
Vabaduse hiide istutati 
järjekordne tammepuu, 
Võidutuli läks küladesse.

Kodupaiga tunnet ei saa 
olla ilma mäluta. Kodu-
loolised jutud kõnelesid 
kohanimedest, laatadest 
ja elust Rammu saarel.

Kersti Lepik on Eesti 
Maaspordimängud võitja 
kahel alal

Lugejate kirjad Loolt,
Kaberneemest, 
Kostiverest ja Kallaverest

Avalikud konkursid 
ametikohtade täitmiseks 
haridusasutustes

Detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud

Detailplaneeringute 
algatamise teated

Koolide lõpetanute 
nimekirjad

Loo Keskkoolis jätkub 
dokumentide vastuvõtt

Kuldleer, kihelkonnapäev 
ja Kostivere mõisapäev

Külakoosolekute teated ja 
reklaam

Muinastulede öö on 
28. augustil

NR. 157
JUULI 2010

Merike Metstak
toimetaja

Aega arvati ennevanas-
ti ainult tähtpäevade jär-
gi. Aasta jaotub ikka ka-
heks pooleks, jaanipäevast 
jõuludeni ja jõuludest jälle 
jaanipäevani. 

Eesti tähistab oma ajaloo-
list võitu kõige kaunimal ajal, 
imeilusal suvisel pööripäeval, 
suvepühal. 

Isiklikult minu jaoks muut-
sid suvise püha eriliselt pidu-
likuks kolm tähtsat hetke: es-
malt Vabaduskivi avamine 
Lool Vabaduse hiies, teiseks 
jaanilaupäeva keskpäeval Jõe-
lähtme kiriku juures maakait-
sepäevalt lähetatud pärja ase-
tamine Vabadussõja monu-
mendile. Mälestuspärja lindil 
seisid sõnad “Eesti riik on ra-
jatud vabadusele, õiglusele ja 
õigusele”. Ja kolmandaks mui-
dugi presidendi süüdatud või-
dutule jagamine külavanema-
tele. Tõrviku presidendi süü-
datud tulega tõi Jõelähtmesse 
kaitseliitlane Ardo Haudsaar. 
Saha külast tuli külavanema-
ga tuld vastu võtma ja külas-
se viima 10-aastane Jaan, kes 
Jõelähtme tulest süütas külas 
kõikide soovijate kodused jaa-
nituled. 

 
Vabaduskivi avamine 

Loo alevik sai endale Vaba-
dussõjale pühendatud maa-
kaitsepäevade sümboli, ku-

hu on kinnitatud sepistatud 
tahvlikesed seni toimunud 
maakaitsepäevade aastaar-
vude ja korraldajate nimede-
ga. Igal aastal lisatakse kivi-
le järjekordne tahvel ja korral-
daja omavalitsus istutab hiide 
tammepuu.

Vallavanem Andrus Umboja 
tänas Vabaduskivi pidulikul 
avatseremoonial kaitseliitla-
si Rein Peetrimägit ja Peeter 
Kivimäed ning Soome sõpru 
võidupüha ja maakaitsepäe-
va auks ja uhkuseks rajatud 
Vabaduskivi eest. “Olen õnne-
lik, et nüüdsest on Loo aleviku 
noortele mõtiskelupaik koda-
nikuks kasvamise teel. Vaba-
dussõja Võnnu lahingu võidu 
tähendust jäävad igavesti mä-
letama kõik järgmised põlv-
konnad vabasid inimesi Ees-
tis. Ärgem unustagem võitle-
jaid, tänu kellele 
me saame tähis-
tada täna oma 
ajaloolist võitu 
iseseisvas riigis. 
Aitäh Kaitselii-
du Harju Male-
va meestele, kes tõid Soomest 
Harjumaale täiesti uutmoodi 
tava – maakaitsepäeva –, mis 
on saanud üleriigiliseks või-
dupüha suursündmuseks,” 
ütles vallavanem. 

Volikogu esimees Art Kuum 
kõneles hingestatult vabadu-
sest ja ütles, et oskus vabadust 
sügavalt mõtestada tuleb aja-
ga. Koos maavanem Ülle Raja-
saluga istutati Vabaduse hiide 
järjekordne tammepuu. Vaba-

duskivi asub Proosa kalme ja 
Pärna tee ristil oleval haljas-
alal. Inimesed kaovad, aga ki-
vid jäävad – kandma sõnumit 
ja tähistama olulist aega.

Jaaniõhtud 
Tuuletu jaaniõhtu õhk seisis 

paigal, soe öine udu tõmbas 
helevalge teki üle nurmede ja 
põldude, täiskuuratas loodu-
se ja inimese vahelise rahu 
märgiks kõige üle valvamas. 
Koduste taluõuede jaanitu-
lede suitsud tõusid vaikuses 
otse üles, sõprade-sugulas-
te-naabrite kitsas ringis oldi 
koos. Sellise koosolemise het-
ke kingib eestimaine suvi vaid 
ühe korra aastas. Jaanituld on 
alati tehtud, et tules vanad ja 
halvad asjad ära põletada. Tu-
li puhastab ja uuendab, see on 
igivana uskumus. Tuli, vesi ja 

õhk – nende 
kolme kok-
k u p u u t e s t 
on läbi ae-
gade taotle-
tud vabane-
mist kõigest 

pahast ja ebasoovitavast. Va-
rakult väljareklaamitud ava-
likud jaanituled põlesid suu-
remates külades. Sõitsin huvi 
pärast neilt läbi. Tellitud bän-
dide tümpsu taustal taieldi ja 
lustiti mitmeti. Kus hakkaja-
mad eestvedajad, seal huvi-
tavamad etteasted. Kostive-
re pühade nael oli aga hoopis 
päeval toimunud Alvar Jaamu 
poolt põneva sõjamänguna 
korraldatud aleviku maakait-

sepäev. Sõda pole aeg, mida 
peaks taaselustama, aga mä-
letama küll.

 
Kas haridusasutustes on 
jüripäev?

Suvi võttis tuurid üles, toi-
musid koolide lõpuaktused ja 
ootusärevad noored pääsesid 
vabaks, oma võimalusi ja õnne 
tabama. Lugemisaastal kooli 
lõpetanutele soovis valla juht-
kond tuult tiibadesse ja kingi-
tud raamatusse kirjutas pü-
henduse “Haridus on üksin-
duses lohutaja ja seltskonnas 
ehe, mis taltsutab pahesid, on 
teejuhiks voorusele ning an-
nab vaimule ilu ja väge”. 

Lisaks Loo kooli kahele me-
daliga lõpetanule (Krislin Tu-
kia ja Jaanika Sepp) lõpetas 
kuldmedaliga Vanalinna Ha-
riduskolleegiumi Kadri Sir-
kas. 

Siis algasid puhkused, su-
vekuumust ja päikesepõle-
tusi katkestavad äikesehood 
lõid taas õhu puhtaks. Voli-
kogu töö vaibus kuni augus-
tikuu lõpuni. Üks tuttav he-
listas ja küsis, mis vallas toi-
mub, et koolidesse otsitakse 
direktoreid ja lasteaedades-
se õpetajaid. Ütlesin, et arvu-
kad avalikud konkursid pal-
jude ametikohtade täitmiseks 
on arengu märk. Neeme las-
teaed saab sügiseks oma lõp-
liku väliskuju ja ühe rühma 
jagu lapsi juurde. Loo Kesk-
kooli direktor läks uuest õp-
peaastast Kose kooli juhtima. 
Kostivere Põhikooli direktor 

suundus enne kooliaasta lõp-
pu tööle teise valla haridus-
asutusse. Koolides arvatakse 
aega õppeaasta lõpu ja uue al-
guse järgi. 

 
Mis toimub vallamaja 
korstna otsas?

Igal aastal siin pesitsev ku-
repaar saabus tänavu üsna 
hilja, kuid nüüdseks on kolm 
peanuppu pesast paistmas. 
Kordamööda lennatakse lin-
nupoegadele toitu tooma ja 
siis kohe kiiresti tagasi. Vee-
bikaamera vahendusel võiks 
ju kurgede pereelu ilmarah-
vale avalikuks teha, kuid kas 
kurepaari eraelulise privaat-
suse häirimisel on mõtet? 
Veebikaamera tuleb nagunii, 
mitte kurepesa seirama, vaid 
hoopis otse volikogu saali. Ju-
ba mõne aja pärast saab iga 
vallaelanik volikogu istungi-
le kaasa elada Siseministee-
riumi lubatud uue infosüs-
teemi VOLIS abil. See on ko-
haliku omavalitsuse voliko-
gule ja valitsusele mõeldud 
tarkvaralahendus, mis järgib 
e-valitsemise parimaid ta-
vasid ning hõlbustab kohali-
ke omavalitsuste asjaajamist. 
Teatud mõttes tähendab see 
valla asjaajamises täiesti uue 
ajastu algust. Igaüks arvaku 
aega, nagu ise soovib – õppe-
aasta, valimiste, jõulude, jaa-
nipäeva või sünnipäeva jär-
gi. Aga kindlamini kui miski 
muu on võidupüha alati jaa-
nilaupäeval, aasta kõige pike-
mal päeval.

Suve haripunktis

Nüüdsest on Loo 
aleviku noortel 
mõtiskelupaik

Neeme küla tuli 450. aastapäeva puhul tervitama terve maakond. 10. juulil toimus siin Harjumaa XVI memme-taadi lustipidu “Aeg kaob, rõõmud jäävad” ja V käsitööpäev ning folkloori-
festivali Baltica Harjumaa päev. Koos külalistega peeti maha külapäev ja pikaajalise traditsiooniga kalurite päev.
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Nii suurt rahva-
pidu ei mäletata 
Neemes enam ammu.

Lustipidu andis vabalt 
väikese laulu- ja tant-
supeo mõõdu välja. Ku-
na külla tuli mitmesa-
ja tantsija-lauljaga maa-
kondlik suurpidu, siis 
peeti koos külalistega 
maha ka külapäev ja pi-
kaajalise traditsiooniga 
kalurite päev. 

Rahvamaja juhataja 
Maria-Marika Kurvet üt-
les pidu avades, et täna-
vu toimub külapäev hoo-
pis teisiti. Ta oli rõõmus, 
et Neeme küla 450. aasta-
päeva puhul tuli tervita-
ma terve Harjumaa. 

Vallavanem Andrus 
Umboja tervitas kõiki ja 
ütles, et tal on heameel 
näha nii palju külalisi. 
Olgu kevad, talv, sügis 
või suvi, Neemes toimub 
alati midagi põnevat, üt-
les ta. Neeme külavanem 
Sirje Põllu kuulutas küla-
päeva avatuks.

Harju Maavanem Ül-
le Rajasalu ütles tervitus-

kõnes: “Harjumaa sel-
le aasta üks vahvamaid 
pidusid peetakse mere 
veerel, imekaunis Nee-
me külas, Jõelähtme val-
las. Mis võiks olla kau-
nim – päike on kütnud 
mere soojaks ja inimesed 
pruuniks. Tundkem koos 
rõõmu ilusast ilmast, mis 
toob lusti silmadesse ja 
rõõmu rinda. Nautigem 
üheskoos rõõmu laulust, 
tantsust, pillimängust, 
oma kätetööst, headest 
inimestest ja kaunist loo-
dusest.

Tänase peopäeva avab 
folkloorifestivali Baltica 
Harjumaa päev. Folkloo-
rifestivali peetakse aas-
tast 1987 ja kordamöö-
da on korraldajaks üks 
kolmest Balti riigist. Bal-
tica sündis, kui Nõuko-
gude impeeriumis hak-
kasid puhuma vabadu-
se tuuled ja nii on kol-
me Balti riigi vabaduse 
saavutamisel ka Baltical 
oma roll, näiteks avalik-
kuses esmakordselt kõr-
vuti lehvinud rahvuslip-
pude näol. Ennekõike on 

aga Baltica rahvaste pi-
du – nii meie kui kõiki-
de küllatulnute koduko-
ha traditsioonide austa-
mine. Just nii, nagu seda 
täna teeme – naeratuse-
ga ja uhkelt –, tuleb oma 
pärimust kanda. Mida 
suurem on rõõm lauldes, 
tantsides, seda paremas 
jõus on meie traditsioo-
nid. Kultuur peab elama 
ja teie olete selle elu lõket 
hoidmas. 

Kallid Harju mem-
med-taadid! Loodan, et 
teil on tuju hea ja tant-
sukihk kingades. Täna 
on Harjumaa XVI mem-
me-taadi lustipidu “Aeg 
kaob, rõõmud jäävad” ja 
V käsitööpäev. Mida elu-
rõõmsamad olete teie, 
seda enam jagub soo-
just ka teie lähedastele 
ja küllap on hädadel ras-
kem rõõmsale inimese li-
gi hiilida – nii et vägevat 
lustimist teile. 1994. aas-
tal alguse saanud Harju-
maa memme-taadi lus-
tipidu on käinud mööda 
Harjumaa eri valdasid ja 
on täna Jõelähtmes. Lus-

tipeod on oodatud sünd-
mused ja koguvad kokku 
järjest enam esinejaid. 
Lustipeo kaaslane, Har-
jumaa käsitööpäev, toi-
mub juba viiendat kor-
da. Rõõm on näha, et kä-
sitöömeistreid jagub ja te 
teete kauneid asju, hoia-
te elus tähtsaid tradit-
sioone. Teie panete oma 
töösse hinge ja see teeb 
ka kõige pisema isevoo-
litud puukujukese väga 
tähtsaks.

Kallis Neeme küla rah-
vas! Te elate hingemat-
valt ilusas kohas. Hoidke 
oma küla ja pidage ikka 
lugu oma kodukandist. 
Ilusat külapäeva! Kaluri-
telegi soovin jaksu, sest 
see simman läheb kül-
lap öösse välja. Soovin, 
et tänagi tuksuksid sü-
damed ühes ja laulud ka-
jaksid üle mägede ja me-
rede. Meil on seda väge-
vust! Ilusat pidu!” 

 Pidu oli vägev. Tant-
sulust, päike ning ühi-
selt lauldud laulud ja 
tantsitud tantsud jäävad 
kauaks hinge kosutama. 

VALLA UUDISED

Aeg kaob, rõõmud jäävad
Harjumaa suurim lustipidu

Tööd tehes läheb aeg kiiresti ja oota-
matult ongi käes volikogu esimene su-
vepuhkus.

1. juulil toimus praeguse volikogu 
koosseisu kümnes ehk juubeliistung. 
Oktoobrist kuni tänaseni on olnud väga 
huvitav ja tegevusrohke aeg, üsna palju 
asju on ära tehtud ja käima lükatud. Mõ-
ned probleemid vajavad aga edasi mõt-
lemist ja seda ka suviste soojade ilma-
dega. Täna soovin teiega jagada mõtteid 
meie vallast ja valla identiteedist.

Volikogu liikmete seas on pidevalt 
arutatud meie valla edaspidise arengu 
küsimusi. Küll seda, kuidas suurendada 
valla tulubaasi, küll seda, miks paljud 
meie valla lapsed eelistavad käia kooli-
des väljaspool valda. Nendele küsimus-
tele ei ole üheseid vastuseid. Aga enne 
kui hakata küsimustele vastuseid otsi-
ma, tuleks vaadata lahtise pilguga en-
da ümber, et leida üles need väärtused, 
mis hoiavad meid siin. Millised sünd-
mused, teemad ja olud eristavad meid 
teistest? Kas on need rannaalad, kuhu 
juurdepääs on raskendatud? Või lage-
dad loopealsed, mis niitmata rohu tõttu 
on suviti tuleohtlikud? Või on see miski, 
mille olemasolust ei ole me veel teadli-
kud?

Rebala ei ole riiklik saladus, vaid 
Nokia

Suvisel ajal liigutakse rohkem ringi ja 
külastatakse ka kaugemaid paiku. Kü-
las käies ja sõpru kostitades olen endalt 
mõttes küsinud, mida siis tõepoolest 
tullakse vaatama Jõelähtme valda ja et 
mida ma ise tahaksin oma külaliste-
le näidata. Urvastes on Pokumaa, Saku 
vallas mootorrattamuuseum ja Vembu-
Tembumaa, Viimsis vabaõhumuuseum 
jne. Meil on Jägala juga, Saha kabel, 
hulgaliselt kivikalmeid ja mõned suu-
red kivid (kindlasti on huvitavaid ob-
jekte veel, aga need meenusid esimese-
na). Muidugi ei saa unustada, et meil on 
alates 1987. aastast ainulaadne ja suure 
teadusliku ning kultuurilise väärtuse-
ga Rebala riiklik muinsuskaitseala, mis 
hõlmab tervelt ühte kolmandikku kogu 
vallast. Kahjuks peab tõdema, et Reba-
lat on nõukogude ajast alates hoitud na-
gu riiklikku saladust, mille väärtusest ei 
tihatud teavitada avalikkust isegi hilju-
tises valda tutvustavas telesaates, mis-
tõttu mujal ei teata Rebalast suurt mi-
dagi ja kohalikele seonduvad Rebalaga 
põhiliselt ebameeldivad piirangud kin-
nisvara kasutamisel. Aga tegelikult on-
gi Rebala meie Nokia, milles peituvaid 
võimalusi ei ole me veel kasutama ha-
kanudki. Mul on hea meel, et vald on 
asunud Rebala probleemiga aktiivselt 
tegelema. Kindlasti on kõik ideed, kui-
das panna muinsused vallarahva tee-
nistusse, teretulnud.

Kaasamise võti on noorte käes
Tore, kui vallas toimuks rohkem üri-

tusi, mis oleksid traditsioonide kand-
jad, mitte ühe korra “suured paugud”, 
mis ka muidugi võiksid olemas olla. Vii-
masel ajal on raskusi olnud meie ainu-
kese ülevallalise rahvakultuuri ettevõt-
mise – Jõelähtme valla laulu- ja tant-
supäeva – korraldamisega, mis kah-
juks tänavu hoopis ära jäi. Loodan vä-
ga, et sellise kurva otsuse põhjustas ma-
janduslik surutis, mitte ükskõiksus ega 
mugavus. Olen tähele pannud, et mida 
vähem üritusi toimub, seda raskem on 
rahvast kohale meelitada, olgugi et see-
sama rahvas kurdab, et midagi ei toi-

mu. Eriti torkab see silma Loo alevikus, 
kus elab ju peaaegu pool valla elanikest, 
kuid aleviku jaanitulel oli kohal umbes 
100 inimest. Samas oli väga tore näha 
viimse kohani täissaali Loo koolimajas, 
kui laulis Eesti Rahvusmeeskoor. Väga 
suurt huvi tekitas ka Kostiveres jaani-
laupäeval maakaitsepäeva raames toi-
munud Kaitseliidu ja kaitseväe presen-
tatsioon, demoesitlusena rünnak ko-
lonnile, linnalahing ning teatevõistlus. 
Seega on asju, mis rahvale huvi paku-
vad, need tuleb ainult leida. 

Sageli kurdame, et meil on väike vali-
misaktiivsus ja liiga vähe demokraatiat. 
Nagu enamikku eluks vajalikke asju, 
tuleb ka kodanikuks olemise oskusi ja 
tarkusi õpetada inimesele juba noore-
na, eeskätt pean silmas osalemist oma 
kogukonna tegevustes ja toimingutes. 
Kui ma vaatan oma kolleege volikogus 
ja komisjonides, siis on kõik küll lugu-
peetud, kogenud ja targad inimesed, 
kuid kahjuks ei ole nende ridades noori. 
Kas ei oleks aeg hakata mõtlema aktiiv-
sete noorte kaasamisele valla voliko-
gu tegemistesse? Eriti oluline oleks see 
noori endid puudutavate küsimuste la-
hendamisel. Eeskujuks võiks tuua pal-
judes valdades juba tegutsevaid noorte 
volikogusid: nad kaitsevad noorte hu-
visid, teevad ettepanekuid vallavoliko-
gule, korraldavad ülevallalisi üritusi ja 
teevad palju muud noortepärast. Usun, 
et ka meil on piisavalt tüdrukuid ja pois-
se, kes tahaksid aidata meie valda pare-
maks muuta. 

Info 
Sumedatel suveõhtutel jääb mul 

kindlasti aega unistamiseks, sealhulgas 
ka päris argistest asjadest. Miks ei võiks 
näiteks saada Neemest jalgrattaga Tal-
linna sõita, või Kostiverest läbi Lagedi 
mõisa Loole ja Saha kaudu tagasi? Unis-
tan veel väikestest turuplatsidest küla-
des-alevikes, kust oleks tore hommiku-
ti kohalikelt inimestelt värsket kala või 
aiasaadusi osta, ehk saaks isegi sooja 
saia või pirukaid. Ja mis oleks, kui seak-
sime sisse valla infokastid (nagu on Loo 
alevikus), kuhu elanikud saaksid oma 
ideed ja mõtted jätta? Ja ikka nii, et kir-
jal oleks autori nimi ja allkiri all, mitte 
nii, nagu mõnes veebiportaalis.

Hea lugeja! Nagu alati, oli ka seekord-
se volikogu istungi õhkkond sõbralik ja 
vastuvõetud otsused kaalutletud. Kind-
lasti soovitan tutvuda pump-hüdro-
akumulatsioonijaama detailplaneerin-
gu ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamise otsusega. Kui tava-
liselt sellistel puhkudel on KSH tellijaks 
huvitatud isik (kes tellib muusika, see 
ka maksab), siis PHAJ puhul on tellija 
Jõelähtme Vallavalitsus ning huvitatud 
isik kohustub tasuma algatatava detail-
planeeringu ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise koostamise ning nen-
de koostamisel vajalikuks osutuvate või 
vallavalitsuse poolt määratavate uurin-
gute, ekspertide, eksperdihinnangu-
te jms eest. See annab võimaluse sel-
gitada välja tegelikud keskkonnamõ-
jud ning vastavalt saadud tulemuste-
le kujundada valla ja vallarahva ühine 
ning õiglane seisukoht PHAJ tulevikku 
puudutavates küsimustes. Võin öelda, 
et kõigil, kes nende teemade vastu huvi 
tunnevad, on võimalus volikogu mater-
jalidega tutvuda Jõelähtme valla kodu-
lehel www.joelahtme.ee rubriigis “Val-
last” – Jõelähtme Vallavolikogu 7. koos-
seisu 10. istung 1. juulil 2010.

Volikogu veerg
Marko Raudlam 
volikogu aseesimees
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Merje Klamas

Rammu saar asustati 18. 
sajandi esimesel poolel seo-
ses Põhjasõjaga. Esimesed 
elanikud saarel olid Jõe-
lähtme kiriku kroonika jär-
gi Klaus ja Jaak, kes tulnud 
Soomest ja olnud vabad ini-
mesed. 

Klaus tuli saarele elama 
paar aastat enne Jaaku. Arva-
takse, et Klausil oli Rammus 
üksinda väga raske ja igav ela-
da ja ta kutsus endale kaasla-
seks endast noorema Jaagu.

Klaus oli pärit Helsin-
gi lähedalt soomerootslas-
te asualalt Sibbost (soomepä-
raselt Sipost). Seal on tänase-
ni käibel kohanimi Clamars-
backa (hääldus: klaamašbaa-
ka), kuid inimesi seal enam ei 
ela. Eestis muudeti see nimi 
kirikuraamatusse kirjutades 
perekonnanimeks Klamas-
pak, mis hiljem lühenes Kla-
maseks. 

Sipo kihelkonnaga on sugu-
võsal ka pärimuse järgi seos. 

Klaus pidavat olema pä-
rit rootslasest mõisniku pe-
rest. Umbes sada aastat taga-
si (1911. a) esitas üks suguvõsa 
liige Soome võimudele taot-
luse Sipo kihelkonnas asuva 
Massby mõisa tagasisaami-
seks. Talle vastati kirjalikult 
Soome Maapäeva kantseleist, 
et kui taotluse esitaja oleks 
suurvürst või Soome Maapäe-
va liige, võetaks asi arutusele, 
muidu mitte. 

Soomet Põhjasõja ajal valit-
senud Rootsi kuningale Karl 
XII-le oli see raske aeg. Käis 
sõda Venemaaga. Mitmel aas-
tal (alates 1696. a) olnud viljai-
kalduste tõttu oli Soomes ül-
dine näljahäda ja ka katk te-
gi oma töö. Soomes suri paar 
aastat enne Põhjasõda ja Põh-
jasõja ajal umbes sada tuhat 
inimest nälja ja katku kätte. 
Klausil oli, teadaolevaid as-
jaolusid arvesse võttes, kõi-
ge rohkem põhjust põgeneda 
Eestisse Prangli saarele, kui ta 
oli 16-aastane, sest siis (1710. 
a) andis Karl XII käsu, et sõt-
ta peavad minema ka poisioh-
tu noorukid.

Päästev Prangli saar
Suguvõsa pärimuse järgi 

laskis Karl XII perekonna hu-
kata. Ainult Klaus ja vanaema 
pääsesid. Tegelikult oli sa-
da aastat enne Karl XII valit-
semisaega kuningas Karl IX 
lasknud hukata Massby mõi-
sa (kust Klamaspakid arva-
tavasti pärit olid) omaniku. 
Clamarsbacka oli mingil ajal 
Massby mõisa juurde kuuluv 
talu oma maaga.

Tõenäoline on see, et 16-aas-
tane Klaus, kes oli kogu oma 
teadliku elu elanud näljahäda 
keskel ja hiljem ka katkuhir-

mus, ei tahtnud Karl XII käsu 
kohaselt sõtta minna ja põge-
nes mingil põhjusel oma va-
naemaga Eestisse Prangli saa-
rele. 

Prangli saar oli sel ajal tühi. 
Ka sealt olid elanikud põgene-
nud. Saare lähedal käisid ras-
ked merelahingud. Pärimu-
se kohaselt hakkasid Klaus ja 
ta vanaema seal elama ühes 
saunas.

Kui sõda läbi sai, tulid ini-
mesed Prangli saarele tagasi 
ja Klaus läks elama inimtühja-
le Rammu saarele ning kutsus 
endale kaaslaseks Jaak Lam-
boti, kes oli ka Soomest pärit. 

Vabad Tallinna kodanikud
Klaus Klamaspakil oli seit-

se poega. Et jääda vabaks ini-
meseks, tegi ta enne oma sur-
ma, Rammu saarel elades, 
kindralkuberner Dolgoruki-
le taotluse, et tema ja ta pojad 
võetaks Tallinna kodanikeks. 
Linnakodaniku staatus andis 
olulisi privileege võrreldes ta-
lupoja omaga. Siis polnud vaja 
karta, et mõisnik neist päris-
orjad teeb. Rammu saare maa 
kuulus sel ajal Anija mõisale. 
Ka andis see vabastuse tsaari 
sõjaväest (nekrutiks mineku 
asemel tuli maksta küll nek-
rutimaksu; alles viimase Ve-
ne tsaari ajal hakati Rammust 
mehi sõjaväkke võtma) ning 
võib-olla kaasnes linnakoda-
niku staatusega veel mõni pri-
vileeg. 

Asja menetleti viis aastat ja 
Klaus koos poegadega võe-
ti lõpuks (1757. a) ametlikult 
Tallinna kodanikeks.

Kõik Klamased olid doku-
mentide järgi Tallinna koda-
nikud kuni tsaariaja lõpuni. 
Kui tuli Eesti riik, ei tehtud 
enam vahet linnakodanike ja 
ülejäänud kodanike vahel.

Klamaste Tallinna kodani-
kuks olemise kohta on paar 
huvitavat näidet.

Minu vanaisa õppis Käsmu 
merekoolis tüürimeheks. Te-
ma paberites on kirjas tema 
seisus “meštšanin”, mis ees-
ti keeles tähendab “väikeko-
danlane”. Kõik väikekodanla-
sed olid linnakodanikud.

Üks agar Rammu naine 
Matilde Klamas, kes tsaari-
ajal oma tegemistes Mosk-
vasse välja jõudis, läks Mosk-
vas oma Eestist pärit sõbran-
naga sauna. Enne sauna luba-
mist taheti näha nende pas-
se. Matildel oli linnakodani-
ku pass ja ta võis minna linna-
kodanikele ettenähtud sauna. 

Sõbrannal niisugust passi ei 
olnud ja ta pidi minema sau-
na mujale.

Olenemata sellest, kas Klaus 
oli Soomes mõisniku järeltu-
lija või maad omava vaba ta-
lupoja järeltulija, oli tal vilet-
sale eesti keele oskusele vaa-
tamata enamikule inimes-
test lihtsam selgeks teha, et 
ta on mõisniku järeltulija, st 
vaba mees, kui seletada Ees-
ti inimestele oma vaba talu-
poja seisust. Eestis oli vaba ta-
lupoeg tol ajal suur haruldus. 
Eesti talupojad olid pärisorjad 
ja hakkasid pärisorjusest va-
banema alles sada aastat pä-
rast seda, kui Klaus oli Soo-
mest Eestisse põgenenud. 

Pealegi oleks enese avalikult 
talupojaks tunnistamine või-
nud tekitada mõnes mõisni-
kus ebatervet huvi, kas Klau-
sile ja tema järeltulijatele mit-
te mõisaorjust peale sundida.

Soomes pole päriorjust ku-
nagi olnud. Kõik Soome maa-
inimesed on olnud vabad ini-
mesed ka siis, kui neil oma 
maaomandit ei olnud, st ka 
siis, kui nad rentisid kelleltki 
endale maad.

Olematu keelatud maa
Nõukogude võim sundis 

kõiki inimesi saarelt lahku-
ma 1952. a sügisel. Viimased 
paadid tulid ära 12. oktoobril. 
Lamboteid siis saarel enam ei 
elanud. Üks Rammu Lambo-
tite järeltulijatest on praegu-
ne Juminda külavanem Karli 
Lambot.

Rammust tuli ära vedada li-
saks majakraamile ka kõigi 
majapidamiste loomad. Iga-
üks vaatas, kuidas sai. Kui vii-
mased paadid tulema hakka-
sid, võtsid naised üles matu-
selaulu.

Rammust pidi ära tulema 
sellepärast, et NSV Liidu või-
mud olid otsustanud likvidee-
rida sealt piirivalve ja inimes-
tel ei lubatud ilma piirivalve-
ta enam Rammus elada. (Jõe-
lähtme abivallavanem aja-
loolane Janek Šafranovski on 
avaldanud arvamust, et pii-
rivalve oli vaja likvideerida 
siinsetelt väiksematelt saar-
telt parajasti käimas oleva Ko-
rea sõja tõttu.) 

Lähim asustatud koht, kus 
elada oli lubatud, oli Neeme 
küla mandril.

Rammust olid 1943.–1944. a 
põgenenud pooled inimesed 
Soome ja sealt edasi Rootsi. Ka 
Neemest oli pool küla läinud 
sinnasamasse, nii et majades 
oli kohti, kuhu tulla. Üldjuhul 
koliti majadesse, kuhu oli jää-
nud vähemalt üks vanainime-
ne, kelle käest küsida, kas to-
hib sinna tulla. Täiesti tüh-
jadesse majadesse enamasti 
elama ei mindud.

Rammus Ülestoal elanud 
Hjalmar Klamas vedas talgu 
korras 1957. a talvel oma maja 
palgid hobustega üle jää Nee-

me ja ehitas seal maja uues-
ti üles.

Rammust toodi ära veel 
kaks välismaale põgenenud 
inimeste maja: ühe tõid ära 
sõjaväelased ja viisid Koogile; 
teise tõi ära kolhoos ja tegi sel-
lest kalapüüniste hoiu- ja pa-
randamiskoha. Seda maja ha-
kati kutsuma Mustnurgaks. 
Mustnurgast natuke eemal oli 
sõja ajal tühjaks jäänud ma-
jas kolhoosi punanurk, kus 
sai vaadata televiisorit; Nee-
me küla mehed mängisid seal 
kaarte, kabet ja malet.

Mõned inimesed neist, kes 
1952. a Rammus elasid, olid 
ka sündinud Rammu saarel. 
Enamik Rammu inimesi oli 
sündinud Tallinnas. Nende 
passidesse, kes olid Rammus 
sündinud, ei kirjutatud pärast 
1952. a sünnikohaks enam 
Rammu saar, vaid kirjutati 
näiteks Kodasoo mõis.

Ka Rammu kohta välja an-
tud trükised pandi raama-
tukogus kinnisesse fondi, 
kus sai lugeda ainult eriloa-
ga. Rammu saarest oli saanud 
teadaolevas ajaloos esimest 
korda peaaegu olematu keela-
tud maa, kuhu võis minna ai-
nult Vene piirivalve loal.

AJA LUGU

Kodulooliste juttude võistlus
Rammu saare asustamise algus ja lõpp

Pihlakobar mere taga
Kai Müürsepp

See on väike Muhu, see on 
Muhumaa. Kui sa seda ei usu, 
siis tule-tule vaatama!

Seda me plaanisimegi. Juba 
aastat paar. Ja ühel hiliskeva-
disel päeval tegime ka teoks 
– paarikümne kõige rännu-
himulisema reisiselliga Loo 
seenioride klubist seilasi-
me Regulaga üle Suure väina 
ja kohal me olimegi. Saar is-
tus samamoodi paigal nagu 
siis, kui viimati aastakümne-
te eest mõnigi meist siin koo-
liekskursiooniga ringi seikles. 
Ainult lammaste asemel näk-
sisid nüüd rohtu jaanalinnud 
ja küülikute asemel kalpsasid 
ringi kängurud… 

Tol korral ringi jooksin al-
les särgis, täis lapsemõtteid 
oli kahupea.

Neid Juhan Smuuli värsi-
ridu oleme ju kõik ammuses 
koolipõlves lugenud ja Kogu-
va küla kiviaedade vahel ja-
lutades olid need taas keelel 
ja meelel. Avaldasime austust 
armastatud poeedile ja siin-
samas, mere ääres, tuulte val-
las, tegime Loo matkaselli-
dest ka ühispidi.

Ma vaatan paadist kiikriga, 
kui kaugel on see Saaremaa.

Mis kaugusest siin juttu! 
Viie minutiga olime viuhti üle 
Väikese väina tammi ja juba 
vuras me buss Saaremaa tee-
del. Valjala ja Kõljala, Pöide ja 
Kaali ja Kuressaare. Päike sõi-
tis meiega kaasa ja sillutas me 
teed roheluse ja röömuga.

Ei sellist küll maailmas ku-
sagil leidu kui Saaremaa hei-
namaal juunikuuööl!

Õhtu hakul läkski peoks! 
Loo seeniore võõrustas Ku-
ressaare päevakeskuse rah-
vas, kes kaugete külaliste oo-
tel oli oma jaanipeogi ette-
poole nihutanud. Saal oli 
puupüsti rahvast täis ja ava-
tud ukse all ootas süütamist 
jaanitõrvik. Kõlas kohaliku 
ansambli avalaul, siis proua 
linnapea tervitus, süüdati tuli 
ja juba astuski ette külalisan-
sambel, Jõelähtme valla logo-
ga särgid seljas pihlana puna-
mas. Hää oli laulda ja mõnus 
oli tantsida! Tundsime, et ole-
me taas ühe sõpruskollektii-
vi võrra rikkamad. Saarlaste 
tuline aplaus soojendas meid 
veel koduteelgi. Kena keik!

Seenioride klubi Pihlako-
bar tänab Jõelähtme vallava-
litsust ja Loo kultuurikeskust 
abi ja toe eest, tänu millele 
selline reis üldse teoks sai.

  Jutuvõitluse kolm võitjat 
  Kodulooliste juttude 

võistlusele laekus kolm 
tööd. Kirjutasid Agu Kööp 
Kallaverest, Piret Pintman-
Hellaste Võerdlast ja Merje 
Klamas Neemest. Aitäh 
vaevanägijatele, tänu 
inimestele, kes viitsivad 
oma mõtteid kaaskondlas-
tega jagada, nii saame kõik 
pisut rikkamaks. Tööd on 
avaldatud vallalehes, täna-
sest numbrist saab lugeda 
Merje Klamase Rammu 
saare lugu. Kõiki jutuvõit-
luse lugusid läbib pisut 
sarnane, tabamatu inimlik 
värelus, võimalik, et see on 
igatsus kadunud kohtade, 
inimeste ja sündmuste 
järele. Tahkumäe neemest 
võib rääkida nüüdsest 
minevikuvormis, detailpla-
neering graniidikaevandu-
se ja pump-hüdroakumu-
latsioonijaama rajamiseks 
on algatatud. Vallavolikogu 
otsustel on enamasti pöör-
dumatu tagajärg, otsuste 
tegemine ju volikogu töö 
ongi. Piret Pintman-Hellaste 
tagasivaade Jõelähtme 
laatadele eelmisel Eesti ajal 
ajendas passaari traditsioo-
ni muistsel moel taas üles 
võtma. Vallas elab inimesi, 
kes mäletavad viimati 
1939. aastal toimunud 
passaari kui eilset päeva. 
Kihelkonnapäevade raames 
toimubki meelelahutuslik 
ja kohalikke ettevõtlikke 
inimesi tutvustav mess, 
kus kõik saavad kaasa lüüa. 
Olete oodatud 21. augustil 
Jõelähtme kiriku juurde. 

Kodulooliste 
juttude võistlus 
2010 kokkuvõte

Konkurss Kostivere Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks
Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
KOSTIVERE PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikoha täitmiseks
Direktori kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus haridusministri 26. 
augusti 2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifi katsiooninõuded” sätes-
tatud nõuetele; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; väga hea suhtlemis- ja 
koostööoskus; eesti keele oskus kõrgtasemel; arvutikasutamise oskus; õpi- ja 
otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus; autojuhiload (soovitatav).
Kandideerijal esitada: avaldus; elulookirjeldus (CV); ametikohale esitatud 
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; visioon kooli töö kor-
raldamisest ning arendamisest; muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad 
dokumendid. 
Dokumentide esitamise tähtaeg on 2. august 2010.
Dokumendid esitada Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil
Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa, märgusõnaga
“Kostivere Põhikooli direktori konkurss”.
Lisainformatsioon telefonil  60 54 882, 60 54 882,  60 54 859

Jõelähtme Vallavalitsus otsib oma kollektiivi lastekaitse- ja noorsootöö 
vanemspetsialisti
Töö kirjeldus: Jõelähtme Vallavalitsus võtab avalikku teenistusse lastekaitse- 
ja noorsootöö vanemspetsialisti, kelle tööülesanneteks on tegelemine valla 
laste ja noortega.
Nõudmised kandidaadile: sotsiaaltööalane kõrg- või eriharidus; eelnev 
töökogemus antud valdkonnas; avatus ja suhtlemisoskus; otsustus- ja vastu-
tusvõime; väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil; hea 
pingetaluvus; B-kategooria autojuhiload.
Pakume:  stabiilset palka; head meeskonda; erialast täiendkoolitust.
Kandideerijal esitada: avaldus; elulookirjeldus (CV).
Dokumendid esitada 05. augustiks 2010 Jõelähtme Vallavalitsuse aadressil:
Jõelähtme küla, Harjumaa 74202
märgusõnaga "Lastekaitse- ja noorsootöö vanemspetsialist".
Lisainformatsioon telefonil  605 4880 ja 605 4882.
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Lugeja kirjutabJõelähtme Vallavolikogu 10. istungi ülevaade
Valter Vilbaste Kaberneemest

Tõusu tee ja Küla tee Kaber-
neeme külas läbivad kinnistuid, 
mis on külaelanike eraomandis 
ja järjelikult on nad mõlemad 
erateed. Samas on mõlemal teel 
avalik funktsioon. Paljudele kü-
laelanikele on need teed ainu-
võimalikuks koduteeks. Valla-
valitsus nende teede ehitami-
se ja korrashoiuga ei tegelenud, 
välja arvatud talvise aja lume-
koristuskulud, mis vald on siis-
ki võtnud enda kanda. Tõu-
su tee ja Küla tee olid kasutusel 
ammu enne viimast maarefor-
mi, siis kui küla ei olnud veel ti-
heasustusala, kui külas oli ela-
nikke palju vähem ja kui siin te-
geleti veel kalapüügi ja loomapi-
damisega. Tõusu tee oli algselt 
kasutusel loomade karjamaa-
le ajamiseks. Kirovi-kalurikol-
hoos kohandas 1987. aastal tee 
selliselt, et seal oli võimalik ka 
kergemate transpordivahendi-
tega liikuda. Minu ja teiste kü-
laelanike pahameel teede kasu-
tuse osas on tingitud peamiselt 
sellest, et Jõelähtme vallavalit-
sus detailplaneeringute menet-
lemisel ja ehituslubade väljas-
tamisel ei arvesta elanike huvi-
sid. Arvestatakse ainult kinnis-
tuomanikega. Seetõttu on su-
letud läbipääsud randa ja likvi-
deeritud ühendustee Küla tee ja 
Rahvamaja tee vahel. Ühendus-
tee Küla teelt Rahvamaja teele 
oli varem põhiliseks autoteeks 
külast väljasõidul. Likvideeri-
tud on ka kunagine ühendus-
tee Küla tee ja Tõusu tee vahel. 
Maa-ameti kaardiserveris on 
põhikaardil mõlemad ühendus-
teed veel säilinud, teistel kaa-
rtidel on kajastatud juba prae-
gune olukord, kus ühendusteed 
on kadunud. Detailplaneerin-
gute menetlemisel on vald jät-
nud tähelepanuta, et planeeri-
misel tuleb arvestada võimali-
kult paljude ühiskonnaliikme-
te vajaduste ja huvidega. Olen 
külakoosolekutel, kus on viibi-
nud ka vallavalitsuse esindajad, 
rääkinud ka poolsaare lõpuosas 
Küla tee ühendamisest Kordo-
ni teega, et tekiks ringliiklus. 
Samuti olen nõudnud, et taas-
tataks ühendustee Küla tee ja 
Rahvamaja tee vahel. Samas ta-
hab aga vallavalitsus Küla teed 
ja Tõusu teed laiendada. Nii mi-
nule kui ka teistele külaelanike-
le on see vastuvõtmatu, sest tee-
de laius on kujunenud ajalooli-

selt, teed on 
ääristatud ki-
viaedadega. Tee-
de laiendamisega kaoks ranna-
külale iseloomulik olustik..

Vastab Vallavalitsuse 
maanõunik Ülo Laanemets

Maareformiseadus jõustus 
01.11.1991 a., mille alusel toimu-
nud maade tagastamised ja eras-
tamised jõudsid maakatastrisse 
alates 1994. aastast. Maade ta-
gastamine toimus endistes pii-
rides, koos teedega, nagu see oli 
ka enne 1940. aastat. 1999. aas-
ta lõpus jõustus teeseadus, mis 
kehtestas muu hulgas ka eratee 
avalikult kasutamise korra.

Alates üldplaneeringu keh-
testamisest 29.04.2003 ning sa-
mal aastal koostatud valla ava-
like teede registri kinnitami-
sest Jõelähtme Vallavolikogu 
30.11.2004 otsusega nr 149 tek-
kis võimalus ja seaduslik alus 
jätta suuremad külateed tagas-
tatavast maast välja. Siit ka aru-
saamatused avaliku kasutusega 
teede paiknemisest eramaadel. 
Olukorras, kus külatee on juba 
maareformi käigus erakinnistu 
koosseisu jäänud, on võimalik 
selle avalikus kasutamises kok-
ku leppida ainult kinnistuoma-
niku ja valla vahelise kokkulep-
pega (kas teelõik antakse valla-
le üle või sõlmitakse tee avaliku 
kasutuse leping).

03.02.2004 Jõelähtme Valla-
volikogu otsusega nr 74 alga-
tatud Kaberneeme küla teede-
võrgu ja infrastruktuuri teema-
planeering pidi selgitama kõiki 
osapooli kõige rohkem rahulda-
va lahenduse nii kommunikat-
sioonide kui teetrasside kulge-
mise osas kogu poolsaarel, seal-
hulgas ka pääsud kallasraja-
le (randa). Tänaseni on planee-
ring kehtestamata erimeelsus-
te ja kohalike elanike ning maa-
omanike vastuseisu tõttu pea-
miselt just eraomandisse kuu-
luvate külateede paiknemise ja 
kasutamise osas.

Probleemi lahendamiseks on 
vaja elanike ja kinnistuomanike 
mõistvat ja sallivat suhtumist. 
Kõiki asjaolusid arvestades on 
Jõelähtme Vallavalitsus loobu-
nud Kaberneeme küla ajaloolis-
te teede laiendamise plaanidest 
ning näeb ainuvõimaliku lahen-
dusena nii tee kui kommunikat-
sioonide mahutamist olemas-
olevate kiviaedade vahele välja-
kujunenud külatee piiridesse.

Ülevaate koostas 01.07.2010
Merike Metstak
Avalike suhete 
peaspetsialist 

Neeme Mudila ehitus 
viiakse edukalt lõpule

Vallavalitsus sai vallavoli-
kogult üksmeelse nõusoleku 
lasteaia Neeme Mudila ehi-
tuse lõpuleviimiseks. Arves-
tades Jõelähtme valla vaja-
dust lasteaiakohtade järele, 
toetati riiklikust regionaal-
sete investeeringutoetuste 
programmist projektitaot-
lust “Lasteaia Neeme Mudi-
la laiendus” 500 000 krooni-
ga. Ettenägelikult seisis ju-
ba lisaks nimetatud toetuse-
le Jõelähtme valla 2010. aas-
ta eelarves Neeme lasteaia 
investeeringute omafinant-
seerimise tarbeks rahali-
si vahendeid 750 000 krooni 
ulatuses. Neeme Mudila saa-
li ehitamisega on väga kiire, 
lasteaia laiendus peab val-
mima enne uue õppeaasta 
algust, seega hiljemalt 1. sep-
tembriks. Volikogu nõustus 
rahaliste kohustuste võtmi-
sega kuni 1,25 miljoni krooni 
ulatuses ning andis vallava-
litsusele loa sõlmida leping 
lasteaia Neeme Mudila juur-
deehituse püstitamiseks.

 
Rebala erikomisjoni 
vaheotsus protokolliti

Teemaplaneeringu “Reba-
la muinsuskaitseala asus-
tust ja maakasutust suuna-
vad tingimused” protesti-
de ja ettepanekute läbivaa-
tamise komisjoni vaheotsu-
ses märgiti, et kolmandikul 
Jõelähtme valla territooriu-
mist, valdavalt eraomandu-
ses olevatel maadel, on riik-
liku Rebala muinsuskaitse-
ala tõttu inimtegevus kam-
mitsetud. Avaliku huvi taga-
miseks maaomanikule keh-
testatud piirangutest tulene-
vaid keelde ja kohustusi riik 
aga ei kompenseeri. Samas 
on kahetsusväärne, et riik ei 
ole kaitseala arengusse su-
gugi mitte panustanud. 

Lähtudes eeltoodust ot-
sustati teha Vabariigi Valit-
susele järgmised ettepane-
kud:

• Määrata kaitseala valit-
seja ning tagada talle riik-
lik finantseerimine täistöö-
aja ulatuses koos haldusku-
ludega. 

• Algatada riiklik Rebala 
programm ja tagada selle rii-
gieelarveline finantseerimi-
ne. Programmi koosseisus 
rakendada toetusi, kompen-
satsioone ja hüvitusi kaitse-
ala eesmärkide täitmiseks, 
mille raames: 

a) kompenseeritakse ar-
hitektuursetest piirangutest 
tulenevad täiendavad kulud 
ehitamisel/renoveerimisel ja 
hoonete ekspluateerimisel;

b) toetatakse ja finantsee-
ritakse tegevusi kaitseala 
arendamiseks ja kaitseala 
igapäevaseks eesmärgipära-
seks hooldamiseks;

c) hüvitatakse ulatuslikust 
ehituskeelust tulenevad ku-
lud ja saamata jäänud tulud.

Pikaleveninud teemapla-
neeringu menetlemise prot-
sessi peatada pole võima-
lik, seiskunud protsess tu-
leb käivitada taas kord uue-
le ringile, alates avalikusta-
misest.

 
Tuletõrjeautod anti amet-
likult üle mittetulundu-
dühingutele

Vallavara võõrandamise 
otsustab alati volikogu. Jõe-
lähtme valla 7 päästeautot 
otsustati võõrandada tehni-
ka tegelikele kasutajatele ot-
sustuskorras ja tasuta, avali-
kest huvidest tulenevate ko-
hustuste (päästeteenistuse) 
täitmise tagamiseks alljärg-
nevalt: 

• mittetulundusühingu-
le Kaberneeme Klubi pääs-
te-alarmsõiduk SCANIA 
L80S 42 147 registreerimis-
numbriga 678 MBI ja pääs-
te-alarmsõiduk GAZ 66-01 
registreerimisnumbriga 573 
MAD;

• mittetulundusühingule 
Neeme Vabatahtlik Tuletõr-
je Selts pääste-alarmsõiduk 
GAZ 66, registreerimsnumb-
riga 936 AOI ja pääste-alarm-
sõiduk ZIL 130;

• mittetulundusühingule 
Kostivere Tuletõrje Selts veo-
auto GAZ AXZ30/53A-106A 
registreerimisnumbriga 871 
ALP ja veoauto GAZ 66 re-
gistreerimisnumbriga 325 
EMV.

 
Maardu lõunakarjäär ja 
asfalditehas 

Volikogu otsustas piken-
dada Maardu küla Maardu 
lõunakarjääri detailplanee-
ringu lähteülesannet, mis on 
algatatud OÜ Starhill taot-
luse alusel ca 280 ha suu-
rusele alale. Detailplanee-
ringu koostamise eesmär-
giks on endisele kaevandus-
alale maakondliku tähtsu-
sega puhkeala planeerimi-
ne, külgnevale alale krunti-
de kavandamine puhkeala-
ga haakuva ärilise tegevuse 
ning keskkonda mittehäiri-
va väiketootmise tarvis. Pla-
neeringu koostamise käigus 
on osutunud otstarbekaks 
laiendada detailplaneeringu 
ala ca 36 ha võrra ida suunas, 
kaasates alasse lisaks Maar-
du lõunakarjääri maaüksu-
sele Maardu lõunakarjääri 
ja Maardu–Raasiku maantee 
nr 11103 vahelisel alal paik-
nevad Aara kinnistu ja Ot-
sa kinnistu ning reformima-
ta riigimaa suurusega ca 5,8 
ha.

Seoses Tallinna–Narva Seoses Tallinna–Narva 
maantee ehitusegamaantee ehitusega lubati 
paigaldada Maardu lõuna-
karjääri ajutine asfalditehas. 
Selleks andis volikogu posi-
tiivse arvamuse AS Tallin-
na Teed välisõhu saasteloa 
taotluse kohta ehk nõustus 
saasteloa andmisega. Töö-
de teostamisel palub voliko-

gu arvestada, et asfaltsegude 
tootmise kompleksi tööaeg 
jääks ajavahemikku 06.00–
22.00 (v.a erakorraliselt um-
bes neli korda kuus öisel 
ajal). Jõelähtme vald saab 
teede hooldamiseks teatud 
hulga freesasfalti.

 
Maa ja planeeringud

Volikogu otsustas lubada 
vallavanemal sõlmida Jõe-
lähtme vallas Kaberneeme 
külas Jõelähtme valla maa-
üksusel Rahvamaja tee 352/3 
isikliku kasutusõiguse lepin-
gu Eesti Energia Võrguehi-
tuse AS kasuks elektriliini 
kaablitrassi rajamiseks, re-
montimiseks, hooldamiseks 
või muul viisil ekspluateeri-
miseks, mis on vajalik elekt-
ritrassi talituse tagamiseks. 

Volikogu otsustas jätka-
ta Jõelähtme valla Saha kü-
la Väike-Nurme detailpla-
neeringu koostamist üldpla-
neeringut muutva planee-
ringuna. Koostatava detail-
planeeringu eesmärgiks on 
olemasoleva maatulundus-
maa kinnistute sihtotstar-
be muutmise, hoonestusõi-
guse määramise ja jagamise 
väljaselgitamine. Planeerin-
guga lahendatakse juurde-
pääsud planeeritavale alale, 
tehnovõrkude varustus ning 
määratakse keskkonnakait-
selised abinõud.

Volikogu otsustas määra-
ta Ruu külas Märten Haave-
li omandisse kuuluva maa-
tulundusmaa sihtotstarbega 
2,71 ha suuruse Rehemänni 
kinnistust elamu teeninda-
miseks vajaliku 7126 m² suu-
rusega katastriüksuse siht-
otstarbeks elamumaa.

 
Maa taotlemine 
munitsipaalomandisse ja 
peremehetu vara

Volikogu otsustas taotleda 
Harju maavanemalt munit-
sipaalomandisse kolm maa-
üksust Jõelähtme vallas: 

• Manniva külas Pumba-
maja maaüksus sihtotstarbe-
ga tootmismaa (003; T) 100%:  
Jõelähtme valla volikogu ot-
sus 1. juuli 2010  nr 88.

• Kostivere alevikus Aru-
küla tee 5 maaüksus sihtots-
tarbega tootmismaa (003; T) 
100%; Jõelähtme valla voli-
kogu otsus 1. juuli 2010  nr 
89.

• Maardu külas küttehoid-
la maaüksus sihtotstarbega 
tootmismaa (003; T) 100%; 
Jõelähtme valla volikogu ot-
sus  1. juuli 2010  nr 90.

Volikogu otsustas tunnis-
tada peremehetuks puur-
kaev-pumbamaja asukoha-
ga Manniva küla, Jõeläht-
me vald, Harjumaa. Hoone-
te viimane teadaolev oma-
nik oli Tallinna Näidislinnu-
vabrik.

Samuti tunnistati pereme-
hetuks puurkaev, pumpla-
hoone ja veereservuaar asu-
kohaga Aruküla tee 5, Kosti-
vere alevik, Jõelähtme vald, 
Harjumaa. Hoonete viimane 

teadaolev omanik oli Tallin-
na Näidislinnuvabrik.

 
Volikogu algatas pump-
hüdroakumulatsioonijaa-
ma detailplaneeringu

Käesoleva otsusega on või-
malik tutvuda Jõelähtme 
Vallavalitsuses (Jõelähtme 
küla, 74202 Jõelähtme vald) 
tööpäeviti tööajal või elekt-
roonilise dokumendiregistri 
vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee. Lisainfo  www.
vool.ee

 
OÜ Jõelähtme Varahal-
dus põhikirja muutmise 
määrus. 

Otsustati muuta osaühin-
gu Jõelähtme Varahaldus 
põhikirja ja lugeda see keh-
tivaks järgmises redaktsioo-
nis: osaühingu miinimum-
kapitali suuruseks on kuus 
miljonit (6 000 000) Ees-
ti krooni. Osaühingu mak-
simumkapital on kaksküm-
mend neli miljonit (24 000 
000) Eesti krooni.

 Kõik otsused võeti vas-
tu ühehäälselt, välja arva-
tud üks – Jõelähtme Vallavo-
likogu 27.05.2008 otsuse nr 
354 ““Rebala muinsuskait-
seala turismitoote tervik-
kontseptsiooni ja väljaaren-
damise kava aastateks 2008–
2013” muutmine”, mille pu-
hul seitset poolthäält vastus-
tasid kolm vastuhääle and-
nud ja üks erapooletuks jää-
nud volikogu liige. Kuigi tu-
rismitoote kontseptsioo-
ni ei saa nurjunuks tunnis-
tada, peab paraku osa selle 
elluviimisest vald oma kan-
da võtma. Täiendavate raha-
liste vahendite puudumise 
olukorras ei suuda SA Reba-
la Fond kavandatut iseseis-
valt täies mahus realiseeri-
da. Siiski otsustati lubada SA 
Rebala Fondil kasutada val-
la ja SA Rebala Fondi vahel 
09.07.2008 sõlmitud lepin-
gu järgselt eraldatud sihtfi-
nantseeringu jääki summas 
126 100 krooni põhikirjalis-
te tegevuste finantseerimi-
seks. Vallavalitsuse tellimu-
sel EAS-i toel valminud töö 
“Rebala muinsuskaitseala 
turismitoote väljaarendami-
se kava koostamine” töötas 
välja turismitoodete – Eesti 
esiajaloo keskus-muuseum, 
Kostivere mõisa kultuuri- 
ja konverentsikeskus, Jäga-
la-Joa loodusharidus-puh-
kekeskus – väljaarendamise 
aastateks 2008–2013.

 
Volikogu komisjonide töö 

korraldust täpsustati valla-
volikogu arengu- ja rahan-
duskomisjoni liikmete ar-
vu ja koosseisu osas. Jõeläht-
me Vallavolikogu arengu- ja 
rahanduskomisjoni koos-
seisust arvati välja Toomas 
Kümmel, Iris Roosimägi ja 
Maido Pajo. Uuteks vallavo-
likogu arengu- ja rahandus-
komisjoni liikmeteks kinni-
tati Toomas Laanejõe ja Kai 
Rimmel.
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Kaberneemes ollakse 
hädas ülbete suvitajatega

Kui enamikule toob suvine 
puhkamine rõõmu ja lusti, siis 
mitmel pool kohalikele elanike-
le sageli hoopiski meelehärmi. 

Nii on Kaberneeme rahvas 
püsti hädas tuhandete suvitaja-
tega, kes püüavad ilmtingimata 
auto võimalikult vee äärde saa-
da ja ummistavad ümbruskon-
na teed ja läbipääsud. Kohalik 

elanik Meelis Välk ütles, et vä-
hemasti politseipatrull võiks 
tulla toimuvat kontrollima. Vii-
mase kuu jooksul on tema ja 
teisedki kohalikud helistanud, 
kuid korravalvurid pole reagee-
rinud. “Kõik pargivad,” põhjen-
das suvitaja Helen, miks ta reeg-
litest ei hooli. Rannas oli prob-
leeme veelgi. Näiteks jäi TV3 
kaamerate ette lõke, mida kee-
gi ei jälginud. Metsaveeres oli ka 
hunnik prügi.
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Parimate koolivaheaeg algas Neeme laagris

Tibu, tibu, tip, tip, tip...

Kersti Lepik võitis Eesti valdade XVIII suvemängudel 100 ja 400 meetri jooksu

Tänuavaldus 
Kostivere õpetajatele

KOSTIVERE 
PÕHIKOOLI 
9. KLASSI 
LÕPETAJAD

LOO KESKKOOLI 
9. KLASSI 
LÕPETAJAD

LOO KESKKOOLI 
12. KLASSI 
LÕPETAJAD

NEEME ALGKOOLI 
6. KLASSI 
LÕPETAJAD

LÕÕPETAJAD

LOO KESKKKOOL

õpetaja Toomas Känd 
1 Brit Ainsaar
2 Airi Aston
3 Eili Lusti
4 Jana Mitrofanova
5 Steven Murekas
6 Pille-Riin Pipar
7 André Purve
8 Tom Suhov

LÕÕPEETTAAJJAADD

LOO KESKKOOOLI

9.a klass 
õpetaja Piret Parve
1 Aasaru, Anette
2 Braks, Lauren
3 Gruntal, Richard Hawler
4 Hansson, Mai-Liis
5 Hiis, Alari
6 Kalberg, Tairi
7 Kikkas, Steven 
8 Kolk, Karoli Helia
9 Lõhmus, Merike
10 Paimla, Silver
11 Piht, Triinu
12 Rekkaro, Kristo
13 Rästa, Jürmo
14 Sondberg, Getter
15 Trumm, Egert
16 Viikman, Mari

9.b klass
õpetaja Ülle Laas
1 Drozdova, Jelena
2 Kenk, Ken
3 Klimov, Ainar
4 Kreintal, Karol
5 Kukebal, Johannes
6 Lilleorg, Juhan
7 Mägi, Raimo
8 Pajula, Indrek
9 Pajula, Käti
10 Pohlak, Ander
11 Raasuke, Siim
12 Teinlum, Mario
13 Tiitso, Keidy
14 Tukia, Marilin
15 Tõnisson, Al. Gustav
16 Vares, Henri Martin

LÕÕPEETTAAJJAADD

NEEME ALGKKO

12. klass
õpetaja Piret Kalmus
1 Aasaru, Aleks
2 Edovald, Elyca
3 Harak, Mirjam
4 Kaaret, Kaidi
5 Kaldma, Tanel
6 Klettenberg, Taniel
7 Pira, Heleri
8 Puusepp, Kristel
9 Sepp, Jaanika
10 Timofejev, Artur
11 Tobbi, Liivi
12 Tukia, Krislin
13 Vaab, Kauri
14 Valk, Marja-Liisa

LLÕÕPPEETTAAJJAADD
õpetaja Kärt Toompuu 
1 Fred Richard Saueauk
2 Aleks-Andži Morozov

Tiina Kaasik
Karin Harju

Kostivere Põhikooli 101 
õpilasest lõpetas 2009/10. 
õppeaasta väga heade ja 
heade tulemustega 45.

Tublid õppurid said pinge-
lise vaimutöö eest preemiaks 
kaks lõõgastavat laagripäeva 
Neemes. Niisugust võimalust 
väsitava kooliaasta lõpetami-
seks ja suvepuhkuse alusta-
miseks pakkus koolile Root-
sis elav proua Helena Trolle, 

kes on juba 15 aastat aidanud 
eestlasi läbi mitmete ühingu-
te ja projektide. Proua Hele-
na rahaline abi jõudis meie-
ni kooli hoolekogu aseesime-
he ja lapsevanema Kaili Raa-
matu kaudu.

Laagripäevade kavasse 
kuulusid mitmed huvitavad 
ettevõtmised. Kuigi esimese 
päeva hommikune vihm meid 
veidi hirmutas, jäi sadu siis-
ki orienteerumismängu ajaks 
järele ning kõik võistkonnad 
läbisid T. Lauteri korraldatud 
võistluse edukalt. Ühtlasi oli 
see esimene tutvus Neeme ja 

selle ümbrusega. Õhtupooli-
ku aitas teatrimängudega si-
sustada M. Kahu. Neeme koo-
limaja esisel muruväljakul oli 
avar tegevusväli ning võima-
lus end igati välja elada.

Pärast õhtusööki saabus 
Sandri isa tulehakatisega 
ning kõik võtsid suuna Uitru 
mereäärsele lõkkeplatsile. 
Lapsed olid väga aktiivsed, 
abivalmid ning optimistli-
kud, kuid lõket seekord süü-
data ei õnnestunudki, sest 
tikud ja süütematerjal lõp-
pesid kahjuks enne otsa. 
Nautisime siis lihtsalt värs-

ket mereõhku ja päikeseloo-
jangut.

Öö Neeme koolimajas möö-
dus eriliste vahejuhtumiteta, 
kuigi nii mõnigi lootis pastee-
rimisaktsiooni läbi viia ja öö 
otsa üleval olla. Kell kaks oli 
aga majas täielik vaikus ja vii-
masedki unetud uinunud.

Teise päeva hommikupoo-
likul oli lühike matk Neeme 
algkooli juhataja Karin Soo-
salu saatel. Eriti meeldis laag-
rilistele külaskäik Neeme Mu-
dilasse. Nii mõnigi oleks taht-
nud veel lasteaiaealine olla.

Veel kord leidis kinnitust 

tõsiasi, et polegi tarvis kau-
gele elamusi otsima minna. 
Ka oma kodukohas leidub 
paiku ning võimalusi, kus 
mõnusalt aega veeta ning ko-
duvalla teiste koolidega su-
helda.

Tihedate ja sisukate laag-
ripäevade eest oleme tänu 
võlgu Getryni emale-isale, 
Sandri isale, Emma ja Kree-
da emale, Neeme kooli juha-
tajale Karin Soosalule, Tõ-
nu Lauterile, Merike Kahu-
le, Vana Kala Kõrtsi kokkade-
le, bussijuht Taivo Haavlile ja 
muidugi kõigile lastele.

Irja Kingsepp
Kostivere Põhikooli 
ajaloo õpetaja

Meie loeme tibusid ke-
vadel. See tähendab, et lõ-
petame klassi, anname aru 
oma tööst ja tegemistest, 
plaanime suvekoolitusi ja 
otsapidi järgmist õppeaas-
tatki. 

Ajaloohuvilise õpilase aas-
tasse mahub peale koolitun-
dide veel konkursse ja eri tee-
madel kirjutatud uurimis-
töid. Auhindu jagub arvutist 

ja fotoaparaadist alates lausa 
presidendi tänukirjani. Ma-
rijell Niinepuu uuris Jäga-
la mõisa ja sõjaväeosa ajalu-
gu, esines ettekandega Har-
jumaa õpilaste kodu-uurimi-
se konverentsil Jüri Gümnaa-
siumis.

Tore on koostööd teha Re-
bala muuseumi ja Triin Ää-
rismaaga. Tema külastas ko-
dulooringi ja eesti ajaloo tun-
di, rääkis muuseumi õpitu-
bade plaanidest. Muuseumi-
ööl oli huvitav lugusid vesta-
kuulata, sorida fotoarhiivis 
ja ilma tikuta tuld süüdata. 
Õpetlik oli ekskursioon möö-

da koduvalda. Kahjuks on 
puhkepäevadel toimuvatel 
üritustel õpilaste osalus pe-
rest sõltuv. Kutsun üles vane-
maid koos lastega puhkepäe-
vi veetma oma vallas. Meil 
on palju võimalusi ja tihti on 
need ka osalejatele tasuta.

Koostöös Loo kooliga oli 
võimalus kohtuda tolli- ja 
maksuametnikega ja Bang-
ladeshi külalistelt kauge 
maa kohta teavet saada. Ma-
re Treiberg vahendas reisi-
muljeid Indiast, näitas foto-
sid lõunamaistest taimedest 
ja tutvustas kaasatoodud 
maitseaineid. Kostivere mõi-

samängus osaledes ja vana-
aegset pulgamängu mängi-
des said III, V ja VI klassi õpi-
lased koolistressi maandada 
ja juurde ka teadmisi mõisa-
töödest, samuti koostada vi-
siooni mõisa tulevikust.

Jõelähtme kirikuõpeta-
ja Margus Kirja juhatas sis-
se “Teeliste kiriku” projek-
ti. Esimeses õppetunnis näi-
tas Triin videofilmi, kus sai 
näha haruldasi kaadreid Re-
bala muinasmaastikust. Jõe-
lähtme kirikus roniti võlvide 
peale ja imestati, et need vaa-
tamata auväärsele vanusele 
ikka veel vastu peavad. Suve-

puhkuse ajal osalevad V–VIII 
klasside õpilased selles pro-
jektis ja saavad esimesed gii-
ditöö kogemused.

Ekskursioonil Rakvere lin-
nusesse kogesime VI ja VII 
klassiga omal nahal keskaja 
hõngu, ajastu lõhnu ja õudu-
sigi. 

Kokku sai tore loetelu või-
malustest, kuid neist osasaa-
mine eeldab kaasalöömist 
ja kodust väljatulekut. Tä-
nan kõiki koostöö eest! Head 
suvepuhkust sulle, aktiiv-
ne õpilane, kes sa enda, oma 
kaasõpilaste ja õpetaja töö-
aasta huvitavaks teed! 

KKKeerrsttii LLeeepppiiikkk vvõõõiittiiss EEeessttii vvaallddaaddee XXVVIIIIII ssuuvveemmäänngguuddeell 110000 jjaa 440000 mmeeeettrrii jjooookkssuu
Eesti maaspordimän-

gud said alguse 1959. aas-
tal, kui 1.–5. augustini 
korraldati Pärnus Eesti I 
maaspordimängud (MSM). 

Kavas oli kergejõustik, 
jalgrattasport, klassikaline 
maadlus, sportlik võimle-
mine, ujumine, laskesport, 

jahilaskmine, ratsasport, 
võrkpall, korvpall, jalgpall, 
mootorisport ja kaasaegne 
kolmevõistlus.

Eesti valdade XVIII suve-
mängud toimusid 26.–27. 
juunil Türil. Mängude pa-
rimaks osutus paljukordne 
võitja Tartu vald, kes edes-
tas võõrustajaid üldkokku-
võttes ainult kahe punktiga, 

kolmandaks tuli Kiili vald. 
Väikestest, kuni 2000 ela-
nikuga valdadest olid pa-
remad Kernu, Mäetaguse ja 
Juuru.

Ligi 400 osavõtjaga kerge-
jõustikuvõistlustel esindas 
Jõelähtme valda naiste 45+ 
vanusegrupis Kersti Lepik, 
kes võitis nii 100 kui ka 400 
meetri jooksu. Palju õnne!

Kergejõustikuvõistlusest 
võttis osa 39 valda, Jõeläht-
me vald jäi 50 punktiga 29. 
kohale. Võistkondlikult või-
tis Tartu, orienteerumise 
Türi, jalgrattakrossi Rak-
ke, köieveos oli parim Juu-
ru ning mälumängus Kadri-
na. Meeste võrkpalliturnii-
ril tuli 34 võistkonna hul-
gast esimeseks Kiili ning 

naiste võrkpallis konkuree-
rinud 26 võistkonna seast 
oli parim Audru. Eesti val-
dade XVIII suvemängudel 
osales kokku 1348 sportlast 
63 vallast.  

Suvemängud korraldas 
Eestimaa Spordiliit Jõud 
koostöös Türi Vallavalitsu-
se, Türi Spordiklubide Liidu 
ja Järvamaa Spordiliiduga.

KKoossttiivveerree õõppeettaajjatele
Steven Murekase vanaema 

Mul oli meeldiv ja südantsoojendav kuulda nii 
palju ilusaid sõnu, mis te oma õpilastele kaasa 
andsite. Tahan südamest tänada kogu kooliperet, 
kes ei ole kunagi paljuks pidanud anda õpilastele 
konsultatsioone selle eest tasu nõudmata, kui vaid 
õpilane seda vajas ja palus. Tahan tänada ka lõpe-
tajate klassijuhatajat, kes oli poistele – eriti neile, 
kel puudus isa – väga suureks isiklikuks eeskujuks. 
Aitäh, Toomas Känd!

Jätkugu ka edaspidi teil kõigil samapalju jõudu 
ja järjekindlust oma töös. Loodan, et ka Jõeläht-
me Vallavalitsus on aru saanud, et Kostivere kooli 
õpetajad on parimad. Sügav lugupidamine teile. 

Supleja kirjutab
Viimaste nädalate kuuma ilma 

on olnud raske taluda nii inimestel 
kui ka loomadel. On täiesti mõis-
tetav lemmiklooma omanike mu-
re oma hoolealuste pärast. Kuid 
siiski…

Loo alevikus on aastakümneid 
olnud Pirita jões väike supluskoht, 
mis ei ole avalikuks rannaks küll 
tunnistatud, kuid mida on valla 
abiga ja alevikurahva jõududega  
viimastel aastatel oluliselt korras-

tatud. Jõe kaldalt on niidetud hein, 
on toodud liiva ja raiutud võsa. Ku-
na jõgi ei ole selles kohas eriti sü-
gav, siis on see sobilik koht suplu-
seks nii lastele kui ka täiskasva-
nutele. Kahjuks on selle koha leid-
nud oma lemmikute ujutamiseks 
ka koeraomanikud. Kõik loomad, 
eriti aga koerad, on väga toredad. 
Siiski ei ole eriti meeldiv nendega 
koos vees sulistada. Kuigi rannal 
ei ole keelavaid märke ja jõe vool 

viib kindlasti kõik 
koerakarvad alla-
voolu mere poole, soo-
vitaks koeraomanikel siiski kasu-
tada lemmiku ujutamiseks sup-
luskohast allvoolu jäävat ala. Pa-
luks lemmikute omanikelt mõist-
vamat suhtumist kui see väljaütle-
mine, et kuna tegemist ei ole ava-
liku rannaga, siis kellele ei meeldi 
koertega koos ujuda, mingu Pirita 
randa, kus koerad on keelatud.

Töötus väheneb 31.01.10  28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10

Jõelähtme vald 320 330 336 324 318 299

EESTI 91239 93802 95087 91668 85860 81050
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneerin-
gu avalik väljapanek:

1. Kallavere küla Martini Kallavere küla Martini 
maaüksusemaaüksuse detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 
2. augustist kuni  30. augusti-
ni 2010. Planeeritava ala suu-
rus on 3,4 ha. Planeeringuala 
paikneb hajaasustuses Reba-
la muinsuskaitsealal. Üldpla-
neeringujärgne maakasutu-
se juhtotstarve alal on loodus-
lik ala, mets. Detailplanee-
ring teeb ettepaneku üldpla-
neeringu muutmiseks ning 
olemasoleva tiheasustusala 
laiendamiseks. Planeeringu-
ga tehakse ettepanek jaga-
da maatulundusmaa sihtots-
tarbega Martini kinnistu nel-
jaks elamumaa krundiks suu-
rustega 7000 m2 ja enam ning 
kolmeks transpordimaa krun-
diks, millest kaks krunti an-
takse üle vallale ja üks jääb 
eraomandisse. 

2. Neeme küla Holmi 2. Neeme küla Holmi 
1 maaüksuse1 maaüksuse detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 
2. augustist kuni 30. augusti-
ni 2010. Planeeritava ala suu-
rus on  5867 m2. Detailplanee-
ring teeb ettepaneku üldpla-
neeringu muutmiseks moo-
dustavate elamumaa krunti-
de suuruste osas. Planeerin-
guga tehakse ettepanek jaga-
da elamumaa sihtotstarbega 
Holmi 1 maaüksus kolmeks 
elamumaa krundiks suurus-
tega 1851 m2, 1757 m2 ja 1523 
m2 ning üheks teemaa krun-
diks, mis jääb erateena era-
omandisse.

3. Koogi küla Jõenurme 3. Koogi küla Jõenurme 
maaüksusemaaüksuse detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 
2. augustist kuni 16. augustini 
2010. Planeeritava ala suurus 
on 1,03 ha. Planeeringuga te-
hakse ettepanek jagada maa-
tulundusmaa sihtotstarbega 
Jõenurme maaüksus kaheks 
elamumaa krundiks suuruste-
ga 7030 m2 ja 3000 m2. Planee-
ringuga lahendatakse juurde-
pääsud planeeritavale alale, 
varustatus tehnovõrkudega 
ning määratakse keskkonna-
kaitselised abinõud.

 
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).

4. Uusküla küla, Klaukse 1, 4. Uusküla küla, Klaukse 1, 
Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, 
Nuudi tee 75 raudteed, Nuu-Nuudi tee 75 raudteed, Nuu-
di tee lõik 1 ja Muuga sadam di tee lõik 1 ja Muuga sadam 
3R kinnistute ja lähiala3R kinnistute ja lähiala detail-
planeeringu avalik väljapa-
nek toimub 2. augustist kuni 
16. augustini 2010 Jõelähtme 
vallamajas maa-, ehitus- ja 
kommunaalosakonnas töö-
ajal esmaspäeval, teisipäeval 
ja neljapäeval kell 8.00–17.00, 
kolmapäeval 8.00–18.00, Muu-
ga sadama peahoones (Maar-

du tee 57, Maardu linn) V kor-
ruse toas nr 503 tööpäeva-
del kell 8.00–11.00 ja 13.00–
16.00 ning Jõelähtme valla ko-
dulehel (www.joelahtme.ee). 
Detailplaneeringu koostami-
se eesmärgiks on olemasole-
vate kinnistute sihtotstarbe 
osaline muutmine, ehitusõi-
guse ulatuse ja hoonestustin-
gimuste määramine, vedel-
gaasiterminali ja vedelgaasi-
terminali ja eelnevalt planee-
ritud sadamakai vahelise to-
rujuhtme rajamise võimalus-
te väljaselgitamine. Planeeri-
tava ala suurus on ca 21,5 ha 
ja see paikneb Muuga sadama 
idaosas.

Detailplaneeringu avaliku 
arutelu tulemus:

28. juunil 2010 kell 14.00 toi-
mus Kostiranna küla Knuu-
di kinnistu detailplaneeringu 
avalik arutelu. Avalikul arute-
lul jäi lahendamata üks vastu-
väide. (Naaberkinnistu oma-
nik ei ole nõus uue juurdepää-
sutee lahendusega, mis näeb 
ette olemasoleva Hindreku 
tee likvideerimise.)

Jõelähtme Vallavolikogu 
on algatanud järgmised 
detailplaneeringud:
1.1. Jõelähtme Vallavalitsus võt-
tis 01.07.2010 vastu korralduse 
nr 319 “Vandjala küla Metsava-
hi maaüksuse (24504:008:0856) 
detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine” sihtotstarve – 
maatulundusmaa. Planeeri-
tava ala suurus on ca 1,2 ha. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on olemasoleva maatulun-
dusmaa kinnistusihtotstarbe 
muutmise ja jagamise võima-
luste väljaselgitamine ning 
elamumaa kruntide moodus-
tamine. Taotluse kohaselt 
soovitakse antud maaüksuse 
jagamist kolmeks elamumaa 
krundiks. Planeeringuga la-
hendatakse juurdepääsud pla-
neeritavale alale, tehnovõrku-
de varustus ning määratakse 
keskkonnakaitselised abinõud. 
2.2. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 01.07.2010 vastu otsuse 
nr 82 “Jõelähtme valla Uusküla 
külas pump-hüdroakumulat-
sioonelektrijaama detailpla-
neeringu koostamise algatami-
ne, lähteülesande kinnitamine 
ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamine”. 
Planeeritava ala suurus on ca 
11,2 ha. Detailplaneeringu ees-
märk on pump-hüdroakumu-
latsioonelektrijaama rajamise 
võimaluste selgitamine, ehi-
tusõiguse ulatuse ja hoones-
tustingimuste, veehaarde ja 
pump-hüdroakumulatsioone-
lektrijaama vahelise tunneli ja 
maa-aluste mahutite rajamise 
võimaluste väljaselgitamine 
ning tingimuste määramine. 
Planeeringuga lahendatakse 
ka tehnovõrkude varustus ning 
määratakse keskkonnakaitseli-
sed abinõud.
Taotluse ja selle lisade kohaselt 
soovitakse ca 500 m sügavusele 
graniidimassiivi rajada mahu-
tid, millesse Muuga lahte ka-
vandatud rajatavast veehaar-
dest suunatakse läbi turbiinide 
merevesi ning toodetakse see-
läbi elektrit. Detailplaneeringu 
algatamise taotluse kohaselt 
jääb taotletava PHAJ kogu-

võimsus alla 500 MW. 
3.3. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 17.12.2002 vastu otsuse 
nr 553 “Maardu küla Maardu 
lõunakarjääri detailplanee-
ringu koostamise algatamine 
ja lähteülesande kinnitami-
ne”. Vastavalt Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 13 lõikele 11 
on Jõelähtme Vallavalitsuse 
17.12.2002. a korraldusega nr 
553 kinnitatud lähteülesanne 
kaotanud kehtivuse. Tulene-
valt eeltoodust võttis Jõeläht-
me Vallavolikogu 01.07.2010 
vastu otsuse nr 81 “Maardu 
küla Maardu lõunakarjääri 
ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmi-
ne”. Jõelähtme valla üldpla-
neeringu kohaselt paikneb 
planeeritav maa-ala hajaasus-
tuses, üldplaneeringujärgne 
maakasutuse juhtotstarve 
on osaliselt üldmaa, osaliselt 
määratlemata sihtotstarbega 
maa,osaliselt karjääride maa-
ala. Planeeringu ala suurus on 
ca 316 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on 
endisele kaevandusalale maa-
kondliku tähtsusega puhkeala 
planeerimine, külgnevale alale 
kruntide kavandamine puh-
kealaga haakuva tegevuse või 
keskkonda mittehäiriva toot-
mise tarvis.
4.4. Jõelähtme Vallavalitsuse 
31.01.2007. a korraldusega nr 
57 on algatatud ning kinnita-
tud detailplaneeringu lähte-
ülesanne Ruu küla Tirisaare 
maaüksusele. Vastavalt Jõe-
lähtme valla ehitusmääruse 
§ 13 lõikele 11 on Jõelähtme 
Vallavalitsuse 31.01.2007. a 
korraldusega nr 57 kinnitatud 
lähteülesanne kaotanud keh-
tivuse. Tulenevalt eeltoodust 
võttis Jõelähtme Vallavolikogu 
27.01.2009 vastu otsuse nr 460 
“Ruu küla Tirisaare maaüksuse 
detailplaneeringu lähteülesan-
de kinnitamine ning keskkon-
namõju strateegilise hindami-
se algatamine” (katastritunnus 
24504:008:0665), sihtotstarve 
– maatulundusmaa, planee-
ritava ala suurus on ca 16 ha, 
eesmärgiks on olemasoleva 
maatulundusmaa kinnistule 
elamumaakruntide planeeri-
mine hajaasustuse põhimõt-
tel. Planeeringuga määratakse 
elamumaa kruntidele ehitus-
õiguse ulatus ja hoonestus-
tingimused. Planeeringuga 
lahendatakse juurdepääsud 
planeeritavatele kruntidele. 
5.5. Jõelähtme Vallavalitsus al-
gatas 12.04.2006 korraldusega 
nr 472 Ihasalu küla Näpiste V 
maaüksuse detailplaneerin-
gu. Vastavalt Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 13 lõikele 11 
on Jõelähtme Vallavalitsuse 
12.04.2006 korraldusega nr 472 
kinnitatud lähteülesanne kao-
tanud kehtivuse. Tulenevalt 
eeltoodust võttis Jõelähtme 
Vallavalitsus 17.06.2010 vastu 
korralduse nr 295 “Ihasalu küla 
Näpiste V maaüksuse detail-
planeeringu lähteülesande 
kinnitamine” (katastritunnus 
24505:001:0511), sihtotstarve 
– osaliselt maatulundusmaa, 
osaliselt elamumaa, planee-
ritava ala suurus on 9,92 ha. 
Planeeringuga kavandatakse 
pereelamukrundid üldpla-
neeringus ette nähtud väike-
elamute alale. Planeeringuga 

määratakse elamumaa krun-
tidele ehitusõiguse ulatus, 
hoonestustingimused ning la-
hendatakse juurdepääsud pla-
neeritavatele kruntidele. 
6.6. Jõelähtme Vallavalitsus al-
gatas 27.02.2006 korraldusega 
nr 363 Liivamäe küla Kärsa ja 
Peetri kinnistute detailplanee-
ringu. Vastavalt Jõelähtme val-
la ehitusmääruse § 13 lõikele 
11 on Jõelähtme Vallavalitsu-
se 27.02.2006 korraldusega nr 
363 kinnitatud lähteülesanne 
kaotanud kehtivuse. Tulene-
valt eeltoodust võttis Jõeläht-
me Vallavalitsus 17.02.2009 
vastu otsuse nr 463 “Liivamäe 
küla Kärsa ja Peetri kinnistu-
te detailplaneeringu lähte-
ülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise mittealgatamine” 
(katastritunnused 24504:003:0854; 
24504:003:0361), sihtotstarve 
– maatulundusmaa, planee-
ritava ala suurus on 16,3 ha. 
Planeeringu eesmärgiks on 
olemasoleva maatulundusmaa 
kinnistule elamumaa kruntide 
planeerimine. Planeeringuga 
määratakse elamumaa krun-
tidele ehitusõiguse ulatus, 
hoonestustingimused ning la-
hendatakse juurdepääsud pla-
neeritavatele kruntidele. 
7. 7. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 30.11.2009 vastu otsuse 
nr 24 “Maardu küla Keskvälja 
maaüksuse detailplaneeringu 
koostamise algatamine, läh-
teülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmi-
ne”.
Jõelähtme Vallavolikogu ot-
susega jäeti algatamata stra-
teegiline keskkonnamõjude 
hindamine Maardu küla Kesk-
välja maaüksuse (katastritun-
nus 24504:003:0418) detailpla-
neeringule.
Planeeritava ala suurus on 5,00 
ha. Planeeringu eesmärgiks on 
olemasoleva maatulundusmaa 
kinnistu sihtotstarbe muutmi-
se ja jagamise väljaselgitamine 
ning määramine, keskkonna- 
ja muinsuskaitseliste abinõude 
määramine ning juurdepääsu 
lahendamine.
Keskkonnamõju strateegilist 
hindamist korraldatakse stra-
teegilise planeerimisdoku-
mendi koostamise käigus enne 
strateegilise planeerimisdoku-
mendi kehtestamist.
Jõelähtme Vallavalitsus, lähtu-
des keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 2 lg 2, § 31, § 32 lg 
1, § 35 lg 5 ja olles tutvunud 
Jõelähtme valla Maardu küla 
Keskvälja maaüksuse detail-
planeeringuga ning arvestades, 
et EELIS andmebaasi kohaselt 
(17.09.2009 seisuga) planee-
ringualal ja selle lähiümbruses 
ei paikne Natura 2000 võr-
gustiku alasid, kaitsealasid, 
hoiualasid, püsielupaikasid, 
kaitstavate liikide elupaikasid 
või kaitstavaid looduse üksik-
objekte. Tagamaks piirkonna 
kvaliteetset arengut ning maa-
alale hajaasustusele vastavat 
hoonestusstruktuuri, võima-
likke tegevusi detailiplaneeri-
taval alal. Arvestades tegevuse 
mõju võimalikkust, kestust, 
sagedust ja pöörduvust selle 
lähiümbruse keskkonnatingi-
mustele, ohtu inimese tervise-
le või keskkonnale, õnnetuste 
esinemise võimalikkust, mõju 
suurust ja ruumilist ulatust, 

eeldatavat mõju ala väärtuse-
le ja tundlikkusele, mõju kul-
tuuripärandile ja intensiivset 
maakasutust, eeldatavat mõju 
elanikkonnale, looduskesk-
konna vastupanuvõimet ja 
mõju looduskaitsealadele, jäe-
takse algatamata strateegilise 
keskkonnamõju hindamine. 
Kavandatud tegevus ei avalda 
olulist mõju keskkonnale ning 
ei põhjusta keskkonnas pöör-
dumatuid muudatusi.
.
Loo asula ühisveeva-
rustus- ja kanalisatsioo-
nisüsteemi rekonst-
rueerimis-ehitustööde 
teostamiseks on ehitus-
lepingud sõlmitud.

EL Ühtekuuluvusfondist kaasra-
hastatava Jõelähtme valla Loo 
ja Iru asula ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi kaas-
ajastamise projekti elluviimisel 
on jõutud olulise tähiseni – le-
pingud on sõlmitud vee- ja kana-
lisatsioonitorustike rekonstruee-
rimis-ehitustööde elluviimiseks 
nii Loo asulas kui ka Iru külas, aga 
samuti ka omanikujärelevalve 
teostamiseks.
Tööde ja teenuste tellijaks on 
Jõelähtme vallale kuuluv OÜ Loo 
Vesi.

Loo asulas hakkab ehitustöid läbi 
viima ehitusfi rma Nordecon Infra 
AS. Tööde lepinguline rahaline 
maht on 27 305 397 krooni (ilma 
käibemaksuta). Selle summa eest 
ehitatakse-rekonstrueeritakse 
Loo alevikus ca 10,3 km nii vee- 
kui ka kanalisatsioonitorustikke 
ning 0,9 km sadeveekanalisat-
siooni. Lisaks paigaldatakse-re-
konstrueeritakse kaks reovee 
ülepumplat.
Iru küla vee- ja kanalisatsioonito-
rustike ehitustöid hakkab teos-
tama konsortsium Arco Ehitus 
OÜ – Wesico Project OÜ. Iru külas 
kuulub ehitamisele-rekonstruee-
rimisele ca 4,5 km veetorustikke, 
ca 5,6 km kanalisatsioonitorus-
tikke ning paigaldamisele 3 reo-
vee ülepumplat. Tööde lepinguli-
ne rahaline maht on 11 633 513 
krooni (ilma käibemaksuta).
Omanikujärelevalvet ja FIDIC in-
seneriteenust mõlema ehitusle-
pingu üle hakkab osutama kon-
sortsium koosseisus Infragate 
Eesti AS, Tallinna Linnaehituse AS 
ja AS Taalri Varahaldus. Teenusle-
pingu maht on 1 977 676 krooni 
(ilma käibemaksuta).
Kõik ehitustööd peavad olema 
lõpetatud 2011. aasta sügistal-
veks.

Ranno Mellis
projektijuht

Kodukaunistamise 
Harjumaa Kogu selgitas
konkursi “Kaunis Eesti kodu” raa-
mes välja omavalitsuste poolt 
esitatud kauneimad objektid 
kategooriates “Eramud ja korrus-
majad”, “Maakodud” ning “Ühis-
kondlikud hooned ja ettevõtted”. 
Maakondlikule konkursile esitas 

12 omavalitsust kokku 9 eramut 
või korruselamut, 7 maakodu ja 
5 ühiskondlikku hoonet või ette-
võtet. Maakodude hulgast tun-
nistati võitjaks perekond Reitami 
Tiigari talu Maidla külas Saue 
vallas. Järgnesid perekond Hein-
maa Mesila talu Jõelähtme valla 
Jõelähtme külas ning perekond 
Kauli Marja talu Anija valla Vene-
küla külas.
.

Lugeja kirjutab
Kurb lugu Savirannast
Õhtul suvilasse tulles saime 
teada, et neljapäeva öösel (8. 
juulil) oli ühe suvila all rebas-
te pere rünnanud kassiperet. 
Isakass naabersuvilast kaitses 
poegi ja kaasat väga vapralt. 
Hirmuga on kassipere laiali 
jooksnud. Nüüd hakkavad nad 
tasapisi end taas näole andma. 
Emakassi ja kolme poega olen 
näinud eri kohtades. Aga isa-
kass ja üks kassipoeg on jäljetult 
kadunud. Tõenäoliselt lange-
sid ebavõrdses võitluses rebas-
te saagiks. Selle kassiperega on 
üldse kurb lugu. Emakassi jät-
tis maha pere, kes müüs oma 
maja ära. Möödunud aastal tõi 
ta kaks pesakonda. Neid kassi-
poegi on nüüd paljudes suvila-
tes. Viimase sügisese kassipoja 
viis kassiema ise ühte suvilasse 
auto alla. Perenaisel polnud 
südant jätta teda külma kätte, 
meelitas ta tuppa ja nüüd on 
kassipojast saanud taksikoera 
parim sõber.
Sel suvel on jälle neli ilusat 
kassipoega oma saatust oota-
mas. Kuna keegi suvilaelani-
kest enam kassipoegi ei taha, 
peab need koos emaga looma-
de varjupaika viima, kus nad 
tõenäoliselt hukatakse. Sellest 
oleks väga kahju. Kassipojad 
on ilusad ja hästi toidetud, sest 
neid toidetakse ühiselt. Võib 
olla keegi valla inimestest soo-
viks endale mõnda neist? Eriti 
ilusad on oranžitriibuline ja 
musta-valgelaiguline. Ema on 
kolmevärviline: valge-oranži-
hallilaiguline, mis pidi olema 
väga hea energeetikaga.

Kontakti võtmiseks 
palun helistada

Helge-Liis Munter, 
tel 56 156 841 või

Juta Makarenko, tel 50 30 835.

Vastab väärteomenetleja 
Uno Paas
Tõeline loomaarmastaja ei toi-
da hulkuvaid kasse-koeri, vaid 
võtab vastutuse ja kutsub loo-
maarsti, kes teeb kas eutanaa-
sia või kastreerib kassid. Koha-
lik kogukond võiks hea tahte 
korral nii väikese probleemiga, 
nagu seda on kodutud kas-
sid, siiski ise hakkama saada. 
Pole saladus, et valla eelarve 
on väga pingeline, meil ei jät-
ku piisavalt rahalisi vahen-
deid inimeste vajaduste tarvis. 
Lapsed, eakad, erivajadustega 
elanikud – abivajajaid, kelle 
eest vald peab hoolt kandma, 
on meil piisavalt. Kogukond 
nõuab, et vald täitku looma-
pidamise ja heakorra eeskirju, 
aga kes see vald siis muu on 
kui kogukond. 

TEATED
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Õnnitleme kõiki juuli sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Benita Vilhelmine Paimets       13.04.1926–09.06.2010 

Lilia Volter        14.11.1956–12.06.2010

Urmas Pettai        27.06.1953–14.06.2010

Mare  Tarto        08.12.1942–22.06.2010

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

Jäid tehtud, tegemata teod, nii palju hellust andnud peod. 
 Jäi kaduvkauge koduhõng ja ajahabras elulõng..../O.Saar/

Vandjala küla mälestab elupõlist,
alati sõbralikku ja abivalmis Oma Küla Meest

VÄINO PEUKEL-it
07.08.1938-29.06.2010

 ning avaldab kaastunnet abikaasa Annele, 
poeg Raivole ja tütar Evele perega

Kuldleer
Vabandan eksituse pärast juunikuu lehes ja edastan õige 
kuldleeriliste nimekirja. Kuldleeripüha ja kihelkonnapäev on 
15.08. kell 11.
Oodatud on kõik, kel leerist möödas 50 või enam aastat, et 
olla koos kirikus ja hiljem ühise laua taga.
1960. aasta jooksul Jõelähtme kirikus kinnitatud inimesed:

Palun kõigil soovijail anda endast eelnevalt teada, samuti 
saab lisateavet: Margus Kirja, tel 6033087, 56647686.

Kallavere küla üldkoosoleku teade
Pühapäeval, 22. augustil kell 18.00 toimub Nõmme talus 
Kallavere küla elanike üldkoosolek.
Päevakorras külavanema valimised.

Lisainfo
Merike Metstak

Tel  5278 870, Merike.Metstak@joelahtme.ee

Tähelepanu. Saviranna küla üldkoosolek ja 
külavanema valimised toimuvad pühapäeval, 
22. augustil kell 12.00 
Suur-Savirannas, 
Mere tee 15.

Lisainfo
Merike Metstak

Tel 5278 870, Merike.Metstak@joelahtme.ee

93 06.07 EVGENIE-ALEKSANDRA REMMET Loo alevik

93 29.07 AGNES JAKSEN Ruu küla

91 26.07 OLGA TEPLOVA Loo alevik

89 17.07 HELMI JAKSEN Ruu küla

89 25.07 ÕIE-OPHELIA AUSLA Loo alevik

87 11.07 EINART REMMEL Ruu küla

86 10.07 PEETER NOOL Ülgase küla

86 29.07 ASTA LIIVAND Maardu küla

85 04.07 VELDA AHMAN Manniva küla

84 25.07 ELLEN SALUMETS Kallavere küla

83 01.07 MARIA MATVEJEVA Kostivere alevik

83 11.07 LINDA PRITS Vandjala küla

83 25.07 HARALD TALVIK Vandjala küla

82 05.07 LEO RIID Iru küla

82 05.07 IRINA JÜRGENS Loo alevik

82 15.07 ENDEL SALUMETS Kallavere küla

82 20.07 JEKATERINA FEDOTOVA Jägala küla

81 07.07 VELLO VAIN Rebala küla

81 07.07 HANNA TKACH Liivamäe küla

80 04.07 AGRAFENA SEMJONOVA Kallavere küla

80 05.07 VAIKE KOSE Kostivere alevik

80 27.07 SAIMA LUKS Parasmäe küla

80 27.07 DAGMAR HARAK Maardu küla

80 29.07 YURY DROZDOV Iru küla

75 18.07 HELJU VILBASTE Jõelähtme küla

75 25.07 VÄINO LILLENBERG Loo alevik

75 28.07 VIRVE JAAGU Kallavere küla

70 02.07 RAISSA BRAŠE Maardu küla

70 20.07 REIN PRII Kaberneeme küla

70 27.07 ALEKSANDR DROZDOV Kallavere küla

Saviranna küla sündis taas

Jõelähtme valla memme-taadi suvesimman 
toimub 1. augustil kell 14.00 Kaberneeme vana koolimaja õuel.
Ühislaulud ja tantsud, päevajuht Mart Puust, üllatusesinejad ja 
külalised
Korraldaja: Kostivere päevakeskus, Anne Kanne, tel 56285422
Buss väljub Loolt 13.00 marsruudil Kostivere 13.15, Parasmäe 13.20, 
Jõelähtme 13.30, Koogi – Neeme 13.45, Kaberneeme.
Valla invabuss väljub 13.15 marsuudil Kallavere – Ülgase – Rebala – 
Kaberneeme.

Loo Keskkool kutsub!
Meil on kaasaegne õpikeskkond renoveeritud koolimajas, 
väikesed klassid, tugev tugisüsteemide võrgustik, pikapäe-
varühm, loovusringid, rahvatants, laulukoorid, motoring, 
karate, autokool, sõprussuhted Itaalia ja Saksamaa koolidega, 
ujula, uus staadion, Wifi .
Tasuta koolilõuna 1.–12. klassile, tasuta bussisõit kooli ja koju. 
Dokumentide vastuvõtt juba toimub!
Aadress: Saha tee 7, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, 
74201, Tel 6080 403, e-post: kool@lookool.ee, www.lookool.ee

Tänavuste kihelkonnapäevade ettevõtmiste raames (14.-22. 
august) on kavas pärast kaheksakümneaastast pausi korraldada 
21. augustil Jõelähtmes taas oma bazaar - 

JÕELÄHTME PASSAAR.
See oodatud ja rahvarohke kihelkondlik suvepidu Jõelähtme 
kiriklas toimus viimati 1939. aasta suvel. Jõelähtme passaar oli 
paik, kus saadi kokku; toimusid näitusmüük ja loterii, jõukat-
sumised ja mängud; oli pirukatega teelaud; peeti kõnesid; lauldi, 
tantsiti ja tehti näitemängu. 
Tänavune passaar võiks olla üle pika aja taas siinse paikkonna ini-
meste, nii väikesete kui ka suurte, nii põliselanike kui ka uusasuka-
te, nii lähemate kui ka kaugemate... kokkusaamise ja omavahelise 
suhtluse kohaks. Võiksime koos tutvuda kohaliku käsitööga ja 
proovida kätt vanade meistrite kombel; osaleda mängudes ja 
võistlustel; kuulata ja kaasa lüüa pillimängus-laulus; kaubelda 
enda valmistatud esemete ja aiasaadustega, st põhimõtteliselt 
kõigega, mis on enda valmistatud, kasvatatud või korjatud – kar-
tulitest lapitekkide ja tuulegeneraatoriteni.
Jõelähtme passaar toimub Jõelähtme kirikla õuel. Ametlik osa 
algab kl 11.00. 
Korraldavad: Rebala MKA keskus-muuseum, MTÜ Rebalased ja 
EELK Jõelähtme Kogudus

Kostivere mõisapäev 
toimub 29. augustil

Muinastuled süttivad kõikides 
randades 28. augusti õhtul

Merike Metstak

Esimesest maist on valla 
kaardil juures üks küla – Savi-
ranna küla. Lootsin, et viie aas-
ta tagune idee teostub lühema 
ajaga, aga läks pisut kauem. Si-
suliselt pooldus Kallavere kü-
la mereäärne piirkond, valda-
valt endiste suvilakooperatii-
videga täidetud ala ühe müt-
si alla, koondades sarnase ko-
gukonna sama asustusüksu-
se raami. Vabariigi Valitsuse 
määruse nr 335 järgi on kü-
la lahkmejoonega määratle-
tud ja kohanimega tähistatud 
asustusüksus. Küla on haja-
asustusega asula või üldjuhul 
vähem kui 300 alalise elaniku-
ga tiheasustusega asula. Re-
gionaalministri määrusega nr  
9 “Asustusüksuse nimistu kin-
nitamine ning nende lahkme-
joonte määramine” (RTL 2006, 

93, 1729; 2010, 5, 93) kinnitatud 
lisas “Asustusüksuse nimistu” 
täiendati nüüd Harju maa-
konna Jõelähtme valla külade 
nimistut pärast sõna “Sambu” 
sõnaga “Saviranna”. Selline on 
ametliku dokumendi sisu. Tu-
levase võimaliku halduster-
ritoriaalse reformi konteks-
tid on kohanime ennistami-
ne ja küla iseseisvumine iga-
ti positiivne. Mida suuremaks 
vallad läbi ühinemise või liit-
mise kasvavad, seda tundli-
kumaks äärealaelanike iden-
titeedi küsimus muutub. Ela-
nike  kaasamisel valla ja kü-
la elu edendamisse on oluline 
roll külavanema institutsioo-
nil. Kaasamisel või ka valla-
võimu ja kohalike elanike va-
hendamise protsessis on küla-
vanemal oma kindel osa. Jõe-
lähtme vallas on nüüd 34 küla 
ja 2 alevikku. 

Harju Koostöökogu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku 
26. juulil 2010 kell 18 Lool, Saha tee 13 teenindusmaja teise korruse 
saalis.

Oluline teave: projektitoetuste teine taotlusvoor avatakse  29. sep-
tembril 2010 ning taotluste vastuvõtt kestab kaks nädalat. Teine voor su-
letakse 14. oktoobril k.a kell 12.

Palun registreerida üldkoosolekust osavõtuks hiljemalt  20. juuliks  k.a 
e-posti aadressil: arno.kannike@gmail.com või postiaadressil Saha tee 13, 
Loo alevik, Jõelähtme vald 74 201, Harjumaa. Strateegia ja rakenduskava 
muudatused koostame hiljemalt 20.07.2010 ning nendega saab tutvuda 
koostöökogu büroos Loo alevik Saha tee 13. Meie koostöökogu liikmete-
le edastame dokumendid e-postiga.

Seekord ei ole mõisapäeva 
fookuses mitte peenem selts-
kond, vaid mõisateenijad. 
Püüame leida vastuseid küsi-
mustele: Mis töid tehti mõisas? 
Milline oli sel ajal riietus? Mil-
line oli teenijate toidumenüü? 
Kuidas veetsid aega teenija-
te lapsed, millised olid nende 
mängud, mänguasjad? Milli-
seid olid nende laulud ja tant-
sud? Toimub ka laadanäitus, 
kuhu võivad kõik tuua oma 
aia- ja põllusaadusi. Nii et vii-
mane aeg on porgandid, kap-
sad ja kartulid maha panna.

Vaesema elanikkonna tõe-
liseks nuhtluseks olid must-
lased. “Kust mustlased on läbi 
käinud, seal on tingimata ka-
nad, seapõrsad jne kadunud,” 
hoiatab Eesti Politseileht rah-
vast 1925. aastal. Kuid must-
lastel on ka teine pool ja seda 
teist poolt tahamegi näidata 
rahvale.
Päeva tähtsündmuseks on 
kontsert “Mustlasvanker”.
Esinejad: Marko Matvere, 
Indrek Kruusimaa (kitarr), 
Ooper-Kvartett. Kontsert kes-
tab kaks tundi koos vaheaja-
ga. Pilet eelmüügist 150, ko-
hapeal 200 krooni.

Muusikaagentuuri Corel-
li Music vahendusel paku-
takse kuulajatele meeleolu-
kat mustlasõhtut, kus  kuuleb 
mustlasmuusikat ja huvita-
vaid juhtumisi selle intrigee-
riva rahvakillu elust-olust ko-
gu maailmast. Laulud jõuavad 
publikuni eesti, vene, inglise 
ja serbohorvaadi keeles. Rah-
vusooperi Estonia muusiku-
test koosnevale Ooper-Kvar-
tetile lisaks teevad kontser-
dil kaasa vabakutseline näit-
leja ja muusik Marko Matvere 
ning flamenkokitarrist Indrek 
Kruusimaa.

“Mustlasvankri“ kavas on 
laule operettidest, vene ro-
mansse, rahvalikke lugusid, 
Balkanimaade muusikat ning 
maailmakuulsa mustlaspä-
ritolu kitarrivirtuoosi Django 
Reinhardti loomingut. Must-
lasmuusikast leiab igaüks mi-
dagi enese jaoks. Kes soovib 
kurbi ja ilusaid lugusid, saab 
nii mõnegi pisara poetada, 
kes tahab midagi lõbusamat 
ja tempokamat, saab suutäie 
naerda. Nagu mustlaste pu-
hul ikka, on nendega seonduv 
põnev senikaua, kuni ise pet-
ta saad.

                                     

  VANDJALA  VI   KÜLAPÄEV 
   21.augustil 2010.a. algusega kell 14.00 Hallikivi külaplatsil  
Päevakord:   
14-14.40 Külavanema aruanne tehtud tööst 2007-2010.a. 
14.40-15.00 Vandjala külaplatsi projekti arutelu, ettepanekud tegevuskavale 
15.-18.00 Vandjala külale külavanema valimisprotsessi  läbiviimine. Loo küla 
tegutseb/käitub vastavlt Loo külakoosoleku otsusele 

16-23.00 Külade vaheline võistlus jalgpallis ja kõieveos, Laulame koos, 
räägime uue külaraamatu tegemisest ja lugude korjamisest.   

Kaasa päike ja hea tuju, head-paremat ühisele lauale (arvestusega mitte üle 
100 kr täiskasvanu),  Kui aega napib küpsetada, siis võimalusel   mitte palju 
kaasa osta poes küpsetatud saiatooteid! 
TALGUD KÜLAPLATSI KORRASTUSEKS  15.AUGUST  KELL 10-14.OO   (toome 
pingid, paigaldame vajaliku platsile, mänguplatside tegemine,jne) 
 

Iher, Leili
Iher, Peep
Kauna, Marje-Lii
Nairismägi, Lilli-Helene
Rauam, Valve
Laidu, Vilma
Toom, Lii
Toming, Hille
Toming, Vilve

Vutt, Maie
Haljaste, Ulrich
Joost, Udo
Kurg, Tõnis
Põldmets, Harri
Randmaa, Peep
Remmel, Meido
Remmel, Mihkel
Vimb, Aarne
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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

Konkurss ametikohtade täitmiseks Neeme 
Mudilas
Lasteaed Neeme Mudila
kuulutab seoses kolmanda rühma avamisega 
välja konkursi

(täiskoormusega) LASTEAIAÕPETAJA ja 
ÕPETAJA ABI ametikohale.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide 
koopiad palume saata aadressil:
Männimäe tee, Neeme küla, Jõelähtme vald, 
Harjumaa 74226
või e-posti aadressil: pille.ellip@gmail.com; info@
neememudila.ee
Tähtaeg – 31. juuli 2010
Info telefonil 53900123
Juhataja Pille Trumm

Kostivere lasteaed otsib toredasse kollektiivi 
JUHATAJA ASETÄITJAT ÕPPE- JA 
KASVATUSTÖÖ ALAL 
Nõuded kandidaadile:  vastavus haridusministri 
määruses “Pedagoogide kvalifi katsiooninõuded” 
sätestatud nõuetele; vastutustunne, korrektsus, 
analüüsi- ja planeerimisoskus; koostöövõime ja 
hea suhtlemisoskus; hea arvutioskus. 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: 
avaldus; CV, sh töö- või teenistuskäik; nõuetele 
vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja 
motivatsioonikiri. 
Dokumentide esitamise tähtaeg on 3. august 2010 
märgusõnaga “Konkurss” aadressil Aruküla tee 1, 
Kostivere, 74204, Jõelähtme vald; 
või kaili@kostilaps.ee. 
Info tel 520 5818. 
Tööle asumise aeg 01.09.2010.

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
JÕELÄHTME MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI (Saha tee 7, Loo alevik)
DIREKTORI ametikoha täitmiseks
Kandidaadile esitatavad nõuded:
- pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž 
ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
muu kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 
240-tunnine juhtimiskoolitus või
muu kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane samaväärse organisatsiooni juhtimi-
se kogemus ning läbimisel või läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogika-
kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus; 
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
- arvuti kasutamise oskus;
- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- ja teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks esitada.
Dokumendid palume esitada 2. augustiks 2010 Jõelähtme Vallavalitsusele 
aadressil Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald, Harjumaa.

Loo Keskkool on Jõelähtme valla suurim kool, mille eesmärgiks on pakkuda 
kvaliteetset haridust ja mitmekülgseid arenguvõimalusi oma kodukandis 
kohapeal.
Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
LOO KESKKOOLI DIREKTORI ametikoha täitmiseks
Direktor hoiab kooli ühtset peret, kujundab kooli põhiväärtused ja arendab 
neid edasi, olles samal ajal kooli vaimne liider.
Direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
vastavus haridusministri 26.08.2002. a määrusega nr 65 kehtestatud “Pedagoogide 
kvalifi katsiooninõuded” sätestatud nõuetele; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; 
väga hea suhtlemis- ja koostööoskus; eesti keele oskus kõrgtasemel; arvutikasuta-
mise oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus; soovituslikult 
autojuhiload.
Kandideerijal esitada:
avaldus; elulookirjeldus (CV); ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate 
dokumentide  koopiad; visioon kooli töö korraldamisest ning arendamisest; muud 
kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 2. august 2010.
Dokumendid esitada Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil
Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa, märksõnaga
“Loo Keskkooli direktori konkurss”.
Lisainformatsioon telefonil 60 54  882; 60 54 859. 

Augustikuus on seoses puhkusega 
sotsiaaltöötaja Liivi Vaini vastuvõtt 
Loo alevikus 11. augustil kell 10.00 – 
13.00 Loo Kultuurikeskuse B korpuse 
ruumides.

Jõelähtme Lava Grupil uus etendus 
„Dotsent vastu tahtmist“.

Järgmine etendus 8. augustil.
Jälgige reklaami!

Kvaliteetne ja põhjalik relvaloa taotleja koolitus 
Pärnus ja Tallinnas, professionaalsed instruktorid, 
koolitused nii eesti kui  vene keeles www.relvex.ee , 
E-õpe http://moodle.relvex.ee
Vaata ka  www.laskmine.ee põnevad temaatilised 
laskmispaketid ning üritused nii fi rmadele kui 
eraisikutele

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

Loo lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi 
ÕPETAJA (koormusega 1,0) ametikohale.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide 
koopiad palume saata aadressil: Saha tee 12, Loo, 
Harjumaa 74201 või e-posti aadressil 
loopesa@gmail.com.
Tähtaeg 28. juuli 2010.
Info: 5156760.
Juhataja Katrin Paldermaa

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

 FEKAALIVEDU. Tel 5065406, OÜ Fekal-Trans 
fekaal.vedu@mail.ee

Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate ehitus ja 
remont, konsultatsioon. 51 50 555

Müüa soodsalt freesasfalti, fraktsioon 040. 
Transpordivõimalus. Tel: 55970242

Müüa LOOMASÕNNIKUT, MULDA, KILLUSTIKKU, KRUUSA ja LIIVA. Tel 
55630861, 6701290, e-mail: taluaed@hot.ee

www.kesklinnamatusebyroo.ewww.kesklinnamatusebyroo.eee  

24h info/transport

Pärnu mnt 40, Tallinn 
58 160 00058 160 000

Kultuurikalender august 2010

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

01.08 kl 14 Kaberneeme Jõelähtme valla memme-taadi 
suvesimman. Bussimarsuut: 
13.00 Loo, 13.15 Kostivere, 13.20 
Parasmäe, 13.30 Jõelähtme, Koogi, 
13.45 Neeme, 13.15 Ülgase, 13.30 
Rebala

05.08 kl 12 Loo kultuurikeskus Loo seenioride ümarlaud

06.08  kl 19 Jõelähtme kirik Inglise barokkmuusika kontsert. 
Maria Valdmaa (sopran), Tõnu 
Jõesaar (viola da gamba) Robert 
Staak (teorb) Henry Purcelli, John 
Blow ja John Ecclesi ilmalikud ja 
vaimulikud laulud ning nende 
kaasaegsete instrumentaalpalad

07.08 Ääsmäe Harjumaa eakate päev.
Osaleb seenioride ansambel 
Pihlakobar

02.–06.08 Neeme Neeme teatrilaager

14.–15.08 Jõelähtme kirik Jõelähtme kihelkonna päevad 

18.08 Kaberneeme Kostivere noortekeskuse 
lambadafestival

21.08 Kaberneeme Laste spordipäev. 
Kunda Huviteatri külalisetendus 
"Nii õhuke, et väriseb"

29.08 Kostivere mõis
Kl 12
Kl 12
Kl 12–15
Kl 15

Kl 16

Kl 18

Kl 20.30

Kostivere mõisapäev
Aiasaaduste väljanäitus.
Avatud on meisterdamistoad
Kuidas elasid mõisa teenijad ja 
talupojad? Räägib Jüri Kuuskemaa
Tantsime vanu tantse ja laulame 
vanu laule
Kontsert “Mustlasvanker”. Solistid 
Marko Matvere, Indrek Kruusimaa 
(flamenkokitarr), rahvusooperi 
Estonia ooperikvartett. Pilet eel-
müügist 150, kohapeal 200 krooni.
Liukivi rituaal

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 12.00–13.30
(III ja IV kvartalis: 14. juuli, 11. august,
15. september, 13. oktoober, 10. november,
15. detsember.)

Teenuse arendamist toetab Jõelähtme vald ja 


