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22. juulil põles elektri-
juhtmete rikke tõttu Kalla-
vere küla Rätsepa talu, Vii-
ve Lastikule kuulunud ela-
mu.  

Viive ja ta tütar Tiina korja-
sid aias vaarikaid. Tiina suun-
dus hetkeks tuppa uue anuma 
järele, aga ust avades lõi vastu 
tulemöll. Teha polnud enam 
midagi, telefongi jäi tuppa, 
rääkimata muust maisest va-
rast – tuli loota naabritele, 
kes abi kohale helistasid. Viis 
tundi kestnud kustutustöö-
de lõppedes seisis aurav söes-
tunud vare kui kurb mälestus 
majast. Šokis pererahvas sei-
sis nõutult õuel, loetud hetke-
dega oli kadunud mitme põlv-
konna koduks olnud eluase. 

“Päästeautod oleksid või-
nud varemgi kohale jõuda, 
kuid viis aastat tagasi sule-
ti ajalooline juurdepääs ning 

põlevale elamule ligipääsu 
otsides kaotati kallist aega. 
Isegi TV-kaamerad jõudsid 
sündmuspaigale tuletõrjuja-
test varem,” rääkis Viive Las-
tik (neiuna Alloja). Ta on töö-
tanud 47 aastat Eesti Postis, 
nüüd pensionär, kuhugi mu-
jale ta elama minna ei kavat-
segi. “See on mu sünnikodu. 
Kõik lapsed ja lapselapsed on 
täiskasvanud inimesed, pea-
vad iseseisvalt toime tulema. 
Praegu oleme tütar Tiinaga 
haagisuvilas varjul, köögi ja 
majapidamisruumi seadsime 
garaaži, head inimesed and-
sid hädapärase mööbli, pesu-
masina, külmkapi. Aitäh kõi-
kidele abilistele. Helistatakse 
pidevalt ja pakutakse riideid, 
mööblit ja muud vajalikku. 
Riideid jäi niipalju alles, mis 
seljas olid. Maja süttis nii äk-
ki…”

Kallavere ja Saviranna rah-
vas on teinud kahel korral tal-
gud, tulest järelejäänud maja 
otsustati täielikult maha võt-
ta, sest kasutada sealt midagi 

peale küttepuudeks mineva 
materjali ei ole. Põlenud ma-
javare lammutati traktori ja 
kopa abiga, paar nädalat olid 
igapäevaselt koristustöödel 
vennad Sepad Ülgase külast.

Uue elamu taastamiseks 
avati eraldi arve tütretütar 
Teeri Lastiku nimele, kuhu on 
oodatud kõik annetused: ar-
veldusarve 1106581532, Teeri 
Lastik. E-post – teeri@hot.ee

Kontakttelefon: 5340 7719, 
Viive Lastik 

Iga päev saab Eestis tu-
les kahjustada kuus kodu: 
üks elektriseadmest, üks 
suitsetamisest, üks lahti-
sest tulest, üks küttekol-
dest, üks toiduvalmista-
misest ja üks muul põhju-
sel. 

Siit on lihtne teha järeldu-
si, kuidas kaitsta end, oma 
lähedasi ja kodu tuleõnnetu-
se eest. 

• Tuleb hoida elektrivõrk 
ja -seadmed korras, kaitsta 
elektrijuhtmeid vigastuste ja 
ülekoormuse eest ning mitte 
jätta seadmeid, mis pole sel-
leks ette nähtud, nagu pesu-

masin, kohvikann või triik-
raud, järelevalveta tööle.

• Suitsetada on mõist-
lik väljas ning jälgida, kuhu 
tuhk pudeneb. Suits kustuta-
da selleks ette nähtud kohas 
– tuhatoosis, kuhu ei loobita 
muud prahti.

• Lahtist tuld ei jäeta kuna-
gi iseenda hooleks: kaminast 
välja lennanud söetükist võib 
võtta tuld põrand või vaip, 
küünlast laud või kardinad – 
ja nii maja maha põleda. Vii-
mane kustutab tule! – küün-
lad, kaminad ja teised lahti-
se tule allikad tuleb kustuta-
da, kui lahkutakse kodust või 
minnakse magama. 

• Rikkis ahju, kaminat või 
pliiti ei köeta. Küttekoldeid 

hooldatakse regulaarselt – 
korstnapühkija käigu vähe-
malt kord aastas enne kütte-
perioodi algust. Küttekolde 
juurde ei ladustata puid, sel-
le kohal või vastas ei kuivata-
ta pesu, lähedusse ei lükata 
muid kergesti süttivaid ese-
meid, nagu nt diivan.

• Toitu ei jäeta pliidile järe-
levalveta.

• Kodus olgu vastavalt ka-
sutusjuhendile paigaldatud 
ja töökorras suitsuandur, mis 
annab tulekahjust varakult 
märku läbilõikava helisig-
naaliga, samuti tulekustuti ja 
tulekustutustekk.

Üksikasjalikumad nõuan-
ded asuvad veebilehel www.
kodutuleohutuks.ee

Ü. VINTER 
E. Vetemaa 
LAUL PÕHJAMAAST  
DIR KUNO ARENG

F. SAEBELMAN 
P. Ruubel 
KAUNIMAD LAULUD 
DIR TRIIN KOCH

K. A. HERMANN 
seade T. Vettik
sõnad Fr. Kuhlbars
KUNGLA RAHVAS 
DIR RAUL TALMAR

ÜHTELAULMINE 
EESTLAULJA   CELIA ROOSE 
DIR ELO ÜLEOJA

R. EESPERE 
R. Eespere
ÄRKAMISE AEG DIR HIRVO 
SURVA

M.HÄRMA 
K. F. Karlson
TULJAK  
DIR ANTS ÜLEOJA

P. SARAPIK 
J. Liiv
TA LENDAB MESIPUU 
POOLE  
DIR ALO RITSING

A. KUNILEID 
L. Koidula
SIND SURMANI  

DIR ANTS SOOTS

Ühtelaulmine lõpetatakse 
üle-eestilise kaerajaani tant-
simisega.

RÕÕMSAT ÜHTELAULMIST!
http://tv.elion.ee/
laulmine/?page=4#61

Jälle tulekahju, jälle kindlustamata!

Jõelähtme vallas on tänavu hävinud tulekahjus juba neli elumaja!

20. augustil kell 20 Loo kultuurikeskuse lipuplats ÜLE-EESTILINE DIGILAULUPIDU ÜHTELAULMINE

Kallavere küla Rätsepa talu elamu on tänaseks maha lammutatud. Merike Metstak
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Jaana Pikalev

Ühel täiesti tavalisel suvisel nädala-
vahetusel kasutasime ära valla kingitud 
auhinna ja osalesime kahepäevasel gol-
fi kursusel Jõelähtme golfi klubis. 

See oli äärmiselt põnev.
Kohe alustuseks pean mainima, et meie 

valla golfiklubi on Eesti üks kvaliteetse-
maid ning Euroopa tasemel tippväljakute 
ringi kuuluv klubi, nagu teadsid meie kur-
susekaaslased esimesel kohtumisel rää-
kida. Meie golfiõpetajaks oli üle 16-aasta-
se kogemusega PRO Enrico Villo, keda mi-
nu tutvusringkonnas peetakse Golfiguruks 
suure algustähega.

Esimesed õpetussõnad, mis ta 7-liikmeli-
sele algajate rühmale jagas, olid muigama 
panevad. Ta väitis, et golf on raske mäng, 
mille peale me kõik magusalt naerma pah-
vatasime. Pealtnäha ei ole ju kepiga palli-
de toksimises mitte midagi keerulist, ent 
kui me seda praktiseerima hakkasime, tu-
li tunnistada, et kes pärast naerab, naerab 
paremini. 

Golfikepiga saime kõvasti vehkida, nii 
harjutamiseks kui ka tühja, sest üllatus-ül-
latus, kõik löögid ei olnud sugugi tabatavad, 
liiatigi veel pallid, mis ei hakanud lendama 
või sööstsid harjutusväljakul umbmäära-
ses suunas. Ka löögitehnika ning kehahoiak 
ei ole mitte kõige lihtsamate killast, mistõt-
tu kõlasid tihti profi Enrico kommentaarid 
stiilis: käed ja randmed paika, raskus vasa-
kule jalale, keera ennast õiges suunas jne. 
See-eest kui löögid välja tulid, lendas pisi-
ke golfipall ilusa kõrge ja kauge kaarega sa-
dade meetrite taha ning lubas golfitreeneri 
kiidusõnadel oma saavutusele ka pai teha.

Golfi ilu ja võlu peitub aga ka reeglites ja 
traditsioonides. Golf on väga distsiplineeri-
tud ning tolerantne mäng. Sellel isegi kind-
lad riietumisreeglid – ilma kraeta särgiga 
väljakule ei minda. Kõik tekkinud muruvi-
gastused tuleb mängijal kenasti ära paran-
dada.

Kokkuvõttes oli esimene kursusepäev vä-
ga põnev ja hasartne ning koju jõudes olin 
väsinud ja läbi nagu Läti raha. 

Järgmisel päeval pidime tõdema, et         
golf on väga mõjus ja efektiivne tervises-
port. Kursusekaaslastega jagasime naljata-
des oma terviseprobleeme, sest nii ühel kui 
teisel olid kas käelihased haiged või seljali-
hased kanged – järelikult olime golfilööke 
harjutades kõvasti sporti teinud. Peab tun-
nistama, et see oli ka tõestuseks, et golf ei 
ole mingi pensionäride meelelahutus, vaid 
tõsiselt võetav koormus. 

Ka teine kursusepäev kulus nii lähi- kui 
kauglöökide harjutamise ning Enrico lo-
hutas meid, sest meeleolud olid ikka nagu 
“Ameerika mägedel” – rohkem palle auti 
kui sinna õiges suunas. Kui me aga lõpuks 
kambas päris mänguväljakul käe valgeks 
saime teha, innustas see meid veelgi enam 
– kõik lõpetasid edukalt ja juhtisid pallid li-
puga märgistatud auku. Elevuse tipuks sai-
me kõik pidulikult mängulitsentsi kinni-
tava tunnistuse (green card), mis aga suu-
re tõenäosusega kõik kaasmängijad hiljem 
golfiklubisse tagasi meelitab, et veel kord 
seda hasarti ja elevust tunda ning oma löö-
gioskust harjutada.

Selle eest, et ka meie pere on nüüd taht-
likult golfipisikuga nakatatud, tahame tä-
nada valda, kes meile niisuguse suurepära-
se kingituse võimaldas. Kohtumiseni golfi-
väljakul! Kõikidele uutele vallaelanikeks re-
gistreerijatele head loosiõnne!
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Valla lapsed oma valla kooli!

Loo Keskkool, Kostivere Põhi-
kool ja Neeme Algkool alustavad 
järjekordset õppeaastat tänavu pi-
sut teisti. Lasteaedades on laheda-
mad tingimused käeulatuses, ehi-
tustööd käivad Neemes ja Lool. 

Käesoleval aastal saavad kooli-
minejad ranitsatoetust 2000 kroo-
ni (127.82 eurot), mis makstak-
se lapsevanemale, eestkostjale või 
lapse hooldajale, kui vähemalt üks 
vanematest, eestkostja või hool-
daja on rahvastikuregistri andme-
tel elanud Jõelähtme vallas hilje-
malt jooksva aasta 1. jaanuarist en-
ne lapse kooliminekut ning laps on 

rahvastikuregistri andmetel en-
ne kooli algust Jõelähtme valla ela-
nik. Ranitsatoetust makstakse kõi-
gile esimesse klassi minevatele las-
tele, olenemata piirkonnast, kuhu 
laps kooli läheb. Teise omavalitsu-
se kooli mineva lapse vanem peab 
toetusavaldusele lisama ka kooli 
tõendi.

Ranitsatoetust makstakse alates 
septembrist kolme kuu jooksul.

Meie valla kõikides koolides ta-
gatakse õpilastele tasuta koolitoit, 
sealhulgas ka teistest valdadest pä-
rit õpilastele. Töövahendid – põhi-
kooli töövihikud ja kõik õpikud – 
on õpilastele tasuta. Tasuta on ka 
transport – valla poolt korraldatud 
õpilasliinidel ei ole vaja sõidu eest 
maksta. Valla õpilasliinidel on sõit 

õpilaspileti ettenäitamisel tasu-
ta, samuti hüvitatakse valla kooli-
de õpilaste ühistranspordi sõidu-
kulud 100%, kui õpilasliin ei läbi 
lapse elukohta. Tasuta saavad koo-

li sõita erivajadustega lapsed ning 
muukeelsete koolide õpilased, ku-
na Jõelähtme vallas puuduvad vas-
tavad haridusasutused.

Vald toetab ka eralasteaedades 
käivaid ning lapsehoiuteenust ka-
sutavaid lapsi, toetuse summa on 

käesoleval aastal kuni 3000 kroo-
ni (191.73 eurot) kuus. Loo laste-
aia Pääsupesa juurdeehitus valmib 
loodetavasti aasta lõpuks, õueala 
korrastatakse ja rajatakse mängu-
väljakud. Neeme Mudila saab ühe 
rühma juurde – saali ehitus käib. 
Jõelähtme vallas kasvab noorte pe-
rede ja laste arv, mis kohustab val-
lavalitsejaid kaalutletult otsusta-
ma, et kõik saaksid vallalt toetust 
nii mudilaspõlves kui ka kooliteel.

Iga lapse sporditegevust toeta-
takse võrdselt – 3000 krooni (191.73 
eurot) aastas. Sünnitoetus on meie 
vallas 5000 krooni (319.56 eurot). 
Täpsema info saamiseks soovita-
me pöörduda valla hariduse-, kul-
tuuri- ja sotsiaalosakonna poole.
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Põllumeeste ühistegevus: 
koos on parem

Tiina Rämmeld ütles Kostive-
re uue kuivati lindi pidulikul läbi-
lõikamisel: “Kümme aastat tagasi 
avasime eelmise kuivati, mis seis-
kus suure pauguga eile hommi-
kul. Tänasest on käigus uus, kaks 
korda võimsam ja tõhusam kuiva-
ti, mis läks meile maksma 1,4 mil-
jonit krooni ja tuleb tasuda viie 
aasta jooksul. Eelmisel aastal kui-
vatasime üle 2000 tonni teravilja, 
tänavu saame teenust pakkuda ka 
väljapoole oma ühistut.”

Märt Riisberg oli rõõmus, et uus 
seade teeb põllumeeste elu pal-
ju kergemaks. Enne pidi märg vi-
li seisma päevi, nüüd seda muret 
enam ei ole. Ta tänas ühistu liik-
meid, kelle hea koostöö tulemu-
sena tuttuus kuivati tööle pan-
di. Lindi lõikasid läbi Tiina Räm-
meld, ehitaja ANTTI BALTIC esin-
daja Margus Müts ja AS Aatmaa 
juhataja Märt Riisberg. Kõlas 
hoogne aplaus ja kostsid rõõmu-
hõisked.

Põllumajandusega tegelevad et-
tevõtjad on koondunud ühise ka-
tuse alla – tootjate ühistusse. Kõik 
siinsed suuremad teraviljakasva-
tajad panid seljad kokku ja uue 

viljakuivati käima. Tulundusühis-
tut KOSTIVERE TERA juhatab Tii-
na Rämmeld, ühistusse kuulub 18 
liiget, suuremad teraviljakasvata-
jad on AS Aatmaa, OÜ Haljava, AS 
Serdna & CO, OÜ Parasmäe, Jõe-
pere Aiandustalu ja OÜ Naeris. 
Sündmuskohal on ka Anija me-
hed Ago Pärnamäe ja Ilmar Põder. 
Isegi Säreverest tuuakse siia vilja 
kuivatada.

Uut kuivatit köetakse põlevki-
vi kütteõliga. Põhiline mees hää-
lestamise ja käivitamise ning ka 
järelevaatamise peal on Rando 
Rämmeld, keda abistab Kalju Al-
go. Rando kinnitab, et iga uus sea-
de tahab algul palju hoolt ja sätti-

mist. Väiksemaid viperusi tuleb 
ikka, peab polte ja mutreid keera-
ma, hea, kui saab kõigega ise hak-
kama ega pea tootja esindajat väl-
ja kutsuma. Andurid, mõõturid, 
poldid, mutikad ja muud värgid 
– kuivati tööle häälestamisega on 
läinud nii, et mehed pole peaae-
gu kolm päeva saanud aega koju 
minna, puhatakse siinsamas. Vil-
jakoristus käib täie hooga, iga mi-
nut on kallis, kuivatatakse ööpäe-
varingselt. Uue kuivati avamisele 
lisas pidulikkust rikkalikult kae-
tud suupistelaud (muidugi Tiina 
enda käega valmistatud). Põllu-
mees põline rikas, ütleb vanasõ-
na. 

VALLA UUDISED

Golf – see 
pealtnäha lihtne, 
aga tegelikult 
keeruline mäng

1. september – tarkuse päev

Kostiveres avati uus kuivati

Margus Müts, Leo Virolainen, Urmas Mahlapuu, Teet Kukk, Aleksander Lepik, Jaak Kukebal, Mare Treiberg, Ago Pärnamäe, Ilmar Põder, Tiit Tüvi, Märt Riisberg, Villu Mägi.

Meie valla kõikides 
koolides tagatakse 
õpilastele tasuta 
koolitoit.

Rando Rämmeld tütar Gellyga,Margus Müts, Märt Riisberg ja Tiina Rämmeld.
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Kaberneeme raamatuko-
gu, vana koolimaja õuele ko-
gunes küla 635. sünnipäeva 
pidama paarsada inimest, 
endisi ja praegusi külaela-
nikke lähedalt ja kaugelt.

Taevast tibutanud peent 
vihma ei pannud keegi tähe-
le – oli rõõmsate kohtumiste 
ja meenutuste päev. Pidulikul 
avamisel lauldi “Eesti lippu”. 

Lipu heiskasid küla vanimad 
elanikud Linda Läns ja Gustav 
Jask ning kõige noorem elanik 
Mia Marii Sonn. Kaunis rahva-
rõivas päevajuht Monika Veis-
son köitis kokkutulnud rahva 
otsekohe ühiseks pereks, sisu-
kad ettekanded ja laulud-tant-
sud sidus päevajuht kenasti 
voogavaks põimikuks. 

Aarand Roosi põhjalikku 
ajalooülevaadet kuulati hinge 
kinni pidades. “Kaberneemes 
on rahvakogunemisi ühtelu-
gu toimunud, siinne rahvas 
on õigluse ja oma tahte väljen-
damiseks alati välja astunud,” 
ütles Aarand Roos, kes on rah-
vastikuregistri järgi Koipse 
saare elanik. Ajalooliste vers-
tapostide juures seisatades ta-
sub meenutada, kuidas endis-
test nimedest said nüüdsed. 
Aarand Roos rõhutas kaber-
neemelaste ilmutatud erilist 
südikust eri režiimide suhtes. 
Meri, veeteed ja kauplemisvõi-
malused on olnud siinse rahva 
ressursid, mida Tallinna–Hel-
singi–Peterburi kolmnurgas 
on oskuslikult ära kasutatud, 
meenutas ta. 

“Oleme Jõelähtme valla kõi-
ge kuulsusrikkamas külas, va-
na koolimaja taolist kooskäi-
miskohta ei ole enamikul valla 
küladel. Kaberneeme külaselts 
tegutseb ja nii palju kui siin ei 
tehta ühistegevust üheski tei-
ses külas, ükski teine küla po-
le saanud nii palju projektitoe-
tusi,” ütles vallavanem Andrus 
Umboja. 

Vallavanem andis vallava-
litsuse tänukirja raamatuko-
gu juhatajale Laine Meile, kü-
lavanemale Marina Sonnile 
ja külaseltsi juhatuse liikmele 
Jana Aaslale. 

Jana Aasla: “Viimasel ajal 
oleme seitse projektitaotlust 
kirjutatud kohaliku omaalga-
tuse programmi “Kabernee-
me küla kaardile!”, “Igale ta-
lule oma nimesilt!”, “Kaber-
neeme nähtavaks!”, “Tarkust 
taganõudev Kaberneeme” ja 
“Spordivahendite ja lauamän-
gude ostmine”, “Kaberneeme 
külapäeva korraldamine” ja 
“Kaberneeme koolimaja kor-
da”. 

Kõik meie taotlused on ra-
huldatud, täname vallavalit-
sust omaosaluse toetamise 
eest”.

Ta kinnitas, et koolimaja 
korrastamine jätkub. Saal on 
külarahva kasutuses aasta-
ringselt. Külaseltsi juhatusse 
kuuluvad Marina Sonn, Jana 

Aasla, Jaan Sepp, Urmas Sa-
melselg ja Ain Lille. 

Ilma mäluta ei ole kodutun-Ilma mäluta ei ole kodutun-
net, ilma lugudeta ei ole ajalu-net, ilma lugudeta ei ole ajalu-
gu.gu. 

Küla lugusid kirjutatakse ja 
talletatakse selleks, et järgmi-
sed põlvkonnad teaksid – siin 
elas kange rahvas. Küla sün-
nipäevaks köideti kõik saa-
dud mälestused kogumikuks 
“Kaberneeme mälu”. Meened 
toredate lugude eest pälvisid 
Aili Lindström Wells, Monika 
Veisson, Jana Aasla, Ain Lille, 
Endla Aasla, Kert Aasla, Mari-
na Sonn, Kristo Aasla, Riin Ar-
ro, Hille Kadastik ja Maili Go-
lotjuk. Erilise tänu ja parima-
te jutuvestjate auhinnad said 
Velli Pikkaro ja Linda Läns.

Kõik oli nii nagu peab, müü-
giletil Kaberneeme küla logo 
ja kirjaga Suva sokid ja T-sär-
gid, äsjavalminud küla mäles-
tuskildude kogumik, fotonäi-
tus, filmiesitlus ja õhtune sim-
man ansambli Vanaviisi saa-
tel. Keegi härrasmees kurtis 
teisele, et Neeme naised oska-
vad tantsida, aga Kaberneeme 
omad ei oska. Aga õhtu oli veel 
noor ja üllatusesinejad saabu-
mata. Väljakuulutatud sala-
duslikeks üllatusesinejateks 
osutusid peent idamaa tantsu 
valdavad omakandi noorikud. 
Igal juhul on Neeme Nokiale 
ilmunud tugev konkurent. 

Kaberneeme külaselts tänab 
kõiki ettevõtjaid ja eraisikuid 
külapäeva läbiviimise toeta-
mise ja EMT-d kingituste ja 
meenete eest.

Paadi ümberkäimise lugu
Velli Pikkaro

See juhtus 1999. aastal. Võr-
gud olid hirmsasti sodi täis, poi-
sid käisid tõid ühe laari võrke ju-
ba ära.

Siis läksime meie Lindaga ja Madis 
oli ka kaasas. Paadis oli vett, mida 
tuli välja visata. Madis ütles: “Kuule 
tädi Velli, vaata sinna metsa poole, 
sealt hakkab varsti vihma tulema!”

Hakkasin teist kätt aitama ja vaa-
tasin üle õla ning hõikasin: „See ei 
ole vihm, see on hoopis hullem!” Ja 
olimegi paadiga ümber. Minul oli 
vest seljas ja suured saapad jalas. 
Lindal oli vest veel seljast ära, ve-
das, et ta oli paljajalu. Saime ruttu 
Lindale vesti selga. Meil oli pääste-
rõngas ka kaasas, selle panime Lin-
dale ümber. Meie olime meres, paa-
di keeras kummuli ja Madis sai paa-
di põhja peale püsti ning hakkas vi-
listama, kuid ega seda vilet tormi-
sel merel keegi ei kuulnud. Hakkasi-
me siis vehkima ja appi karjuma, eks 
teised kodus vaatasid ka, et jäime lii-
ga kauaks. Mare andis Jüri poiste-
le häiret, nad tulid siis meile järele. 
Aga sihuke lugu – ei saa Lindat paa-
ti, paat keerab muidu kummuli. Mi-
na läksin sinna ette käula otsa, veda-
sin teiselt poolt käula allapoole, siis 
poisid ubisid Linda paati. Aga kuhu 
mina siis jään! Hoidsin meeleheitli-
kult kätega paadist kinni. Teisel päe-
val olid käed nii haiged, et hakka-
sin niitma, noh, et saaks käed uuesti 
tööle. Ega me Lindaga kumbki ujuda 
ei oska, aga hirmu ma seekord küll ei 
tundnud.

Paadiõnnetuse ajal oli Linda 
79-aastane ja Velli 64-aastane.

Lähme tantsima!
Monika Veisson, kuuldud raamatuko-
guhoidjalt Laine Meilt.

Keerame ajaratta 
60. aastatesse, kui Kaberneeme 
noorikud ja mundrites piirivalvu-
rid kogunesid küla tantsuõhtule 
jalga keerutama. 

Kõikide neidude lemmikuks oli 
käharpäine ja särasilmne piirival-
vur Griša. Üks Kaberneeme neiu 
(jäägu nimi delikaatsuse mõttes 
siiski mainimata) otsustas kind-
lalt ohjad enda kätte võtta ja Gri-
ša ise tantsule kutsuda. Kuid oh hä-
da, vene keele oskust nappis ja neiu 
ei teadnud, kuidas oleks paslik oma 
kutset sõnadesse panna. Sõbratarid 
aga olid kohe varmad aitama. Luba-
sid talle sõnaraamatust õiged sõnad 
üles otsida. Tegelikult aga otsustasid 
selle kutse tantsule korralikult kih-
va keerata. Naised on ju teadagi, us-
sisugu…

Õpetasidki siis hakkajale neiu-
le kaks vajalikku sõna tantsule kut-
seks ära ja jäid hinge kinni pidades 
ootama, mis edasi juhtub. Järgmisel 
tantsuõhtul astus neiu pahaaima-
mata noore ja nägusa Griša ette, te-
gi armsasti kniksu ja lausus siis sõnu 
püüdlikult hääldades, selgel ja kõla-
val häälel: “Griša, poidjom v kustõ!” 
(eesti keeles: “Griša, lähme põõsas-
tesse!”). Terve polk rõkkas naerda 
ja neiu läks näost tulipunaseks kui 
vähk. Asjade edasisest käigust aga 
ajalugu vaikib. 

PERSOON

Kaberneeme küla Aja lugu

Esimene märge, mida võiks 
ühendusse viia Kabernee-
mega, leiti aastast 1375 
Rootsi pühaku Brigitta 
imede kirjelduses. Siis toi-
mus siin kokkupõrge Eesti 
ja Rootsi kalurite vahel. 
Kaberneeme küla mainitak-
se rootslaste külana aastast 
1485. 
Esimeste hulgas hakati siin 
kala suitsutama (1892), 
aastast 1893 tegutses 
kilutööstus. Hea teenistus 
kalastusest soodustas küla 
suurenemist. 1912. a oli 
Kaberneemes 16 purje-
laeva, 1917–1919 juba 21 
purjelaeva. Kaberneemest 
on alguse saanud selle kan-
di laevaehitus. Räimemüük 
Tallinna algas siit, samuti 
munakivide vedu. 

 Koolitööga alustati  külas 
1917. a, arenes ühis-ja 
seltsitegevus.
Haridus-ja kultuurielu 
keskusena on koolimaja 
mainitud seoses kirjanike 
Jüri ja Ülo Tuulikuga. Nimelt 
oli nende isa Karl Tuulik 
mees, kes koolijuhatajana 
lükkas selle maja algusaas-
tatel seltsi- ja hariduselu 
käima. Küla koostöö ja 
kooskäimise traditsioonid 
katkesid 1944. a, kus 300 
küla asukat põgenes välis-
maale. Vene okupatsiooni 
lõpul oli Kaberneeme liide-
tud Kirovi kalurikolhoosiga, 
siin suitsutati ja soolati kala 
ning valmistati konservikar-
pe. Kaberneemes asus NSV 
Liidu piirivalvekordon.

Kaberneeme

Päevajuht 
Monika 
Veisson.

Kaberneeme 
valsi sõnade 
autor Elga 
Oidekivi.

Hr. Aarand 
Roos..

Külaelanik 
Jaan Preiman.

Sõbratarid.

Valli Pikkaro ja Linda Läns.

Kolga rahvatantsurühm.

Üllatusesineja  oli tantsutrupp Sayyida.

Jaan Sepp Kaberneeme külaseltsist. Külavanem Marina Sonn ja 3 kuune Mia Marii.
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Kaevandus, kaevandus, kaevandus ...

Programm “Invest in Estonia – Quality Service Mark”

Loo aleviku ja Iru küla 
ÜVK rekonstrueerimisega 
alustatakse lähipäevil

Andrus Umboja
vallavanem

Kaevandamise teema 
vaevab viimastel aastatel 
Jõelähtme valla elanikke 
üha enam ja enam.

Paraku kujutab see meie va-
lulisemat küsimust – kaevan-
dused on selgelt meie valla 
kõige suurem probleem, mis 
on vallavalitsuse tähelepanu 
all pea iga päev. 

Kus meil hetkel 
kaevandatakse? 

Tegevkarjäär toimib Maardu 
Lõunakarjääris, kus kaevan-
datakse paekivi. Käesoleval 
aastal lõppes paekivi kaevan-
dusloa tähtaeg Maardu Lõu-
nakarjääri taga asuvas Maar-
du Kivi karjääris, kus kaevan-
damine on peatatud. Kaevan-
damisluba on valla territoo-
riumil väljastatud veel Ülga-
se savikarjääri, kus igapäevast 
tegevust ei toimu, sealt am-
mutatakse vajadusel savi Tal-
linna Prügila ladestusalade 
rajamiseks ja katmiseks.

Kuid suured plaanid ei ole 
veel ellu rakendunud, poole-
li on menetlused Maardu Põh-
jakarjääri graniidikaevanduse 
rajamiseks ja algusjärgus me-

netlus Muuga sadamasse 500 
meetri sügavusele graniidi sis-
se pumphüdroakumulatsioo-
nijaama rajamiseks. Merre on 
oma pilgu visanud ka sadama-
ehitajad, planeerivad kaevan-
dada liiva Ihasalu lahest. 

Viimasel ajal on aga eriti kii-
red arengud toimunud hoo-
pis paekivi kaevandajate plaa-
nides. Nimelt toimus alles ca 
kuu aega tagasi Loo koolima-
jas Loo aleviku ja Liivamäe kü-
la külje alla planeeritava pae-
kivikarjääri keskkonnamõju-
de avalik arutelu. Varasema-
te samalaadsete aruteludega 
võrreldes oli kohal väga vähe 
inimesi. Usun, et selle põhju-
seks ei ole mitte meie inimeste 
ükskõiksus karjääride avami-
se suhtes, vaid pigem suviselt 
ebasobiv aeg sellistel arutelu-
del osalemiseks. Inimesed on 
lihtsalt väsinud aruteludest, 
mille tulemusena suure tõe-
näosusega midagi ei muutu. 

Sedalaadi arutelud on kae-
vandaja ja KMH koostaja jaoks 

enamasti ebameeldivad ko-
hustused, mis tuleb välja kan-
natada, et siis seejärel kõik et-
tepanekud ja vastuväited sisu-
lise analüüsita tagasi lükata. 
Elu on näidanud, et inimene ja 
tema elukeskkond ei ole kae-
vanduse rajamise otsustami-
sel argument. Kui suudetakse 
vähemalt paberil näidata, et 
kaevanduse piiril jäävad mü-
ra ja tolm riiklike normide pii-
ridesse (mis ei tähenda, et mü-
ra ega tolmu ei oleks), siis luba 
ka antakse. 

Reaalselt võib kaevandami-
se plaanist pääseda vaid kait-
sealuse taime, liblika, linnu 
või looma olemasolul. Loole 
planeeritava karjääri alalt on 
uuringute käigus leitud mit-
meid kaitsealuseid taimi ja 
elupaigatüüpe, neile uuringu-
tele tuginedes tegi vallavalit-
sus ka keskkonnaministeeriu-
mile ettepaneku planeerita-
va karjääri alale looduskaitse-
ala moodustamiseks, et kaits-
ta väärtuslikku roheala. Vas-
tust meie taotlusele veel saa-
bunud ei ole.

Valla juhtkond ja elanikud 
on üksmeelsed

Viimaste nädalate kuumaks 
teemaks on Ruu külla Jägala 
lubjakivimaardlasse paekivi-
karjääri rajamine. Sellele plaa-

nile on oma vastuseisu aval-
danud avalikel aruteludel ja ka 
kirjalikult nii kohalikud elani-
kud kui ka vallavalitsus. Kae-
veloale jättis oma kooskõlas-
tuse andmata vallavolikogu. 
Sellest tulenevalt jõudis teema 
Vabariigi Valitsuse lauale, kust 
anti nõusolek karjääri avami-
seks.

Teadagi koondab just ühine 
mure inimesi kõige enam, see-
tõttu kogunes ka koheselt pea-
le eelnimetatud uudise saa-
bumist vallamajja rahvast nii 
Ruu külast kuhu karjääri pla-
neeritakse kui ka lähiküla-
dest, naabervallast ja kauge-
maltki, et arutada, kuidas eda-
si. Koosolekul otsustati asuta-
da Ruu küla heakorraselts, et 
seista üheskoos hea Ruu küla 
elu- ja looduskeskkonna säili-
mise eest. Inimesed olid kind-
lad, et kaevanduse vastu tuleb 
võidelda ja langetatud otsused 
vaidlustada. Enim kõneainet 
pakkus loa menetlemise prot-
sess, kuna endiselt on segane 
seis keskkonnamõjude hinda-
misega, mille kohta ei ole või-
malik saada adekvaatset infot. 
Vallavalitsus seisab kindlas-
ti oma elanike, loodus- ja elu-
keskkonna eest, seetõttu toe-
tame vastmoodustatud seltsi 
tegevust nii administratiivselt, 
juriidiliselt kui ka rahaliselt.

Teet Sibrits

Investeeringute riiki või 
kohalikku omavalitsusse 
meelitamisel on sageli takis-
tuseks informatsiooni puu-
dumine.

Informatsiooni, mis inves-
torit huvitab, on väga palju ja 
ilma süstemaatilise lähene-
miseta on iga üksiku investo-
ri teenindamine keeruline. Ta-
gamaks, et investorid oleksid 

teadlikud Eesti eri 
piirkondade võima-
lustest ja saaksid in-
vesteeringute riiki 
toomisel teha tead-
liku otsuse, on Ma-
jandus- ja Kommu-
nikatsiooniminis-
teerium koostöös Ettevõtlu-
se Arendamise Sihtasutusega 
käivitanud programmi “Invest 
in Estonia – Quality Service 
Mark“, millega on liitumas ka 
Jõelähtme vald.

Selle programmi raames 

koostatakse kindla-
te reeglite kohaselt:

-  ülevaade kohali-
ku omavalitsuse inf-
rastruktuurist, töö-
tava ja tööta tööjõu 
hulgast ja oskusta-
semest, tegutseva-

test üle 10 töötajaga ettevõte-
test ja mida konkreetsetel piir-
kondadel on investoritele pak-
kuda;

- ülevaade omavalitsuse ter-
ritooriumidel olevatest potent-
siaalsetest kinnisvaraobjekti-

dest ja nende arendusplaani-
dest, mis oleksid regiooni oo-
datavatele investoritele sobi-
vateks investeerimisobjekti-
deks. Koostatavad arendus-
plaanid saavad olema ka alu-
seks omavalitsustele riigimaa 
kasutusse andmisel;

- turundusstandard, mille-
ga luuakse võimekus turun-
dada oma piirkonna eeliseid ja 
võimalusi ning pakkuda pro-
fessionaalset teeninduse ta-
set olemasolevatele ja potent-
siaalsetele investoritele.

aalluussttaattaakkssee lläähhiippääeevviill
Nagu eelmises vallalehe 

numbris teatasime, on ehi-
tuslepingud EL Ühtekuu-
luvusfondist kaasrahasta-
tava Jõelähtme valla Loo ja 
Iru asula ühisveevarustus- 
ja kanalisatsioonisüsteemi 
kaasajastamiseks allkirjas-
tatud. 

Loo asulas teostab ehitus-
töid Nordecon Infra AS, Iru 
külas konsortsium Arco Ehi-
tus OÜ / Wesico Project OÜ.  

Veeprojekt hõlmab kogu 
Iru küla ühisveevärgi ja -ka-
nalisatsiooni, suur osa Loo 
aleviku amortiseerunud vee- 
ja kanalisatsioonitorustikke 
rekonstrueeritakse. Projekti 
ellviimisega kindlustatakse 
puhas joogivesi kõigile tarbi-
jatele ning keskkonnareos-
tuse minimeerimine.

Kinnistutele, kus senini 
ühisveevärgi- ja/või kana-
lisatsiooniühendused puu-
dusid, rajatakse vastavalt 
sõlmitud ehituslepingute-
le ning ÜVK reeglitele liitu-
mispunktid kinnistu piirile 
projekteerimise käigus kin-
nistuomanike poolt kooskõ-
lastatud asukohta. Liitumi-
ne ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga on elanikele esi-
mestel aastatel tasuta, kuid 
liitumiseks on vajalik sõlmi-
da vastav leping OÜ-ga Loo 
Vesi. Selguse huvides 
tuleb veel märkida, et 
kinnistusisene ühen-
dustorustik ei ole 
ühisveevärgi-kanali-
satsiooni osa ja selle 
peab alates liitumis-
punktist kuni hoone-
teni projekteerima ja 
välja ehitama kinnis-
tu omanik omal ku-

lul (kui seda ei ole juba teh-
tud). 

Load kaevetööde teosta-
miseks väljastab Jõelähtme 
Vallavalitsus ehitustöövõt-
jatele vastavalt valla kaeve-
tööde eeskirjadele, mis muu 
hulgas näevad ette liiklus-
korraldusprojektide koosta-
mise ehitajate poolt, et või-
malikke liiklusprobleeme 
oleks minimaalselt.

Ehitaja kohustuseks on pe-
rioodiliselt teavitada elanik-
ke läbi kohaliku vallalehe või 
otsepostitusega kavandata-
vatest kaevetöödest, et väl-
tida ehitustöödega kaasne-
vaid ebamugavusi. Kindlasti 
oleks kõigil vaja ehitustööde 
piirkonnas tähele panna aju-
tise liikluskorraldusmärke ja 
neist juhinduda.

Seoses vee- ja kanalisat-Seoses vee- ja kanalisat-
sioonitorustike ehitusega sioonitorustike ehitusega 
Loo alevikus võib olla häi-Loo alevikus võib olla häi-
ritud ligipääs elamutele ja ritud ligipääs elamutele ja 
esineda ajutisi veekatkes-esineda ajutisi veekatkes-
tusi Vibeliku teel ja Spordi tusi Vibeliku teel ja Spordi 
teel 10.08–12.11, Kaare teel teel 10.08–12.11, Kaare teel 
ja Kaare põigus 16.08–12.11. ja Kaare põigus 16.08–12.11. 
Töid teostab Nordecon Infra Töid teostab Nordecon Infra 
AS, tel 6152200, infra@nor-AS, tel 6152200, infra@nor-
decon.com.decon.com.

Seoses vee- ja kanalisat-Seoses vee- ja kanalisat-
sioonitorustike ehitusega sioonitorustike ehitusega 
Iru külas võib olla häiritud Iru külas võib olla häiritud 
ligipääs elamutele ja esineda ligipääs elamutele ja esineda 

ajutisi veekatkestusi ajutisi veekatkestusi 
Ämma teel (Aasa tee Ämma teel (Aasa tee 
ja Aia tee vahelisel ja Aia tee vahelisel 
lõigul) 09.08–31.10, lõigul) 09.08–31.10, 
Aasa teel 24.07–31.08; Aasa teel 24.07–31.08; 
Metsa teel (Aasa tee Metsa teel (Aasa tee 
ja Pihlaka tee vahel) ja Pihlaka tee vahel) 
16.08–31.10. Töid 16.08–31.10. Töid 
teostab Arco Ehitus teostab Arco Ehitus 
OÜ, tel 6069330, in-OÜ, tel 6069330, in-
fo@arcoehitus.ee.fo@arcoehitus.ee.

LOO LÕBUS 
PEREPÄEV

TULE LUSTIMA 
KOOS PEREGA!

05. septembril algusega kell 11.00 
Loo aleviku terviserajal spordihoone kõrval.  
Kavas:
-Lõbusad spordivõistlused
-Lasteteatri etendus
-Batuudid
-Müügil söök – jook
Vihmase ilma korral toimub üritus spordihoones.

Korraldajad: Loo aleviku eestseisus, Loo Kultuurikeskus, 
Loo Selts, Jõelähtme Vallavalitsus
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Külavanematest

Ühest kokkutulekust

Haljava küla tegemised

Elanikud tegid ise veetrassid korda
Suvine surnuaiapüha Rammu saarel 

Ruu küla võitleb kaevandusega

Tinkeril sündis varss

Manniva ja Koila küla-
vanemad jätkavad, Paras-
mäel valiti uus.

2007. aastal üheksas kü-
las valitud külavanemate 
ametiaeg saab tänavu üm-
ber. Manniva ja Koila küla 
üldkoosolek valis üksmeel-
selt Priit Parktali ja Kaidy 
Küti ametit jätkama. Paras-
mäe küla rahvas kogunes 
Urgehansu talu põlispuu-
de vilusse. Raivo Kuuskmäe 
kolmeaastane ametiaeg sai 
otsa ja külale tuli valida 
uus vanem. Raivo Kuusk-

mäe kinnitas, et külavanem 
peab vahetuma, sest on va-
ja värsket verd ja uusi ideid. 
Hääletamisprotseduur läks 
lihtsalt, kahtlusi polnud – 
õige mees külavanema ko-
hale on Jüri Palts, kes sõb-
raliku lahtise hääletuse tu-
lemusena ka üksmeelse toe-
tuse sai. Jüri Palts on põline 
kohalik inimene, sündinud 
Jõelähtme vallas Ruu külas. 
Samas valiti külavanema-
le abiks ka küla eestseisus 
koosseisus Enely Sepp, Raul 
Tiisaar ja Sirje Mägi.

Taimi Känd-Uibo

Lapsepõlvesõprus, see on 
imeline, unub kord ja kord 
saab elavaks…

Juulikuu viimasel päeval ula-
tas noor paadimees Kaarel mei-
le, üheteistkümnele Jõelähtme 
kooli 1970. a lõpetanule käe ja 
viis meid Rammu saarele. Kah-
ju, et 22 lõpetanust rohkem 
osalejaid ei olnud. Tõsi, neljale 
jätsime kalmistule küünlad põ-
lema…

Oli tore meenutada kooliae-
gu ja pajatada ka hetkeseisust. 
Hea, et kõik saavad hakkama 

nii tööl kui ka isiklikus elus. Sü-
damlikult rääkisid vanaemad-
vanaisad oma lastelastest.

Tõeliseks kirgede tormiks 
läks Raimo koostatud vikto-
riini ajal, kui klassikaaslaste ja 
õpetajate nimed ning teod pi-
di kokku viima. Kõigil olid küll 
meeles suurepärased klassi-
juhatajad Linda Tamm ja Ave 
Kaugver, aga paljude teiste fak-
tide osas tekkis suuri vaidlusi.

Kokkutulekule andsid lisa-
väärtuse ilus Rammu saare 
loodus (leidus taimi, mida alla-
kirjutanu pole mujal kohanud), 
soe meri ja suurepärane ilm.

Suur tänu klassiõe Hilja pere-
le! Uute kohtumisteni!

Mari Kruus
Ruu küla 

Tulime Jõelähtme valda 
elama 10 aastat tagasi just 
seepärast, et siin on hea 
hobuseid pidada. 

Irish Cob Tinker on pä-
rit Iirimaalt. Seda tõugu ho-
bused on väga rahulikud ja 
head sõbrad kogu eluks. Ta 
võlus mind oma mõnusa vä-
limusega ja suure rahulik-
kusega. Eeskätt aretati se-
da tõugu hobuseid just ve-
ohobusteks, aga nendega 
saab väga hästi ka ratsuta-
da. Mina ostsin Fleuri tiine-
na, nüüd 2 nädalat tagasi tõi 
ta ilmale armsa märavarsa, 
kes sai nimeks Beauty Lo-

ve. Meie eesmärgiks on are-
tada seda tõugu hobuseid ja 
tutvustada inimestele selle 
suurepärase tõu iseärasusi. 

Hobustega olen tegele-
nud juba väikesest peale ja 
iga päev õpin jälle midagi 
uut nende toredate loomade 
kohta. Muide, kui hobuse-
karjas on varss, siis on ter-
ve kari ööpäevaringselt val-
ves ja valmis oma pesamu-
na kaitsma. Lihtsalt inime-
sed ei tea, et hobustele, kel-
le hulgas on väikeseid vars-
su, ei tasu läheneda, see 
võib lõppeda inimesele vä-
ga traagiliselt. Isegi siis, kui 
hobuseid ründavad hundid, 
võetakse pesamuna ringi 
sisse ja kostitatakse vaen-
last surmavate kabjahoopi-
dega. 

HHaalljjaavvaa küla teggemmiisseedd
Siiri Koel

Ega see küla asja ajamine 
kerge ei ole. Eriti veel siis, kui 
inimesed ei ole harjunud koos 
käima ja koos tegutsema.

Aga küla eksisteerib just koos 
inimestega. Kui pole külarah-
vast, siis pole ka ju küla. Nagu 
selles vanas Eestimaa laulus: 
“Tuhanded külad, tuhanded 
talud laiali Eestimaal. Sündi-
sid ilma kadunud põlved vana-
vanemad”.

Et mitte jääda kadunuks, 
peab tegutsema.

Nüüdseks on Haljava Küla-
selts tegutsenud seitse kuud. 
Selle aja jooksul oleme korral-
danud kaks üritust – vastlapäe-
va ja 1. mail “Teeme ära” talgu-
päeva. Kirjutasime kevadel ka 
esimese projekti kohaliku oma-
algatuse programmi ja saime 
positiivse vastuse. Tänu toetu-

sele valmib nüüd Haljavas uus 
ja uhke infostend. Stendile tu-
leb küla kaart koos tekstide ja 
piltidega Haljava küla ja mõi-
sa kohta. Stendi pidulik avami-
ne on 28. augustil, kui toimub 
Haljava esimene külapäev. Ka-
vas on sel päeval veel töötoad, 
täika (kaubelda võib kõigega, 
mis kodus leidub), võrkpalli-
võistlus, fotonäitus, grillivõist-
lus, esinejad ja palju huvita-
vaid tegemisi lastele. Õhtu saa-
budes süütame lõkke ja keeru-
tame jalga.

Olete kõik oodatud meie kü-
lapäevale ostma-müüma-va-
hetama, osa võtma töötuba-
dest ning mõnusalt aega veet-
ma.

Et külal ikka hing sees pü-
siks, peame mõtlema ja tegut-
sema ühiselt. Olles ise saare 
juurtega, tahaks siinsetele ini-
mestelegi sisendada rohkem 
ühtsustunnet. Mitte so ja mo, 
vaid ikka meite küla!

EEllaniikkudd tteeggiidd iissee vveeettrassiidd kkordda
Merike Metstak

Kallavere ja Saviranna piir-
konna arvamine valla ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooni 
arengukavasse on olnud kui 
ringmäng. 

See on ringmäng, kus kord 
sind lükatakse sisse ja siis jälle 
ringist välja. Ligi 40 aasta vanust 
pumbamaja hoitakse inimeste 
isiklike vahenditega korras, mõ-

ni aasta tagasi renoveeriti raja-
tis põhjalikult. Tol ajal ehitatud 
veetrasside eluiga aga sai para-
tamatult läbi ning trasside re-
noveerimine tuli samuti ise kä-
sile võtta. Elanikud panid rahad 
kokku (vallast ega kusagilt mu-
jalt ei saadud kroonigi) ning tä-
naseks on tööd lõpetatud. Kokku 
kulus selleks sada tuhat krooni. 
“Ei ole mõtet asjatult vallamaja 
uksi kulutada, investeering tule-
vikuks sai nüüd ära tehtud,” üt-
lesid asjaosalised. 
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Merje Klamas

Uuel Eesti ajal oleme 
Rammu saare surnuaia-
pühi pidanud korra kahe 
aasta tagant. 

Meretagune asi: ei saa 
sinna nii lihtsalt kui maad 
mööda Jõelähtme surnu-
aiale, kuigi ka Jõelähtmes-
se on mõnikord keeruline 
minna.

Tänavu oli järjekordselt 
kaks aastat möödas eelmi-
sest surnuaiapühast Ram-
mus. Jõelähtme kirikuõpe-
taja Margus Kirja pani sel-
lekohase kuulutuse juuni-
kuisesse vallalehte, kuigi 
siis tundus saarele saami-
ne 3. juulil peaaegu võima-
tuna. Jäi loota ainult Looja 
abi peale, et surnuaiapüha 
ikkagi toimuda saaks.

Ilm võib alati untsu min-
na, selle vastu ei saa, aga 
tänavu tundus tükk aega 
ilmvõimatu ka paadimees-
te leidmine, kes rahva üle 
viiks ja tagasi tooks.

Surnuaiapühade pidami-
ne katkes viimase suure sõ-
ja ajal ja traditsiooni taas-
elustamise mõttele tuli Jõe-
lähtme kirikuõpetaja Mar-
gus Kirja.

Mõned saarelt pärit ini-

mesed ja nende sugulased 
on uuel Eesti ajal tahtnud 
seda surnuaeda oma viim-
seks puhkepaigaks saada 
ja 1926.–1953. aastani oli 
see tollaste Rammus ela-
vate inimeste rahula. Enne 
1926. aastat oli rahupaigaks 
Jõelähtme surnuaed. 

Mitmete paadimeestega 
sai tükk aega arutatud, kes 
vajalikul päeval tulla saaks 
ja mitu inimest paati võib 
võtta. Kõik vähegi arvesse 
tulevad paadimehed olid 
välismaal tööl ja neil oleks 
liiga kauge olnud Neeme ja 
Rammu vahet sõitma tulla.

Lõpuks õnnestus läbi 
raskuste leida kolm paati, 
mis said peale võtta kokku 
16 inimest. Ja ilm oli 3. juu-
lil üks selle suve tuulevaik-
semaid ja päikseline.

Kirikuõpetaja on leidnud 
saarel käies ja saare ini-
mestega suheldes jutlus-
te ja mälestuskõnede pida-
miseks ning laululehtede 
koostamiseks oma lähene-
misnurga Rammust pärit ja 
Rammu juurtega inimeste-
le rääkides.

Neis tekstides on alati 
juttu inimesest ja merest, 
kodust keset merd ja ühes 
surnuaiapüha laulus on 
sees isegi sõna “rammu”, 
see küll väikese tähega.
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5. augustil toimus Jõe-
lähtme vallamajas rahva-
koosolek Vabariigi Valit-
suse otsuse nr 302 vaid-
lustamiseks Ruu kaevan-
dusele loa andmiseks. 

Koosolekust võtsid osa 
34 aktiivset Jõelähtme ela-
nikku, kes tunnevad mu-
ret meie looduse ja elu-
keskkonda muutvate ot-
suste pärast. 

Vallavanem Andrus 
Umboja andis osalejate-
le ülevaate kaevandusloa 
menetlemise käigust ja 
võimalikest juriidilistest 
sammudest otsuse vaid-

lustamiseks. Jaan Tepp 
andis ülevaate kaevandus-
loa menetlusdokumentide 
kättesaadavusest ja nende 
omavahelisest vastuolust. 
Ühtlasi arutati planeerita-
va hagi juriidilisi üksikas-
ju. Vallavanem lubas toe-
tada seltsi hagi koostami-
sel juriidilise nõu ja esmas-
te õigusabi kulude katmi-
sega. Koosoleku lõpul all-
kirjastati seltsi asutamis-
leping 20 inimese poolt.

Seltsi juhatuse liikme-
teks valiti Jaan Tepp, Meeli 
Meri ja Külle Loik. 

Seltsi veebilehekülje 
aadress www.ruukyla.ee

Parasmäe küla eestseisusesse kuuluvad Sirje Mägi, Jüri Palts, Enely 
Sepp ja Raul Tiisaar.

Loomade loendus 
. 
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Loomadde llooeennddus
Merike Metstak

Savirannas käib Juta 
Makarenko ja Helge-Liis 
Munteri eestvõttel kodu-
loomade loendus.  

Algatuse eesmärgiks 
seati ülevaate saamine 
koertest-kassidest, et luua 
oma küla lemmiklooma-
register. Ettevõtlikud daa-
mid saabuvad igasse koju, 
viisakalt palutakse lem-
mikud ette näidata, küsi-
takse nime, vanust ja ste-

riliseerimist tõendavat 
dokumenti. Andmete õig-
sust kinnitab loomaoma-
nik allkirjaga. Koerte pu-
hul nõutakse kiipi, kassi-
delt veel mitte. Juta Ma-
karenko sõnul osutub ko-
duloomade nimekiri möö-
dapääsmatuks dokumen-
diks, kui külla saabuvad 
loomapüüdjad. Omaniku-
ta loomad võib rahulikult 
püüdjatele üle anda. Ka 
on nüüdsest alates võima-
lik tuvastada, kust tekivad 
külasse ootamatult uued 
kassiperekonnad. 



6 NR. 158
AUGUST 2010

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

 Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneerin-
gu avalik väljapanek:                    
1. Neeme küla Peetri, Kolli-
peetri, Kolli 7, Tommi, Tommi-
metsa, ja Liivametsa I kinnis-
tute detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 30. augus-
tist kuni  27. septembrini 2010. 
Planeeritava ala suurus on ca 
2,1 ha. Planeeringuala paikneb 
hajaasustuses. Detailplanee-
ringu eesmärk on kehtiva (Nee-
me küla Kolli 7 ja Liivametsa 1 
maaüksuse detailplaneering, 
kehtestatud Jõelähtme Valla-
volikogu 31.05.2010 otsusega 
nr 205) detailplaneeringuga 
määratud hoonestusalade 
ja  -tingimuste täpsustamine 
ja muutmine. Planeeringuga 
moodustatakse 4 elamumaa 
krunti, mis koosnevad maatu-
lundusmaa ja elamumaa siht-
otstarbega kinnistutest (suuru-
sed vastavalt 4146m2, 4427m2, 
5220m2, 4961 m2) ning  2 trans-
pordimaa krunti.  Planeeringu-
ga lahendatakse juurdepääsud 
planeeritavale alale, varustatus 
tehnovõrkudega ning mää-

ratakse keskkonnakaitselised 
abinõud.
2. Kullamäe küla Kullamäe I 
ja Siimu I maaüksuste detail-
planeeringu avalik väljapanek 
toimub 30. augustist kuni  27. 
septembrini 2010. Planeeri-
tava ala moodustavad Kulla-
mäe 1 kinnistu (katastritunnus 
24504:001:0179 – maatulun-
dusmaa, suurus 1,91 ha) ja Sii-
mu I kinnistu (katastritunnus 
24505:001:0375 – maatulun-
dusmaa, suurus 1,63 ha) ning 
planeeringu koostamise käi-
gus planeerinualaga liidetud 
Kogri kinnistu (katastritunnus 
24505:001:0179 – maatulun-
dusmaa, suurus 2,02 ha) pind-
alaga kokku ca 5,7 ha. Planee-
ring teeb  ettepaneku  viie uue 
üksikelamukrundi moodusta-
miseks alale, mis vastavalt val-
la üldplaneeringule on maa-
tulundusmaa juhtotstarbega 
hajaasustusala.
3. Saha  küla Väike –Nurme 
detailplaneering detailpla-
neeringu avalik väljapanek 
toimub 30. augustist kuni  27. 
septembrini 2010. Planeeritava 
ala moodustavad Väike-Nur-
me (24504:003:0867- elamu-
maa ja 24505:003:0868 - maa-
tulundusmaa), Väike–Nurme 

II (24504:003:0690 - maatulun-
dusmaa) ja Väike-Nurme III 
(24504:003:0795 - maatulun-
dusmaa) maaüksused pindala-
ga kokku ca 8,8 ha. Planeering 
teeb  ettepaneku  seitsme uue 
üksikelamukrundi moodusta-
miseks alale, mis vastavalt val-
la üldplaneeringule on maa-
tulundusmaa juhtotstarbega 
hajaasustusala.

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplanee-
ringu eskiislahenduste 
avalik arutelu:
1. Neeme küla Mardi 5 kinnistu 
detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tut-
vustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 
30. augustil 2010 algusega kell 
14.00.
2. Neeme küla Kadariku 3 kin-
nistu koos juurdepääsuteega 
detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tut-
vustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 
30. augustil 2010 algusega kell 
15.00.
3. Manniva küla Teesu maa-
üksuse detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik 

arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 06. septembril 2010 al-
gusega kell 14.00.
4. Kaberneeme küla Pritsikuuri 
detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tut-
vustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 
07. septembril 2010 algusega 
kell 14.00.
Detailplaneeringutega on või-
malik tutvuda maa-, ehitus- ja 
kommunaalosakonnas töö-
ajal esmaspäeval, teisipäeval 
ja neljapäeval kell 8.00–17.00, 
kolmapäeval 8.00–18.00 ning 
samaaegselt on detailplanee-
ringute põhijoonis ja seletuski-
ri välja pandud Jõelähtme valla 
kodulehel (www.joelahtme.
ee).

Jõelähtme Vallavalitsus 
on algatanud järgmise  
detailplaneeringu:
1.  Jõelähtme Vallavalitsus 
võttis 29.07.2010 vastu kor-
ralduse nr 352 “Ihasalu küla 
Sauna (24505:001:2820), Peedu 
(24505:001:2830) Eigisauna 2 
(24505:001:2500) maaüksuste ja 
juurdepääsutee detailplanee-
ringu koostamise algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine” 
sihtotstarve – maatulundus-

maa. Planeeritava ala suurus 
on ca 1,3 ha. Detailplaneerin-
gu eesmärgiks on kolme kõr-
vutiasetseva kinnistu liitmine, 
olemasoleva maatulundusmaa 
kinnistu sihtotstarbe muutmi-
se  ja ehitusvõimaluste välja-
selgitamine ning juurdepää-
sutee lahendamine kallasrajale 
ja perspektiivsele külaplatsile. 
Planeeringuga lahendatakse 
juurdepääsud planeeritavale 
alale, tehnovõrkude varustus 
ning määratakse keskkonna-
kaitselised abinõud.

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneerin-
gu avalik arutelu:
1. Jõelähtme Vallavalitsu-
ses maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas toimub 02. 
Septembril 2010 kell 12.00 
Uusküla küla, Klaukse 1, Vahe-
tusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi 
tee 75 raudteed, Nuudi tee lõik 
1 ja Muuga sadam 3R kinnistu-
te ja lähiala detailplaneeringu 
avalik arutelu. 
Uusküla küla, Klaukse 1, Vahe-
tusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi 
tee 75 raudteed, Nuudi tee lõik 
1 ja Muuga sadam 3R kinnis-
tute ja lähiala detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 

02.08.10-16.08.10 Jõelähtme 
vallamajas.

2. Jõelähtme Vallavalitsu-
ses maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas toimub 26. au-
gustil 2010 kell 14.00 Haapse 
küla, Tooma 7, Mardihansu 4,, 
Metsanõmme, Vana- Nõmme, 
Tooma 3, Uuesauna 2, Uus- 
Endli ja Endli kinnistute detail-
planeeringu avalik arutelu. 
Haapse küla, Tooma 7, Mardi-
hansu 4,, Metsanõmme, Vana- 
Nõmme, Tooma 3, Uuesauna 
2, Uus- Endli ja Endli kinnis-
tute detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimus 28.06.10-
12.07.10 Jõelähtme vallamajas. 
Avaliku väljapaneku ajal esitati 
kirjalikult ettepanekuid ja  vas-
tuväiteid. Seoses sellega kor-
raldab Jõelähtme Vallavalitsus 
avaliku arutelu.

Jõelähtme Vallavolikogu 
on kehtestanud järgne-
va detailplaneeringu: 
1. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 01.07.2010 otsusega 
nr 84 Ruu küla Madikse maa-
üksuse detailplaneeringu.

TEATED

Külavanemate valimised
21. augustil kell 14 
Vandjala küla üldkoosolek
22. augustil kell 12 
Saviranna küla üldkoosolek
22. augustil kell 18 
Kallavere küla üldkoosolek
19. septembril kell 12 
Rebala küla üldkoosolek

Teade Vallavanem Andrus Umboja saatis kultuuriminister Laine Jänesele märgukirja JÕELÄHTME PASSAAR – 
laupäeval, 21. augustil kell 11

Kostivere mõisapäev 29. augustil 2010

Arno Kannike
Juhatuse esimees

Põhja-Harju Koostöökogu info-
tund toimub 15. septembril 2010. a 
algusega kell 18.00 Rae Kultuurikes-
kuses Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae 
vald. Teema: “Leader-meetme raken-
damise I vooru kogemustest ja II voo-
ru ettevalmistamisest“ 

Osalema kutsutakse: MTÜ-de ja 
sihtasutuste juhte ning ettevõtjaid, 
kõiki, kes tunnevad huvi Leader-
meetme rahastamisvõimaluste vas-
tu

Infotunnis käsitatavad teemad:
• “Leader-meetme rakendami-

se kogemustest Eestis ja Põhja-Har-
ju Koostöökogu (P-H KTK ) piirkon-
nas“ – esitab Põhja-Harju Koostööko-
gu juhatuse esimees Arno Kannike

• “P-H KTK projektitoetuse I voo-
ru tulemustest, hindamiskomisjoni  
(HK) tööst ja PRIA tagasisidest“ – esi-
tab projektijuht Margit Pärtel

• “Hindamiskomisjoni uuest töö-
korrast” –  selgitab juhatuse ja HK lii-
ge Mart Võrklaev

• Mõttevahetus ja infotunni kok-
kuvõtete tegemine

Infotunni sisukamaks ettevalmis-
tamiseks ootame Teie küsimusi, ar-
vamusi ja ettepanekuid 10. septemb-
riks k.a aadressil: arno.kannike@
gmail.com.

Palume Teid hiljemalt 10. septemb-
riks k.a registreerida oma osavõtt 
aadressil: martvorklaev@gmail.com.

Jälgige meie kodulehekülge: www.
leaderph.eu, millel on Leader-meet-
me info ja vajalike linkide viited.

NB! Põhja-Harju Koostöökogu II 
taotlusvoor avatakse 29.09.2010 ja 
see kestab 2 nädalat.

Kihelkonnapäevadele paneb punkti lau-
päeval, 21. augustil toimuv basaar (vanas 
tähenduses näitus- või heategevusmüük) 
ehk nagu siinkandis öeldi ja kirjutati – JÕE-
LÄHTME PASSAAR. See oli oodatud ja rah-
varohke kihelkondlik suvepidu, mis Jõe-
lähtme kiriklas toimus viimati 1939. aasta 
suvel. Jõelähtme passaar oli paik, kus saadi 
kokku, toimusid näitusmüük ja loterii, jõu-
katsumised ja mängud, oli pirukatega tee-
laud, peeti kõnesid, lauldi, tantsiti ja tehti 
näitemängu. 

Osta ja müüa saab kõike, mis on enda val-
mistatud, kasvatatud või korjatud – kartuli-
test lapitekkide ja tuulegeneraatoriteni.

11.00 – Passaari avamine
11.15 – Esineb ansambel Pihlakobar
11.45 – Oma valla kennel Ribessita esitleb 

 erilisi koeratõuge
12.30 – Kohalikud akordionimängijad
13.00 – Laadasupi, mängude ja jõu-
 katsumiste aeg 
14.00 – Saha küla ansambel 
15.00 – Loteriiauhindade loosimine
15.15 – Esineb Kolga rahvatantsurühm
16.00 – Passaari lõpetamine
 Päevakava täieneb veelgi

Käsitöökodades saab kätt proovida vilu-
nud meistrite juhendamisel 

Lisainfo Triin Äärismaa, tel 5560 7627

KIRI avaldatakse lühendatult

Tänaseks oleme jõudnud lõp-
liku tõdemuseni, et vana moodi 
enam edasi ei saa. Üks kolmandik 
Jõelähtme vallast, s.o 72 km2 (val-
davalt eraomanduses olev maa) 
on riikliku Rebala muinsuskait-
seala tõttu piirangute all. Rebala 
muinsuskaitsealaga seotud prob-
leemide lahendamiseks on vaja 
muuta seadusi ja välja töötada uu-
si regulatsioone.

Valla osateemaplaneering “Re-
bala muinsuskaitseala asustust ja 
maakasutust suunavad tingimu-
sed” võeti vastu Jõelähtme Valla-
volikogu 03.09.2009 otsusega nr 
538. Avalikul väljapanekul esita-
tud protestide ja ettepanekute la-
hendamiseks moodustati (otsus 
nr 53-25.03.2010) volikogu ajuti-
ne komisjon. Tuginedes Jõeläht-
me Vallavolikogu 01.07.2010 pro-
tokollilisele otsusele pöördun Teie 
poole, et probleemid lõplikult la-
hendada. 

Kõne all olevat teemaplaneerin-
gut on senini finantseeritud val-
la eelarvest, menetlus on muu-
tunud pikaajaliseks ja kulukaks 
ning valla tulubaasist ei piisa riik-
like muinsuskaitsealaste eesmär-

kide täitmiseks. Valla tulubaas ei 
võimalda täita riiklikke muinsus-
kaitsealaseid ülesandeid.

Rebala muinsuskaitseala 
eesmärk on:

1) ainulaadse, suure teadusliku 
ning kultuurilise väärtusega aja-
loolise põllumajandusmaastiku 
ning seda kujundavate elemen-
tide (külad, talud, krundid, kõl-
vikud ja nende ajaloolised piirid, 
arheoloogia-, ajaloo-, tehnika-, 
kunsti- ja loodusmälestised) säili-
tamine ja kaitse;

2) võimaluste loomine kultuu-
rimälestiste ja looduse kompleks-
seks ja süstemaatiliseks uurimi-
seks põllumajandusajaloo, etno-
graafia ja loodusteaduste alal;

3) maaviljeluse ajaloos kahe ja 
poole aastatuhande jooksul toi-
munud arengu eksponeerimine 
(Rebala muinsuskaitseala põhi-
määrus, kinnitatud Vabariigi Va-
litsuse 10.02.1998 määrusega nr 
30, punkt 1).

Ettepanekud Vabariigi 
Valitsusele

Kuna käesoleva ajani ei kom-
penseeri riik avaliku huvi tagami-
seks omanikule kehtestatud pii-

rangutest tulenevaid keelde ja ko-
hustusi, samuti ei ole riik panus-
tanud kaitseala arengusse, siis tu-
leb:  

1. määrata kaitseala valitseja 
ning tagada talle riiklik finantsee-
rimine täistööaja ulatuses koos 
halduskuludega;

2. koostada kaitsealale arengu-
kava, kaitsekorralduskava ning 
muinsuskaitse eritingimused;

3. algatada riiklik Rebala prog-
ramm ja tagada selle riigieelarve-
line finantseerimine. Program-
mi koosseisus rakendada toetusi, 
kompensatsioone ja hüvitusi kait-
seala eesmärkide täitmiseks, mil-
le raames:

a) kompenseeritakse arhitek-
tuursetest piirangutest tulenevad 
täiendavad kulud ehitamisel/re-
noveerimisel ja hoonete eksplua-
teerimisel;

b) toetatakse ja finantseeritakse 
tegevusi kaitseala arendamiseks 
ja kaitseala igapäevaseks eesmär-
gipäraseks hooldamiseks;

c) hüvitatakse ulatuslikust ehi-
tuskeelust tulenevad kulud ja saa-
mata jäänud tulud;

4. toetuste ja kompensatsiooni-
de alternatiivina rakendada maa-
de vahetust või väljaostmist.

Kell 12 põllu- ja aiasaaduste 
näitusmüük
Kell 12–15 avatud meisterdamis-
toad: savitöötuba, rull- ja pab-
ernukkude valmistamine, vöö 
punumine, puust mänguasjade 
meisterdamine 
Kell 14 Margit Pärteli juhen-
damisel ringkäik mõisa sees ja 
väljas
Kell 15 Jüri Kuuskemaa loeng 

teemal „Kostivere teenijaskond ja 
talurahvas“
Kell 16 Simman. 
Kell 18 Kontsert "Mustlasvanker". 
Pilet 150.-,
 kohapeal 200.- Piletid müügis 10. 
augustist tööpäeviti kell 15–17 
Kostivere mõisas (Tiina Rämmeld)  
Täiendav info 5115886. Müügis 
ainult 100 piletit. Kiirustage!

Kell 20.30 Liukivi rituaal
Avatud näitus mõisa ajaloost.
Avatud kohvik ajastu toitudega. 
Kohal on päevapiltnik. 
Pildi hind 100 kr. 

Korraldaja: Kostivere selts.
Toetajad: Jõelähtme vallavalitsus, 
Eesti Kultuurkapital, EASi kohaliku 
omaalgatuse programm.
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Õnnitleme kõiki augusti sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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

www.joelahtme.ee 

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

Avaldame sügavat kaastunnet Helenile
ISA

surma puhul
Töökaaslased Kostivere lasteaiast

Mälestame oma klassivenda
Raivo Jahesalut

14.09.1961–13.07.2010
Meie siiras kaastunne 

ema Ilmile
Jõelähtme kooli 1977. aasta 

lõpetajad 

Mälestus püha 
Sinust hinge jääb helge ja hea.     
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas … 

Mälestame unustamatut 
töökaaslast ja head õpetajat

KAJA HEISTET
Kostivere lasteaia pere

Haljava külapäev
28. augustil algusega kell 11 toimub Haljava külaplatsil 
külapäev: töötoad, lastele kunstiring ja näomaalingud, 
ponisõit, täika (kaubelda võib kõigega), võrkpallivõistlus, 
fotonäitus, grillivõistlus, rahvalikud tantsud, uue külastendi 
avamine ja esinejad. Info kaupmeestele tel 5025789.
Olete oodatud!

Kostiranna küla üldkoosoleku teade
Pühapäeval, 19. septembril kell 13.00 
toimub Kostiranna külas 
Kostiranna küla elanike üldkoosolek.
Päevakorras külavanema valimised.

Lisainfo
Eili Juhkam

Tel 529 4933, eili.juhkam@gmail.com

Leidkem oma vallale tunnuslause!
Iga paari aasta tagant tuleb keegi välja üleskutsega 
leida Jõelähtme vallale tunnuslause. Siiamaani ei 
ole asi vedu võtnud ega hüüatustest kaugemale 
jõudnud. Nüüd siis uuesti tunnuslause ideekonkurs-
si käima tõmmates olgu teada, et kõik laiapõhjalise 
eksperdirühma poolt parimateks tunnistatud ideed 
avaldatakse ja kodulehel saab igaüks 
hääletada meelepärase lause poolt. 
Lause, mis kõige enam poolehoidu 
kogub, ongi valla tunnuslause. Nii 
lihtne see ongi.

95 21.08 OLGA ROžOK Jägala küla

90 07.08 LEIDA SIRKAS Loo küla

89 12.08 LAINE NÕMMIK Vandjala küla

89 31.08 SALME TOMP Koogi küla

86 29.08 LINDA KARIN Loo alevik

85 10.08 ELMERISE PAKKAS Aruaru küla

84 03.08 VAIKE HELL Neeme küla

84 29.08 ERNA RÜÜTEL Kostivere alevik

83 06.08 HUGO NIGOL Ihasalu küla

83 21.08 HEINO VAIN Rebala küla

83 21.08 NIINA HEINLA Loo alevik

82 05.08 ALEKSANDER OLÕKAINEN Iru küla

82 19.08 LIDIA ODRAKS Loo alevik

82 31.08 ASTRID TUNKEVITš Koila küla

80 01.08 SILVIA LUHA Saha küla

80 25.08 MAIE JAKOBI Koogi küla

80 31.08 HEINO STUMBUR Kullamäe küla

75 15.08 ELFRIDE VAHI Rebala küla

75 22.08 VELLI PIKKARO Kaberneeme küla

75 29.08 EDUARD KÜTT Jägala-Joa küla

75 29.08 VAIKE PÄRNSALU Loo alevik

70 16.08 ANTS TEIVA Kostivere alevik

70 16.08 HARRI BUCHT Loo alevik

70 18.08 ARVI REINSON Loo alevik

70 18.08 ENE-ILLE REIDMA Aruaru küla

70 28.08 MARTI TIITUS Loo alevik

70 31.08 ARNE REAP Loo alevik

Saha kabeli katust uuendati Rasmus Rooks sai hõbeda ja pronksi

Jääkreostuse likvideerimine 
Neeme külas KIK-i toetusega 

Neeme tee remont

Jõelähtme 
valla 
memme-
taadi 
suvesimman 
toimus 1. augustil 
Kaberneeme vana 
koolimaja õuel.

Muinastuled süttivad kõikides randades 
28. augusti õhtul

Indrek Mäeküngas

Valla üheks sümboliks ole-
va 15. sajandist pärineva Sa-
ha kabeli katuse korrastamise 
võttis vald ette tingituna selle 
halvenenud seisukorrast.

Üksikud allakukkunud ka-
tusekivid andsid märku, et 
tuulte ja tormide, samuti ka 
huligaanide-vandaalide räsi-
da olnud katuse parandami-
sega ei saa enam viivitada. 

Eksperdihinnangut arves-

tades vahetati välja ca 50 eri-
mõõdulist katusekivi nii nur-
gatorni kui kabeli katusel ning 
korrastati kivide traadistust.
Kuigi karmid ajad ei võimalda 
realiseerida Saha kabeli ja ka-
beliaia rekonstrueerimispro-
jekti, on tänu valla praegustele 
võimalustele ja Saha külarah-
va hoolivusele kabeliaed säili-
tanud oma erakordse lummu-
se ja iidsele rahupaigale oma-
se miljöö. Hea, et kivide traa-
distus tehti korda enne tormi.

Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel täiskasvanute klas-
sis 16.–18. juulil Kadrioru staadionil saavutas veel noorte-
klassi kuuluv Rasmus Rooks suurepärased tulemused. 100 
m jooksus saavutas Rasmus teise koha tulemusega 10.90 sek 
ja 200 meetri jooksus kolmanda koha tulemusega 22.17 sek.

Tahan midagi ilusat,
Su häält enda kõrvadesse.
Mida panna siia hetkesse,
Ilusat ja kõlavat.

Suvel kogunesid luulesõbrad Loo raamatukokku. Vaikselt 
mängis muusika.

Koolijuht, õpetaja ja näidendite lavastaja Maire Papp kut-
sus oma sõbrad, töökaaslased oma luuleõhtule. Luuletusi, 
mis jutustasid Maire kodust, kodupaigast Ida-Virumaal Toi-
la ja Oru piirilt luges luuletaja ise. Kuulajatel möödusid sil-
me eest pildid Mairest väikese tüdrukutirtsuna, lippamas 
armsatel teedel. Emast ja isast, kellelt Maire oli saanud tu-
ge ja õpetust. Oma tugevad iseloomujooned ja naljasoone 
oli ta pärinud isalt. Emalt lembuse ja armastuse raamatu-
te ja kauni vastu.

Maire lüüriline lembeluule pani põksuma iga kuulaja sü-
dame. Kooliaastad ja esimene armastus. Mure, rõõm, igat-
sus, valu – kõik kõlas luuleridadest vastu. Mairele meeldib 
reisida, uusi kohti ja paiku avastada. Reisidel sündis ka luu-
letusi. Nii sai kuulatud Ungarimaast, Leedust ja kaunitest 
Eestimaa paikadest. Maire luulet esitasid Tiina, Urve, Külli, 
Helgi ja allakirjutanu.

Lugemispalade vahele oli muusika otsinud Tiina. Autor 
ise luges ka viimased luuletused “Looring”, “Eluring”.

Tahan tänada Mairet kõigi nimel ilusate luuletuste eest ja 
Loo raamatukogu tublit kollektiivi organiseerimise eest. 

Inge Pullat

Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Neeme küla keskkatlama-
ja likvideerimisest on möödu-
nud juba aastaid, kuid nagu 
keskkonnaohtlike objektide 
puhul sageli, ei lõppenud sel-
lega kõik ohud.

2008. aastal korraldas vald 
Kesk kon na i nvesteer i ng u-
te Keskuse (KIK) toetuse abil 
keskkonna jääkreostuse likvi-
deerimise aktsiooni, et eemal-
dada ja utiliseerida katlama-

ja kütusemahutitest 
pinnasesse valgunud 
masuudijäägid.

Tööde lõppemisel 
selgus, et reostust oli märksa 
rohkem, kui kavandatud töö-
de maht ette nägi.

2010. aasta suvel korraldas 
vald täiendavate tööde tege-
mise ca 450 000 krooni ula-
tuses, millest KIK rahastas 90 
protsenti.

Seega on vanast katlamajast 
koos reostusega saanud ajalu-
gu.

Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Augustikuu alguses andis 
Nordecon Infra AS teada Nee-
me tee remondi alustamisest 
alates 13. augustist. Neeme tee 
ehk ametlikult Põhja Regio-
naalse Maanteeameti halla-
tav 11 km pikkune riigimaan-
tee nr 11262 (Ruu-Ihasalu tee) 
on oodanud remontimist pik-
ki aastaid.

Regionaalse maanteeame-
ti korraldatud hanke võitnud 

tee-ehitajaga sõlmitud lepin-
gu täitmise tähtaeg on sep-
tember 2011.

Veel 2010. aastal remondi-
takse esimese etapina teelõik 
Neeme tee Ihasalu tee ristmi-
kust kuni Neeme külani 4 km 
pikkusel lõigul. Liikluskorral-
duslikuks muudatuseks on 
teelõigu sulgemine ning üm-
bersõit Ihasalu küla kaudu ku-
ni novembrini 2010.

Tee remondimahus on uue 
sõidutee silla ehitamine üle 
Jägala-Joa küla kanali.

Kultuurikalender september 2010

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma

01. 09 Kostivere noortekeskus Kõik on uus septembrikuus

01.09 kl 10 
ja 12

Loo Keskkool Uue õppeaasta aktused

01.09 Neeme algkool Teadmistepäev. Kontsert-aktus

02.09 kl 12 Seenioride klubi ümar-
laud: fotoväljapanek 
"Suveteedel"; räägime 
vanavara näitusest; 
Saaremaa filmi ühis-
vaatamine

Harjumaa eakate päev.
Osaleb seenioride ansambel Pihlakobar

04.09 Seenioride väljasõit 
Keilasse, Harju muu-
seumi külastus

Neeme teatrilaager

05.09 kl 11 Loo kultuurikeskus Lõbus Loo perepäev

07.09 kl 19.30 Jõelähtme rahvamaja Jõelähtme Lavagrupi etendus “Doktor 
vastu tahtmist”

13.-19. 09 Kostivere noortekeskus Tervisenädal

15.09 kl 14 Seenioride pidu "Suvest sügisesse": 
viktoriin; Pihlakobara Laululaegas 

17.09 kl 19 Jõelähtme rahvamaja Kõhutantsuetendus “Elu ja pulm 
Egiptuses”. Tantsivad Nabaratoorium 
seltsingu kõhutantsusõltlased Jõhvist, 
Paidest, Jänedalt, Tapalt, Rakverest jne 

19.09 kl 13 Jõelähtme Rahvamaja Meenutame Elsa Rikandit

23.09 Kostivere noortekeskus Sügispidu

Vasakul korraldaja Anne Kanne.



8 NR. 158
AUGUST 2010REKLAAM

Müüa heitveemahutid ja -septikud 2-25(m3). Hinnad 
soodsad, tähtajad lühikesed. Transpordivõimalus! Klaas-
fi 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

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

Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori 
(buldooseriga). Pakkuda võib ka teisi venepäritolu 
masinaid, seadmeid ja haakeriistu. Tel 5078478
e- mail heino@ruumen.ee

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

Lunden Food OÜ on 
Soome kapitalil põhinev 
toiduainetööstus Loo 
alevikus. Tegutseme alates 2007. a. ja hetkel varustame 
toodetega reisilaevu Läänemerel, kauplustekette 
Soomes ja Statoil bensiinijaamu Eestis. Meil töötab 
hetkel 75 töötajat, kelles pooled on pärit koduvallast.
Seoses töömahtude järsu suurenemisega alates 
septembrist otsime tublisid Jõelähtme valla inimesi 

tööle VÕILEIBADE VALMISTAJATEKS ja 
KOMPLEKTEERIJATEKS
Meiega saab kontakti telefonil  6025870
või E-maili aadressil:  ylo.rekkaro@lunden.ee

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

NEEME  ALGKOOL
kuulutab välja konkursi KLASSIÕPE-
TAJA ametikoha täitmiseks alates 
1. septembrist 2010
Kool asub 40 km Tallinnast, mere 
ääres Neeme külas.
CV  saata aadressil
Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju-
maa, 74203
või karin@neemekool.ee
Info telefonil: 533 28 776

Loo Keskkool kutsub
Meil on tänapäevane õpikeskkond renoveeritud 
koolimajas, väikesed klassid, tugev tugisüsteemide 
võrgustik, pikapäevarühm, loovusringid, rahvatants, 
laulukoorid, motoring, karate, autokool, sõprussuh-
ted Itaalia ja Saksamaa koolidega, ujula, uus staa-
dion, wifi  ja palju muud huvitavat. 
Tasuta koolilõuna 1.–12. klassile, tasuta bussisõit 
kooli ja koju.
Aadress: Saha tee 7, Loo alevik, Jõelähtme vald, Har-
jumaa 74201; tel 6080 403.
e-post: kool@lookool.ee
www.lookool.ee
Tähtaeg 24. august 2010.

Ostame aastaringselt märga lõhutud 
kasekaminapuud pikkusega 30 cm.
Tasumine koheselt.
OÜ Estfi rewood
toomas@estfi rewood.eu
55 83 642

AS Aatmaa pakub tööd lüpsjale vasikalau-
das.Töö graafi ku alusel.Transport tööle ja 
koju Loolt, Kostiverest ettevõtte poolt.
 AS AATMAA, Koplimetsa farm, tel: 5040789

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

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 muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige 
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 12.00–13.30
(III ja IV kvartalis: 15. september, 13. oktoober, 
10. november, 15. detsember)

Heitjate-tõukajate seeriavõistlus 
Rebalas 25.07.2010
M-75
Vasaraheide
1. Harri Reidma (03.12.1930) Harjumaa SVK 26.49
Raskusvise
1. Harri Reidma (03.12.1930) Harjumaa SVK 11.75

M-65
Kuulitõuge
1. Rein Kaljumäe (31.08.1944) Tallinna SVK 12.80
Kettaheide
1. Rein Kaljumäe (31.08.1944) Tallinna SVK 40.15
Vasaraheide
1. Rein Kaljumäe (31.08.1944) Tallinna SVK 35.85
Raskusvise
1. Rein Kaljumäe (31.08.1944) Tallinna SVK 12.12
Odavise
1. Lembit Kähri (01.11.1942) Tallinna SVK  31.00

M-60
Kuulitõuge
1. Rein Kotkas (11.05.1950)Tallinna SVK  9.77
Kettaheide
1. Rein Kotkas (11.05.1950)Tallinna SVK  27.50
Vasaraheide
1. Rein Kotkas (11.05.1950)Tallinna SVK  21.41
Raskusvise
1. Rein Kotkas (11.05.1950)Tallinna SVK  8.25
Odavise
1. Rein Kotkas (11.05.1950)Tallinna SVK  25.60

M-55
Kuulitõuge
1. Jaak Turro (01.03.1952) Harju SVK  9.09
Kettaheide
1. Jaak Turro (01.03.1952) Harju SVK  30.11
Vasaraheide 
1. Jaak Turro (01.03.1952) Harju SVK  34.67
Raskusvise
1. Jaak Turro (01.03.1952) Harju SVK  13.71
Odavise
1. Rein Reidla (24.06.1952) Lääne-Viru SVK 38.55
2. Jaak Turro (01.03.1952) Harju SVK  35.06

M-50
Kettaheide
Heldur Lahne (11.04.1957) Tallinn   42.25

M-45
Kuulitõuge
1. Peeter Kruus (11.06.1961) Türi (Järvamaa SVK)  7.37
Kettaheide
1. Peeter Kruus (11.06.1961)  Türi (Järvamaa SVK)  24.58
Raskusvise
1. Peeter Kruus (11.06.1961)  Türi (Järvamaa SVK)  7.97
Odavise
1. Peeter Kruus (11.06.1961)  Türi (Järvamaa SVK)  26.90

N-70
Kettaheide
1. Helvi Erikson (02.11.1939) Tallinna SVK   28.43
Vasaraheide
1. Helvi Erikson (02.11.1939) Tallinna SVK   35.40
Raskusvise
1. Helvi Erikson (02.11.1939) Tallinna SVK   13.64

N-65
Kettaheide
1. Tiia Krutob (23.11.1941) Tallinna SVK    18.58
Vasaraheide
1. Tiia Krutob (23.11.1941) Tallinna SVK    23.37
Raskusvise
1. Tiia Krutob (23.11.1941) Tallinna SVK    10.35

N-35
Kuulitõuge
Aave Hommik (12.05.1975) Tallinn SVK  8.22 
Kettaheide
Aave Hommik (12.05.1975) Tallinn SVK  29.43 
Vasaraheide
Aave Hommik (12.05.1975) Tallinn SVK  20.55 
Raskusvise
Aave Hommik (12.05.1975) Tallinn SVK  7.57
Odavise
Aave Hommik (12.05.1975) Tallinn SVK  25.90 

Vanemkohtunik: Evi Kaljumäe
Sekretär:  Anu Teesalu


