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Margus Kirja
Jõelähtme koguduse vaimulik

Tõeline valgus, mis val-
gustab iga inimest, oli 
maailma tulemas. Aga kõi-
gile, kes tema vastu võtsid, 
andis ta meelevalla saada 
Jumala lasteks, neile, kes 
usuvad tema nimesse. 

Johannese 1: 9.12

Jõulukuu on aasta pime-
daim kuu. Loomuliku valguse 
vähesust ei suuda me enamas-
ti tasakaalustada tehisvalgu-
sega ning hämarus mitte ai-
nult ei ümbritse meid, vaid 
ulatub puudutama ka meie si-
semust. Nii võib kuulda aasta-
lõpu pilkase pimedusega seo-
ses enam ka selliseid märk-
sõnu nagu väsimus, jõuetus, 
kurbus, stress, kaamos … .

Ei ole juhuslik, et sesse nuk-
rasse ning valgusvaesesse 
aega langevad pühad, mille 
keskmeks on valgus – Juma-
la Poja inimesekssaamine ehk 
Kristuse sünnipüha. Tundub, 
et Kõigevägevam on planeeri-
nud selle just meie põhjamaist 
taevalaotust silmas pidades. 
Jõulud on justkui vastumürk 
kõigele pärssivale ja rõhuva-
le, on justkui energiasüst pe-
letamaks seesmist jõuetust 
ning halvatust, äratamaks 
meid elule, mille eesmärgiks 
on küsida inimeseks olemise 
ja püüdlemise järele. 

 Kummalisel kombel haa-
ravad ja puudutavad jõulupü-
had inimesi ikka ja jälle ning 
mõjuvad eriliselt tänini. Vaa-
dakem enese ümber, kui palju 
on rutakust, saginat ning me-
lu – kingid ja osturallid, kuu-
sepuud ja päkapikud, kontser-
did ja heategevus … Me üri-

tame kõike, mis varem tege-
mata jäänud, just nüüd ära 
teha, me pingutame selle ni-
mel, et meeles pidada inimesi, 
kes vahepeal ununenud, ole-
me rõõmsad, anname endast 
kõik. 

See kestab nädala või paar 
ja siis kõik vaibub, sest kingid 
on tehtud, jõulukirikus käi-
dud, jõulu- ja nääriroad söö-
dud, ligimesi meeles peetud 
ja põletatud kuusepuude söed 
kustunud. Koos sellega pöör-
dume tagasi pühadejärgsesse 
halli argipäeva, jõuluerutus 
koos aimdusega kellegi suu-
re sünnist ja me endi muu-
tusest raugeb, imed lõpevad. 
Ilmgi näitab aina heledamat 
palet ning justkui sellega seo-
ses unustame küsimast ja mõ-
tisklemast oma seesmise val-
guse üle. Elu loksub taas oma 
tavapärasesse sängi. 

 Üks rabi kogus kord oma 

õpilased kokku ja küsis neilt: 
“Kuidas me tunneme ära het-
ke, kus lõpeb öö ja algab päev?” 
“See on siis, kui oskad eemalt 
vahet teha lamba ja koera va-
hel,” vastas üks jünger. Rabi 
ei olnud selle vastusega päri. 
Teine õpilane pakkus: “See on 
siis, kui oskad eemalt eristada 
oliivipuud viigipuust.” Aga ka 
see polnud hea vastus. “Mis-
sugune on siis õige vastus?” 
küsisid õpilased. Rabi vastas: 
“See on siis, kui võõra lähe-
nedes arvame, et see on meie 
vend – see on hetk, kus öö lõ-
peb ja päev algab.”

 Jõulud räägivadki hetkest ja 
sündmusest, kus lõpeb öö ja 
algab päev. Nagu vana kiriku-
palve seda tunnistab: “Ta jät-
tis oma igavese au ja sai ini-
meseks, et meie jälle Isa juur-
de võiksime tulla ja Jumala 
lasteks saada. Ta sai vaeseks, 
et meie rikkaks saaksime. Ta 

võttis sulase näo, et meis Ju-
mala kuju uuendada.” See pal-
ve kõneleb meile kingitud loo-
tusest ja võimalusest kasvada 
inimeseks – inimeseks, nagu 
see Kristuses väljendub.

Oleme harjunud sellega, et 
keha vajab küürimist ja pu-
hastamist, et valge püsiks. 
Iseenesestmõistetavana tun-
dub ka lihaste treening ja füü-
silised harjutused. Inimene 
on aga midagi enamat kui li-
hasmass, isegi enamat kui 
tööjõud, tarbija, valija, klient, 
maksumaksja … Hingki va-
jab meeleparanduse küüri-
mist ja puhastamist, vaimgi 
vajab harjutamist ja trenni, et 
me ei väsiks olema inimesed, 
et meiski algaks päev, et võik-
sime saada Jumala lasteks – ja 
seda mitte ainult jõuluajaks, 
vaid terveks aastaks.

Hääd jõuluaega ja uut aas-
tat!

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu soovivad teile kauneid pühi!

Merike Metstak

Tõeline valgus
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Neeme Mudila uus 
saal on valmis. 

Ammused unistused 
uuest lasteaiast pärinevad 
veel ajast, mil sai teatavaks 
piirivalve koertekooli lah-
kumine Neeme külast. Si-
seministeeriumile kuulu-
nud hoone seisis mõnda 
aega tühjalt, kuni külarah-

va taotlused valitsusasu-
tuste kabinette pidi ring-
lesid.

Vallavanem Andrus 
Umboja kinnitas, et koos 
endise külavanema And-
rus Milleriga hakati 2006. 
aastast alates asjaajamis-
tega peale. Eesmärk oli hoi-
da ära kinnistu sattumine 
erakätesse, sest hoogsalt 
arenev Neeme küla vajas 
lasteaed-algkooli ja pare-

mat paika selle majutami-
seks ei olnud võimalik väl-
ja mõelda. Valitsused va-
hetusid, lahendust ei tul-
nud ega tulnud, enne kui 
siseministriks sai Jüri Pihl. 

“Võtsime vastsel minist-
ril kohe nööbist kinni ja 
meil vedas – 2008. aastal 
seadis riik hoonele valla 
kasuks hoonestusõiguse, 
remont läks lahti ja kahe 
rühma jaoks said valmis 

maitsekalt kujundatud hu-
based ruumid. Lõpuks sai 
vald üles öelda kalli rendi-
pinna ja kolida lasteaia sel-
leks hästi kohandatud ruu-
midesse. 

Tänavu sügisel ava-
ti Neeme Mudilas kolmas 
lasteaiarühm, mis saigi 
võimalikuks tänu juurde-
ehituse rajamisele. Juur-
deehitus läks maksma 
1,25 miljonit krooni, sellest 

500 000 tuli EAS hasart-
mängumaksust, ülejäänu 
oli maksumaksja raha. 

Neeme Mudila direkto-
ri Pille Trummi sõnul mee-
nutab lasteaia kollektiiv 
õudusega aegu, kui läbi sa-
ju pidi vanast majast mi-
nema koolimajja võimle-
mis- ja laulutunde tegema. 
Nüüd on kõik käeulatuses, 
kõrvalruumis. 

“Kadunud on inetud 
malmradikad, kogu ma-
jas on mõnus põrandaküte 
ja maitseka sisekujunduse 
abil loodud eriti lapsesõb-
ralik ja kena keskkond,” üt-
leb ta. 

Pille Trummi sõnul 
imestasid hiljuti lasteae-
da külastanud Soome kol-
leegid siinsete võimalus-
te üle ja tundsid huvi, kus 
on tehtud nii kvaliteet-
ne lasteaiamööbel. “Las-
teaed Pillerpall tuli vaata-
ma ega jõudnud meie või-
malusi ära kiita. Paljud on 
käinud meie majaga tutvu-
mas, eriti need, kel lasteaia 
remont tulemas. Meie kü-
lalisteraamatus on palju 
ilusaid ja häid soove. Tuleb 
lausa näidislasteaia tunne.

Kõik on oodatud ma-
jaga tutvuma ja uudista-
ma. Olete teretulnud su-
visel ajal, mil korraldame 
oma välilaval huvitava üri-
tuse,” räägib Pille Trumm. 
Mudila direktor kinnitab, 
et lapsed tahavad siia tul-
la ja naudivad saalis oldud 
hetki. 

30.11.2010. a seisuga oli 
riigi maakatastris regist-
reeritud 5846 katastriük-
sust pindalaga 18 359,9 
ha, mis moodustab 87,1% 
omavalitsuse maafondist 
(21 085,8 ha). Sellest 2010. 
a registreeriti 167 katast-
riüksust pindalaga 263,9 
ha (s.o 1,4% registreeritud 
maast). 

Registreeritud maa 
jaotub:
• Tagastatav maa

30.11.2010. a seisuga oli 
maakatastris registree-
ritud tagastatavat maad 
pindalaga 7 850,8 ha, s.o 
42,8%  kogu maakatast-
ris registreeritud maast. 
Sellest 2010. a registreeriti 
104,9 ha.
• Ostueesõigusega erasta-
tav maa

30.11.2010. a seisuga oli 
maakatastris registreeri-
tud ostueesõigusega eras-
tatavat maad 1953,6 ha, s.o 
10,6% kogu maakatastris 
registreeritud maast. Sel-

lest 2010. a registreeriti 4,4 
ha.
• Enampakkumisega eras-
tatav maa

30.11.2010. a seisuga oli 
maakatastris registree-
ritud enampakkumisega 
erastatavat maad 339,5 ha, 
s.o 1,8% kogu maakatastris 
registreeritud maast. 
• Vaba põllumajandusmaa 
erastamine

30.11.2010. a seisuga oli 
vaba põllumajandusmaad 
erastatud 1047,8 ha, s.o 
5,7% kogu maakatastris re-
gistreeritud maast. 
• Vaba metsamaa erasta-
mine

30.11.2010. a seisuga oli 
vaba metsamaad erasta-
tud 378,6 ha, s.o 2,1% ko-
gu maakatastris registree-
ritud maast.
• Munitsipaalmaa

30.11.2010. a seisuga 
oli maakatastris regist-
reeritud munitsipaalma-
ad 668,3 ha, s.o 3,6% ko-
gu maakatastris registree-
ritud maast. Sellest 2010. a 
registreeriti 145,3 ha.

• Riigimaa
30.11.2010. a seisuga oli 

maakatastris registreeri-
tud riigi omandis olevat 
maad 6121,3 ha, s.o 33,3% 
kogu maakatastris regist-
reeritud maast. Sellest 
2010. a registreeriti 9,3 ha.

Tagastamiseks on viima-
ne korraldus vastu võetud, 
veel jääb oodata katastri-
kandeid, kinnistamistea-
teid ja kompenseerimi-
se kinnitusi. Seejärel võib 
maa tagastamise lõpeta-
tuks lugeda. Erastamata 
on jäänud veel 25 maaük-
sust.

Paraku on rahanappuse 
tõttu munitsipaliseerima-
ta suurem osa valla teedest 
(450 tk).

Ülejäänud reformima-
ta maa on suures osas rii-
gireservmaa taotlustega 
kaetud.

Lisainfo
Ülo Laanemets

Maanõunik
605 4852
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Kuuldused, nagu vii-
daks meie legendaar-
ne muna kuhugi Harku 
valda, ei vasta tõele. 

Tolleaegne Tallinna 
Näidislinnuvabrik tel-
lis 1977. aastal Kunstitoo-
dete Kombinaadilt ARS 
viitskulptuuri, mis oleks 
möödasõitjaile teetähi-
seks ning ühtlasi ette-
võtte reklaamiks. Ehte- 
ja metallikunstnik Leida 
Ilo lahendas selle ülesan-
de munana, mis asetseb 
kõrgel, kuuemeetrisel be-
toonpostil ning on terava-
ma otsaga suunatud Loo 
aleviku poole. Skulptuur 
asetati kohale 1978. aasta 
hilissügisel.

Nüüd jäi muna tee-ehi-
tusele ette, postament tei-
saldati uude kohta ja mu-
na viidi remonti.  

Värskenduskuuri lä-
bi teinud munaskulptuur 
ootab sinise katte all ke-
vadet, mil kevadpühade 
paiku pisut pidulikumas 

õhkkonnas saaks selle 
taasavada.

Tallegg on munast lah-
ti öelnud ning nüüd on 
see kunstiteos valla oma. 
Posti, mille otsas muna 
praegu sinise katte all sei-
sab, tegi korda Merko Ehi-
tus. 

Novembrikuine Jõelähtme valla voli-
kogu istung toimus 25.11.2010.

Kuigi see oli alles kolmas istung, mille vii-
sime läbi elektroonses vormis, on mul hea 
meel tõdeda, et kõik toimis suurepäraselt, ei 
esinenud ühtki tõrget, süsteem ei jooksnud 
kordagi kokku ega tekkinud ajalisi viivitu-
si. Päevakorras oli 16 punkti, mis tavaliselt 
oleks tähendanud kuni kolmetunnist istun-
git. Nüüd sai kõik menetletud ja läbi hääle-
tatud vähem kui kahe tunniga (sh veerand-
tunnine vaheaeg). Kui algul oligi volikogu 
liikmete seas ka skeptikuid, kes uue süstee-
mi otstarbekuses kahtlesid ja arvasid, et sel-
lest tuleb volikogu esimehele ja sekretäri-
le vaid lisatööd, siis usun, et viimane istung 
tõestas neilegi veenvalt, et oleme õigel teel. 

Novembrikuisel volikogu istungil õnnes-
tus püstitada ka omalaadne rekord – nimelt 
valitses seal täielik üksmeel. Kõik otsuse eel-
nõud, mis hääletusele läksid, said ühehääl-
selt vastu võetud ning mitte ükski saadik ei 
olnud vastu ega isegi mitte erapooletu. Nen-
de kaheksa aasta jooksul, mil ma Jõeläht-
me valla volikokku olen kuulunud, ei mäleta 
ma, et midagi sellist oleks kunagi varem juh-
tunud. Raske on öelda, kas tulenes see eel-
nõude heast et-
tevalmistusest 
vallavalitsuse ja 
volikogu komis-
jonide poolt või 
olid otsustami-
sele läinud kü-
simused nii liht-
sad ja üheselt 
mõistetavad, et 
kellelgi eriar-
vamust ei tek-
kinud. Enamik 
päevakorrapunktidest olid küll pigem teh-
nilised kui põhimõttelised, samas aga valla 
jaoks tähtsad. Näiteks otsustati rahaliste ko-
hustuste võtmise küsimus Loo lasteaia juur-
deehituse lõpuleviimiseks. Oluliseks mär-
giks oli ka valla 2011. aasta eelarve volikogu-
le üleandmine, mis küll hääletamisele veel 
ei läinud, vaid suunati alles esimesele luge-
misele. Eelarve näol on tegemist väga mahu-
ka dokumendiga, mis valla arengut järgmi-
sel aastal suunama hakkab. Nüüd on aeg pa-
randusettepanekute tegemiseks ja seda mit-
te ainult volikogu liikmete poolt, vaid ooda-
tud on loomulikult kõigi vallaelanike tähe-
lepanekud, parandused ja täiendused. Saa-
ta võib neid minu või rahanduskomisjoni 
esimehe e-posti aadressile. Kellel meili saat-
mine võimalik pole, see võib pöörduda kirja 
või telefoni teel. Kui ettepanekud ei jõua eel-
arve esimesele lugemisele, siis on neid veel 
võimalik lisada teisele lugemisele, kuid mi-
da varem te oma head mõtted valla eelar-
ve osas teele panete, seda parem on ja seda 
suurem on ka lootus, et neid õnnestub eelar-
ve lõppversioonis arvesse võtta.

Ehk oli see aga hoopis jõulurahu, mis koos 
varakult maha sadanud lumega volikogu 
liikmetele juba mõned päevad enne esimest 
adventi põue oli pugenud. Igatahes on talv, 
mis seekord juba sügisel saabus, aidanud 
luua tõeliselt mõnusa jõulumeeleolu. Puhas 
hele lumi on meie tavaliselt nii porise ja pi-
meda sügise säravvalgeks muutnud ja ma 
loodan, et jõuluootus kõigile ka hinge val-
gust heidab ja aitab meil üle olla neist mure-
dest, mida kõrged lumehanged ja aastalõpu 
sagimine endaga alati kaasa toovad.

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

Skype: art.kuum

VALD

Unistus on täitunud

Jõelähtme valla maareformi 
tulemused 2010. aastal

Muna posti otsas tagasi 

Novembrikuisel 
volikogu istungil 
õnnestus püs-
titada ka oma-
laadne rekord 
– nimelt valitses 
seal täielik üks-
meel. 

Volikogu 
esimehe 
veerg
Art Kuum 
volikogu esimees
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Pikaajalise ja tulemus-
liku töö eest rahvakultuu-
ri edendamisel saab maa-
konna teenetemärgi mit-
mete Harju maakonna rah-
vamuusikakollektiivide 
juht Ahto Nurk.

“Tere, tulin teid õnnitle-
ma, Harju maavanem omis-
tab teile Harju teenetemärgi. 
See antakse kord elus!” ütlen 
tervituseks. 

“Ah tõesti või, ma ei ole sel-
lest midagi kuulnud,” vastab 
Ahto Nurk.

“Mitut orkestrit te juhenda-
te?” küsin.

“Kas sellel on üldse mingit 
tähtsust?” küsib ta vastu. 

“Olete rahvamuusika eden-
damise eest presidendilt ise-
gi riikliku autasu saanud,” üt-
len, üritades teemat jätkata.

“Jah,” vastab ta.
Paljud ei teagi Ahto Nurga 

teeneid isetegevuse ja rahva-
muusika edendamisel.

Ahto Nurk õpetab, juhen-
dab, dirigeerib ja kirjutab vä-
simatult – ei tee väljagi, et 
järgmisel aastal keerab ka-
lendris ette 80. aastaring. Ta 
sündis Varja kooli direkto-
ri 5-lapselise peres 1931. aas-
tal. Tallinna muusikakoolis 
õppimise järel asus kohe koo-

lis lastele laulmist õpetama. 
Vaene aeg ei võimaldanud 
kõrghariduse diplomit nõu-
tada. Aga Ahto Nurka kutsu-
ti õpetama ja dirigeerima, li-
sandusid orkestrid, ansamb-
lid, koorid, lauluklubid ja nii 
läheb see juba kuuskümmend 
aastat. 

Rahvamuusikapidude isa 
Rahvamuusika on osa-

ke meie igapäevaelust. Vile-
pillist, karjapasunast, lõõts- 
ja parmupillist saati and-
nud inimestele elurõõmu, ai-
danud unustada muresid ja 
end mõtetes esivanemate ra-
dadele või unistades helges-
se homsesse laulda-mängida. 
Rahvamuusika loomulikkus, 
rangete raamide puudumi-
ne ja loomingulisus teeb sel-
le lähedaseks igale eestlasele. 
Rahvaviise anti edasi kuulmi-
se teel, mängiti, lauldi, täien-
dati. Et rahvaviis säiliks au-
tentsel kujul, kanti see noo-
dipaberile. Paljud heliloojad 
on ajast aega kasutanud oma 
helitöödes rahvaviise. Rah-
vamuusika ei sure seni, kuni 
muusikakoolides õpetatakse 
lapsi keel-, klahv- ja puhkpil-
le mängima. 

Alates 1978. aastast haka-
ti Ahto Nurga algatusel Eestis 
korraldama üleriigilisi suu-
ri rahvamuusikapidusid, kus 
isetegevuslikud külakapel-
lid mängisid suure orkestri-

na ühist repertuaari. Rahva-
pilliorkestritele seati lugusid 
nagu päris orkestritele, män-
giti noodist ja dirigendi käe 
all. See lisas rahvamuusika-
le omamoodi mõõdet, ka nn 
kolme duuri lood kõlasid suu-
rejooneliselt. Nõukaaeg oli 
külakapellidele tõelise tähe-
lennu aeg. Paljudele muusi-
kahuvilistele, kelle pillimän-
guoskus ei lubanud üksi esi-
neda, andsid külakapellid ja 
harrastusorkestrid võimalu-
se musitseerida. Sügaval ve-
nestamise ajal aitas rahva-
muusika inimestes eestlaseks 
olemise tunnet kõrgel hoida. 
Isegi veel 1990. aastal olevat 
lauliku väljaandmisel olnud 
probleeme, et saada kirjasta-
da Eesti hümni ja jõululaule, 
meenutab Ahto Nurk. 

“Tol ajal oli suure rahva-
muusikapeo käivitamine kõ-
va tegu ja julgustükk. Olen 
juhtinud 15 rahvamuusikapi-
du, esimese tegime 1978. aas-
tal just nimelt Toilas, eest-
luse auks ja rahvustunde rõ-
hutamiseks. Mäletan 5. üle-
riigilist rahvamuusikapidu 
Saaremaal. Tuhat pillimän-
gijat tuli, aga ilm vedas alt – 
sadas nagu oavarrest. Poo-
led mängijad sõitsid mandri-
le tagasi. Mis saab rahvamuu-
sikast edasi, ei tea, ERRS ju-
hatuses on nüüd noored me-
hed, eks nad ise tea. Võib-ol-
la ei tahetagi, rahvatants tun-
dub tähtsam olevat,” räägib 
Ahto Nurk. 

Ta on 46 aastat juhatanud 
Eesti Orkestrijuhtide Orkest-
rit, mis ühendab 55 mängi-
jat, dirigenti ja kollektiivi juh-
ti. Ahto Nurk muretseb, et 
orkester on oma endist rolli 
üha enam kaotamas, sest vii-
masel ajal neid enam rahali-
selt ei toetata. “Orkestrijuh-
tide orkester peab olema, siit 
saaksid väiksemad orkestrid 
ja õpetajad innustust ja re-
pertuaari,” kinnitab ta.

Vaatamata kõigele jätkab 

Ahto Nurk aktiivset kontsert-
tegevust, heliloomingut, he-
lisalvestuse-orkestritööd, su-
vekursuste juhendamist, koo-
rijuhtimist, lauluklubi veda-
mist. 

Lauluklubide algataja 
Ahto Nurk on 1973. aastast 

Tallinna lauluklubi Laulu-
rõõm asutaja, kunstiline juht 
ja lauluklubide tegevuse al-
gataja Eestis. “Lauluklubi on 
koos käinud ligi 40 aastat jär-
jest, Mustamäe Mängude Ma-
jas oli mul väike tantsuorkes-
ter, laulsime ka. Siis kutsu-
ti Salme kultuurikeskusesse 
lauluklubi looma, käisin ka 
Pärnu ja Haapsalu lauluklubi 
juhatamas. Hetkel juhendan 
veel kolme lauluklubi.

Lauluklubides on õpitud 
1341 laulu. Iga kord on ise 
teema – merest, armastu-
sest, aastaaegadest, naljast. 
Siia sobivad kõik teemad. 200 
lauljat käib koos, kõik huvili-
sed on oodatud. Iga kord õpi-
takse selgeks 3–5 laulu – tut-
tavaid ja uusi viise –, prae-
gu  õpime jõululaule. Olen 
ise oma elu raskeks teinud, 
igaks korraks on tarvis otsida 
uued laulud, vajadusel seada 
või transponeerida sobivasse 
helistikku. Heliloojatelt, au-
toritelt, CD-delt maha kirju-
tades, kuidas juhtub. See on 
huviklubi igas eas inimeste-
le, kooskäimiskoht. Kooslaul-
mine on parim suhtlemisviis. 
Lauluklubi auliikmed on Ar-
tur Rinne, Albert Uustulnd, 
Vello Viisimaa ja Virve Kös-
ter,” räägib Ahto Nurk.

Õpetab Jõelähtme 
muusika- ja kunstikoolis 
akordionimängu

Klassitoa, kus juttu räägi-
me, uks läheb lahti ja seal sei-
sab Martin Leidsaar (II akor-
dioniklass), Loo kooli 2. klas-
si poiss. Ta tuleb enne vastu-
tusrikast jõulukontserti oma 
akordioniõpetaja juurde et-

temängimisele. Klaveri saa-
tel võetakse jõululaulud lä-
bi. Martin on juba täitsa hea 
mängija, ütleb, et temale 
meeldib ühtviisi nii orkestris 
kui ka üksinda esineda. Kui 
Martin läinud, hakkab Ahto 
Nurk ise harjutama – oma sõ-
nadele loodud laulu põhjapõ-
der Rudolfist, järgmise laulu-
klubi kokkusaamise tarvis. 

Õpetaja Virve Lääne on 
Ahto Nurgaga Loo alevikus 
23 aastat ühist kultuuritööd 
teinud.

“Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli loomine oli üks 
õige ja hea samm. Lõpuks 
ometi sai see teoks tänu Tii-
na Muddi aktiivsele algatu-
sele. Kohe tundsime, et lap-
sevanemate ja õpilaste suh-
tumine muusikaõpingutesse 
on hoopis tõsisem. Motivat-
siooni jätkub, sest nüüd pää-
dib laste muusikaõppimine 
tunnistusega. Tublimad või-
vad professionaalseid muusi-
kaõpinguid jätkata mis tahes 
Eesti muusikakoolis,” kiidab 
Virve Lääne.

PERSOON

Kõik saab alguse 
lihtsast viisist

Eesti Orkestrijuhtide Rahva-
muusikaorkestri peadirigent,
kõikide üleriigiliste rahvamuu-
sikapidude üldjuht ja lavastaja, 
tantsupeo rahvamuusikaan-
samblite üldjuht,
Vabariikliku Koorijuhtide Sega-
koori üks asutajaist,
mitme rahvamuusikaansambli 
juht,
45 aastat juhtinud muusikakol-
lektiive Loo kultuurimajas, 
Jõelähtme laulupäevade orga-
nisaator,
üleriigiliste rahvamuusika 
suvekursuste organisaator ja 
õppejõud,
uute lugude konkursside žürii 
liige, 
Eesti lauluklubide algataja, 
lauluklubi Laulurõõm kunsti-
line juht, akordionimängija ja 
–õpetaja,
Eesti Autorite Ühingu liige, pal-
jude lugude autor ja seadja,
G. Ernesaksa nimeline koorijuhi 
preemia,
Elsa Rikandi nimeline kultuuri-
preemia, elutöö preemia, 
riikliku autasu Valgetähe V klass 
2002 omanik,
1999. a õpetas eesti rahva-
muusikat Soomes Joensuu 
konservatooriumis ja juhatas 
konservatooriumi orkestrit 
eesti muusika kontserdil viiuli-
kunstnik S. Piiponeni kutsel,
1985–2010 on juhatanud ja esi-
nenud rahvamuusikaansamb-
litega Tõmba-Jüri, Lootar, Ants 
ja Liisu, Pirita, Heli-Neli, Jodler, 
EOR ja Kiigat-Käägat paljudes 
Euroopa riikides, Põhjamaa-
des, Venemaal ja Ameerika 
läänerannikul ning Europeade 
festivalidel, esindades Eesti 
Vabariiki.
1972–2010 on EOR-i, Heli-Neli 
ja Lootariga salvestanud palju 
eesti muusikat Eesti Raadios.
1966–2008 oli Loo segakoori 
Looheli, 1996. aastast ühen-
datud Maardu-Loo segakoori 
peadirigent. 
1996–2010 viis läbi 15 Harju-
maa rahvamuusika õppepäeva 
ja rahvamuusika päeva.
2000–2010 õpetab Loo Kesk-
koolis akordionit, solfedžot ja 
orkestritööd Loopillis.
2010. sügisest Jõelähtme Muu-
sika- ja Kunstikoolis akordioni-, 
ansambli- ja orkestriõpetaja.

Ahto Nurk    

“Eesti rahvapille ja rahvapilli-
mängijaid” (värvilise fotoma-
terjaliga, eesti-vene-inglise 
keeles),
seltskonnalauliku “Laulurõõm” 
koostaja ja väljaandja, 
juubeliaastate LKL raamatud.
Koostanud arvukalt noodiko-
gumikke ja rahvatoonis seadeid 
orkestritele.

Raamatud:

Kvartetiga Heli-Neli helikasse-
tid “Külasimman”, “Laulud on 
rõõm”, CD “Las kõlada”.
Praegu on käsil CD Eesti 
sümfoniseeritud rahvamuusika 
uudisloomingust.
2011. augustis on Ahto Nurk 
kutsutud külalisesinejaks USA 
lääneranniku Eesti päevadele 

Helisalvestised:

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 2010. a. 
avaaktusel koos Virve Läänega Rebala polkat mängimas.

Jõelähtme  laulupäev 2008.

Martin ja Ahto.
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Kes on kangelased?

Harri Reidma 80!Kostivere päevakeskus 12

Jõelähtme Vallavalitsus maksab 
jõulutoetust ka käesoleval aastal Legendi järgi on kange-

lased üleinimlikud olendid, 
kes on pühendanud oma 
elu, et anda endast kõik, tul-
les appi seal, kus häda kõige 
suurem on. Kangelaste le-
gend on aga alguse saanud 
inimestest meie ümber. Ini-
mestest, kes teevad seda, 
mis nende võimuses, ja aita-
vad seal, kus võimalik. 

Ilmselt teab enamik meist, 
milline tunne on andmise 
rõõm. Tõsi, ka saamise rõõm 
on suur, ent see, kes on ko-
genud meeliülendavat tun-
net kellegi aitamisest, soovib 
heategu ikka ja jälle teha. 

Eestis on neid, kes vereloo-
vutamisega lugematutele ini-
mestele head teinud, viimas-
tel aastatel umbes 32 000 kuni 
37 000. Tänu nendele tuhan-
detele vastutulelikele doono-
ritele tehti 2009. aastal Eesti 
haiglates kokku 17 000-le pat-
siendile ligi 85 000 erineva ve-
rekomponendi ülekannet.  

Doonorite kaasabi on nen-
de inimeste tervise ja elude 
päästmisel määratu tähendu-
sega. Ilma sõnadetagi on sel-
ge, mis juhtuks, kui poleks 
doonoreid. 

Väiksematesse ja suure-

matesse paikadesse üle kogu 
Eesti jagub neid asendama-
tuid kangelasi, Jõelähtme val-
da kokku ligikaudu 200. 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus ja Jõelähtme Val-
lavalitsus tänavad kogu süda-
mest kõiki doonoreid Jõeläht-
me vallas ning tunnustavad 
erilise panuse eest:
Aarne Nõgene, Aavo Mooste, 
Alar Sepp, Allan Martin, And-
rus Kuldkepp, Argo Reiljan, 
Eha Liivas, Jaan Kroh, Jaani-
ka Hund, Koit Vaher, Krist-

jan Pihus, Liis Truubon, Me-
rike Bergert, Sjuzanna Sabito, 
Tatjana Khodas, Timo Tann, 
Urve Uusberg, Veliko Järave-
re, Viktor Parol, Viljar Vallner, 
Viljar Varik.

Soovime Jõelähtme valla 
rahvale rahulikku pühadeae-
ga ja julgustame nii praegu-
seid kui tulevasi doonoreid 
heategudele ka uuel aastal! 

Lisainfo: www.verekeskus.
ee või Facebookis www.face-
book.com/DoonoridjaSobrad 

Harri Reidma viibib aastavahetuseni His-
paanias treeninglaagris ja valmistub rahvus-
vahelisteks tiitlivõistlusteks. 

Harri Reidma on pälvinud 
lugematul arvul Eesti meist-
rivõistluste kuld-, hõbe- ja 
pronksmedaleid kaugus- ja 
kolmikhüppes, ketta- ja vasa-
raheites, tõstmises, käsipal-
lis. Harjumaa rekord kolmik-
hüppes (15.06) on juba 55 aastat Harri Reidma 
nimel.

Viimase paarikümne aasta jooksul, veteran-
sportlase karjääri vältel on auhinnakapp tublis-
ti täienenud Euroopa ja maailmameistrivõist-
luste hõbe- ja pronksmedalitega. “Nõukogude 
ajal ei lastud meiesuguseid maailma võistlema, 
nüüd tuleb kõik tasa teha. Peab korralikult har-
jutama ja treenima. Uhke on kanda sinimustval-
get võistlusdressi ja hoida kõrgel Eesti lippu,” üt-
leb Harri Reidma.

Palju õnne juubeli puhul, head tervist ja jätku-
vat edu spordiradadel!

Jõulutoetust makstakse Jõelähtme valla elanikuks registreeritud pensionäridele alates 
70. eluaastast. Nagu ikka, saavad jõulutoetust ka meie elanikeregistris olevad paljulap-
selised pered ning vallavalitsusele teada olevad puudega laste pered. Toetuse suuru-
seks on sel aastal 400 krooni inimese kohta.

Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
Tel 60 54 860 ja 60 54 880

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

Ooteaegade olemasolu 
ja pikkus sõltub nõudlusest, 
pakkumisest ja ravikindlus-
tuse maksulaekumisest.

Järjekorrad arsti vastuvõ-
tule tekivad tavaliselt siis, kui 
nõudlus spetsialisti järele üle-
tab tema lubatud tööaja. Meil 
on tööaeg piiratud 40 tunni-
ga nädalas. Vastuvõtule soovi-
jate hulk haigestumiste kõrg-
perioodidel suureneb ja oo-
teajad pikenevad. Haigestu-
mise tippaja lõppedes järje-
korrad taas lühenevad. Ka 
siis, kui maksumaksjate soo-
vid on suuremad nende poolt 
ravikindlustusse panustatud 
summadest, tekivad ooteajad. 
Haigekassa ravikindlustu-
se korraldajana saab tasumist 
üle võtta ainult olemasoleva 
ressursi piires. Viimasel juhul 
võib raviasutus olla võimeli-
ne teenindama suuremat hul-
ka inimesi, aga tasuta teenust 
osutada on keeruline, sest tee-
nuse osutajal on õigus oma ku-
lude õiglasele hüvitamisele.

Kuivõrd prognoositavad 
on nõudlus ja ravikindlustu-
se võime nõudluse rahulda-
miseks? Inimesed on haiges-
tunud kogu ajaloo vältel ja see 
on andnud planeerijatele ko-
gemuse haigestumise trendi-

dest, mis võimaldab järgmiste 
perioodide haigestumist tea-
tud piirides prognoosida. Siit 
omakorda on planeeritav ra-
viasutustelt tellitav ravitee-
nuste maht ning raviasutused 
saavad korraldada oma tööd. 
Aasta jooksul on haigestumi-
se kõver suures ulatuses kõi-
kuv. Raviasutuste võimekus 
on kujundatud läbi aasta suh-
teliselt stabiilsena. Raviasu-
tuste minimaalne võimekus 
peab tagama ägedate haige-
te teenindamise haigestumi-
se tippaegadel. Ägedate hai-
gete ravile lisaks on vaja lei-
da võimekust vähem ägedate 
ehk plaaniliste haigete teenin-
damiseks. Tavapärane on sel-
line olukord, kus haigestumi-
se kõrgperioodil teenindatak-
se plaanilisi haigeid vähem ja 
nende jaoks ooteajad pikene-
vad. Haigestumise madalsei-
su ajal teenindatakse plaani-
lisi haiged ehk vähem ägedaid 
haigeid rohkem ja ooteajad lü-
henevad. Siinkohal tekib kind-
lasti paljudel mõte niisugus-
test raviasutustest, mis tee-
nindaksid kõik ägedad haiged 
ja plaanilised haiged ilma oo-
teajata. Tehniliselt on see või-
malik, ainult et haigestumi-
se madalseisu ajal hirmkallis 
aparatuur seisab ja vananeb 
moraalselt, personal soovib 
tasu ootamise eest, majad va-
javad kütmist jne. Majandusli-
kult mõeldes soovib meist iga-

üks oste tehes saavutada ostu-
ga parimat hinna ja kvalitee-
di suhet. Ühiskond on suletud 
süsteem ja selle liikmete ühis-
kassa kasutamisest oodatak-
se ratsionaalsust. Praegu ravi-
kindlustusse makstavad sum-
mad ei võimalda kõigile ravi 
tagamist ja tühjade ruumide 
ülalpidamist üheaegselt. Ini-
mestele kindlustab korraliku 
ravi mõistliku hinnaga niisu-
gune töökorraldus, mis tagab 
raviasutusele 
pideva töö pat-
siendile mõist-
like ooteaega-
dega.

Kuidas seda 
mõist l i k k ust 
mõõta? Pii-
ma ja bensiini 
eest maksame 
praegu Euroo-
pa Liidu maa-
dega võrdset 
hinda. Ees-
tis saame praegu raviteenu-
seid ligi neli korda soodsamalt 
kui Euroopa Liidu maades pa-
kutavaid teenuseid ja enami-
ke erialade puhul on meil oo-
teajad lühemad. Kõrvalepõi-
keks saan öelda, et meie ravi-
asutustele on kasulik riikide-
vaheliste piiride avanemine 
plaanilise raviteenuste osuta-
miseks. Meie raviasutused pa-
kuvad sama teenuse lühema 
ooteaja ja soodsama hinnaga. 

Meile endile tunduvad oo-

teajad pikad ja hinnad kallid. 
Mida teevad teised riigid ja 
mida teeme meie hindade oh-
jamiseks ning ooteaegade lü-
hendamiseks? Võimalusi sel-
leks on. 

Kes veel ei ole teadvustanud, 
see peab teadvustama, et iga 
inimene vastutab oma tervise 
eest ja haigestumisel vastuta-
me ise oma ravimise eest. Ra-
viasutused oma personaliga 
saavad olla meile ainult nõus-

tajad, prot-
seduuri teos-
tajad. Et ei 
peaks nõus-
tajate vahel 
ekslema, sel-
leks tasub 
meil küsida 
esmalt ikka 
nõu oma pe-
rearstilt. Ra-
v i a s u t u s -
te kogemu-
sed näita-

vad, et mittemeditsiinilise eri-
ala inimene internetist oman-
datud tarkusega eriarsti juur-
de pöördudes on oma murega 
vale eriala esindaja juurde sat-
tunud ja peab ette võtma uue 
käigu. Samal ajal on nõu saa-
mise võimalus ära võetud ini-
meselt, kes just sellelt arstilt 
oleks oma probleemi lahenda-
miseks teeotsa kätte saanud. 
Vähendagem ise tühikülastu-
si. Enda ja naabri heaolu ni-
mel alustagem perearsti nõu 

kuulamisest, see on esimene 
samm eriarsti ooteaegade lü-
hendamiseks.

Töö paindlikum korralda-
mine raviasutustes loob täien-
davaid võimalusi. Masu aitas 
paindlikkust tõsta. Rohkem 
töötatakse siis, kui haigestu-
miste periood on kõrge, ja vä-
hem haigustevabamal ajal. 
Harjumaal on positiivne koge-
mus suurhaiglas ööpäevaring-
se valve asendamisest kodu-
valvega. Personali kasutami-
ne päevasel ajal lõi võimaluse 
teenindada senisest suuremat 
arvu patsiente. Päevase kätte-
saadavuse parandamine vä-
hendas erakorraliste patsien-
tide arvu öösel. 

Ootaja aeg on igas olukorras 
pikk. Viimaste aastate jooksul 
on Harju piirkonnas inimes-
te võimalused arstilt konsul-
tatsiooni saamiseks kasvanud 
25%. See kasv on suuresti osu-
tunud võimalikuks tänu me-
ditsiinitehnoloogiate arengu-
le ja töökorralduse muutmi-
sele raviasutustes. Haigla stat-
sionaaris ravitud juhtude arv 
on kümne aastaga vähenenud 
20%. Haigla hotellikulude kok-
kuhoid on teinud võimalikuks 
ravitud inimeste arvu suuren-
damise. 

Nii pikem eluiga kui ka ter-
vise eest korralik hoolitsemine 
suurendavad arstidega nõus-
tamiste vajadust. Iga-aastase 
ambulatoorse nõudluse kasvu 

teenindamiseks raviasutuste 
poolt ja ravikindlustusepool-
seks tasumiseks on vaja jätka-
ta statsionaarset ravi vähen-
davate tehnoloogiate laien-
damist. Näiteks kümme aas-
tat tagasi toimusid silma hall-
kae lõikused ja kopsupõleti-
ku ravi statsionaaris, täna on 
see ambulatoorse ravi pärus-
maa. Kurgumandlite lõikused 
on kolinud statsionaarist am-
bulatoorseks tegevuseks. See 
suund jätkub paljudel eriala-
del. Mida lühemat aega peab 
patsient haiglaruumides viibi-
ma, seda väiksemad riskid te-
da ohustavad. 

Lisaks eelkirjutatule mõjuta-
vad nõudluse kasvu igapäeva-
selt need tootjad, kelle reklaa-
mis näeme või kuuleme arsti 
või apteekriga konsulteerimi-
se soovitust probleemide tek-
kimise korral. Mõelgem oma 
pika eluea nimel enne sellist 
riski sisaldava toote ostmist.

Aastale 2011 vastu minnes 
julgen kirjutada, et Eesti ra-
vikindlustuse süsteem on ta-
gamas kõigil erialadel vähe-
malt senisel heal tasemel kät-
tesaadavust ja paljudel eriala-
del senisest paremat kättesaa-
davust. Perearsti juures ravita-
vatele haigusjuhtudele lisaks 
saab iga inimene keskmiselt 
ligi kolme ravijuhtumi korral 
abi eriarsti juures. 

Soovin algavaks aastaks 
head tervist.

Arstiabi kättesaadavus on kõigi kindlustatute kätes

Tavapärane on 
selline olukord, kus 
haigestumise kõrg-
perioodil teenin-
datakse plaanilisi 
haigeid vähem ja 
nende jaoks oote-
ajad pikenevad.

Kostivere Päevakeskus tähistas 12. sünnipäe-
va. Pildil Kaberneeme rahvas.

Külas olid Maire Papp, Meeta Vilba ja Evi 
Sabolotni Loo seenioride klubist. 
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Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamine

Muuga sadam teavitas kohalikke omavalitsusi Lugeja kirjutab

Vallavalitsus teatab

Võttes aluseks Jõelähtme 
valla eelarvest toetuse saa-
miseks esitatud taotlused 
ning Jõelähtme Vallavoliko-
gu haridus-, kultuuri-, spordi- 
ja sotsiaalkomisjoni ettepa-
nekud, andis Jõelähtme Val-
lavalitsus koralduse 

1. Eraldada vallavalitsuse 
2010. aasta eelarvest 
tegevusala 08208 alt:

• Kaire Paavelile 800 (kahek-
sasada) krooni Jõelähtme valla 
lasteaedade koolieelikute ühi-
se spordipeo korraldamiseks 
02.12.2010; 

• Leili Värtele 800 (kahek-
sasada) krooni Loo keskkooli 
ansambli Laululinnud osale-
miskulude katteks Harjumaa 
vokaalansamblite festivalil 
19.11.2010; 

• Kersti Lepikule 5000 (viis 
tuhat) krooni XIX kergejõusti-
kuveteranide MM-l osalemise 
kulude katteks; 

• Deivi Talvele 6000 (kuus tu-
hat) krooni tütre Violeta Osu-
la Raadio Laste Laulustuudio 
USA kontserdireisi kulude kat-
teks; 

• Kerli Puusepale 2808 (kaks 
tuhat kaheksasada kaheksa) 
krooni WAF Laulu- ja Tantsu-
kooli I poolaasta õppemak-
suks; 

• MTÜ-le Tantsurühm Loo-

lill 3000 (kolm tuhat) krooni 
Jõgeval 2011. a suvel toimuva I 
naiste tantsupeoga seotud ku-
lude katteks;

• Reelika Sommerile 6000 
(kuus tuhat) krooni Raadio 
Laste Laulustuudio USA kont-
serdireisi kulude katteks; 

• Susanna-Reti Räimele 6000 
(kuus tuhat) krooni Raadio 
Laste Laulustuudio USA kont-
serdireisi kulude katteks; 

• Aldu Tigasele 3000 (kolm 
tuhat) krooni poja Ardo Tiga-
se supermototreeningute ja 
võistluste kulude katteks; 

• EELK Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja kogudusele 2200 
(kaks tuhat kakssada) krooni 
jõuluaja palvusel esinejate ho-

noraritasude osaliseks kom-
pensatsiooniks; 

• MTÜ-le Ajaveski 5500 (viis 
tuhat viissada) krooni savitoa-
le vajalike töövahendite mu-
retsemiseks, koolituspäeva-
deks ja 2011. aasta suvenäituse 
korraldamiseks; 

• MTÜ-le Võimlemisklubi 
Piruett 4000 (neli tuhat) kroo-
ni Kristi Rannati ülemaailm-
sel võimlemisfestivalil osale-
mise kulude katteks; 

• Monika Saarikule  4000 
(neli tuhat) krooni Marilin 
Tukia Portugalis toimuva ku-
jundrulluisutamise maailma-
meistrivõistlustel 24.11.2010–
01.12.2010 osalemise kulude 
katteks;

• Aleksandr Drozdovile 6000 

(kuus tuhat) krooni rahvusva-
heliste allveespordi võistlus-
kulude katteks. 

2. Jätta rahuldamata 
alljärgnevad taotlused:

• Eesti Kergejõustikuvete-
ranide Assotsiatsiooni taotlus 
Harri Reidma Euroopa sise-
meistrivõistluste reisiga seo-
tud kulude katteks – taotleja 
on jätnud esitamata eelmise 
projekti rahastamiseks eral-
datud rahasummade kasuta-
mise aruande;

• Külli Lõpu taotlus Maire 
Papi luuleraamatu trükikulu-
de tasustamiseks – esitamata 
on jäetud nõutav käsikirja (või 
osalise väljavõtte) koopia koos 
edasise tegevusplaaniga;

• MTÜ Loo kooli abistamise 
ühingu taotlus Loo keskkooli 
õpetajate korvpallivõistkonna 
võistlusvormi muretsemiseks 
– ei kvalifitseeru abikõlbuliku 
kuluna; 

• MTÜ Mudamadrused taot-
lus Loo keskkooli ekstreem-
spordipäeva läbiviimiseks – 
puuduvad kooskõlastused Loo 
spordihoone haldajaga. Tege-
vusplaan vajab täpsustamist 
ja kooskõlastamist koostöö-
partneritega; 

• Leili Värte taotlus Loo kul-
tuurikeskuse segakoori Jõe-
lähtme Laulusõbrad esinemis-
riietuse valmistamiseks – ei 
kvalifitseeru abikõlbuliku ku-
luna. 

Ülevaade Sven Ratassepp

Toimus esimene Muuga 
sadamat hõlmavate kohali-
ke omavalitsuste ja Tallinna 
Sadama juhtide ümarlaua-
kohtumine. 

1. detsembril kogunesid Tal-
linna Vanasadama Jahisada-
masse Jõelähtme ja Viimsi val-
la, Maardu linna ja Tallinna 
Sadama juhid, et pidada maha 
esimene ümarlauakohtumine 
Tallinna Sadama ning koha-
like omavalitsuste vahel, mil-
le territooriumitel Muuga sa-
dam paikneb. Tallinna Sada-
ma initsiatiivil olid kohtumi-
sele palutud Jõelähtme valla-
vanem Andrus Umboja, Viim-
si vallavanem Haldo Oravas ja 
Maardu abilinnapea Nikolai 
Vojeikin, keda saatsid Maardu 
linnavalitsuse linnaarengu- ja 
majandusosakonna juhataja 
asetäitja Ants Tsugart, Viim-
si abivallavanem Endel Lepik 
ja Viimsi valla maa- ja planee-
rimisameti juhataja Oliver Al-
ver.

Ümarlaua kokkukutsumise 
peamise eesmärgina nägi Tal-
linna Sadam põhjust senisest 
veelgi parandada regulaarset 
infovahetust kohalike oma-
valitsustega Muuga sadama 
arendusplaanidest, ohutus- ja 
keskkonnakaitseteemadest.

ASi Tallinna Sadam juhatu-
se esimehe Ain Kaljuranna sõ-
nul on konteinervedu selgelt 
tuleviku äri ning meil oli vii-
mane aeg selle arenguks oma-
poolsed tingimused luua. See-
tõttu hõlmavadki Muuga sa-
dama lähiaastate suuremad 
arendusplaanid nii Muuga sa-
dama idaosasse rajatavat kon-
teinerterminali ala laiendust 
kui ka sadama territooriumit 
ümbritsevate tööstuspargiala-
de väljaarendamist. „Tööstus-
parkides soovime luua sood-
sa keskkonna, kus oleks ette-

võtetel võimalik oma tööstust 
arendada, kasutades ära sada-
ma vahetus läheduses asuvaid 
logistilisi eeliseid ning an-
da sadamas oma toodetele  li-
sandväärtust, st piltlikult tuua 
toote komponendid laevade-
ga sadamasse, teha neist töös-
tuspargis asuvas tehases juba 
mingi konkreetne valmistoo-
de ning saata see näiteks lae-
va, rongi või autoga edasi siht-
turule,“ ütles Kaljurand.

Mõistetavalt on nii mas-
taapsete arenduste juures 
peamised märksõnad kesk-
kond, selle kaitse ning ohu-
tus. ASi Tallinna Sadam ju-
hatuse liikme Allan Kiili sõ-
nul investeeris Tallinna Sa-
dam  2009. aastal keskkon-
nakaitsesse 51 miljonit kroo-
ni, käesoleval aastal saab see 
number olema üle 35 miljoni  
krooni.  „Alates 1996. aastast 
oleme pidevalt jälginud Muu-
ga sadama tegevuse mõju me-
rekeskkonnale läbi põhjaloo-
mastiku, põhjataimestiku, 
kalastiku, rannaprotsesside 
ja setete seirete. Samaaegselt 
on toimunud ka müra mõõt-
mised ja vajadusel on kasu-
tusele võetud meetmed mü-
rataseme vähendamiseks,“ 
märkis Kiil. „Eelmisel aastal 

valmis näiteks müratõkke-
sein Muuga sadama idaosas. 
Lisaks sellele oleme tellinud 
mitmeid uuringuid, seireid ja 
ehitustöid, mis ei tulene sea-
duse nõuetest, nagu näiteks 
Randvere supelranna veekva-
liteedi mõõtmised ning Sa-
viranna rannaprotsesside ja 
kaldaala erosiooni uuringud, 
veetrassi rajamine Uusküla 
elanike varustamiseks joogi-
veega, Nuudi tee välisvalgus-
tuse ja kergsõidutee ehitami-
ne jne. Oleme teinud seda en-
nekõike just üldise loodus-
hoiu ja elukeskkonna huvides 
ja seda puhtalt omal kulul.“ 

Kiil lisas, et ka ohutuse ja 
merereostuse likvideerimi-
seks on Tallinna Sadam tei-
nud märkimisväärseid inves-
teeringuid. „Muuga sadam on 
üks turvalisemaid sadamaid 
piirkonnas. Kui sadamat ehi-
tama  hakati, siis valiti koht 
just selle loodusliku sügavuse, 
hea navigatsiooni ja jäävaba-
duse pärast. Nii merele kui ka 
maale oleme soetanud maail-
matasemel pääste- ja reostus-
tõrjetehnika. Julgen väita, et 
nii kvaliteedilt kui ka kvanti-
teedilt on meie merereostus-
tõrje tehnika võrreldav kogu 
Eesti riigi vastava päästehni-

kaga. Sadamas on ohuolukor-
ra lahendamise plaanid, kus 
on täpselt kirjeldatud ope-
raatorite poolt ohtliku kau-
ba töötlemisel tekkida võivaid 
ohuolukordi ning paika pan-
dud tegutsemine. Lisaks kor-
raldame koostöös operaatori-
tega sadama töötajatele koo-
litusi õnnetuste ennetami-
seks ning esmaste päästetöö-
de teostamiseks. Koos Pääste-
ametiga viime läbi regulaar-
seid ühisõppusi.

Ümarlaual osalejad leidsid 
ühiselt, et selline kooskäi-
mise ja infovahetuse vorm 
on igati teretulnud ning va-
jalik. Omavalitsuste esinda-
jad tegid omalt poolt ettepa-
neku koostada omavalitsuste 
osalusel strateegiline doku-
ment näiteks maakonnapla-
neeringu teemaplaneeringu 
formaadis, arvestades kõigi 
maakonnas asuvate sadama-
te ohu- ja riskihinnangutega. 
Järgmine ümarlauakohtumi-
ne toimub 2011. aasta veeb-
ruaris. Kuivõrd sadama te-
gevuse ja arengutega on ot-
seselt  seotud Eesti Raudtee, 
siis otsustasid kohalviibijad 
kutsuda järgmisele koosole-
kule ka Eesti Raudtee esin-
dajad.

Priit Parktal
Manniva külavanem

Mannivas oli lumemöll 
väga tõsine.

Neljapäeva õhtul kella ka-
heksa-üheksa ajal oli üks au-
to Hõbemäe teel lumevan-
gis. Selle aitas Allan Räm-
meld peaaegu kohe välja. 
Viis-kuus autot jäid üheksa 
ajal lumevangi Kostiranna 
ja Manniva küla piiril 
Mäealuse teel. Ka 
siin tuli 10–15 mi-
nutiga Allan Räm-
meld oma trak-
toriga ning lükkas 
tee lahti ning hoolit-
ses selle eest, et inimesed 
koju saaksid. Lisaks olid ka 
teised külaelanikud ükstei-
sel abiks, sh ka oma traktori-
ga. Siis läks tuisk tõsisemaks 
ning osa külaelanikke otsus-
tas, et ei ürita ööseks koju tul-
la, vaid ööbida Tallinnas. Sa-
mas oli Allan terve neljapäe-
va öö vastu reedet ennastsal-
gavalt ametis ja aitas Manni-
vas ja selle lähistel lumevan-
gi jäänud inimesi liikuma 
ja koju. Korduvalt jäi Allan 
traktoriga ka ise kinni. Hom-
mikuks olid kõik Manniva 
ühendusteed (Manniva, Hõ-
bemäe ja Mäealuse) läbima-
tud ja keegi tööle või mujale 
minna ei saanud. Oldi kodus 
ja tunti rõõmu, et elekter po-
le ära läinud. Allan sai kella 
seitsme ajal hommikul paar 
tundi puhata ja jätkas lume-
lükkamist juba enne küm-
met. Olukord oli tõsine, sest 
traktoriga sellise lumekogu-

se lükkamine oli väga aega-
nõudev ja raske töö. Lõunaks 
oli aga lahti lükatud Mäealu-
se tee üks sõidusuund.

Lumetormi ajal jäi kinni 
mitu autot, kuid külaelani-
kud ja lumelükkajad (Allan 
Rämmeld, Meelis Sootalult 
ja Ago Kahu) olid alati valmis 
aitama. Sõbralikus koostöös 
lahendati ka keerulised olu-
korrad. Kokkuvõttes pais-

tab, et Mannivas möödus 
torm ilma olu-
liste kahjudeta. 

Manniva piirides 
keegi ööseks autos-

se ööbima ei jäänud – 
seda tänu Allanile. Ilma 

temata oleks umbes küm-
me autot pidanud öö hange-
des veetma. Ohtlikke olukor-
di jagus küllaga.

Kogu selle taustal teen 
vallavalitsusele ettepaneku 
avalikult tänada meie vallas 
kriitilistel tundidel tegutse-
nud lumelükkajaid ning an-
da neile rahaline preemia ja 
tänukiri. Palun tänu avalda-
da ka vallalehes. Mannivast 
väärib tänu Allan Rämmeld, 
kes päästis lumevangist mi-
tu inimest. Sellises raskes 
olukorras olla valmis rahu-
likult ja sõbralikult aitama 
– see on väärtus, mida peab 
tunnustama.

Hea oli tõdeda, et külades 
käis külaelanike vahel tihe 
suhtlemine (kui keegi vajas 
abi, et auto välja lükata; või 
info jagamine – milline tee 
on sõidetav, kelle juurde au-
to jätta vms) ning aitamine.
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Sadama idaosa.

AS Agrovaru üks masin.
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Merike Metstak

Detsembrituisk lõikas 
muust maailmast Loo ja 
Kostivere alevikud ning 
mätsis mitmeks päevaks 
Uus-Rebala ja Kostivere–
Raasiku teel liikunud autod 
ühele kohale kinni. 

Uskumatu, et mõne kilo-
meetri kaugusel Tallinna lin-
nast istusid riigimaanteedel 
lumevangi jäänud inimesed 
hangedes 16 tundi. Riigitee-
de lumetõrje on riigi maan-
teeameti ülesanne, inimeste 
päästmine asjaomaste pääs-
teteenistuste asi. Sel neljapäe-
vaööl aga jäeti inimesed mäs-
sava lumetuisu meelevalda.

9. detsembri õhtul sulgusid 
liiklusele loopealsed teed Tal-
linna–Narva maanteelt Kos-
tiverre, Kostivere–Raasiku, 
Kostivere–Jõelähtme suunal, 
Loo alevikust Tallinna–Nar-
va maanteele ja sellelt maan-
teelt Jõelähtme–Kemba teelt 
niinimetatud Uus-Rebala 
suunas. Loo alevikust ei pää-
senud järgmisel päeval väl-
ja, osalt takistas ka tee-ehitus. 
Kuid just Merko Ehitus AS-i 
teedeehitajad puhastasid tee 
rasketehnikaga ja teise päeva 
õhtuks oli liiklus ning ühen-
dus linnaga taastatud. Ees-
ti Meteoroloogia ja Hüdroloo-
gia Instituudi andmeil oli kir-
de- ja põhjatuule kiirus 15–20, 
puhanguti 22–25 m/s. Lund 
aga tuli ja tuli. Päästekesku-
se päästjatel oli Harjumaal 
60 väljakutset, neist 48 põh-
juseks loodusjõud. Teated tu-
lid lumme kinni jäänud auto-

dest Jõelähtme ja Raasiku val-
las. Lumest aidati välja küm-
neid sõiduautosid, sh ka buss 
26 reisijaga. Raasiku–Kostive-
re teel kinni jäänud sõiduau-
todest päästeti Kehra koman-
do päästeaktsioonideks sobi-
va Bandvagen-tüüpi roomik-
saani abil 18 inimest. Koos-
töös Raasiku vallavalitsuse-
ga otsustati neist viis paiguta-
da Raasiku lasteaeda ööbima. 
Kolmteist korda käisid Har-
jumaa päästjad eemaldamas 
teele kukkunud puid.

 
Maanteeameti jõud sai 
kohe otsa 

Maanteeameti jaks oli otsas 
ja amet pöördus abi saami-
seks valla poole. Vallavanem 
Andrus Umboja vahendas rii-
gi regionaalset kriisiteenis-
tust valla käsutuses oleva lu-
metõrjetehnika valdajatega 
ning koordineeris lumetõrje-
töid. Tundus, et maanteeamet 
oli juba siis võimetu, kui tuisk 
alles algas, sest maanteeame-
ti hooldatavad teed ju umbe 
tuiskasid. Jõelähtme vallava-
litsus, põllumehed, ettevõtjad 
ja valla lepingupartnerid tõid 
oma traktorid, tehnika ja ini-
mesed välja niipalju kui või-
malik. Appi ruttasid ka kõik 
vabatahtlikud päästjad, kait-
seliit, lihtsalt kaaskodanikud. 
Lumetormijärgsel päeval va-
litses vaikus, ainsatena tegid 
tööd lumelükkajad. 

Ette rutates niipalju, et liik-
lusele avati riigiteed ikka-
gi meie valla lepingupartne-
rite poolt: Ruu–Ihasalu, Kos-
tivere–Raasiku, Kostivere–
Jõelähtme, Lagedi–Kostivere 
ning Maardu mõisa tee. 

Seejärel taastus bussiühen-
dus ja autoliiklus Tallinnaga. 
Üle poole päeva kanditi lund 
kopp kopa haaval kümne-
te meetrite kaugusele põllu-
le. Kui võrrelda meid Padaoru 
juhtumiga, siis seal ei suude-
tud õigesti reageerida esimes-
tele appikutsetele ja tee sul-
geda, liiklust ümber suunata. 
Autode pealevoolu takistami-
ne oleks kaose ära hoidnud. 
Seevastu käituti õigesti Kosti-
veres Tallinna–Narva maan-
tee Maardu–Raasiku teeris-
tis ja Jõelähtme tankla vastas 
muuseumi juures, kus teed 
suleti liiklusmärkidega. Kah-
juks aga Uus-Rebalasse suun-
duva tee otsa ei jõutud ühtegi 
märki panna. Torm tõusis nii 
äkki.

 
Jõelähtme kriisikomisjon 
tuli kokku

Teisipäeval, viis päeva pä-
rast Monika lahkumist kogu-
nenud Jõelähtme valla krii-
sikomisjon otsustas suuna-
ta valla kasutada olevad res-
sursid eeskätt riigile kuuluva-
te tugimaanteede lahtihoid-
miseks, sest vallateede puh-
takslükkamisel pole mõtet, 
kui neilt edasi lund täis tuisa-
nud riigiteedele ei pääse. Jät-
kuva pinnatuisu tõttu sule-
ti teisipäeval Harju maakon-
nas liiklusele taas Jõelähtme–
Kemba maantee esimesed 
kaks kilomeetrit, Uus-Reba-
lasse pääses Jõelähtme kiriku 
poolt. Tee jääb suletuks kuni 
tuisu raugemiseni ning han-
gede likvideerimiseni, tea-
tas maanteeinfokeskus. See 
ei olnud enam Monika, vaid 
lihtsalt tuisk. Aga küllap kõik 

siinkandi eakamad inimesed 
mäletavad, et Uus-Rebala kü-
laosa kohal olid ennevanas-
ti talviti üles seatud lumevä-
ravad. Üle väljade tuiskav lu-
mi peatub esimese takistuse 
juures. 

Valla kauaaegne partner 
AS Agrovaru tegevjuht Toivo 
Veller oli teisipäeval ise trak-
toriroolis ja ütles, et kõik ne-
li masinat on pidevas töös, 
üks töömees läheb puhkama, 
teine istub 
rooli, trak-
torid ei sei-
sa hetkegi. 
Ta kinnitas, 
et autode 
lumest väl-
japäästmi-
sele enam aega ei kipu jääma, 
muidu takerdutakse. Elani-
kud võiksid olla mõistvamad 
– ühe talu juurde viiva tee 
avamise ja auto väljavedami-
sele keskendumisega tuiskas 
samal ajal kinni Vana-Rebala 
küla. Tööd tehakse valla tee-
del nagunii 24 tundi jutti. 

Jõelähtme–Kemba tee esi-
mesed kaks kilomeetrit on 
tormihetkest alates kinni ol-
nud. Esmaspäeval sai see tee-
lõik vaid hetkeks läbitavaks, 
kuna kopaga kaevati välja 
sinna neljapäeva õhtul kinni-
tuisanud autod. 

Loo aleviku elanikele 
soovime pikka meelt

“Meie kõige suurem prob-
leem on praegu seotud Loo 
teeotsaga,” tunnistas valla-
vanem teisipäeval. “Loo ale-
vikust väljapääs läbi Merko 
Ehitus AS-i tee-ehitusobjekti 
on praegu võimatu, seal jäid 

autod ja bussid lumme kinni, 
tekkisid ülisuured ummikud 
ja juhtusid avariid.”

Teisipäeva pärastlõunal 
kutsus Jõelähtme vallavalit-
sus kokku erakorralise töö-
koosoleku, et lahendada ras-
ketest ilmastikuoludest ja tee-
ehitusest tekkinud liiklusolu-
kord Tallinna–Narva maan-
tee ja Loo aleviku tee ristmi-
kul. Loo aleviku ja Tallinna–
Narva maantee ühendustee 

parema läbita-
vuse tagami-
seks toimunud 
era kor ra l i sel 
Maanteeame-
ti, Põhja-Regio-
naalse Maan-
teeameti, Jõe-

lähtme Vallavalituse, polit-
sei, Merko Ehitus AS-i ja riigi-
teede hooldaja OÜ ÜLE vahe-
lisel töökoosolekul leiti, et Loo 
alevikust väljasõidul tekivad 
ummikud eeskätt eriti ras-
kete ja ebasoosivate ilmasti-
kuolude tõttu. Loo tee läbita-
vust häirib pidev pinnatuisk, 
mis tekitab teele suuri lume-
vaalusid. Probleemi lahenda-
miseks otsustati eelkõige pa-
randada riigimaantee Loo tee 
hoolduse taset, mille kohaselt 
Merko Ehitus AS  osutab AS-
le ÜLE vajadusel abi tee pu-
hastamisel. Samuti lepiti kok-
ku, et politsei suunab piirkon-
da rohkem patrulle, et taga-
da sujuvam liikluse kulgemi-
ne Tallinna–Narva maantee 
ja Loo tee ristmikul. Loo ale-
viku piirkonnas elavatel ini-
mestel tuleks säilitada rahu-
lik meel, ummiku tekkides tu-
leks liiklemiseks kasutada La-
gedi suunda.

Monika märatses

Riigimaanteede hoolde 
korraldamisel on aluseks “Tee 
seisundinõuded” (majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 17. 
detsembri 2002. a määrus nr 
45), millega on võimalik tutvuda 
https://www.riigiteataja.ee/ert/
act.jsp?id=964952. Seisundi-
taseme määramisel lähtutakse 
liiklusintensiivsusest konk-
reetsel teel. Seisunditaseme 
nr 1 korral tehakse lumetõrjet 
hiljemalt 36 tunni jooksul pärast 
lumesaju või tuisu lõppemist ja 
libedusetõrjet 24 tunni jooksul 
libeduse tekkest arvates. Sei-
sunditaseme nr 2 korral tehakse 
lumetõrjet hiljemalt 12 tunni 
jooksul pärast lumesaju või tui-
su lõppemist ja libedusetõrjet 8 
tunni jooksul libeduse tekkest 
arvates. Seisunditaseme nr 3 
(kõige kõrgem riigimaantee-
del) korral tehakse lumetõrjet 
hiljemalt 5 tunni jooksul pärast 
lumesaju või tuisu lõppemist ja 
libedusetõrjet 4 tunni jooksul 
libeduse tekkest arvates, sõidu-
jäljed hoitakse lume- ja jääva-
bana. Riigimaanteel nr 11103 
Maardu–Raasiku on kehtestatud 
talvine seisunditase nr 1.
Infot talihoolde seisundi-
tasemete kohta Põhja RMA 
haldusalas saab järgmiselt 
aadressilt: http://www.mnt.ee/
atp/?id=3041. 

Riigi maanteeamet

Probleemiks on tohutud lume-
hanged alevikes ja külakeskus-
tes. Talv alles algab, aga juba on 
hanged aiakõrgused. Siinkohal 
soovitus kinnistuomanikele – 
aiatagune lumehang tuleks lao-
tada oma kinnistule. See aitab 
teehooldusfi rmadel paremini 
teid korras hoida.

Väljavõte Jõelähtme valla 
heakorraeeskirjast:
Kinnistu või ehitise omanik 
on kohustatud korras hoidma 
kinnistu või ehitisega külgneva 
puhastusala, mis tänava ääres 
ulatub kinnistu või ehitise piirist 
selle laiuselt sõidutee perveni;
• koristama kinnistuga külgne-
va puhastusala ning kõnnitee 
olemasolul tegema seal lume- ja 
libedusetõrjet. Libedusetõrjel 
tohib kasutada liiva, peent kil-
lustikku või töödeldud kruusa;
• lumetõrje tegemisel on keela-
tud lume loopimine sõiduteele.

Mis teeb vallale muret?

Neli päeva peale tormi kaevati autod välja.

Sel neljapäevaööl 
aga jäeti inimesed 
mässava lumetuisu 
meelevalda.
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Pääses roomates metsa 
Anonüümseks jääda soo-

viv Jõelähtme küla elanik kõ-
neles, et neljapäeva õhtul he-
listas talle naabrinaine suh-
teliselt muretu häälega ja kü-
sis, kas tean, kelle poole peaks 
pöörduma, kui auto on lumme 
lootusetult kinni jäänud. As-
jaolude lähemal uurimisel sel-
gus, et olukord on päästjatele 
teada ja kohe-kohe tuleb abi. 
Arutati kaaskondlastega, kui-
das hädasolijaid aidata. Naab-
rimees otsustas naisele appi 
minna. Oldi pidevas telefoni-
ühenduses naabrinaisega, kes 
koos täiskasvanud pojaga au-
tos ikka veel päästmist ootas. 
Aeg venis ja olukord muutus 
iga minutiga aina hullemaks. 
Poeg kiirustas tagasi linna, 
sest oli tulnud korraks ema 
koju tooma, hüpanud suvistes 
vaba aja riietes autosse. Esi-
mestest õhtutundidest sai aga 
peagi südaöö, aga abi ei tul-
nud kusagilt. Koguneti naab-
ritega n-ö staapi, et vajadu-
sel abi korraldada, valdas jõe-
tus ja abitus. Naabrimees oli 
oma autoga 500 m kaugusel 
kodust samuti lumevangi jää-
nud. Ta püüdis sõidukist lah-
kuda, avada autoust, et jalgsi 
koju tagasi pöörduda, aga lu-
mi oli loetud minutitega tui-
sanud pea katuseni ja väljuda 
sai vaid tagauksest. Me ei os-
ka ilmselt ettegi kujutada, mis 
tunne on astuda sammhaaval 
rinnuni lumes. Roomates õn-
nestus tal siiski pääseda met-
sani ja sealtkaudu koju, sest 

metsa all oli lumi madalam ja 
sai liikuda. Varasteks hommi-
kutundideks oli olukord endi-
ne või veelgi hullem. Näiteks 
maja välisukse taha oli tuisa-
nud nii suur lumehang, et väl-
juda tuli esimese korruse ak-
nast, et siis uksealune vabas-
tada. Pärast 18 tundi autos lu-
mevangis istumist vabastasid 
päästjad ka naabrinaise. 

 
Ma ei uskunud enam 
millessegi

Proua Helga Kerde Uus-Re-
balast pihtis Postimehe võr-
guväljaandes järgmist: “Pöö-
rame pahaaimamatult Peter-
buri teelt vasakule Rebala pea-
le, sõidame paarsada meetrit 
enam-vähem läbisõidetavate 
tuisuvaaludega teed ja siis äk-
ki on meie ees autode punased 
tagatuled. Jääme seisma. Paar 
maasturit tõmbavad vasakult 
autodest mööda – nemad lä-
hevad. Aga siis on ka kõik. 
Kell on 17.25. Hakkame helis-
tama. Maanteeamet, pääste-
amet, külarahvas… Antakse 
lootust, et kusagilt on tulemas 
teehöövel. Päästeameti info-
telefonitöötaja soovitab au-
tod maha jätta ja jalgsi lahku-
da. Üritame. Õhk on lund täis. 
Pärast kümmet sammu põl-
vini lumes tabab mind läm-
bumistunne. Paanika. Naab-
rimees, noor sõjaväelane, lä-
heb. Hommikul tunnistab ta 
telefonis, et nii ränka katsu-
must pole tal olnud. Meie pöö-
rame aga tagasi, jõuan poole-
nisti roomates esimese autoni 

(meie oma on vist viies) ja lah-
ke abielupaar lubab mul oma 
autosse vajuda. Taastan hin-
gamist oma veerand tundi ja 
otsustan oma autosse taga-
si minna. Libistan ennast au-
to uksest tuisumöllu, kuid ei 
suuda sammugi astuda. Lõpp 
hea, aga kõik ei ole hea. Hom-
mikul kella 7 aegu märkame 
läbi väikese augu jäätunud 
autoaknas päästeautode sini-
seid vilkureid Peterburi teel. 
Meis tärkab elulootus.

Tublid noored eesti mehed, 
trotsides tuisku, tulevad tas-
kulampidega, vaatavad kõik 
umbes üheksa autot üle. Saa-
me teada, et meid tuleb eva-
kueerima roomiktranspor-
töör.

Ootame veel umbes kaks ja 
pool tundi, aga turvaliselt mõ-
jub teadmine, et päästjad ei 
lahku meie lähedusest enne, 
kui oleme elusalt transpor-
tööri roninud.

Lõpuks oleme kell 9.45 oma 
õues. Viimasest, üle kahe-
meetrisest hangest transpor-
töör üle ronida ei tihka. Väl-
jume ja teeme jalgsi väikese 
haagi põlvini lumes üle tühja 
naaberkrundi. Eelnevalt olid 
päästjad kindlaks teinud, et 
me suudame koju jõuda.

Värav oli õnneks lukust lah-
ti jäänud, majauksega on vei-
di pusimist, aga me oleme ko-
dus. Nutan. Ma ei uskunud 
enam millessegi. Tahan täna-
da tublisid päästjaid, ilma kel-
leta poleks me kannatused nii 
õnnelikult lõppenud.”

Kriisikomisjon analüüsis 
nädalavahetusel tekkinud 
olukorda, samuti hetke-
seisu Jõelähtme valla rii-
gimaanteedel ja kohalikel 
teedel. 

Tõdeti, et rasketes ilmas-
tikuoludes vajab Põhja-Re-
gionaalne Maanteeamet rii-
giteede puhastamiseks valla 
abi. Vaatamata lumetuisust 
põhjustatud kriisilähedasele 
olukorrale suutis vald siiski 
kaose likvideerida, teede pu-
hastamisega tuldi toime. Ka-
hetsusväärne, et tehnika kip-
pus lagunema, kuid osa sel-
lest on praeguseks taas töö-
korras.

Jõelähtme vallas ilma elekt-
ri, toidu ja kütteta leibkondi 

komisjoni teada ei ole. Häda-
olukorras inimeste paiguta-
mise võimalused on Kostive-
res ja Lool (Kostivere päeva-
keskus, lasteaiad ja koolid). 
Olemas on vahendid inimes-
te transportimiseks rasketes 
lumeoludes; tegevusi koordi-
neeritakse otse ja läbi pääste-
ameti. Vallas olemasolevad 
ressursid on kaardistatud – 
traktorid, tõstukid, rasketeh-
nika, saanid ja muu rasketes 
oludes liiklemist võimaldav 
eritehnika. Samuti on vallal 
ülevaade üksikutest taludest 
ja majapidamistest, kus ela-
vad vanurid ja paljulapseli-
sed pered, kes võivad vajada 
toimetulekul valla abi.

Järgmine kriisikomisjoni 
istung toimub vastavalt ku-
junenud olukorrale.

Valla hädaabitelefon 
515 0007

Otsustati luua Jõelähtme 
valla hädaabitelefon. Hetkel 
kasutatakse selleks vallava-
nem Andrus Umboja telefo-
ninumbrit 515 0007. Koos-
töös politseiga analüüsitak-
se kriisiolukorras ühendu-
se hoidmise võimalusi suu-
remate asumitega. Amet-
nikud kontakteeruvad naa-
bervaldade (Rae, Kuusa-
lu, Raasiku) teede puhastu-
se eest vastutavate isikute-
ga, et vajadusel koordinee-
rida teede puhastamist val-
dade ühendusteedel. Koos-
töös kohalike kauplustega 
lepitakse kokku toidukau-
pade tarnimise võimalused 
hädaolukorras.

Mida hättasattunud inimesed ja 
nende lähedased kogesid? Jõelähtme valla kriisikomisjoni teade

Merko Ehitus AS – Ahto 
Aruväli ja Martin Kärner
TU Kostivere Tera – Tiina 
Rämmeld ja Rando 
Rämmeld
AS Serdna & Ko – Andres 
Oopkaup ja Väino Kori
OÜ Loo Hooldus – Marje 
Laimets, Priit Kallas, Renee 
Kallemets, Mihkel Pipar
AS Agrovaru – Toivo Veller, 
Allan Rämmeld, Hillar Vain ja 
Agu Kahu
OÜ Loo Vesi – Ain Mutli
AS Tallinna Prügila – Allan 
Pohlak ja Tiit Treiberg
OÜ Haljava – Aavo Mooste
OÜ Baltnec – Tarmo Kalju
OÜ Kapu – Kalle Lille
OÜ Arterega – Aivo Kool-
meister
Meelis Oja
Marko Raudlam
Heigo Pakats
Helmut Vain
Tiit Jüriöö
Rait Killandi
Tõnu Truumaa
Kaupo Luur
AS Nordecon Infra 
AS Arco Ehitus
Uus-Rebala elanikud ja 
Tarmo Vadi
Kõikidele inimestele, kes 
olid abiks normaalse 
elurütmi taastamisel.

Jõelähtme Vallavalitsus 
kiidab ja avaldab tänu

Kadi Truuleht
Kostivere elanik

Soovin tänada kõiki Kos-
tivere 4x4 Garage mehi, kes 
tulid 9. detsembri õhtul lu-
metormi Monika ajal Tallin-
na–Kostivere teelõigul appi 
autodega hädas olnud ini-
mestele. Ühtse meeskonna-
na olete näidanud üles head 
tahet ning positiivset oma-
algatust ka varem. 

Sel korral tõestasite taas, 
et tegu on meestega, kel-
le peale võib loota ning kel-
le üle võib Kostivere uhkust 
tunda. Eriline tänu: 

Jarmo Idavain
Tarmo Pahkma
Kaido-Peeter Pahkma
Tõnu Tuisk
Tanel Rahuküla
Hillar Käärik. 

Suur, suur tänu teile!

Lugeja tänuavaldus  

t 

See oli alles algus.

Väljakaevamine.

KRIISI OLUKORD

Fotod: Merike Metstak
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Teeme ise kodu turvaliseks

Fotokonkurss  “Tunne oma kodukanti Lood”

Marko Raudlam
Naabrivalve eestkõneleja

Arutlesime meie valla ko-
dude turvalisema tulevi-
ku üle naabrivalvesektori-
te ümarlaual, mille seekord-
seks kokkukutsujaks oli MTÜ 
Eesti Naabrivalve juhatuse 
esimees Tarmo Vaik. 

Kokkukutsumise tingis see, 
et eelmine ümarlaud toimus 
pea aasta tagasi. 

Loo Kultuurikeskusesse olid 
kogunenud Manniva küla, 
Kostivere aleviku ja Saviranna 
sektori esindajad, piirkonna-
politseinik ja MTÜ Eesti Naab-
rivalve juhatuse esimees.

Hoolimata sellest, et osale-
jaid oli napilt, saime siiski kõik 
küsimused läbi arutada ning 
panna paika ka edasised plaa-
nid. Avameelne arutelu ja vas-
tastikune kogemuste vaheta-
mine viib edasi. 

Jõelähtme vallas on 10 naab-

rivalvesektorit, millest välja-
surnuks võib praegu pidada 
Kaberneeme sektorit. Rait Kil-
landi on Kaberneemes loonud 
Priitahtlike Pritsumeeste Selt-
si, mille tegevus võiks olla alu-
seks sealse sektori taaskäivita-
miseks. 

Ühe suure probleemina 
märgiti ära elanike passiiv-
sust. Rääkimata sellest, et oma 
tähelepanekuid ei edastata 
politseile, ei viitsita isegi aval-
dust kirjutada, kui tõesti on 

midagi ära varastatud. Üks-
kõiksus aga soosib just neid-
samu kurjategijaid, kes tunne-
vad end tabamatutena ja muu-
tuvad üha jultunumaks.

Elanike passiivsus on prob-
leemiks ka Kostivere alevikus 
– paljud inimesed ei vaevu ku-
riteost teatama ega vastavat 
avaldust kirjutama. Kurioosu-
mite valdkonda kuulub ilmselt 
see, et Manniva külas varastati 
eelmisel kevadel ära terve hulk 
lumelabidaid.

Koostöös Kostive-
re ja Loo noortekes-
kustega võiks keva-
del korraldada “Ohu-
tuspäeva”, kus saaks 
inimestele tutvusta-
da turvalisuse tagamise või-
malusi ja rõhutada seda, et 
igast kuriteost tuleb teatada.

Teise suure teemana ker-
kis üles tuleohutus. Toodi väl-
ja vajadus kaardistada kõik tu-
letõrje veevõtukohad vallas 
ning teha kindlaks ka nende 
olukord. Paraku on paljud lah-
tised veevõtukohad tänaseks 
korrast ära.

Viimaste päevade tuisk ja 
ohtralt maha sadanud lumi 
lõid eriolukorra. Tänases ja nii 
mõneski teises ekstreemolu-
korras saaks naabrivalvesek-
torite abi kasutada kiire infor-
matsiooni vahetamiseks. Tih-
ti ei jõua päästeametini ja ko-
haliku omavalitsuseni kiire ja 
adekvaatne info valla eri piir-
kondades valitsevatest olu-
dest, lumevangi jäänud auto-
dest, inimestest jms.

Koostöö ühise 
turvalisuse nimel

Lepiti kokku, et 
Eesti Naabrivalve, 
politsei ja kohalike 
sektorite koostöös 

korraldatakse järgmisel aas-
tal ühiseid üritusi, kus räägi-
takse inimestele kuritegudest 
teatamise vajalikkusest ning 
ka turvalisuse teemadel üldi-
semalt. Eesti teiste naabrival-
veüksuste kogemustele tasub 
toetuda – seal, kus info polit-
sei ja naabrivalvesektorite va-
hel liigub, seal on suurem ka 
tõenäosus, et kurjamid taba-
takse ja pahateod karistatak-
se.  

Naabrivalve ümarlaud hak-
kab Jõelähtmes koos käima 
regulaarselt igas kvartalis.

See on suurepärane võima-
lus kogemuste vahetamiseks 
omavahel, politseiga ja val-
laametnikega. Kutsun kõiki 
vallaelanikke tegutsema oma 
kodu turvalisemaks muutmi-
se nimel ja asutama ka oma 
kodukandis naabrivalvesek-

tor. Vallavalitsus, politsei ja 
Eesti Naabrivalve juhatus on 
alati valmis nõu ja jõuga ap-
pi tulema. Oodatud ja palu-
tud on ka need, kes tunne-
vad huvi uue sektori asutami-
se vastu.

Järgmine ümarlaud toimub 
9. veebruaril kell 19.00 Kosti-
veres.

• Jõelähtme naabrivalve-
sektorite ümarlaua juhiks va-
liti Marko Raudlam Kostivere 
alevikust, kellega saab ühen-
dust e-posti teel marko.raud-
lam@gmail.com või telefonit-
si 5010255.

• Politseid esindab piirkon-
napolitseinik Kaupo Luur, e-
post kaupo.luur@politsei.ee, 
tel 53400125.  

• Vallavalitsuse poolt annab 
infot Andrus Umboja, And-
rus.Umboja@joelahtme.ee, 
tel 5150007.

• Eesti Naabrivalve ühingu 
esindaja on juhatuse esimees 
Tarmo Vaik, tarmo@naabri-
valve.ee, tel 53446710.

Vello Varik, žürii pealik 

Pildistamisvõistlus Loo kau-
nimate ja huvitavamate paika-
de ning sündmuste esiletoo-
miseks andis meeldivaid tu-
lemusi, üllatuslikult olid üle-
kaalus just loodusfotod. Loo 
alevik on tõeliselt kena koht.

I koht RENE SEEMAN – 
500-kroonine Nordic Digitali 
kinkekaart

II koht EVE-RAILI KUUL-

PAK – 200-kroonine Nordic Di-
gitali kinkekaart 

TÕNIS TUUDER – 200-kroo-
nine Nordic Digitali kinkekaa-
rt

III koht REGINA ROOS – 
100-kroonine Nordic Digitali 
kinkekaart

ERIAUHINNAD
“Sotsiaalse suunitlusega” – 

MERIKE METSTAK ja TÕNIS 
TUUDER

“Ajakillud MUNAST” – ELEN 
ORAV

“Loo kultuuriajalugu” – 
ENE-LII VESKI

Äramärgitud töö – ANNA 
MAGUS

13. detsembrist alates võib 
auhinnatöid imetleda Loo 
Kultuurikeskuse A-korpu-
se  koridorigaleriis. Aitäh kõi-
kidele osavõtjatele. Järgmisel 
aastal jälle!

Tarmo Vadi Uus-Rebalast naabrivalve lepingut allkirjastamas.
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Taristu on igavesti vahva sõna! Kostivere noortekeskus saab 
kaheaastaseks

Toomapäev Rebalas

Merike Metstak

Inimkeelseid mõisteid 
jääb ühiskonnaelu ja polii-
tikat kajastavates teksti-
des üha vähemaks.

Presidendi sõnaloome-
võistlusel lõi kaasa ligi 600 
inimest, kes esitasid 2123 
uudissõna. Alates 1960. aas-
taist toimunud keelevõist-
luste saagist on kasutusse 
jõudnud olme, ulme, taid-
lus, selve, sudu, etlema, lõi-
mumine, tõukefondid ja üle-
ilmastumine. Kui uued sõ-
nad ajakirjanduse kaudu 
tuttavaks saavad, hakatak-
se neid kasutama ning seda-
kaudu levivad need ametli-
kesse dokumentidesse. Mõ-
ju on samal ajal ka teisesuu-
naline – kui keeleerksad ar-
vamusliidrid ja ametlike 
tekstide koostajad-tõlkijad 
sõna omaks võtavad, levib 
see tsitaatide ja refereerin-
gute kaudu omakorda aja-
kirjanduses. Selline oli sõ-
nause resümee.

Kohaliku omavalitsuse do-
kumente läbib valdavalt sõ-
na “infrastruktuur”, mille-
le nüüd uus vaste leiti – “ta-
ristu”. Aga küsime asjatund-

jatelt, kuidas uus sõna tun-
dub?

Kostivere Põhikooli ema-
keele õpetaja Karin Har-Karin Har-
juju: “Esial-
gu tundus 
“t a r i s t u” 
küll väga 
v õ õr a n a , 
aga kuul-
nud auto-
ri selgitusi, võib sellega ise-
gi nõustuda, eriti kui arves-
tada sõna “tarind” olemust ja 
tähendust (80ndatel loodud 
uudissõna). Peab harjuma. 
“Infrastruktuuri” ei paindu 
keel tõesti välja ütlema ning 
selle tähenduski on küsitav”.

Loo Keskkooli emakeele-
õpetaja Ebe TalpseppEbe Talpsepp: “Lu-
gesin just 
Eesti Päe-
v a l e h e s t 
ühe õpe-
taja kom-
mentaari, 
et ta oma 
õpilasi kõiki võistlusel esile-
toodud sõnu lõpukirjandis 
kasutama ei kannusta. Olen 
sama meelt, sest uute sõnade 
kasutuselevõtt nõuab natuke 
harjumist ja korralikku stiili-
tunnetust.

Stiil, teadagi, on pikaajali-

sema harjutamise küsimus. 
“Taristu” on siiski päris hea 
sõnaleid. Teised stu-lõpuli-
sed sõnad, nagu kinnistu, ni-
mistu, ühistu, kalmistu jms 
on meie igapäevakeeles iga-
ti tavapärased ja kõigi jaoks 
üheselt mõistetavad. Märgib 
ju liide -stu kogumit või süs-
teemi ja mis see infrastruk-
tuur muud on kui tohutu süs-
teem. Nii et “taristu” on iga-
vesti vahva sõna, mida tasub 
küll kasutama hakata.

On hea meel, et keel uue-
neb ja toob uute (või ka va-
nade) nähtuste kirjeldami-
seks ning väljaütlemiseks 
lisavõimalusi. Eelmistest 
võistlustest pärit sõnadest 
meeldib mulle “popkorni” 
asemele väljapakutud “pais-
mais”, mis on kõlaliselt to-
re ja sisu väga täpselt edasi 
andev. Samas soovitan gri-
pihooajal kõigil süüa kree-
but, mis on ka varasemalt 
uudissõnana greibi asemel 
välja pakutud... Õpetaja-
na olen rahul sõnavõistlu-
sega ka seepärast, et uudis-
sõnad pakuvad ainestikku 
kooli kümnendaks emakee-
lekonverentsiks, mis toimub 
märtsikuus.”

Ilus emakeel sai rikka-
maks.

Küsis Merike Metstak

Küsimus: Kas ja millist rolli Küsimus: Kas ja millist rolli 
täidab hästitoimiv noortekes-täidab hästitoimiv noortekes-
kus Kostivere aleviku elus?kus Kostivere aleviku elus?

Vastab Jõelähtme vallava-Vastab Jõelähtme vallava-
litsuse noorsootöötaja Margit litsuse noorsootöötaja Margit 
Liivak.Liivak.

T ä i s -
k a s v a nut e 
m a a i l m a s 
on palju ko-
hustusi. Kui 
laps koo-
list tuleb, ei ole vanemad ena-
masti veel töölt koju jõudnud. 
Kiiresti muutuvas maailmas 
aga juhtub alati midagi ning 
kõigele ei leia seletust ja hin-
gele võib jääda miski kripel-
dama. Mõnikord tekib tunne, 
et kogu maailm on sinu vastu 
ja keegi ei mõista sind… Õpe-
tajad kiusavad, kutsuvad vas-
tama just siis, kui on õppima-
ta, vanemad kamandavad – 
korista tuba ära, ära istu ar-
vuti taga, õpi. Kus saab noor 
inimene olla rahulikult ja het-
keks hinge tõmmata? Näiteks 
bussipeatuses – seal saab sei-
nu sodida.

Kadri Lepik on koos noor-
tega kujundanud Kostivere 
noortekeskuse kohaks, kus 
võib turvaliselt ja huvitavalt 

aega veeta. Energilise ja loo-
va inimesena otsib Kadri üha 
uusi võimalusi, et noortekat 
laiendada ja mugavamaks 
muuta. Noorsootöötaja ha-
ridust omavast ning magist-
rantuuris sotsiaalpedagoogi-
ka ja lastekaitse erialal õppi-
vast Kadrist on saanud laste-
le toetav sõber, usaldusisik ja 
nõustaja. Temal on aega kuu-
lata ja ta mõistab. Me kõik va-
jame seda, et meid ära kuula-
taks ja võib juhtuda, et saame 
teada, mida mõtleme, alles 
siis, kui oleme kuulnud, mi-
da ütleme. Kujundlikult võib 
öelda, et istume kolme jala-
ga taburetil, mille jalgadeks 
on kodu, kool/töö ja huvitege-
vus (sõbrad vms). Kui üks jalg 
hakkab logisema, siis toetu-
me rohkem teistele. Noorte-
keskus on üks nendest toetus-
punktidest, millele saab toe-
tuda ka siis, kui mujal viltu 
veab. Lapsevanema süda võib 
olla rahulik, kui laps on Kos-
tivere noortekeskuses, kus 
tegemistel hoiab silma peal 
usaldusväärne täiskasvanu.

Küsimus: Kostivere noorte-Küsimus: Kostivere noorte-
keskus tekkis tühjale kohale, keskus tekkis tühjale kohale, 
aga on nüüdseks muutunud aga on nüüdseks muutunud 
aleviku noorte jaoks armasta-aleviku noorte jaoks armasta-

tud kooskäimiskohaks. Milli-tud kooskäimiskohaks. Milli-
sed üritused on olnud jätku-sed üritused on olnud jätku-
suutlikud, pidanud ajaproovi-suutlikud, pidanud ajaproovi-
le vastu ja leidnud tegevuste le vastu ja leidnud tegevuste 
kalendris väga kindla koha?kalendris väga kindla koha?

Vastab Kos-Vastab Kos-
tivere noorte-tivere noorte-
keskuse juht keskuse juht 
Kadri Lepik.Kadri Lepik.

K o s t i v e -
re noortekes-
kuses pee-
takse väga lugu rahvakalend-
ri tähtpäevadest ja nende tä-
histamine toimub alati kas 
väiksemal või suuremal moel. 
Noortele meeldib oma kä-
te ja südamega asjade loomi-
ne ja meisterdamine. Selle aja 
jooksul on üritustekalendris 
kindel ka koht moe-show’le, 
playbox’ile, nõidade karne-
valile, noortepidudele, karao-
keõhtule, menukatele matka-
dele, suvelaagrile jne. Oluli-
sed on ka iganädalased rolli-
mängu- ja teeõhtud, samuti 
ka teemapäevad, kus kesken-
dutakse aktuaalsetele päe-
vateemadele (vaimse tervise 
päev, terve elustiil, Euroopa 
ja Eesti olulisemad sündmu-
sed). Loodame, et õnnestub 
selgi aastal teha koostööd Loo 
alevikuga ja jätkata ka bassei-
nipeo traditsiooni.

Piret Pintman-Hellaste, 
MTÜ Rebalased
Triin Äärismaa, 
Rebala MKA keskus-muuseum

Kui hingesandid ja mar-
did käinud, kuulutasid kad-
rid välja nelja nädala pärast 
algava jõuluaja.

21. detsembrist, toomapäe-
vast, algab meie rahvakalendri 
kõige pikem pühadeaeg – jõu-
lud.

Kuidas selleks ettevalmis-

tusi tehti ja mismoodi vana-
rahvas pühi pidas, proovisime 
koos oma valla lasteaia ja koo-
lilastega järele Rebala MKA 
keskus-muuseumis. 

Toomapäeval hakati valmis-
tuma pühadeks. Sel päeval ei 
tohtinud enam muid töid te-
ha. Majapidamine tuli puhas-
tada, kõik mustus ja praht ma-
jast välja viia. Seda toimingut 
nimetati Tahma-Tooma välja-
ajamiseks. Nii kujuneski koris-
tamine mõnel pool päris maa-
giliseks tegevuseks. Prahist 
valmistati Tooma nukk, mis 

tuli kas maha matta, ära põ-
letada, külast välja toimetada 
või vähemalt naabri ukse taha 
sokutada. 

Kui toad puhtad ja pererah-
vas kenasti riides, said jõulud 
loa tuppa tulla – õled või hei-
nad toodi sisse. Voodid jäe-
ti magamiseks esivanemate 
hingedele. Pererahvas ise ma-
gas maas õlgedel. Et suvel ru-
kis risti ei läheks, tuli magama 
heita kõik ühtepidi reas. Soo-
vitatav oli ka saapad või sukad 
jalga jätta – siis pole suvel kar-
ta ussi hammustamist. 

Kuna tööd ei tohtinud enam 
teha, jäi aega, et õlgedes män-
gida, mõistatada, jutte vesta. 
Paljude mängude mõtet nähti 
hea ja kurja, pimeduse ja val-
guse võitluses. Toomapäev lan-
geb enam-vähem kokku talvi-
se pööripäevaga. See öö olevat 
nõnda pikk, et kukk kukkuvat 
õrrelt ja kotkas puust – ei jaksa 
ära magada. Pärast toomapäe-
va hakkavad päevad jälle val-
gemaks minema – valgus saab 
pimeduse üle võidu.

Et valgus oleks majas, val-
mistasime küünlaid. Samu-
ti meisterdasime toa- ja kuu-
sekaunistusi lõngast, heinast 
ja pilliroost; maitsesime veri-

vorsti, kaalikaid ja timpsaiake-
si; vedasime vägikaigast, tor-
kasime kingsepal silma; laul-
sime jaurami ja kuljustekõlina 
saatel. Kõikidel lastel tuli lä-
bi ronida hobuselooga alt. Se-
dasi sai selgeks, kes veel üheks 
suveks karja läheb ja kes juba 
teoliseks kõlbab. 

Lõkkes, mis pidi kaitsma 
majapidamist häda ja kurja 
eest, said otsa ka laste tehtud 
Tahma-Toomad. Lõpetuseks 
tegime valge kriidiga ristimär-
gi akna- või uksepiidale. See ei 
lase kurjal tuppa pääseda.

Kellel veel jaksu oli, jooksis 
kolm tiiru ümber maja – kui 
pärast jooksu katusele vaadata 

ja seal valget vaimu näha, tu-
leb hea aasta. 

Kuuse- ja heinalõhnaline 
päev muuseumimajas sai vee-
detud vanaaja kombel. Ehk 
on, mille üle tänapäeva lastel 
mõelda ja millega praeguseid 
pühadetegemisi võrrelda.

Loodetavasti toimivad esi-
vanemate teadmised loodus-
nähtuste järgi tulevikku ette 
ennustada meie ajalgi: kui en-
ne jõulu on üheksa talve ära 
olnud, tuleb hea suvi. Kui jõu-
lu ajal on lumehanged katuse-
räästani, siis kasvab suvel vili 
rinnuni.

Rahulikku pühadeaega ja 
kõike head algavaks aastaks!

Looga  alt läbi pugemas.
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HARIDUSELU
Mitmes õigusaktis toimu-

nud muudatuste tõttu tekkis 
vajadus ajakohastada lasteae-
dade põhimääruseid. Valla-
volikogu kehtestas oma mää-
rustega uuesti Loo, Kostive-
re ja Neeme lasteaedade põhi-
määrused. 2002. aastast keh-
tinud määrustesse viidi sisse 
nõutavad muudatused ameti-
nimetuste, struktuuri, perso-
nali, esmaabikoolituse, tervis-
hoiutöö, riskianalüüsi, hoole-
kogu valimise korra ja eelar-
ve planeerimise osas. Uue olu-
lise täiendusena kehtib nüüd 
kohustus planeerida ja kont-
rollida eelarvet kvartalipõhi-
selt. Vallavolikogu kehtestas 
ka määruse, millega valla koo-
lide sisehindamise arvamuste 
andmine delegeeritakse Jõe-
lähtme Vallavalitsusele. 

MAA JA PLANEERINGUD 
Maa taotlemine munitsi-

paalomandisse. Aluseks võt-
tes õigusakte ja Parasmäe kü-
la külavanema Jüri Paltsi aval-
dust, otsustas Jõelähtme Val-
lavolikogu taotleda külaplat-
si rajamiseks Harju maava-
nemalt munitsipaalomandis-
se Jõelähtme vallas Parasmäe 
külas asuv Parasmäe külaplat-
si maaüksus (7,47 ha).

 
Minimaalsuurusest väikse-

ma katastriüksuse moodusta-
mine. Kuna kõige väiksema lu-
batud katastriüksuse suurus 
ei tohi olla alla 30 ruutmeet-
ri, siis otsustati anda nõus-
olek minimaalsuurusest väik-
sema katastriüksuse moodus-
tamiseks asukohaga Muri tee 
L3, Jõelähtme küla Jõelähtme 
vald, suurusega 14 m2, sihtots-
tarbega transpordimaa.

Aruaru küla Maarja maaük-
susele elamu teenindamiseks 
vajaliku katastriüksuse siht-
otstarbe määramine. Volikogu 
otsustas määrata Aruaru kü-
las David Tammaru omandis-
se kuuluva maatulundusmaa 
sihtotstarbega Maarja kinnis-

tu (registriosa nr 92790702, ka-
tastritunnus 24504:009:0151) 
elamu teenindamiseks vaja-
liku 9555 m² suurusega maa-
üksuse sihtotstarbeks elamu-
maa.

Ihasalu küla Eigisauna 1 ja 
Allika kinnistute detailpla-
neeringu kehtestamine. De-
tailplaneeringuga moodusta-
takse kaks üksikelamukrunti, 
teemaa krunt ning üks maa-
tulundusmaa sihtotstarbe-
ga maaüksus. Lahendatud on 
juurdepääsuteed ning krun-
tide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määra-
tud haljastuse ja heakorras-
tuse nõuded ning keskkonna-
kaitse abinõud.

Jõelähtme valla Saviran-
na küla Räästu maaüksu-
se detailplaneeringu kehtes-
tamine. Detailplaneeringu-
ga kavandatakse 4,2 ha suu-
ruse Räästu katastriüksuse ja-
gamist viieks eraldi katastri-
üksuseks: üheks hoonestata-
vaks elamumaa katastriüksu-
seks; üheks õuemaaga maatu-
lundusmaa katastriüksuseks, 
kus asuvad olemasolevad hoo-
ned; üheks maatulundusmaa 
katastriüksuseks, mida ei hoo-
nestata; üheks üldkasutata-
va maa ning üheks teemaa ka-
tastriüksuseks. Detailplanee-
ring on Jõelähtme valla kehti-
va üldplaneeringu kohane.

Jõelähtme valla Kallave-
re küla Martini maaüksu-
se detailplaneeringu kehtes-
tamine. Detailplaneeringu-
ga kavandatakse 3,4 ha suu-
rusel planeeringualal nel-
ja uue elamukrundi moodus-
tamist ühepereelamute püs-
titamiseks ning kolme trans-
pordimaa krundi moodusta-
mist tee rajamiseks. Detailpla-
neering teeb ettepaneku Jõe-
lähtme valla üldplaneeringu 
muutmiseks, nähes ette muu-
ta kehtiva üldplaneeringu põ-
hilahendust ning laiendada 
olemasolevat Saviranna/Tii-
ru aiandusühistute tiheasus-
tusala. Kehtiva üldplaneerin-

gu muutmine on põhjenda-
tud. Olemasoleva tiheasus-
tusala laiendamine piirkonda 
kergliiklusteede ja piirkond-
liku veevarustuse väljaehita-
mise eeldusel on põhjendatav 
ning piirkonna arengut eden-
dav.

Jõelähtme valla Neeme kü-
la Peetri, Kollipeetri, Kolli 7, 
Tommi, Tommimetsa ja Lii-
vametsa I kinnistute detail-
planeeringu kehtestamine. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on juba kehtiva detailplanee-
ringuga määratud hoonestus-
alade ja ehitustingimuste täp-
sustamine ja muutmine. De-
tailplaneering viib varem keh-
testatud detailplaneeringus 
sätestatud ehituskeeluvööndi 
vastavusse looduskaitsesea-
duse § 40 lg 4.

Neeme Mudila kinnistu hoo-Neeme Mudila kinnistu hoo-
nestusõiguse tasu väheneb 60 nestusõiguse tasu väheneb 60 
000 krooni võrra. 000 krooni võrra. 

Järjekohtade muutmise kok-
kuleppe, hoonestusõiguse 
seadmise lepingu, hoonestus-
õiguse isikliku kasutusõiguse-
ga koormamise lepingu ja as-
jaõiguslepingu osaline muut-
mine. Eesti Vabariigi ja Jõe-
lähtme Vallavalitsuse vahel on 
30.04.2008 sõlmitud kinnis-
tu (registriosa nr 6580802, ka-
tastritunnus 24505:001:0184, 
pindala 47526 m2, aadress 
Koertekooli, Neeme küla, Jõe-
lähtme vald, maa sihtotstar-
ve ühiskondlike ehitiste maa) 
osas järjekohtade muutmise 
kokkulepe, hoonestusõiguse 
leping, hoonestusõiguse isik-
liku kasutusõigusega koorma-
mise leping ja asjaõigusleping 
(tõestatud Tallinna notari Pi-
ret Pressi poolt reg nr 1825 all). 
Jõelähtme Vallavalitsus pöör-
dus siseministri poole taotlu-
sega muuta eespool nimetatud 
lepingu tingimusi. Siseminis-
ter on andnud lepingu muut-
miseks oma nõusoleku. Otsus-
tati kiita heaks Eesti Vabariigi 
ja Jõelähtme Vallavalitsuse va-
hel Koertekooli kinnistu osas 
sõlmitava järjekohtade muut-

mise kokkulepe, hoonestus-
õiguse seadmise leping, hoo-
nestusõiguse isikliku kasutus-
õigusega koormamise leping 
ja asjaõiguslepingu muutmise 
kokkulepe ja kinnistamisaval-
duse projekt vastavalt lisale.

FINANTSKOHUSTUSED
Kohustuste võtmine Loo las-

teaia ehituse lõpuleviimiseks
Arvestades Jõelähtme val-

la jätkuvat vajadust lasteaia-
kohtade järele ning pooleliole-
va ehitusobjekti ehitustehnili-
si eripärasusi, vajab Jõelähtme 
Vallavalitsus volikogu nõus-
olekut Loo lasteaia ehituse lõ-
puleviimiseks riigihanke väl-
jakuulutamiseks, mis sisuli-
selt tähendab rahaliste kohus-
tuste võtmist järgmiseks, 2011. 
eelarveaastaks, ilma et 2011. 
aasta Jõelähtme valla eelarve 
oleks vallavolikogu poolt vas-
tu võetud.

Taust: Jõelähtme Vallavoli-
kogu 30.11.2009 otsusega nr 
28 lubas vallavolikogu Jõeläht-
me Vallavalitsusel 2010. aastal 
kuulutada välja riigihange Loo 
lasteaia juurdeehituse püsti-
tamiseks ja ehitaja leidmiseks 
kogumaksumusega mitte üle 
4,5 miljoni krooni. Jõelähtme 
Vallavalitsuse 26.08.2010 kor-
raldusega nr 393 nimetatud 
riigihange algatati ja hankedo-
kumendid kinnitati. 23.09.2010 
korraldusega nr 441 tunnistati 
riigihankel osalenud pakku-
jatest pakkumustingimustele 
vastavateks AS Remet, AS Mer-
ko Ehitus ja Skanska EMV AS 
pakkumused ning 30.09.2010 
korraldusega nr 455 lükati esi-
tatud pakkumused tagasi, ku-
na pakkumuste maksumused 
ületasid hankelepingu eelda-
tavat maksumust.

Otsustati nõustuda rahaliste 
kohustuste võtmisega kuni 6,5 
(kuue ja poole) miljoni krooni 
ulatuses 2011. eelarveaastaks 
Loo lasteaia rekonstrueerimi-
se kulude katteks. Otsustati lu-
bada Jõelähtme Vallavalitsusel 
kuulutada välja riigihange Loo 

lasteaia juurdeehituse püsti-
tamiseks ja ehitaja leidmiseks 
kogumaksumusega mitte üle 
6,5 miljoni krooni ning vasta-
va hanke- ning töövõtulepin-
gu sõlmimine.

Kohustuste võtmine KIK-i 
projekti omafinantseeringuks

Seoses vajadusega esitada 
SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele meetmest “Loodu-
se mitmekesisuse säilitamine” 
toetuse taotlemiseks projekti 
“Kostivere mõisapargi restau-
reerimine ja rekonstrueerimi-
ne” koostamiseks, tuleb võtta 
rahalisi kohustusi 2011. eelar-
veaastaks, ilma et 2011. aasta 
Jõelähtme valla eelarve oleks 
vallavolikogu poolt vastu võe-
tud. Jõelähtme Vallavalitsus 
vajab volikogu nõusolekut vas-
tavate võlaõiguslike lepingu-
te sõlmimiseks projekti koos-
tamiseks ning projekti omafi-
nantseeringu tagamiseks, mis 
sisuliselt tähendab rahalis-
te kohustuste võtmist järgmi-
seks eelarveaastaks. Volikogu 
andis nõusoleku rahaliste ko-
hustuste võtmiseks kuni 200 
000 (kahesaja tuhande) krooni 
ulatuses, sh 40 000 (neliküm-
mend tuhat) krooni 2011. eel-
arveaastaks, 110 000 (ükssa-
da kümme tuhat) krooni 2012. 
eelarveaastaks ja 50 000 (viis-
kümmend tuhat) krooni 2013. 
eelarveaastaks.

VALLAVANEMA 
INFORMATSIOON

Vallavanem Andrus Umb-
oja tutvustas määruse projek-
ti, mis käsitles Jõelähtme val-
la 2011. aasta eelarvet. Ta te-
gi ettepaneku kinnitada ala-
tes 1. jaanuarist 2011 Jõeläht-
me valla eelarve tulud sum-
mas 86 409 550 krooni (5 522 
577 eurot), kulud summas 93 
918 245 krooni (6 002 470 eu-
rot) ning eelarve finantseeri-
mistehingud 7 508 695 kroo-
ni (479 893 eurot). Eelarveaas-
ta jooksul vallale sihtotstarbe-
liselt eraldatud vahendid peab 
vallavalitsus võtma eelarvesse 

vastavalt sihtotstarbele, infor-
meerides sellest koheselt voli-
kogu. Jõelähtme vallavalitsuse 
kassatagavaraks oleks 20 000 
(kakskümmend tuhat) krooni 
(1278 eurot). Vallavalitsus te-
gi ettepaneku viia eelarve esi-
mene lugemine läbi juba det-
sembrikuu volikogu istungil 
ja dokument vastu võtta teisel 
lugemisel, jaanuaris 2011. Pa-
randusettepanekuid oodatak-
se 15. detsembrini 2010.

Vallavanem Andrus Umb-
oja teavitas lühiinformatsioo-
ni korras volikogu liikmeid 
järgmises. Ta andis ülevaate 
Uusküla detailplaneeringuga 
seotud küsimustest. Ülgase ja 
Kallavere külade aiandusühis-
tutega on lepingute sõlmimi-
ne läbirääkimiste staadiumis. 

SA Rebala Fondi ei juhi 19. 
novembrist enam Mart Jo-
hanson ja peagi on kavas välja 
kuulutada ideekonkurss, jät-
kamaks muuseumi edasist te-
gevust sel viisil leitud parima 
idee kohaselt. 

Kirjalik vastus Keskkonna-
ametilt Loo ja Liivamäe kae-
vandusala looduskaitse alla 
võtmiseks on saabunud. Kesk-
konnaamet võib küll peatada 
kaevandusloa menetlemise, 
kuid praegu on veel mitmed 
asjaolud selgitamisel. 

Kaalumisel on Loo–Lagedi 
kergliiklustee rajamine koos-
töös Rae vallaga, mis võib 
teostuda aastal 2013. Teostu-
ma peaks ka Neeme küla kerg-
liiklustee finantseerimine In-
terregist (FIR), projekti kaas-
abil oleks võimalik oluliselt pi-
kendada seni Maanteeameti 
poolt rajatud kergliiklusteed. 
Vallavalitsus kavandab lähi-
nädalatel üle minna paberiva-
bale asjaajamisele.

 
Volikogu istung toimus 

programmis VOLIS, materja-
lid ja hääletamistulemused on 
avalikud aadressil https://test.
smartlink.ee/gvolis/avalik/is-
tungid/4891

Merje Klamas 

Sain vallalehest teada, et 
Neeme bussiliini kasutab vähe 
inimesi. Liin on tööle pandud 
tihti, palju tihedamini kui veel 
möödunud suvel. Buss Jõe-
lähtmesse väljub aga väga se-
gase graafiku järgi, nii et neil, 
kes tahaks bussiga Jõeläht-
messe sõita, peab plaan kogu 
aeg taskus olema. Tööpäeva-
del on kaks korda päevas (päe-
va esimene ja viimane sõit) ot-
seühendus Tallinnaga, ülejää-
nud kordadel on ümberistu-
mine Jõelähtmes.

Varem oli meil tavaline, il-
ma ümberistumiseta bussi-
ühendus Tallinnaga ja liini-
takso (marsa), mis sõitis na-
gu nõukogude ajal marsruut-

takso. Marsa ei käinud päeva 
keskel iga päev (hommikul ja 
õhtul küll) ja sõitjate vähesus 
polnud aastaid probleemiks.

Eelmine külavanem teadis, 
et kusagil Soomes käib kü-
last linna sõit ümberistumise-
ga ja mõned aastad tagasi lu-
bas külakoosolekul, et hakkab 
taotlema, et ka siin hakkaks 
ühistransport toimima samal 
moel. Sama hakkas taotle-
ma ka ta elukaaslane, järgmi-
ne külavanem, kes suutiski as-
ja lõpule viia. Ta ütles, et mar-
sa ei sobi noortele sõitmiseks, 
kuigi see ei olnud õige. Mar-
saga sõitjad teadsid, et noored 
sõidavad sellega küll. Eelmine 
külavanem ja praegune küla-
vanem ise sõidavad autoga.

Nüüd ei sõida noored ühis-

transpordiga rohkem kui enne 
ja vanadele ei sobi need liinid 
sõitmiseks hoopiski.

Pensionärid käisid seni lin-
nas, ratastega kott kaasas, et 
linnas müüdavast mitmekesi-
semast toiduvalikust osa saa-
da ja ka muud vajalikku osta. 
Bussid, millega praegu sõitma 
peab, ratastega kottide jaoks 
ei sobi. Jõelähtmes tee ääres 
lumehanges peab nüüd pool 
tundi ootama, et linna saada, 
tagasi tulles aga närveerima 
terve tee, kas jõuab Jõelähtmes 
bussist maha tulles selle sõi-
duki peale, mis Neeme edasi 
viib või mitte. Linnas saab ra-
tastega kotiga käia ainult üks 
vanainimene, kelle tütre kor-
ter on bussitee ääres ja kes lä-
heb linna kõige varasema bus-

siga. Ta läheb kõigepealt tüt-
re juurde puhkama (magama) 
ja aega parajaks tegema, en-
ne kui on mõtet midagi ostma 
minna. Ta tuleb ka viimase ot-
sereisiga tagasi. Ta on aga väga 
õnnetu, et ei saa enam laupäe-
vahommikuti linna kirikusse 
minna. Selleks kulub tal nüüd 
kolm päeva: reede hommi-
kul läheb ja esmaspäeva õh-
tul tuleb tagasi. Hea, et linnas 
on sugulasi, kel on ruumi teda 
ka öösiti majutada. Aga kodus 
on toalilled ja kass, kes hoolt ja 
soojust vajavad.

Kostiveres on valla perearst. 
Neeme küla koosolekul sai 
räägitud, et buss peaks Kosti-
veres käima reedeti, sest siis 
saab käia arsti juures ja ära an-
da ka analüüsid. Kostiveresse 

pandi buss käima 
aga esmaspäeviti 
ja nüüd peab ühel 
päeval käima ars-
ti juures ja teise päe-
va võtma selleks, et käia 
linnas analüüse andmas.

Võib-olla sai vald niimoodi 
raha kokku hoida, aga bussi-
firmale makstav raha on suu-
res osas sama hästi kui maha 
visatud, sest nende bussidega 
ei sõideta.

12. detsembril k.a oli jälle 
külakoosolek, kus paljud kü-
la inimesed transpordikorral-
dust kirusid. Praegust külava-
nemat ei olnud, aga eelmine 
külavanem ütles, et praegu-
ne külavanem tahab esitada 
Harjumaa Liinidele konkreet-
seid pretensioone, miks nad 

ei sõida ümberis-
tumisega Jõeläht-

mes täpselt nii, na-
gu nad lubasid. 
Võimatu on usku-

da, et see paneb Harjumaa 
Liinid täpselt lubaduste jär-
gi sõitma. Kõik me teame, et 
mootorid lähevad vahel rik-
ki ja taevast tuleb meie käest 
küsimata tihti kas vihma või 
lund. Kui bussis on rahvast 
rohkem (linnast tulles), saab 
buss pikemate peatuste pä-
rast aeglasemalt edasi liikuda, 
ja kui vähem rahvast, jõuab ta 
kiiremini pärale. Bussijuhid 
ei ole ideaalinimesed, kes töö-
tavad nagu automaadid, mil-
lele on kindel programm sisse 
söödetud.

Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 15. istung 25.11.2010

Lugeja kirjutab
a 
i 

-
äe-
et käia 

t
m

gu n
Või

da, et see
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Prügimäe vallast loodussäästlikuks vallaks!

Kostiveresse rajatakse liuväli

Õnnitleme kõiki detsembri 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

Südamlikku sõpra ja head 
kaaslast 

LEMBIT  EHA 
mälestab Kostivere 

päevakeskuse Meie Kodu 
pere

Sügav kaastunne Marko Raudlamile ema 

NANSI RAUDLAMI 
surma puhul.

Jõelähtme Vallavalitsus ja volikogu

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Liis Truubonile isa 

EERI TRUUBONI 
23.05.1946–03.12.2010

surma puhul.
Jõelähtme Vallavalitsus 

95 26.12 ELLA JÜRJO Iru küla

91 09.12 LINDA MAISA Manniva küla

85 10.12 LEIDA KEKS Loo alevik

85 15.12 AINO BENITA KURGPÕLD Loo alevik

84 23.12 ANTS LÄTTI Saha küla

84 23.12 VAIKE OJA Loo alevik

80 03.12 HARRI REIDMA Aruaru küla

80 13.12 GUIDO KIRK Jõelähtme küla

80 20.12 LEIDA KAAS Kostivere alevik

75 08.12 JOHANNES KIRSIMAA Ihasalu küla

75 13.12 VALLI METSTAK Jõesuu küla

75 17.12 ZOJA ERENBUŠ Kostivere alevik

75 23.12 HELGI ALTNURME Loo alevik

70 21.12 KLARA MÕTTUS Iru küla

70 25.12 LAINE KINGISEPP Loo alevik

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Elnord Eiland  30.05.1928–04.11.2010 

Tiit Tedrema  18.04.1941–11.11.2010 

Jürmo Rästa  16.03.1992–11.11.2010

Lembit Eha  16.02.1923–21.11.2010 

Rein Ollmann  21.12.1941–29.11.2010 

Nansi Raudlam  08.05.1933–01.12.2010

Teade Loo elanikele

Loo aleviku elanike üldkoosolek

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo alevi-
kus Vibeliku teel 10.08–31.12.10, Loo teel 08.11.10–31.05.11, 
Pirita teel 08.11.10–31.05.11, Toome teel 08.11.10–29.04.11, 
Vibeliku tee ettevõtete piirkonnas 16.11.10–31.05.11 ja Pärna 
teel 7.12.10–31.05.11 võib olla häiritud ligipääs kinnistutele 
ja esineda ajutisi veekatkestusi. Haljastus ja katendid taastat-
akse kevadel 2011. Töid teostab Nordecon Infra AS, tel 615 
2200, infra@nordecon.com.

Loo aleviku üldkoosolek toimub 
12. jaanuaril 2011 kell 18.00 
Loo Kulturikeskuse saalis. 
Teema – aleviku arengukava vastuvõtmine. 
Arengukava on üleval  www.joelahtme.ee.

Andrus Umboja, alevikuvanem 
tel 515 007

Algatusgrupp – Elle, Margit, 
Kristiina ja Siiri

Hiiglaslikud raamatuvir-
nad ja fotoalbumid. 

Kapitäied korralikke rõi-
vaid, jalatseid, mööblit, laua-
nõusid, tolmuimeja, televii-
sor, kohvimasin, pesumasin, 
vaibad, kardinad, voodipe-
su... Aastatega koguneb ik-
ka üht-teist, kes nüüd mida-
gi ära hakkab viskama! Mida 
selle kõigega teha? Kui on kü-
simus, siis on sellele olemas 
ka vastus. 

31. oktoobril läbi viidud ko-
gumiskampaania lõppes suu-
re hunniku esemetega. Kui-
das aga oleks inimestel või-
malikult lihtne oma kasutult 
seisvatest asjadest lahti saada 
nii, et iga ese jõuaks selleni, 
kes seda tõeliselt vajab? Näi-
teks käsitöökojad lausa unis-
tavad suurepärasest toorma-
terjalist, mida vaipade jms te-
gemiseks vedeleb kõikjal. Os-
ka vaid näha. 

Hulk taaskasutusest huvi-
tatuid kogunes esimesse sel-
leteemalisse ümarlauda Jõe-
lähtme rahvamaja saali. Naa-
beromavalitsusest saabunud 
kogenud nõustajate juhatu-
sel otsustasime selgitada väl-
ja võimalused, kuidas jäät-
meteket vältida ja vähendada, 
kuidas maailmas ülipopulaa-
rne korduskasutuse süsteem 
meie oma Jõelähtme vallas 
käima lükata. Kristi Meikar 
Maardu linnast jagas koge-
musi, kuidas ladustada kogu-
tut ja kuidas leida üles abiva-
jaja. Anija vallas on kodani-
kualgatuse korras juba mõn-
da aega tegeldud vanadele 
esemetele uue elu andmisega. 
Kaasatoodud näidiste näol oli 
tegemist äärmiselt trendikate 
toodetega. Mitte hetkekski ei 
tekkinud mõtet, et need asjad 
on tehtud prügikastikaubast. 
Maitsekate kottide, küünalde, 
sallide ja muude eluks vajali-
ke esemete näituselt “Vana-

le uus elu” sai väga põnevaid 
ideid, uskumatult häid la-
hendusi. Iga toodet olid kom-
menteerimas nutikad meist-
rid eesotsas Siiri Heinmaaga. 
Avatud töötoas valmistati va-
nast üksikust kohvitassist ja 
kaltsumaterjalist kaunis nõe-
lapadi. Isegi mehed olid en-
nastunustavalt töösse süve-
nenud…

Kampaania käigus kogutud 
asjadest pool on juba leidnud 
uue omaniku. Siit on abi saa-
nud suurpered ja ka elu ham-
masrataste vahele jäänud ini-
mesed, ootamas on pakid 
Haiba lastekodule ja Valkla 
hooldekodule. Aga mitte ai-
nult. Paljud tulid otsima liht-
salt lisa oma garderoobi. Väi-
kese kõpitsemise ja osavate 
näppude abil võib riideese-
mele anda täiesti uue ja väga 
šiki välimuse. 

Kõige lõpuks esitasime üles-
kutse käsitöömeistritele. 

Meie riidelao uksed on ava-
tud aasta lõpuni. Tulge veel 
julgelt uudistama ja leidma 
siit endale vajalikku. Kasuta-
tud asjade tuba asub Jõeläht-
me külas vallavalitsuse ma-
jas.

Paneme käsitöökoja 
käima!

Meil on palju häid käsitööli-
si ja huvilisi, kes teevad prae-
gugi kodudes käsitööd ega os-
ka sellega midagi peale haka-
ta. Kui nüüd leiaks ühe toreda 
inimese või mittetulundus-
ühingu, kes koondaks kõik te-
gijad oma seljataha ja looks 
väikese koja?

Praegu on taaskasutus maa-
ilmas väga popp. Reet Ausi 
taaskasutatud riiete moekol-
lektsiooni menu New Yorgi 
moe-show’l eelmisel kuul, sa-
muti 6. detsembril toimunud 
Soome presidendi vastuvõtu 
trendikamad kleidid pärine-
vad sarjast taaskasutus, ala-
tes presidendiproua kleidist 
kuni efektsest kilest valmis-
tatud eheteni. 

Meie algatusest võiks sün-
dida JÕELÄHTME KÄSITÖÖ-
KODA, kus on head õmblus-
masinad, kangasteljed, kudu-
mismasin ja pikk laud, mil-
le taga eri vanuses tublid nai-
sed käsitööd tegemas. Taus-
tal naeru- ja jutukahin. See 
ei oleks lihtsalt käsitöökoda, 
vaid koht, kus uued tooted 
sünnivad vanadest kõlbma-
tutest asjadest. Näiteks sel-
lel aastal on moes pits. Võik-
sime valgetest materjalidest 
pitsilisi kaltsuvaipu heegel-
dada. Kogu käsitöö võiks val-
mida kollektsioonidena, kas 
või hooajati ja nt eri värvide-
na. Vajadusel telliksime juur-
de kunstnikud, juhendajad. 
Kujundaksime välja Jõeläht-
me käsitöökoja flaierid ja rek-
laamid, mille abil saaksime 
oma tooteid müüa nii Tallin-
nas kui kogu Eestis, reklaa-
mi kaudu saaksime meelitada 
käsitööturiste kohapeale. 

Käsitöölisi huvitavatest 
esemetest

väikesemustrilised mater-
jalid, nööbid, lukud, lasteriie-
te taskud, ajakirjad, noodile-
hed, nailonsukad (kaltsuvai-
baks), takunöör, vanad mööb-
lijupid, roostes pannid ja muu 
selline; eri sorti paberid (ka 
ajalehed), traat (ka roostes); 
pitslinikud, vanad rahvarõi-
vatükid (ka need, millel on 
koid külas käinud), kangas-
telgedel kootud materjalid 
(ka koidest puretud), vana-
aegne voodipesu (ka plekki-

dega), vanad üksikuid servii-
sikruusid jpm.

Käsitöökoda hõlmaks post-
kaartide ja ümbrike tegemist 
vanadest materjalidest, teist-
suguste ja ka vanade klassi-
kaliste kaltsuvaipade kudu-
mist, erinevaid õmblustöid 
(mänguasjad, laudlinad, rõi-
vad jpm), varrastel kudumist, 
Jõelähtme mustritega käpi-
kute-sokkide kudumist (tegi-
ja võib töötada ka kodus), ma-
sinkudumist (ei saa kasutada 
vanu materjale, võiksime ka-
sutada oma valla lambakas-
vataja lõnga), kaltsuvaiba tar-
vis materjali lõikumist, korvi-
de tegemist laastust, ajalehte-
dest, noodilehtedest, oksast, 
heinast, kaltsust, traadist; eri 
maakondade rahvarõivais 
pabernukkude valmistamist, 
puittoodete tegemist (pildi-
raamid, puulusikad, kausid, 
ka suuremad skulptuurid), 
maalikunstnike tegevust, la-
pitehnikas esemete valmista-
mist (lähevad käiku kogutud 
vanad rõivad), kuhu on jälle-
gi vaja lõikujat jne.

Tanel Rahuküla

Eelmisel aastal pärast 
aastavahetust tekkis kesk 
suurt lund ja külma mõte 
see olukord ära kasutada 
ning teha liuväli uisutami-
seks. 

Algselt võis mõte näida pal-
judele utoopiline ning näda-
lajagu vahetustega ööpäeva-
ringselt platsi kastmas käies 
ei olnud keegi lõpuni kindel, 
mis sellest ettevõtmisest saab. 
Pingutused kandsid vilja ning 
uisuplatsil olid jaanuari lõpus 
juba esimesed uisutajad.

Käesoleval aastal loodame 
samasuguste tingimuste jät-
kumist ning eelmise aasta ko-

gemuste ja suurema arvu toe-
tajate abiga püüame väljaku 
töös hoida võimalikult kaua 
(eelmisel talvel sai väljakut 
kasutada veel märtsikuus). 
Detsember oma lumetormi-
dega on väljaku avamist eda-
si lükanud, kuid loodetavasti 
on see vaid päevade küsimus, 
mil lumesadudele paus tuleb 
ning jää lõpuni kastetud ja si-
lutud saab.

Väljaku mõõtmed on sel 
talvel eelmisega võrreldes 
märksa suuremad: umbes 30 
x 60 meetrit. See on pea kaks 
korda suurem kui eelmisel 
talvel.

Platsi asukoht on sarnaselt 
eelmisele aastale Arupo-ta-
gusel platsil ning uuenduse-
na on tänavu kasutada parem 

valgustus (hetkel veel ehita-
misel), et pimedatel õhtutel 
pärast kooli või tööd kõik ui-
sutada saaks. Samuti looda-
me jätkata traditsiooni, kus 
pea igal õhtul, kui ilm lu-
bab, kogunevad kohalikud, et 
üheskoos üks hokilahing pi-
dada.

Vabatahtlik töö väärib mär-
kimist, samuti vabatahtlik 
abi, mille eest avaldavad liu-
välja rajajad tänu Jõelähtme 
Vallavalitsusele ning ette-
võtjatele ja seltsidele Arupo, 
Kostivere Tera, Kostivere 4x4 
Garage, Serdna ja Kostivere 
Spordiselts.

Kutsume kõiki, keda asi puudutab 
ja huvitab, Kostivere mõisasse 
13. jaanuaril kell 18. Arutaks veel 
kord, kas Jõelähtme käsitöökojal 
on kohta Jõelähtme vallas ja kui 
on, siis millisel kujul? Kes peaks 
olema eestvedaja? Võiksime läbi 
viia juba esimese käsitööringi.

Margit Kuusik, Anija mõisa 
käsitöötuba.

Siiri Heinmaa.
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Külli Ilings
Külavanem 

Laupäeva, 20. novemb-
ri keskpäeval kogunes Ülga-
se küla rahvas Jõelähtme rah-
vamajja, et valida uus küla-
vanem ja öelda sõna sekka ka 
küla arengukava osas, mis oli 
eelnevalt kõigile tutvumiseks 
saadetud. Arengukava koosta-
mine on olnud pikk protsess ja 
selle valmimisele on kaasa ai-
danud paljud külaelanikud kes 
rohkemal, kes vähemal mää-
ral. Viimane lihv anti arengu-
kavale veel sel sügisel, kui mit-
mel õhtul koguneti, et teha pa-
randusi ning muudatusi. Küla 
koosolekul esitati arengukava 

kohaletulnutele tutvumiseks 
ja ühehäälselt sai see ka vastu 
võetud.

Arutluse all olid ka küla iga-
päevast elu ja elanike vaja-
dusi puudutavad küsimused. 
Koosolek lõppes uue külava-
nema valimisega ja eestseisu-
se muutmisega. Küla eestsei-
susest soovisid välja astuda 
Saima Prommik ja Maiko Rat-
ner, kelle soov ka rahuldati. Va-
lituks osutusid Andres Viirpa-
lu, Rita Vissak, Maarika Hivits-
kaja, Boris Userdnov ja Angela 
Rämmeld. Ülgase küla esime-
ne külavanem Andres Viirpalu 
andis avalduse kohalt lahku-
miseks pool aastat tagasi. Kü-

lavanemana sai Andres Viir-
palu suurepäraselt hakkama 
ja seda ka viimasel poolaas-
tal, kui ta oli külavanema ko-
husetäitja. Siinkohal Andrese-
le suur tänu tehtu eest. Uue kü-
lavanema kandidaadi leidmi-
ne oli samuti kuid kestev veen-
mine ja ettepanekute tegemi-
ne. Koosolek algas teadmisega, 
et kandidaate on üks, aga õn-
neks esitati kohapeal ka teine 
kandidaat. Seega võib rõõmu-
ga tõdeda, et külaelanikud on 
saanud oma arvamust avalda-
da ja allakirjutanud uuel küla-
vanemal on siinkohal heameel 
tänada külaelanikke toetuse ja 
usalduse eest.

Seoses sellega, et 21.–24. 
juunini 2011 toimuvad Tal-
linnas Euroopa juunioride 
meistrivõistlused kergejõus-
tikus, käivitas Kergejõustiku 
Liit järelkasvu projekti “Ees-
ti juunioride koondis 2011”, 
kuhu valiti kolmkümmend 
parimat noort. Jõelähtme 
vallast osaleb selles projek-
tis Rasmus Rooks. Täpse-
malt saab teavet 9. detsemb-
ri Eesti Päevalehe paberväl-
jaandest.

Ülgase küla pidas koosolekut

Spordiinfo

TÄHELEPANU
ALATES 
1. JAANUARIST 2011 
ON KOOGI POOD 
KAKS NÄDALAT 
AJUTISELT SULETUD

TEATED JA REKLAAM

Probleemsete ja ohtlike puude langetamine.
Langetan raskesti ligipääsetavas ja keerukas 
asukohas olevad puud. Teostan samuti väiksema-
mahulisi raietöid. Annan nõu metsa harvenduse, 
uuenduse ning muude metsaga seotud problee-
mide osas. 56482680

Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, kuusk, 
kask, sanglepp. Toome puud Harjumaal 
tasuta koju! 
Tellimiseks helista 52 000 93 või täida telli-
misleht
internetis: www.puu24.ee

www.kesklinnamatusebyroo.ewww.kesklinnamatusebyroo.eee  

24h info/transport

Pärnu mnt 40, Tallinn 
58 160 00058 160 000
Kirstumatused
Tuhastusmatused

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

 

VANAMETALLI OST 

E-R 7.30-16.00 

PETERBURI TEE 105 

IRU KORSTNA KÕRVAL 

TEL.  609 6117  MOB . 530 6 9000  

Vana-Narva mnt. 

Peterburi tee 

Sa
ha

-L
oo
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ee

 

METALLIEKSPORT 

Iru korsten 

www.metallieksport.ee 

FEKAALIVEDU. Tel 5065406, OÜ Fekal-Trans, 
info@fekaal24.ee  www.fekaal24.ee

Lasteaed Neeme Mudila
 ootab oma kollektiivi
alates 20. detsembrist 
1,0 töökoormusega
lapsesõbralikku, 
hea suhtlemisoskusega 
kvalifi tseeritud rühma-
õpetajat.

CV ja avaldus saata:
info@neememudila.ee
infot saab: Pille Trumm, tel 
53900123 või 6083747

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu avalik 
väljapanek:
1. Ruu küla Tirisaare maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 3. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2011. Planeeritava ala suurus 
on ca 16 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek maa sihtotstarbe 
osaliseks muutmiseks eesmärgiga moodustada eraldi krundid ühele 
olemasolevale ja 9 uuele üksikelamule, puurkaevudele, puhastussead-
mele ning juurdepääsuteedele. Planeeringuala paikneb Jägala jõe ja 
Jõelähtme–Kemba maantee vahelisel alal. Elamualad on planeeritud 
väljapoole Jägala jõe ehituskeeluvööndit olemasoleva aiandusühistu 
tiheasustusala laiendusena ja olemasoleva talu ümbrusesse elamugru-
pina. 
  Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas tööajal esmaspäevast neljapäevani kella 8.00–17.00 ja 
reedel 8.00–13.00 ning samaaegselt on detailplaneeringute põhijoonis 
ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla kodulehel (www.joelahtme.
ee).

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu avalik 
arutelu:
2. Jõelähtme Vallavalitsuses maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas toi-
mub 6. jaanuaril 2011 kell 15.00 Ihasalu küla Kajaka maaüksuse detail-
planeeringu avalik arutelu. 
Ihasalu küla Kajaka maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mus 08.11.2010–06.12.2010. Avaliku väljapaneku ajal esitati kirjalikult 
ettepanekuid ja vastuväiteid. Seoses sellega korraldab Jõelähtme Valla-
valitsus avaliku arutelu.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud järgnevad detail-
planeeringud: 
1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 25.11.2010 otsusega nr 127 Ihasalu 
küla Eigisauna 1 ja Allika kinnistute detailplaneeringu.
2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 25.11.2010 otsusega nr 128 Savi-
ranna küla Räästu maaüksuse detailplaneeringu.
3. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 25.11.2010 otsusega nr 129 Kalla-
vere küla Martini maaüksuse detailplaneeringu.
4. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 25.11.2010 otsusega nr 130 Nee-
me küla Peetri, Kollipeetri, Kolli 7, Tommi, Tommimetsa ja Liivametsa I 
kinnistute detailplaneeringu.

Kuni 28.01 
kl 10–20

Loo kultuurikeskus, 
B-sektori koridori-
galerii

Loo kooli õpilastööde näitus “TALVINE TUNNE”

13.12.2010–
28.01.2011 
kl 10–20

Loo kultuurikeskus, A Fotonäitus “TUNNE OMA KODUKANTI LOOD”. 
Premeeritud tööde näitus

05.01 kl 18 Loo kultuurikeskus, A KINOÕHTU “Kung-Fu Panda”

06.01 kl 12 Loo kultuurikeskus, B Loo seenioride klubi uusaasta ÜMARLAUD. Vest-
lusringis Jõelähtme kirikuõpetaja 
Margus Kirja

08.01 kl 
19–21.30

Loo kultuurikeskus, A NOORTEPIDU

08.01 kl 14 Neeme rahvamaja Ansambli AMABILE väikeste ja suurte kontsert

10.01 kl 14 Neeme rahvamaja KUUSESKULPTUURIDE PÕLETAMINE

19.01 kl 14 Loo kultuurikeskus, B Loo seenioride klubi TALVEPIDU. Vestlusringis 
Igor Mang. Talvelaulud. Viktoriin

21.01 kl 11 Loo kultuurikeskus, B Loo Beebikooli TUBANE LUMEPIDU

21.01 kl 19 Neeme rahvamaja Teatriõhtu. J. Tuulik “KOER”. Mängib Suure-Jaani 
teatritrupi näitleja MARGUS MANKIN

23.01 kl 13 Jõelähtme rahvamaja MÄLUMÄNGU 1. ring. Mälumängu juhivad Ind-
rek Salis ja Jevgeni Nurmla.

25.01 kl 19 Loo keskkooli aula SÕRMEPALAVIK. Mängib REIN RANNAP (klaver). 
Pilet eelmüügist 3 eurot, õpilased, pensionärid 2 
eurot; kohapeal 5 eurot, õpilased, pensionärid 3 
eurot

28.01 kl 20 Loo kultuurikeskus, A TANTSUÕHTU täiskasvanutele

Kultuurikalender

Koostas Elle Himma

 Baar Sevan kutsub külla 
Menüüs on kuumad ja külmad road, alkohoolsed ja karastusjoogid. Selle kuu 
uudisteks on kodused tšeburekid lihaga ja tõelised Gruusia hinkalid. 
Töötame iga päev kella 10.00–21.00. Korraldame peo- ja peielaudu, meilt 
saab tellida ka toite jõulupeoks. 
Lisainformatsiooni pakkumiste kohta saab telefonil +37255611061. 
Soovime häid jõule ja ilusat uut aastat! Kohtumiseni!

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

Alates 1. jaanuarist 2011 kodanike vastuvõtuajad 
Jõelähtme Vallavalitsuses 
Vallavanem N 13.00 – 16.00, eelregistreerimine telefonil 60 54 887 
Abivallavanemad T 09.00 – 13.00; K 14.00 – 17.00 
Vallasekretär  T 09.00 – 13.00; K 14.00 – 17.00 
Kantselei E; T; K; N 08.00 – 17.00; R 08.00 - 13.00
Finantsosakond T 08.00 – 13.00; K 14.00 – 17.00
Maa-, ehitus- ja kommunaalnõunikud 
T 08.00 - 13.00; K 14.00 - 17.00
Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond 
T 08.00 – 13.00; K 14.00 – 17.00 

Jõelähtme kirikus
19.12. kl 11 IV advent. Kaasa teenib segakoor "Jõelähtme laulusõbrad".
24.12. kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
24.12. kl 21 jõuluöö jumalateenistus
25.12. kl 11 I jõulupüha
26.12. kl 11 II jõulupüha palvus, "Strand ... Rand".
Strand...Randi põhirepertuaar on rootsi- ja eestikeelsed rahvakoraalid 
Lääne-Eestist ja eestirootsi saartelt. Tegijaid on võlunud nende koraalivii-
side ilu ja ka tekstid. Tekstid on enamikus pärit vanematest koraaliraama-
tutest, mis oma vanaaegse keelekasutuse tõttu kutsuvad kaasa koraali-
maailma avastama. Jõulude ajal on kava tuumaks jõulukoraalid, aga jääb 
ka ruumi instrumentaalpalade ja teiste koraalide ja rahvalaulude jaoks. 
Sofi a Joons: laul, hiiu kannel, viiul. Toivo Sõmer: kandled ja lauto


