttevahetusega. 

Marina SonnMarina Sonn oli rõõmus, et Kaber-
neemes kogunes talgulisi oodatust 
palju rohkem, üle neljakümne inime-
se. Puhtaks sai vana koolimaja ümb-
rus ning jalgsi tehti tervele poolsaare-
le ring peale, et seal vedelenud prügi 
kokku korjata. Tore, et märkimisväär-
se panuse andsid talgutöösse lapsed, 
ütles külavanem.

NeemesNeemes koristati küla keskväljakut 
ja teeääri, saagiks ikka samad asjad: 
tühi taara ja suitsukonid. Ränga tal-
ve jäljed siluti, palliplats ja muruväl-
jak on nüüd valmis suurt suve vastu 
võtma. 

Haljava mõisa pargisHaljava mõisa pargis toimus üle 
aastate esimene suurem koristustöö. 
Vaatamata tuulisele ja vihmasele il-
male oli talgupäev edukas. Rahvas 
oli täis tahtmist midagi tõsist ära te-
ha. Talgujuht Siiri Koel ütles, et kõi-

Juta Remmet
Raamatukoguhoidja

Kevadine kodukandi kultuu-
riõhtu algas Heli Vihti südamliku 
luuletusega. 

Lugejatega olid tulnud kohtuma 
harrastusluuletaja Heli Viht ja as-
jaarmastajast kunstnik Rein Vont, 
kelle graafilised lehed olid raama-
tukogus vaatamiseks juba kuu ae-
ga. Kuigi Heli Viht on Lool elanud 
alles viis aastat, on temast saanud 
selle kandi patrioot. Oma meele-
olud ja elamused on ta koondanud 
kahte luulekogusse. Viimati ilmu-
nud kogust “Aja sammud” lugesid 
raamatukogutöötajad ja autor ise 
ette hulga lihtsaid ja sooje värs-
se. Kunstnik Rein Vont rääkis oma 
kunstiharrastusest ja teest kuns-
ti juurde. Kohtumisõhtuks oli Rein 
Vont teinud graafilise lehe Loo 
raamatukoguhoonest. Selle taiese 
kinkis autor raamatukogule. Mee-
leolukat vaheldust sõnalisele osale 
pakkusid Loo kooli muusikaklassi 
väikesed pillimehed õpetajate Vir-
ve Lääne ja Ahto Nurga juhtimisel.

Aprillikuu oli ka kõige väikse-

matele lugejatele veidi eriline, sest 
möödus 205 aastat kirjaniku-mui-
nasjutuvestja Hans Christian An-
derseni sünnist. Sel puhul kutsu-
sime raamatukogusse muinasju-
tutundi kõige väiksemad lugejad: 
Loo lasteaiast koolieelikute rühma 
ja koolist II klassi õpilased. Lapsed 
kuulasid lugu metsluikedest ja ela-
sid muinasjututegelastele siiralt 
kaasa. Koolilapsed said oma tead-
misi H. Chr. Anderseni kohta kont-
rollida väikeses viktoriinis. Laste-
aialastel oli uudistamist ja askel-
damist lastetoas ja nii mõnigi lu-
bas koos emaga tagasi tulla.

Lugemisaasta on kestnud ne-
li kuud, ka järgmiseks kaheksaks 
kuuks on plaanid juba tehtud ja 
nüüd sõltub paljugi lugejate soo-
vist meiega kaasa tulla. Väga ta-
bavalt on lugemisaasta kohta öel-
nud Rahvusraamatukogu referent 
Maire Liivamets: “Lugemisaastaga 
või -aastata olemine pole raama-
tukogudele eluküsimus, sest lu-
gejate puuduse üle me ei kurda ja 
pealegi käib raamatukogurahval 
igavene lugemine ja lugemisaasta 
päevast päeva, aastakümnest tei-
se. Terve elu.”

Kultuurikalender juuni 2010
NB! Esietendus “Dotsent vastu tahtmist” (Branislav Nušići näidendi “Doktor” 
ainetel). Esitab Jõelähtme Lavagrupp. Lavastaja Maie Ramjalg. Jälgi reklaami!

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

1.06 Kostivere Lastekaitsepäeva tähistamine, 
fotojaht ja koolilõputrall. Korral-
dab Kostivere Põhikool koostöös 
Kostivere noortekeskusega

1.06 Loo Keskkool Lastekaitsepäev. Liikluspäev “Loo 
vigurvänt 2010” 

2.06 kl 18 Loo Keskkool Parimate sportlaste vastuvõtt

2.–3.06 Klooga rand Mudilaskooride laulupäev-laager 
“Suvi algab lauluga”

3.06 Kostivere Põhikool Kooli parimate vastuvõtt

3.06 Loo kultuurikeskus Seenioride jaanikuu ümarlaud

3.06 kl 18 Loo Keskkool Parimate õppurite vastuvõtt

5.06 Türi laululava Segakooride laulupäev

12.06–17.06  Neeme rahvamaja Vanalinna kooli lastelaager

16.–17.06 Pihlakobara 
ekskursioon 
Saaremaale

19.06 kl 14 Kostivere Põhikool 9. klassi lõpuaktus

21.06 kl 14 Loo Keskkool 9. klassi lõpuaktus

22.06 kl 14 Loo Keskkool 12. klassi lõpuaktus

22.06 kl 19 Loo alevik Jaanituli

22.06 Loo Vabaduse hiis Harju maakaitsepäev. Tamme 
istutamine

23.06 kl 9 Kostivere Maakaitsepäev. Sõjalis-sportlik 
teatevõistlus, sõjatehnika tutvus-
tamine (autod, soomukid, relvad), 
motoriseeritud rännak Ülgase 
kaevandusse, demoesitlus rünnak 
kolonnile + linnalahing

23.06 Neeme rahvamaja Jaanituli

23.06 Kostivere alevik Jaanituli

23.06 Jõelähtme rahvamaja Jaanituli

23.06 Kaberneeme sadam Jaanituli

29.06 Kostivere noortekes-
kus

Jalgrattamatk  "Seljakotid selga" 
koos vahvate murumängude ja 
piknikuga

Meeli Hunt

Fotod: 
Merike 
Metstak

Uus-Rebalas.
Kostiveres.

Iru külas.

Maardu 
rabas.

Kostiveres.
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Kodu on mu kindlus
Merike Metstak

Laulu “Sireli, kas mul õn-
ne” teab iga eestlane. 
Sireli – niisugune ilus nimi 
on Andri Püvi tütrel.

Nüüdseks on aktiivse Ees-
ti Üliõpilaste Seltsi liikme ja 
tehnikaülikooli meeskoori 
laulja, ränduri ja matkaja kõi-
ge pöörasemad eluaastad sel-
jataga. Mõni aeg tagasi sat-
tus Andri sageli suviti Nee-
me ujuma ja võrkpalli mängi-
ma, aga kaks aastat tagasi tu-
li Neeme küla ta kaardile lõp-
likult, siia sai ostetud maa ja 
rajatud päris oma kodu. “Meil 
on väike omaette asum, pea-
aegu kõik elumajad on valmis, 
naabrid panid tõkkepuugi et-
te. Arendaja auks tuleb öelda, 
et ta tegi, mis lubas, isegi tä-
navavalgustus põleb. Neeme 
on mitmepalgeline ja elujõu-
line küla, uus ja vana sõbrali-
kult ühes. See, et väikeses ko-
has on kool, lasteaed, rahva-
maja, hea valikuga raamatu-
kogu, on äärmiselt tähelepa-
nuväärne nähtus. Need too-
vad inimesi päriseks. 

Vallalt ootan ma, et lapsed 
siin lasteaias ja koolis hea ha-
riduse saaksid. Üks positiiv-
ne asi, mida Neemes kogesin, 
olid uue lasteaia sisseseadmi-
se talgud. Tegime liivakaste ja 
lillepeenraid. Neist talgutest 
jääb väga soe mälestus, mida-
gi niisugust ei saa linnas ku-
nagi kogeda. Just see tunne, 
mida ei osanud varem tead-
vustada, oligi mul puudu. Sain 
teada hoopis midagi uut, mil-
lest linnas elades aimugi pol-
nud. Mul on plaanis teha sõp-
radega jalgsimatk mööda ran-
da, ümber Ihasalu poolsaare. 
Liikumine toodab õnnetun-
net, lihtne olemine naturaa-
lses vahelduvas looduses ja 
heas seltskonnas annab ela-
miseks tohutu energia.”

Väljakutse
Andri Püvi on lõpetanud 

Tartu Ülikooli majandustea-
duskonna ja tegutsenud kar-
mis kindlustuse maailmas 
juba 13 aastat. Ülikooliaeg-
ne kirg oli tal küll kaubandus. 
23-aastasena tahtis ta saada 
konsultandiks, arvas, et teab 
kõike. Tööle teda tookord ei 
võetudki, põhjuseks oli noo-
rus, kästi veel ringi vaadata ja 
nii tuli aastaks mujale suun-
duda. Ta leidis kuulutuse pea-
le edasikindlustaja ameti ning 
tänaseks on ühest aastast saa-
nud kolmteist – nüüd on Andri 
Püvi AS Seesam peadirektor, 
kes teab kindlustusest palju. 
“Töö on huvitav, rõõmu on vä-
hem, raskusi rohkem, aga kül-
lap jäin siia sisemise rahutuse 
ajel ning võib-olla ka vajadu-
sest väljakutsete järele. Seesa-
mis on 140 töötajat. Kui mõne-
le tundub see peadpööritava 
karjäärina, siis ühe oma tutta-
va sõnadega ütlen: karjäär ei 
ole redelist ülesronimine, kar-

jäär on hoopis suur auk, ku-
hu kukud, see on pime ja täis 
külma vett. Sealt tuleb haka-
ta välja rabelema. Vähe meel-
divat, rohkem raskusi.”

Mis on õnn?
“Perekond ja kodu. Aja ede-

nedes on rõhuasetused paika 
loksumas,” ütleb Andri.

Väidab veendunult, et on 
seesmiselt otsustanud enam 
mitte reisida. Igast külasta-
tud riigist on ta kaasa toonud 
kruusi ja neid on kogunenud 
46. “Elu põhiolemus on igal 
pool ju sama. Olenemata kul-
tuurist on inimene igal pool 
oma õnnes ja õnnetuses ühe-
sugune,” arvab ta. Ümber Iha-
salu poolsaare matkata ja oma 
kodu korda teha, see on mida-
gi hoopis enamat. Ajaloohu-
vi on viimastel aastatel uues-
ti tekkinud. Isegi see, mis koo-
liajal jäi õppimata, on nüüd 
taas läbi võetud. Ajaga kaasas 
käimiseks on vajalikud uued 
impulsid. Miks eestlased on 
sellised, nagu nad on? Oleme 
seda kõike paremini mõistma 
hakanud kas või Jaan Krossi, 
Sofi Oksaneni ja paljude teis-
te raamatuid lugedes. Luge-
des saame aru, miks inimesed 
sellisteks on kujunenud. Hea, 
et me ei ela ajastul, millest kõ-
neleb Oksase ja Paju raamat 
“Kõige taga oli hirm”. Milline 
nägi eestlaste argipäev välja 
tol ajal? 

“Meie elame tohutult heal 
ajal ja juba see on suur õnn,” 
arutleb Andri. “Mu sõprus-
kond on sedasorti, kellega 
saame kokku Eesti jaoks täht-
satel päevadel. Mu sõbrad tu-
levad siia jaanipäeval ja jõu-
lude ajal, aga Eesti lipu päeval 
kindlasti.” 

Andri meelest tasub elada 
ainuüksi laupäevahommikute 
pärast, kui laps ronib kukile, 
mil on aega perega olla ja Si-
religa maailma asju arutada. 
“Muidugi on meestele tähtis 
töö ja selle õnnestumine ning 
kui sinu tööd tunnustatakse,” 
jätkab ta. “Mina pean õnneks 
ka eneseületamise pingutuse 
tühjuse järel tabavat heaolu-
tunnet – kui murrad rajal suu-
sa, kuid suudad siiski pooliku 
suusaga Tallinna maratoni fi-
nišijoone ületada. Aga tegeli-
kult on õnn väikestes asjades 
– võimaluses kellegi eest hoo-
litseda või teist inimest lihtsa-
tes asjades aidata. Teinekord 

on väga suur õnn, kui vajad 
abi ja sind aidataksegi… Kõik 
algab tervisest, enda ja lähe-
daste hea tervis on siiski kõi-
ge-kõige alus.” 

Kodu on kindlustatud 
kindlus

Nõukaaeg lõikas eestlase 
omanikuks olemise läbi, nüüd 
on kõigil taas võimalus soeta-
da isiklik kodu. Kodu on kõi-
ge tähtsam, kodulaenu maks-
mise nimel pingutatakse. Ta-
valisel inimesel on vaja kind-
lustust selleks, et ei olda või-
melised omal jõul õnnetult 
hävinud kodu taastama. Kah-
juks ei kutsu sõna “kindlus-
tus” inimestes alati esile posi-
tiivseid emotsioone. Kindlus-
tuse ostmine pole probleem, 
küsimus on, et leping sõlmi-
taks just inimeste vajadusi ar-
vestades. Väga oluline on välja 
selgitada, mille vastu inimene 
end soovib kindlustada. Kind-
lustuse müüja peab kindlus-
tusvajadused kaardistama, 
üksikasjad olgu mõlemapool-
selt läbi ja selgeks räägitud. 

Kindlustussumma 
peab olema võrdne 
taastamisväärtusega

“Üks sagedamini esine-
vaid probleeme seisneb ala-
kindlustuses. Hoone ja ese-
med peavad olema kindlus-
tatud vastavuses taastamis-
väärtusega. Üheksakümnen-
datel aastatel oli alakindlus-
tus üsna tavaline nähtus. Sa-
ja tuhande krooni peale ma-
ja kindlustades on ütlemata-
gi selge, et selle eest uut maja 
üles ei ehita. Kahju korral oo-
tab klient kindlustusseltsilt fi-
nantseerimist, aga alakind-
lustuse puhul peab klient pa-
ratamatult pettuma. Kui maja 
taastamisväärtus on näiteks 
neli miljonit krooni, siis ei ta-
su seda kindlustada kahe või 
kolme miljoni peale. Kui neli 
miljonit maksev maja kindlus-
tada ühe miljoni eest, siis on 
maja kindlustatud 25% ulatu-
ses. Kui äkki varastatakse as-
ju 100 000 krooni ulatuses, siis 
kindlustus korvab vaid 25 000. 
Kui sama maja põleb maha, 
siis maksab kindlustusselts 
välja ühe miljoni, aga kolm 
miljonit peab majaomanik ise 
kusagilt leidma. Kindlustus-
summa peab olema võrdne 
taastamisväärtusega. Näites 
toodud maja tuleb kindlusta-
da nelja miljoni krooni peale. 
Siis ei ole vaja hakata tegema 
kliendile ebameeldivaid arvu-
tusi ja andma raskesti mõiste-
tavaid selgitusi. 

Meie kindlustusselts ala-
kindlustust ei müü. Oleme pi-
gem valmis klientidest loobu-
ma kui pakkuma inimestele 
pettumuste tekitamiseks ala-
kindlustust.“

Kindlustuse teemalt ei ole 
Andrit enam võimalik kõrvale 
meelitada. Unustan end loen-
gut kuulama. 

Soovi korral küsige ise 
Andri.Puvi@seesam.ee

ke kavas olnut ei jõudnud küll 
sajaprotsendiliselt ellu viia, 
kuid ära tehti palju. Tahtmi-
ne oli suurem kui kehas ram-
mu. Kokku koguti 1. mail Hal-
java mõisa pargist kümme 
autokoormat kõikvõimalikku 
kasutut kraami - tulemus oli 
võimas. Mõisapark sai puh-
taks oksarisust, lehtedest ja 
võsast. Oksad põletati lõkkes 
ning lehed koguti kokku kom-
postihunnikuks. Talgulis-
te kõhtu täitis oma külarah-
va poolt valmistatud supp ja 
pannkoogid. 

Jõelähtme rahvamajaJõelähtme rahvamaja juu-
res mängis tümps, nagu tal-
guteates lubatud. Siin toi-
metasid külavanem Taimi 
Saarma ja rahvamaja juha-
taja Maie Ramjalg oma sal-
gaga. Koristati prügi, põletati 
ja võeti võsa maha. Nagu igal 
kevadel. 

Saha kabelSaha kabel on ajalooline 
sakraalehitis, mille järgi Saha 
küla üldse laiemalt tuntakse. 
Külavanem Jaanus Hiis kin-
nitas, et kabeli ümbruse hea 
väljanägemine on külarahva-
le väga tähtis. Saha kalmistu 
kevadine koristuspäev toimus 
teist aastat ja loodetavasti 
hakkab see toimuma igal ke-
vadel. Osavõtjaid oli veidi üle 
30, põhiliselt Saha külast, aga 
tuldi ka Loo alevikust ja väl-
jastpoolt valda. Noorim osa-

leja oli kahene, vanimal aas-
taid üle kaheksakümne. Kahe 
tunniga sai kõik korda. Põhi-
tegevuseks oli kogu platsi üle-
riisumine ja kogunenud pra-
hi ning talvest jäänud oksa-
hunnikute põletamine. Küla-
vanem loodab, et peagi saab 
unikaalset mälestist tutvus-
tav infotahvel paika. 

Võerdla külaVõerdla küla teeääred said 
kevadpühade ajal puhtaks. 
Külavanem Piret Pintman-
Hellaste sõnul olid proble-
maatilisemad Võerdla-Reba-
la ning Vana-Narva mnt lem-
mikloomade kalmistuni vii-
vad teeääred. Suurte hange-
de tõttu ei olnud tee vahe-
peal sõidetav, mistõttu prahi 
mahapanemise aeg jäi lühe-
maks. Kurb on igal aastal tõ-
deda, et kui lemmik on maha 
maetud, visatakse temast jä-
rele jäänud söögikausid, tekk 
ja mänguasjad sageli maan-
teekraavi. Sel aastal leiti isegi 
kilekott kassikorjusega. Tühi 
toidu-, joogi- ja autokeemia-
taara ning kiirtoidupakendid 
lendavad samuti mõnel pä-
ris kergekäeliselt autoaknast 
välja.

MannivaManniva külavanem Priit 
Parktal ütles, et peamise saa-
gi moodustasid pudelid ja 
suitsupakid. Üllatusleid oli 
35% kloriidhappe pudel, mis 
viidi ohtlike jäätmete vastu-

võtupunkti. Kolhoosilauda 
ümbrus on jätkuvalt räämas, 
seal olevat rohu all peidus mi-
tu kärutäit prügi. Avastati va-
na aku ja autokumme. Küla-
vanema sõnul viidi prügi ko-
he prügilasse, prügimäe otsas 
käik oli omaette huvitav seik-
lus. Oma kodust ehk põlis-
külast tulles jahmatas Reba-
la kaitsealal paikneva rajatise 
mõõde, samuti üllatas lem-
mikloomade surnuaia suu-
rus. Aga mõnus oli talgupäev 
igati, ütles külavanem. 

Jõelähtme kogudusJõelähtme kogudus. Tal-
gukutses kirjutas kiriku õpe-
taja Margus Kirja: “Kätte on 
jõudnud kevad ning tükike 
me oma kallist lehkavat maad 
“oma õitsvate radadega” siin 
Maarjamaa nurgas kutsub 
meidki tööle ja korrastama. 
Ikka selleks, et pärast võiksi-
me käia kindlalt, pea kõrgess'. 
Oodatud on siis kõik vagad 
pojad, vaprad, tugevad, ja tüt-
red nagu lilled, õitsvad, nägu-
sad. Kavas ehitada kiviaeda 
meistrite käe all, vedada ki-
ve, korrastada maad, korjata 
ning põletada oksi, väetada, 
ravitseda ja toestada kitse- ja 
talvekahjustusega taimi, laia-
li tassida komposti, koristada 
kirikut ....” Täpselt nii läkski. 
Veel niipalju, et kirikla pere-
naine Piia oli keetnud lõuna-
pausiks maitsvat seljankat. 

Maari Soekov

Kostivere mõisa pargis.

Haljava mõisa pargis.

Talguline Savirannas. Lõunapaus Jõelähtme kiriklas.

Loo aleviku puhkealal.
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Lusikapidu 2010
Igal kevadel ja sügisel tervitab vallavalitsus vastsündinud vallakodanikke vastuvõtuga Jõelähtme 
rahvamajas. Volikogu esimees ja vallavanem kingivad väiksele vallakodanikule hõbelusika ja raamatu. 
Nimekirja koostas Liivi Vain.

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik välja-
panek:  

1. Maardu küla Hiie I maa-
üksuse detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 1. 
juunist kuni  29. Juunini 2010. 
Planeeringuga soovitakse 
maatulundusmaast moodus-
tada kolm elamumaa sihtots-
tarbega kinnistut kolme ühe-
pereelamu ehitamiseks. Moo-
dustatakse krundid rajatava-
le puurkaevule ja juurdepää-
suteele. Planeeringuala suu-
rus on  3,4 ha. Ala ümbritseb 
valdavalt põllumaa. Planee-
ring on valla üldplaneeringut 
muutev.

2. Jägala-Joa küla Linnamäe 
maaüksuse detailplaneering 
avalik väljapanek toimub 1. 
juunist kuni  29. Juunini 2010.  
Detailplaneeringu eesmär-
giks on Linnamäe puhkeala 
teenindavate objektide raja-
mine. Planeeringuga määra-
takse keskkonna- ja muinsus-
kaitselised abinõud. Üldpla-
neeringuga määratud pers-
pektiivne ärimaa ettenähtud 
asukohas ei ole looduslikult 
mõistlik ning seetõttu nihu-
tatakse see perspektiivse ela-
muala asemele. Detailplanee-
ring teeb ettepaneku üldpla-
neeringu muutmiseks.

Jõelähtme vallamajas toi-
muvad detailplaneeringu-
te eskiislahenduste avalikud 
arutelud:

1. Loo küla künka kinnis-
tu detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning ava-
lik arutelu toimub Jõelähtme 
vallamajas 31. mail 2010 algu-
sega kell 15.00.

3. Ihasalu küla Näpiste V 
kinnistu detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõeläht-
me vallamajas 2. juunil 2010 
algusega kell 09.00.

Detailplaneeringutega on 
võimalik tutvuda maa-, ehi-
tus- ja kommunaalosakonnas 
tööajal esmaspäeval, teisipäe-
val ja neljapäeval kell 8.00-
17.00, kolmapäeval 8.00-18.00 
ning samaaegselt on detail-
planeeringute põhijoonis ja 
seletuskiri välja pandud Jõe-
lähtme valla kodulehel (www.
joelahtme.ee).

Jõelähtme vallamajas toi-
mub detailplaneeringu ava-
lik arutelu:

1. Jõelähtme Vallavalitsu-
se  maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas toimub 02. 
juunil 2010 kell 10.00 Ruu kü-
la Madikse maaüksuse ja sel-
le lähiala detailplaneeringu 
avalik arutelu. 

Avalik väljapanek toimus 
03.05.09-17.05.09 Jõelähtme 
vallamajas. 

Jõelähtme Vallavolikogu on 
algatanud järgmise detailpla-
neeringu:

Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis vastu 29.04.2010 otsu-
se nr 54 „Neeme küla Kolli 6 
maaüksuse detailplaneerin-
gu koostamise algatamine, 
lähteülesande kinnitamine 
ning keskkonnamõju stratee-

gilise hindamise algatama-
ta jätmine”(katastritunnus 
24505:001:0491, sihtotstarve 
– maatulundusmaa, planee-
ritava ala suurus on 1,83 ha, 
eesmärgiks on kruntide pla-
neerimine kahele üksikela-
mule, kruntidele ehitusõigu-
se ulatuse ja hoonestustingi-
muste esitamine, juurdepää-
suteede planeerimine, krun-
tide tehnovarustuse lahenda-
mine ning keskkonnakaitse-
liste abinõude määramine).

Jõelähtme Vallavolikogu on 
kehtestanud järgnevad detail-
planeeringud: 

1. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 29.04.2010 otsuse-
ga nr 55 Kaberneeme küla Ka-
daka kinnistu detailplanee-
ringu.

2. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 29.04.2010 otsuse-
ga nr 56 Ülgase küla Jäätmaa 
II maaüksuse detailplanee-
ringu.

Jõelähtme Vallavolikogu OT-
SUS 29. aprill 2010 nr 58.

Jõelähtme Vallavolikogu 
30.06.2009 otsuse nr 511 

„Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse“ muutmine

Aluseks võttes maareformi-
seadus § 28 lg 1 punktid 3 ja 4 ja 
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 
määrus nr 155 „Katastriüksu-
se sihtotstarvete liigid ja nen-
de määramise kord“ § 7 lg 2 ja 
3 Jõelähtme Vallavolikogu 

OTSUSTAB:
1. Muuta Jõelähtme Valla-

volikogu 30.06.2009 otsus nr 
511 „Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse“ punkt 2 ja sõ-
nastada alljärgnevalt:

Maaüksus taotleda munit-
sipaalomandisse sihtotstar-
bega – sotsiaalmaa alaliik 
üldkasutatav maa (017; Üm) 
90% ja veekogude maa (006; 
V) 10%.

2 Otsus jõustub teatavaks-
tegemisel. 

Art Kuum
Volikogu esimees 

Jõelähtme  Vallavolikogu OT-
SUS 29. aprill 2010 nr 59

Jõelähtme Vallavolikogu 
26.02.2008 otsuse nr 320 

„Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse“ muutmine

Aluseks võttes maareformi-
seadus § 28 lg 1 punktid 3 ja 4 ja 
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 
määrus nr 155 „Katastriüksu-
se sihtotstarvete liigid ja nen-
de määramise kord“ § 7 lg 2 ja 
3, Jõelähtme Vallavolikogu 

OTSUSTAB:
1. Muuta Jõelähtme Valla-

volikogu 26.02.2008 otsus nr 
320 „Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse“ punkt 2 ja sõ-
nastada alljärgnevalt:

Maaüksus taotleda munitsi-
paalomandisse sihtotstarbe-
ga – sotsiaalmaa alaliik üld-
kasutatav maa (017; Üm) 95% 
ja veekogude maa (006; V) 5%.

2. Otsus jõustub teatavaks-
tegemisel. 

Art Kuum
Volikogu esimees 

Harju Maavalitsus teatab
Harju maavanem algatas 

oma 27.04.2010 korraldusega 
nr 665-k Harju maakonnapla-

neeringut täpsustava teema-
planeeringu “Harjumaa kerg-
liiklusteed” ja antud planee-
ringu kui strateegilise pla-
neerimisdokumendi kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise. Teemaplaneeringu 
eesmärk on maakonna kerg-
liiklusteede võrgustiku pla-
neerimine läbi teekoridoride 
määratlemise ning selle võr-
gustiku sidumine teiste inf-
rastruktuuridega. Planeerin-
gualaks on kogu Harju maa-
kond, välja arvatud Tallin-
na linn. Planeeringu kehtes-
tajaks on Harju maavanem. 
Planeeringu ning selle kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamise korral-
dusega on võimalik tutvuda 
Harju Maavalituse kodulehel 
w w w.harju.ee/public/Maa-
konnapla neer ing/kerg l i i k-
lus/korraldus_665-k.pdf

"Jõelähtme valla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arengukava 
I etapi aastateks 2008-2019 
muutmine ja täiendamine: 
Uusküla piirkond“ avalik väl-
japanek

„Jõelähtme valla ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni aren-
gukava I etapi (Loo alevik, Iru 
küla ja Uusküla küla)  aasta-
teks 2008-2019 muutmine ja 
täiendamine: Uusküla piir-
kond“ eelnõu avalik väljapa-
nek toimub Jõelähtme valla-
majas 10.05 kuni 24.05.2010. 
Kavaga on võimalik tutvuda 
ka Jõelähtme valla kodulehe-
küljel www.joelahtme.ee.

Kava eelnõu kohta saab kir-
jalikult esitada ettepanekuid, 
küsimusi ja vastuväiteid ku-
ni 24.05.2010 (k.a) Jõelähtme 
Vallavalitsuse aadressil Jõe-
lähtme küla, Jõelähtme vald, 
Harjumaa, 74202 või e-posti 
teel Indrek.Maekungas@joe-
lahtme.ee.

Jõelähtme valla ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava I etapi muutmise 
ja täiendamise eelnõu avalik 
istung toimub 24.05.2010 kell 
17.00 Jõelähtme vallamajas.

Jõelähtme Vallavolikogu 
OTSUS 29. aprill 2010 nr 60.
Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse 

Aluseks võttes maareformi 
seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 
määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra” ning Vabarii-
gi Valitsuse 23.10.2008 mää-
rusega nr 155 kinnitatud “Ka-
tastriüksuse sihtotstarvete lii-
gid ja nende määramise kord” 
Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:
1. Taotleda Harju maavane-

malt munitsipaalomandisse 
Jõelähtme vallas Loo alevikus 
asuv maaüksus Kaldase park. 

2. Maaüksus taotleda mu-
nitsipaalomandisse sihtots-
tarbega – sotsiaalmaa alaliik 
üldkasutatav maa   (017; Üm) 
100%.

3. Otsus jõustub teatavaks-
tegemisel.

Art Kuum 
Volikogu esimees

AMETLIKUD TEATED

Nimi Vanemad Elukoht

CRISTELLA SEPP Anu Sepp, Rünno Biider Loo alevik

KEN EERO NIGULAS Kaidi Nigulas, Eero Nigulas Ihasalu küla

LAURA SANDRA HANTSOM Stella Kübarsepp, Siim Hantsom Neeme küla

RADEN RENNIT Mari Tammetalu, Indrek Rennit Loo alevik

ALEKS MOžAJEV Karin Kalam, Aleksander Možajev Kostivere alevik

SILVAR AVI Aivar Avi, Silja Risti Maardu küla

KETLI PARBO Monika Stern, Marko Parbo Loo alevik

AVO MATTIAS KIVIKANGUR Kersti Sepp-Kivikangur, Kuldar Kivikangur Maardu küla

GREG HAALEN Triin Virgepuu, Toomas Haalen Aruaru küla

JOONAS ÕUNAPUU Airi Lehtsalu, Argo Õunapuu Loo alevik

MARIA ROOSE Signe Ankur, Erik Roose Ihasalu küla

TRIINU MÄÄR Reine Karu, Meelis Määr Kaberneeme küla

LAURI GERNE Irene Leht, Mirko Gerne Sambu küla

KEVIN RAUDSEPP Keili Neutal, Tarmo Raudsepp Ruu küla

MARLEEN LÕIV Meeli Lõiv, Ivo Lõiv Jõesuu küla

OKO OLLMANN Siret Tilk, Tajo Ollmann Loo alevik

RIHARD JAKOB REILJAN Eneli Reiljan, Argo Reiljan Loo alevik

THOMAS OTTO EGGLETON Kadri Kompost, Sverre Eggleton Haapse küla

SCARLETT-MARY ALTJÕE Heli Helstein, Ahti Altjõe Loo alevik

MARKUS VEETÕUSME Carol Künnapas, Reimo Veetõusme Jägala küla

RASMUS VEETÕUSME Carol Künnapas, Reimo Veetõusme Jägala küla

LIIS-MILAINE ZOLOTARJOVA Jana Zolotarjova, Marko Zolotarjov Loo alevik

RANDO TIMA Marju Ranne, Reimo Tima Loo alevik

EMILY REMMEL Julia Remmel, Margus Remmel Loo alevik

EERO TILTS Gerdi Tilts, Tarmo Tilts Rebala küla

HENDRIK NIGLAS Kadri Niglas, Jaak Niglas Rebala küla

TARMO SINIJÕE Pille Sinijõe Loo alevik

KÄTRIIN OTSMA Jelena Grohhotova, Janek Otsma Kostivere alevik

EMMA SEPP Enely Sepp, Indrek Sepp Parasmäe küla

SEBASTIAN TUUL Hele Vatku, Matti Tuul Loo küla

HUGO RAUDKIVI-LAIMAN Aita Mets, Jaan Raudkivi-Laiman Maardu küla

OSKAR LEHTOJA Annika Birkholtz, Martin Lehtoja Kostivere alevik

KARL SEBASTIAN IDAVAIN Nele Nigulis, Janno Idavain Kostivere alevik

JETTE-DELISA PAPPEL Söören Kuusmann, Jaanus Pappel Jõelähtme küla

RIGON STEFEN PAPPEL Söören Kuusmann, Jaanus Pappel Jõelähtme küla

ITI KAHU Merle Kahu, Joosep Kahu Loo alevik

UKU KORJUS Kristi Lepik, Kristjan Korjus Jõelähtme küla

ROMET KOITSAAR Agnes Koitsaar, Kurmet Koitsaar Loo alevik

STEN MARTIN PAKK Tiina Saat, Kristjan Pakk Loo alevik

KIMMO LÄTTEKIVI Anželi Lättekivi, Egert Lättekivi Saha küla

HENRI LEON  TALVIK Ewa Metsis, Tarmo Talvik Loo alevik

MATTHIAS LATTIK Kädi-Liis Pihelgas, Juhan Lattik Loo alevik

KARMO KUUSKLA Viktoria Ränisoo, Lauri Kuuskla Kostiranna küla

KETLYN GOVORUN Egle Govorun, Tarmo Govorun Kostivere alevik

SANDER SAKALA Katrin Sirtse, Janek Sakala Loo alevik

OLIVER VIKS Annika Viks, Tarvi Viks Loo alevik

SIMONA KAASIK Inna Grünberg-Kaasik, Viktor Kaasik Haapse küla

JOOSEP JÕESAAR Kristi Jõesaar, Märt Jõesaar Neeme küla

JANELLE ALBRANT Diana Mägi, Oleg Albrant Loo alevik

MARTIN KAHU Silva Kahu, Ago Kahu Jõesuu küla

RUDOLF HIIS Debby Lind, Ott Hiis Loo alevik

ROBERT EERIKSOO Kati Eeriksoo, Margo Eeriksoo Loo alevik
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Sinu koer – 
sinu sitt

Emadepäev 
Neemes

Kindlustamine ei maksa palju   

Jõelähtme valla mälumäng 
2010 toimus juba 11. korda

Meeldejääv teatrietendus 

Sirje Põllu

Juba neljandat aastat 
korraldab Neeme Naiste 
Rannavalve Selts emade-
päeva-perepäeva.

Rahvast oli väga palju nii 
oma külast kui kaugemalt-
ki. Päev algas Neeme bee-
bikooli, lasteaia ja kooli-
laste toreda kontserdiga 
rahvamajas, esitati paar 
näidendit. Pärast kontser-
ti toimus esmaabikoolitus 
ja -võistlused ning Ranna-
põnni joonistusvõistlus. 
Kõigil oli võimalus teha 
mälestuseks perepilt. Päe-
va juhtis Anatoli Tafitšuk. 
Loomulikult ei puudunud 
ka lillemüük ning keha-
kinnitus kohalikus kõrt-
sis. Täname kõiki osavõt-
jaid. Kohtumiseni järgmi-
sel aastal!

Vaatleja

Tundmatuks jääda soo-
vinud harrastusfotograaf 
saatis vallamajja hulga 
ülesvõtteid nii Loo alevi-
ku ööelust kui sealse rah-
va päevastest tegemis-
test. 

Mitmel fotol on ekspo-
neeritud “kuriteopaigad” 
koos mahajäetud “asitõen-
ditega”. Piltidel troonivad 
hoolimatud koeraomani-
kud ja nende lemmiku-
te poolt haljasaladele, tee-
radadele ja kõikmõeldava-
tesse muudesse kohtades-
se maha unustatud koera-
junnid. Õiguskuulelik ko-
danik koristab alati oma 
lemmiku väljaheited. Kes 
seda ei tee, saab trahvi ku-
ni 6000 (kuus tuhat) kroo-
ni. Masu ajal kulub val-
la eelarvesse ettenägema-
tult laekunud tulu marjaks 
ära. Üks mu tuttav tõi Taa-
ni reisilt kaasa hulga kire-
vaid muljeid, muu hulgas 
tähelepaneku, et ühe väi-
kelinna tänavatel ja parki-
des olid üleval sildid “Sinu 
koer – sinu sitt“.

Andres Piirsalu
Eesti Kindlustusseltside Liidu ju-
hatuse liige, 
Jõelähtme valla elanik

Õnnetustest kõige hul-
lem on tulekahju, selle vas-
tu peaks olema kaitstud 
iga kodu. 

Me kõik teeme oma vara 
kasutamise käigus pidevalt 
mingeid kulutusi. Tule vas-
tu kindlustamine on vara 
haldamise loomulik osa ja 
see ei maksa palju. 

Keskmiselt maksavad ini-
mesed tulekindlustuse eest 
mõnisada krooni kuus. Kui 
mõelda, kui palju me ühes 
kuus kulutame autoliisin-
gutele, laenudele jms, rää-
kimata igapäevasest tarbi-
misest, pole summa minu 
meelest küll väga suur. Ra-
hulik uni on tähtsam – iga-
kuist paarisajakroonist ku-
lutust tehes oleme kaitstud 
ega pea õnnetuse korral ot-
sima miljoneid kroone hoo-
ne taastamiseks.  

Oma kodu kindlustusle-
pingu kohaselt maksan iga 
kuu umbes 300 krooni, aga 
mul on maksimaalne või-
malik kindlustuskaitse, mis 
kaitseb koduomanikku kõi-
gi kindlustatavate riski-
de vastu. Olen valinud ka 
kõrge omavastutuse mää-

ra. Väikeste kahjudega saan 
ise hakkama, kaitset otsin 
kõige hullema vastu. Sel-
le võrra on kindlustusmak-
se väiksem võrreldes mada-
la omavastutusega. Aga nii 
laiaulatuslikku kindlustus-
kaitset ei pea tingimata ole-
ma, piisab tulekindlustu-
sest, siin on risk kõige hul-
lem, sest tuli võtab kõik.

Tasub muidugi tähe-
le panna, et kindlustustin-
gimused on eri kindlustus-
seltsides ja ka eri kaitsekom-
binatsioonide osas erine-
vad. Seega peab lepingu sõl-
mimisel kindlasti kindlus-
tuskaitse üksikasjad endale 
selgeks tegema ja hindama, 
kas need tingimused vasta-
vad ikka ootustele. Kindlus-
tusseltsi töötajal on kohus-
tus teile kõiki kindlustus-
kaitsega seonduvaid üksik-
asju selgitada, nii et küsige 
julgesti!

Igal aastal toimub Eestis 
ligi paar tuhat põlengut elu-
hoonetes. Nende numbrite 
taga on väga paljude pere-
de traagika. Kui ei jõuta õi-
geaegselt kustutama, ei jää 
alles midagi. Et vähendada 
kõige hullema kahju tekki-
mise võimalust, võiksid kü-
lakogukonnad arenguplaa-
ne seades tähelepanu pöö-
rata ka sellele, et lähikonnas 
oleks olemas tuletõrje vee-
võtukoht. 

Maie Ramjalg

Iga aastaga üha rohkem 
populaarsust koguv mälu-
mänguturniir tõotab jät-
kuda. 

Vanade tegijatega liitus 
noor võistkond KMK koos-
seisus Kaidi Kahu, Maarja 
Aalmann, Kristjan Randma, 
kes tublide tegijatena võit-
sid lõpuringis 3. koha.

Üldvõitjad
I koha, karika ja 3000 kr 

võitis Vana KalaVana Kala võistkond 
koosseisus Aleks Leonidov, 
Kalle Pürjemaa, Arvo Leo-
nidov.

II koha, karika ja 1500 kr 
võitis JukuJuku võistkond koos-
seisus Meelis Välk, Raimo 
Sau, Arti Albert 

III koht, karikas ja 900 kr 

läks võistkonnale SambuSambu 
koosseisus Angela Mooste, 
Aavo Mooste, Tarvo Välba.

Ringi esimese kolme ko-
ha auhindadeks olid raa-
matud, on ju lugemisaasta. 
Palju õnne võitjatele! Küsi-
musi koostasid, esitasid ja 
hindasid meie vanad sõb-
rad Indrek Selis ja Jevgeni 
Nurmla.

Ja veel üks küsimus: Jaa-
pani Wadakinit ja Matsuzu-
kat peetakse kaheks maail-
ma kõige hõrgumaks küsita-
va sordiks. Neid, kellest see 
pärineb, hoitakse hämaras, 
toidetakse õlle ja meski-
ga ning kolm korda päevas 
masseerivad neid eriliselt 
koolitatud massöörid. Mil-
lest on jutt? P.S. Kui vaevud 
küsimusele vastama  ja soo-
vid teadmisi kontrollida, 
siis helista tel 53978896.

Eili Lusti 
Kostivere Põhikooli 9. klass

Kolmanda veerandi vii-
masel koolipäeval, vahetult 
enne koolivaheaja algust, 
käis Kostivere kooli teatri-
huviliste seltskond (8. ja 9. 
klassi õpilased koos õpeta-
jatega) NO99 teatris vaata-

mas Ameerika kirjaniku H. 
Beecher-Stowe’i tuntud teo-
se “Onu Tomi onnike” sa-
manimelist dramatiseerin-
gut. Lavastuses tegid kaasa 
teleteatri etendustest tun-
tud näitlejad Rasmus Kal-
jujärv, Sergo Vares, Mirtel 
Pohla ja teised. Vaatajate sil-
me ette toodi vägivaldsed 

stseenid neegerorjade elust 
Ameerikas 19. sajandi keskel 
ning inimeste alandamisest. 
“Onu Tomi onnike” on traa-
giline lugu neegerorjast, kes 
müüakse julmadele pere-
meestele. Etendus pani mõt-
lema ja selle mõju oli tunda 
ka mitu tundi peale teatrist 
tulekut.

Merike Metstak

Kaberneeme küla ea-
kamatel inimestel on 
kaunis komme tähistada 
sünnipäevi õdusa istumi-
sega üheskoos. 

Vaadatakse pilte, laul-
dakse, tantsitakse ja män-
gitakse pilli. Talv oli lume-
rohke ja kokkusaamisi toi-
mus harva, kuid nüüd ko-
gunes vanasse hubasesse 
koolimajja ühiselt kaetud 
pika laua taha suur selts-
kond. Sünnipäevalapsed 
olid Endla, Maila, Hilda ja 
Lembit. Anne hoolitses nii 
muusika kui muude asjade 
eest. Kostiverest olid tul-
nud laulu ja pilliga Helje ja 
Maie, Lembitul oli suupill 
kaasas ja nii moodustus 
päris täiuslik orkester. Tä-
nu Vellile, kellel olid kõi-
kide laulude sõnad peas, 
lauldi läbi nii vanema kui 
ka uuema aja laulud. Olin 
minagi sellel toredal peol.

Reemet Ruuben

Paar päeva enne õiget 
emadepäeva kinkisid Kos-
tivere kooli lapsed oma 
emadele toreda kontserdi.

Õhtul kella kuueks ko-
gunes Kostivere kooli terve 
hulk emasid ja vanaemasid, 
kes kõik soovisid näha oma 
laste esinemist. Ligi tunni-
ajase kontserdi jooksul sai 
kuulda luuletusi, laule, ki-
tarri- ja klaveripalasid. Ei 
puudunud ka anekdoodid, 
mis seekord olid sobivalt 
emadega seotud. Samuti 
oli tantsuõpetaja Svetlana 
oma rahvatantsijatega et-
te valmistanud mitu tantsu, 
mis pärast makiga tekkinud 
probleemide lahendamist 
siiski hoogsalt ette kanti. Ka 
õpetajad esinesid ema-tee-
malise lauluga, mis nii las-
tes kui nende vanemates 
suurt elevust tekitas.

Õnnitleme kõiki mai sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Hans Leiur 24.08.1947–14.04.2010

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

Avaldame sügavat kaastunnet Allar Reinhold Veelmaale
isa surma puhul

Jõelähtme Vallavalitsus ja Loo Keskkooli pere

90 04.05 LIUDMILA POPOVA Jägala küla

90 09.05 VENDA KASK Loo alevik

87 24.05 LEIDA RÜÜTEL Loo alevik

85 08.05 LINDA HAAVEL Ruu küla

84 06.05 LEONID RABOVALJUK Kostivere alevik

84 27.05 ANTS-PEETER TUST Neeme küla

83 03.05 MARGARITA TJURINOVA Jägala-Joa küla

83 10.05 VEERA HÕBEMÄGI Maardu küla

83 18.05 MARTIN LUHAÄÄR Ihasalu küla

82 30.05 ELNORD EILAND Jägala küla

81 15.05 LEONHARD PÄRNASTE Liivamäe küla

80 13.05 HILMI PÄRNASTE Liivamäe küla

80 15.05 REINHOLD KUIMET Uusküla küla

75 05.05 AUGUST KILTER Kostivere alevik

75 08.05 VICTOR RUDOMETOV Kostivere alevik

75 23.05 MATI JAAS Iru küla

75 29.05 VAIKE HAAB Kallavere küla

70 08.05 VELJO RAHUMÄGI Uusküla küla

70 14.05 ILME JALAKAS Uusküla küla

70 14.05 VILNIS LOBE Loo alevik

70 24.05 MATTI PÕLDIS Loo alevik

70 28.05 AARAND ROOS Koipsi küla

Manniva külakoosolek 
toimub 19. juunil 2010 
kell 13.00 Raja talus.
Koosoleku päevakorra-
punktid on järgnevad:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Juhataja ja protokollija 
valimine.
3. Ülevaade Manniva küla 
arengukavas 2007-2011 
toodud prioriteetide 
täitmisest.
4. Manniva külavane-
ma valimine järgmiseks 
kolmeks aastaks (valimisõi-
gust omavad ainult Manni-
va külla sissekirjutanud).
5. Kohapeal tõstatatud 
teemad.
Külakoosolekule järgneb MTÜ 
Manniva külaselts aastaistung.

Priit Parktal

Kodutoetus 
Alates 2008. aastast on riiklikult 
toetatud lasterikaste perede elamis-
tingimuste parandamist. Projekti 
eesmärk on, et kõigil peredel, kus 
kasvab neli ja rohkem alla 19-aas-
tast last, oleksid elamisväärsed 
kodused tingimused. Kahe aasta 
jooksul on välja jagatud 119,2 mil-
jonit krooni 759 perele, kus kasvab 
kokku ligi 4000 last. Eelmisel nädalal 
avati 31. maini kestev uus taotlus-
voor, millega lasterikastele peredele 
antakse sel aastal täiendavad 35 
miljonit krooni. Rohkem informat-
siooni ministeeriumi tegevusest 
saab avalike suhete osakonna 
peaspetsialistilt Piret Pärnalt (piret.
parn@mkm.ee).

Hajaasustuse 
veeprogramm 2010 
Jõelähtme Vallavalitsus kuulutas 
hajaasustuse veeprogrammi raames 
välja täiendava taotlusvooru. Taotlused 
esitada vallavalitsusele hiljemalt 15. 
augustiks 2010. Info: kommunaal-
nõunik Indrek Mäeküngas indrek.
maekungas@joelahtme.ee, 605 4868 
ning valla kodulehekülg transport/
kommunaal - veemajandus - hajaasus-
tuse veeprogramm. 
Toetatavad tegevused
• kaevude (puur- ja salvkaevude) ehita-
mine ning puhastamine; 
• olemasolevatest või uutest kaevudest 
joogiveetorustiku ehitamine või ole-
masoleva joogiveetorustiku rekonst-
rueerimine; 
• kaevude varustamine vee pumpami-
seks ja puhastamiseks vajalike tehnilis-
te seadmete ja tarvikutega, sh selleks 
vajalike elektritööde teostamine; 
• rajatud hooneteväliste veesüsteemide 
teostusmõõdistamine; 
• vanade puurkaevude tamponeeri-
mine; 
• vee kvaliteedi analüüs.
Ühe majapidamise puhul on sum-
maarne riigi ja valla poolne toetuse 
ülemmäär 40 000 krooni. Taotleja 
omafi nantseering peab moodustama 
vähemalt 1/3 projekti abikõlbulikest 
kuludest.

Jägala küla 
üldkoosolek toimub 
20.06.2010 kell 14.00, 
ilusa ilma korral Jägala 
külas korrusmaja ees.
Päevakorras külavanema 
aruanne.

Kaupo Luur, külavanem

Õpetajad 
esinesid lauluga  

Kaberneemes 
peeti pidu
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www.feb.ee / e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500

Aed korda
Maikuus on FEB’is mitmed aiatööriistad eriti soodsate hindadega.

Loe lisa - www.feb.ee/aed

Ryobi RHT500RRyobi RLT5030AH

Partner P51-450SM Homelite RLM140SP

Blue Clean 112

HekilõikurTrimmer

Tubli ja kompaktne muruniiduk

Survepesur
Mugava hekilõikamise tagavad pööratav 
tagumine käepide ja suur lüliti. Võimas 
mootor tagab tõhusa töö.

Mugav ja võimas niiduk väiksemasse või 
keskmise suurusega aeda. Valida saab multšimise 
ja külgväljaviske vahel. Lõikekorpus on terasest ja 
viieastmelise kõrguse regulaatoriga.

Abimees mitmetel kodutöödel. Komplektis püstol, 
pikendus, voolik ja pesuainepudel. Maikuus on kõik 
survepesurid FEB’is 20% tavahinnast soodsamad.

 niidulaius: 46 cm
 koguja mahutavus: 55 l 
 kiirus: 4,3 km/h
 galvaniseeritud raam

omadused

 tera pikkus: 55 cm
 võimsus: 500 W 
 maksimaalne lõigatava 

  oksa läbimõõt: 24 mm
 kaal: 3,4 kg

omadused

 niidulaius: 51 cm
 kubatuur: 148 cc 
 niidukõrguse 

  vahemik: 20-75 mm

omadused

 surve: 100 bar
 mootori võimsus: 1,3 kW 
 veekulu: 360 l/min

omadused

tavahind 4999.-
3499.-

tavahind 1490.-
1090.- tavahind 1299.-

949.-

tavahind 3399.-
2999.-

Isevedav kogujaga 
muruniiduk
Muruniiduk, mis ühendab endas 
mugavuse ja hea niitmistulemuse. 
Vastavalt oludele saab valida kolme 
erineva niitmissüsteemi vahel: 
kogumine, multšimine või väljavise. 
Niiduki kõrgust saab muuta vaevata 
ühest hoovast.

tavahind 990.-
690.-

 lõikelaius: 30 cm
 võimsus: 500 W 
 kaabli pikkus: 12 m
 kaal: 3,1 kg

omadused

Mugava ja täpse töö tagavad võimas 
mootor, reguleeritav varre pikkus ja 
ergonoomilised käepidemed. 

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

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

Ostame Teie seisma jäänud või mittetöötava fi rma. Info tel. 58009939

Müüa heitveemahutid ja -septikud 2-25(m3). Hinnad soodsad, tähtajad 
lühikesed. Transpordivõimalus! Klaasfi ibrist lipumastid 6-12m. 56207378

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

Müüa kaherealine kartulipanemismasin Juko P2-80. Rainer 5133750 TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
Küsi hinda tel. 51995996, Reimo

ESTONIAN GOLF & COUNTRY CLUB RÕÕMSAMEELNE 
KOLLEKTIIV OTSIB VASTAVATAVASSE LASTEHOIDU 
HOIDJATÄDI MAIST SEPTEMBRINI 2010
INFO JA KONTAKT: Kertu Haavandi, 
tel: +372 58 04 21 21 ja kertu@egcc.ee

OTSIME LAPSEHOIDJAT KAHELE LAPSELE KABERNEEME 
KÜLAS. INFO: 5012757 VÕI 56466105

PLEKK-KATUS pakub katuseplekki ja sileplekki, vajadusel 
ka paigaldus. Väga hea hind. Tel 50 65 65 9; 65 65 782
Kadaka tee 4, Tallinn. www.plekiladu.ee

Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja re-
mont, konsultatsioon. 51 50 555

40-aastane Lool elav sportlik, nooruslik, tervislike 
eluviisidega lahutatud mees soovib tutvuda saleda, 
sobivas vanuses enda eest hoolitseva naisterahvaga, 
et käia kinos, teatris, reisil või tegeleda tervisespordi-
ga. Palun kirjuta fi restarter63@gmail.com.

Müüa tublid saksa lambakoera laadsed sega-
verelised kutsikad (5 tk).  Ema on pikakarvaline. 
Loovutus pärast 10. juunit. Loo küla, Mihkel Mänd, 
tel 608 1476.


