
Muudatused 
kirikaia kalmistul

Kes on 
abipolitseinik?

Loo seeniorid 
tähistasid 
teatrikuud 

Harju Omavalitsuste 
Liit tähistab 20. 
aastapäeva

Jõelähtme valla 
suvelaagrid 2012

Valla 
kergejõustiklased 
olid maakonna 
meistrivõistlustel 
edukad

Selgusid Jõelähtme 
valla laululapsed 

Ametlikud 
teadaanded

NR. 178
APRILL 2012

Kui varem oli Kaberneeme küla naiste põhitööks räime suitsetamine ja kilu soolamine, siis nüüd hoiavad naised küla ilul silma peal. Jana Aasla (pildil) on Kaberneemes elanud üle kahekümne 
aasta. Nüüd on ta valitud külaseltsi juhatusse. Põhikohaga töötab aga Toomahansu talu perenaine Kostivere lasteaias õppealajuhatajana. Ülo Russak

Kaberneemes roogitakse muru, 
mitte enam räime

 Kaberneeme küla on 
kaunis. Kaunis oma kaluri-
majade, rannamändide, 
rändrahnude ja igavikuli-
selt loksuva merega, mis 
poolsaart kolmest küljest 
piirab. Ei teagi teist nii 
stiilselt kaunist kaluriküla 
Harjumaal.
Ülo Russak

Ehk Käsmu, aga Käsmu jääb 
oma kuulsate kaptenite stiilsete 
valgete majadega juba natukene 
teisele poole Virumaa piiri. 
Kaber neemes peremehetsevad 
aga kalurite majad – küla ida-
poolses osas lihtsamad, lääne-
poolses osas aga suuremad. Ja 
mida kalda joont pidi lääne 
poole, seda suuremad ja uhke-
mad need majad on – nii sada-
mani välja. Siis hakkavad vee ja 
maa piiril riburada tulema uue-
mad majad, need pole enam 
päris kalurite majad. Aga stiilist 
ega omanäolisusest ei tule 

puudu neilgi majadel. Nende 
peremehed või siis perenaised 
pole kohalikus lahesopis kilu 
ega räime käinud nõutamas, on 
ilmamerd seilates varanduse 
teeninud ja siis siia, linnast mõ-
ne kümne kilomeetri kaugusele 
rahulike mändide alla omale 
kodu rajanud. Neid on ja neid 
tuleb juurde, kõik vabad krun-
did ehitatakse varsti täis, võe-
takse veel merest natuke kauge-
mal asuvatelt loduheinamaa-
deltki maad lisaks. Nii kõneleb 
külavanem Marina koos oma 
pisitütre Miaga ajaloolisest 
külast.

Külavanemat tuleb 
uskuda

Ja mõlemat väidet – et küla 
on ajalooline ja ilus – tuleb 
uskuda. Enne esimesi Kaber-
neeme küla maju seisab tee 
kõrval suur kivirahn, mil peal 
vaid üks number – 1375. Siis 
tähendati küla esmakordselt 
üles ajaloolistes ürikutes. Kes 
aga oma silmi ei usu, et küla ilus 
on, kohe Eesti üks kaunemaid, 
saab kinnitust päikesekellalt 

külaseltsi maja õuel. Või kooli-
maja õuel. Kuidas keegi seda 
maja nimetab. Ja õigus on mõ-
lemil. Maja ise ehitati 1921.
aastal külarahva poolt põhiliselt 
nendest rahadest, millest Põh-
ja-Eesti rannikualadel ikka küla-
koole ja seltsimaju ehitati – pii-
rituse salakaubaveolt teenitud 
rahadega. Koolis oli siis üks 
suur klassituba ja oma ruum 
õpetajale. Nii kestis see 1953. 
aastani. Siis lõpetas kool tege-
vuse, majas tegutses veel kalu-
rikolhoosi kontor, aga sedagi 
mitte kauaks.

“Kui mina natuke rohkem 
kui neli aatat tagasi külavane-
maks sain, oli mul kohe ajada 
kaks tähtsat ajada: leida üles 
kaunite külade konkursil meile 
autasuks antud päikesekell ja 
panna see käidavas kohas rah-
vale aega näitama. Et oleks 
kõigil silme all ka konkreetne 
meenutus meie küla kauni-
dusest. Kus on veel käidavam 
koht, kui mitte külaseltsi õu," 
meenutab aktiivne külavanem 
Marina lähiaegu. 

Loe edasi lk. 6/7

Jõelähtme vallavalitsus kutsub kõiki üles osalema 
talgutel Teeme Ära 2012. Hoiame koduvalla puhtana!

Ajalehe ilmumise hetkeks oli lehekülje www.teemeara.ee andmetel 
registreeritud Jõelähtme vallas järgmised talgud:
Loo alevik – 1. mail kell 11.00-13.00: Koerte jooksuplatsi võsast 
puhastamine, jõeäärse puhkeala ja laiemalt aleviku avaliku ruumi prahist 
puhastamine. Talgujuht Andrus Umboja (tel. 51 50 007)
Neeme küla – 1. mail kell 11.00: Teeäärte koristamine, bussiootepaviljoni 
ehituse lõpetamine. Talgujuht Triin Lindau (te. 58 045 994)
Kostivere alevik – 5. mail kell 11.00-13.00: Puude langetamine Liukivi 
ja Liukivi põik tänavatel. Langetatud puude äravedu ja okste korjamine 
Uute puude istutamine. Talgujuht Kadi Truuleht (tel. 52 06 600)
Iru küla – 5. mail kell 11.00-16.00: Heakord, küla teed, Jaanitule platsi 
ettevalmistamine. Talgujuht Art Kuum (tel. 50 17 127)
Kaberneeme küla – 5. mail kell 11.00-14.00: Kaberneeme vana kooli-
maja ja  territooriumi koristamine ning kogu küla rannad ja teed. Talgu-
juht Marina Sonn (tel. 5146373)
Saviranna küla – 5. mail kell 11.00-15.00: Teeäärte ja ranna puhastamine. 
Talgujuht Merike Metstak 52 78 870)
Ihasalu küla – 5. mail kell 12.00-18.00: Külatee kiviaia puhastamine 
(põõsad, mättad, praht). Üldine prahi koristus kogu küla territooriumil. 
Talgujuht Aivar Haav (tel. 50 15 365)
Jõelähtme küla – 5. mail kell 10.00-18.00: Jõelähtme rahvamaja 
ümbruse korrastamine. Talgujuht Ülo Lomp (tel. 50 92 470)
Ülgase küla – 5. mail kell 10.00-15.00: Metsaaluse prahist koristamine. 
Talgujuht Vassili Ljapko (tel. 53918626)

Loe lähemalt lk. 2
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Teeme Ära 2012
Lähenemas on talgupäev 
Teeme Ära 2012, mis tänavu 
toimub 5. mail. Osavõtjate ja 
talgupaikade registreerimine 
talgutele toimub www.tee-
meara.ee kaudu.

Rohkem kui 1,3 miljonit 
inimest on tänaseks erine-
vates riikides osa võtnud mõ-
nest Teeme Ärast inspiree-
ritud koristusaktsioonist – 
Läti, Leedu, Portugal, Rumee-
nia, Sloveenia, Serbia on need 
riigid, kus Eestis sündinud 
üks-riik-üks-päev koristus-
mudel on juba edukalt läbi 
viidud. Praeguseks 50 000 vabatahtlikku on osalenud India 
suuremate linnade koris tamisel. Eestis sündinud mudel on 
väärt meie kõigi veel suuremat tuge, et jõuda uute inimeste ja 
riikideni, kes otsivad lahendust kasvavale prügiprobleemile.

Koostöös kohalike kogukondade ja vallas tegutsevate 
firmade abil on Jõelähtme vallavalitsus organiseerinud kõigile 
talgutele tasuta prügikotid ja töökindad. Lisaks töövahenditele 
organiseerib vallavalitsus ka tavapärase ohtlike jäätmete 
kogumise ringi. Ametlikuks Teeme Ära koordinaatoriks Jõe-
lähtme vallas on Tiit Tammesson (tel. 50 90 906). Talgupäeva 
ei pruugi läbi viia ilmtingimata 5. mail. Kokkuleppel külaelanike 
ja vallavalitusega on ka tänavu mitmed talgud toimumas enne 
ametlikku, 5. maid. Tähtis on leida sobivaim aeg kõigi kogu-
konna liikmete hulgas ja organiseerida üritus selliselt, et sellest 
saada võimalikult rohkem kasu.

Kindlasti tekib koristamise käigus looduslikku prügi, mida 
tundub olevat mõislik põletada. Siinkohal tuleb kõigile meelde 
tuletada, et tuletegemisel on omad ohud ja sellest tulenevad 
reeglid. Kergesti võib pisikesest lõkkest tekkida suurem kulu-
põleng ja sealt edasi juba suurem tulekahju. Jõelähtme valla 
heakorraeeskirja kohaselt võib põlevmaterjali jäätmeid ja 
prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld teha 
väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud 
mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud pinnasel 
tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab 
paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või 
põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel 
metsast. (www.joelahtme.ee). Igasugune kulupõletamine on 
ohtlik ja kõikjal Eestis aastaringselt keelatud.

Loodetavasti sujub talgupäev kõikjal tõrgeteta ja ka ilmataat 
soosib meie kõigi rohket osavõttu. Kohtumiseni talgupäeval, 
5. mail!

Volikogu töömailt

Priit Põldma

Jõelähtme Vallavolikogu 
7. Koosseisu 33. istungil 
29.03.2012

• Nõus oleku andmine vee eri-
kasutus loa saamiseks (Nee me 
sadam)

Anti nõusolek vee erikasu-
tus loa saamiseks Neeme sada-
ma rekonstrueerimiseks. Pro-
jekt näeb ette rekonstrueerida 
sada ma kai ja kaitsemuul, ehi-
tada sli pitee ning süvendada sa-
dama ak vatooriumi sügavuseni 
-2,90 m. Süvendamisel tekkinud 
liiv kasutatakse ära Sadama kin-
nistul maapinna tõstmiseks.

• Koeralooga silla remondi vee 
erikasutusluba.

Anti nõusolek vee erikasutus-
loa saamiseks Koeralooga silla 
re konstrueerimiseks. Silla (ehi-
tatud 1962. a.) remondi eesmärk 
on olemasoleva silla gabariidi 
laiendamine kuni 9 meetri võr-
ra ja silla konstruktsioonide re-
mon timiseks tagamaks raja tise 
pikemat ekspluatatsioo niaega. 
Remonttööd on kavan datud ap-
rillist juunikuu lõpuni 2012. a. 
Silla kõnnitee plokid, olemas-
olev põrkepiire ja käsi puud ee-
maldatakse ning utiliseeritakse 
sorteeritult. Kaldasamba müüri-
tis puhastatakse. Kohtades, kus 
müüritis on kahjustatud, kalda-
samba müüritis taastatakse. 
Jõesammas puhastatakse eemal-
dades taimed ja sammal. Tüh-
jad müüritise vuugid täidetakse 
remontmördiga. Silla koonustel 
kasvavad puud ja põõsad eemal-
datakse käsitsi või vajadusel 
masina abil tagades, et masina 
kasutamine ei kahjusta ümbrit-
sevat ala. Koonuste kindlusta-
miseks kasutatakse munakivi-
dest kindlustust betoonalusel. 
Paigaldatakse pealesõitudele 
piirded ning tähispostid. Pai-
galdatakse liikluskorraldusva-
hendid ning markeeritakse tee-
kate.

• Loo laada 2012. aasta müügi-
pileti hinna kehtestamine.

Kehtestati Loo laat 2012 
müü gi pileti hind seemnete, tai-
mede, istikute ja käsitööesemete 
müü gil ja toitlustamisel ning 
muu kauba müügil

• Loo Lasteaed Pääsupesa aren-
gu kava kinnitamine

Kinnitati Loo Lasteaed Pää-

su pesa arengukava aastateks 
2012–2016 

• Jõelähtme valla Haljava küla 
Surgla maaüksuse elamu teenin-
damiseks vajaliku katastriüksuse 
sihtotstarbe määramine.

Määrati Haljava külas maa-
tu lun dusmaa sihtotstarbega 
Surgla katastriüksuse (kin -
nis tusregistri nr 83802, pind-
alaga 2,0 ha, ka tastritunnusega 
24504:009:0070) uueks maakasu-
tuse siht otstarbeks kogu ula-
tuses elamu maa (001: E) 100%

• Pumbamaja kinnistu võõran-
damine 

Võõrandati Manniva külas 
asuv Pumbamaja kinnistu (kin-
nistu registriosa nr 13913602, 
katastri tunnus 24504:004:1172, 
pindala 2456 m2, sihtotstarbega 
tootmis maa) OÜ-le Loo Vesi 
(reg kood 10451270).

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse

Taotleti Harju maavanemalt 
munitsipaalomanidsse Jõeläht-
me vallas Jägala-Joa külas maa-
ük sus Joa puhkeala. Määrati 
maaüksuse sihtotstarbeks sot-
siaalmaa, alaliik üldkasutatav 
maa (017; Üm) 80% ja vee-
kogude maa (006; V) 20%

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse (Neeme küla Männi-
mäe tee lõik 3) 

Taotleti Vabariigi Valitsuselt 
munitsipaalomandisse Neeme 
külas Männimäe tee lõik 3 maa-
üksus. Määrati maaüksuse siht-
otstarbeks transpordimaa (007; 
L) 100%.

• Isikliku kasutusõiguse sead-
mise eellepingu ja lepingu sõl-
mimine Eesti Energia Jaotus-
võrk OÜ kasuks Vallamaa 2 maa-
üksusel 

Sõlmida Jõelähtme vallas 
Jõe lähtme külas Jõelähtme valla-
le omandiõiguse alusel kuu -
luva Vallamaa 2 osas (katastri-
tunnus 24504:008:0343, pindala 
60 815 m2, koormatav pindala 
54,4 m2) isikliku kasutusõiguse 
seadmise eelleping ja nimetatud 
maaüksuse kinnistamise järg-
selt isikliku kasutusõiguse sead-
mise leping Eesti Energia Jaotus-
võrk OÜ (reg kood 11050857) 
kasuks maakaabelliini raja-
miseks, remontimiseks, hoolda-

miseks või muul viisil eksplua-
teerimiseks, mis on vajalik “Elek-
triauto laadimispunkt Jõeläht-
me tankla – Tõnu II, Jõelähtme 
küla, Jõelähtme vald” projekti 
raames

• Loo alevikus Jõeääre tee 28 
asuva kinnistu võõrandamine 
enampakkumise teel

Jõelähtme Vallavalitsusel 
kor raldada enampakkumine 
Loo ale vikus Jõeääre tee 28 (re-
gistriosa nr 9209702, katastri-
tunnus 24504:002:0591, pindala 
2119 m2, sihtotstarve elamumaa 
100%) kinnistu võõrandamiseks 
alghinnaga 50 000 eurot.

• Taotlus Jõelähtme vallas Pa-
ras mäe külas asuva Alt-Liiakse 
maaüksuse, Manniva külas asu-
vate Põlluraja, Pikaoja, Põlluoja, 
Nurgapõllu, Nurgavälja ja Jüri-
põllu maaüksuste ning Sambu 
külas asuva Metsapearna maa-
ük suse kui Eesti Vabariigile kuu-
luva reformimata riigimaa kui 
riigivara tasuta võõrandamiseks 
Jõelähtme vallale otsustuskor-
ras.

Taotleda Jõelähtme vallas 
Paras mäe külas asuva Alt-Liiak-
se maa üksuse, Manniva külas 
asu vate Põlluraja, Pikaoja, Põllu-
oja, Nurgapõllu, Nurgavälja ja 
Jüri põllu maaüksuste ning Sam-
bu külas asuva Metsapearna 
maa üksuse kui Eesti Vabariigile 
kuu luva reformimata riigimaa 
kui riigivara tasuta võõranda-
miseks Jõelähtme vallale otsus-
tus korras. 

• Volikogu liikmetele ja valla-
valitsuse ametnikele volikogu 
tööst osavõtu eest tasu maks-
mise kord

Täpsustati hüvitiste maks-
mise korda ja konverteeriti ta-
sud euro desse.

• Jõelähtme valla põhimääruse 
muutmine

Täpsustatakse regulatsiooni 
vo li kogu ja komisjonide kokku-
kut sumise, ajakava kinnitamise, 
protokollimise, ning komisjo-
nide juhtimise kohta ja tühis-
tatati komisjonide kvoorumi 
nõue.

• Jõelähtme valla ja Jõelähtme 
Arendusgrupi OÜ vahelise lepin-
gu heakskiitmine

Peale Laheranna 1, 5 – 8 DP 

keh testamist ja selle vaidlusta-
mis tähtaja möödumist või vaid-
luse lõppemist positiivse otsus-
tu sega DP kehtestamise otsuse 
osas ning selle alusel läbiviidud 
uute kruntide moodustamist 
võõrandab arendaja 4 (neli) 
Lahe ranna 1 territooriumil moo-
dustatud elamukrunti 1 (ühe) 
euro eest Jõelähtme vallale. Val-
lavalitsus realiseerib nimetatud 
krundid parima võimaliku hin-
naga ning investeerib müügi-
tulu sihtotstarbeliselt Neeme 
lasteaia laiendamiseks või uue 
põhikooli ehitamiseks.

• Loa andmine investeerimis-
laenu võtmise hanke läbivii-
miseks

Anti nõusolek Jõelähtme 
Valla valit susele riigihanke lä-
bivii miseks investeerimislaenu 
võt miseks summas kuni 
900 000 (üheksasada tuhat) 
eurot laenu tähtajaga kuni 10 
(kümme) aas tat. Nõusolek või-
maldab osa liselt laenuga fi-
nantseerida in ves teeringuid 
Kos tivere kooli rekonstruee-
rimisel.

• Loa andmine riigihanke väl-
jakuulutamiseks

Lubati Jõelähtme Vallavalit-
susel kuulutada välja Kostivere 
kooli rekonstrueerimise (OÜ 
Inres tauraator Projekt töö nr 
0901 alusel olemasoleva kooli-
maja rekonstrueerimine, ole-
mas oleva võimla rekonstruee-
rimine, projekteeritud juurde-
ehitus, projekteeritud saal) 
ehitustööde riigihange.

• Vastused volikogu liikme Art 
Kuum arupärimistele.

Vastati valla kodulehel nime-
tatud volikogu liikmete erakond-
liku kuuluvuse kohta ja AS Eesti 
Post üürilepingute kohta.
'
• Vallavanema informatsioon

Lepiti kokku volikogu mater-
jalide edastamise kord, valla-
vanem andis ülevaate tulu-
maksu laekumisest, Kostivere 
ÜVK seisust, Tallinna tasuta 
ühis transpordi negatiivsest mõ-
just vallale, vallavalitsuse seisu-
kohast Loole peab gümnaasium 
jääma, ja planeerimise spetsia-
listi konkursi väljakuuluta mi-
sest.

Priit Põldma

 Seekordne küla-
vanemate ümarlaud toimus 
11. aprillil Rootsi-Kallavere 
Küla Muuseumis. 
Priit Põldma

Kallavere küla on üks oma-
pärasemaid ja vanemaid küla-
sid Jõelähtme vallas. Küla es-
mamainimine on tuvastatud 
1241. aastal Taani hindamis-
raamatus. Mitmetele kohale-
tulnutele avaldas muljet külla 
sisse sõit – praktiliselt Maardu 
linna korruselamute kõrvalt 
algav kitsas tupiktänav viib täies-
ti ajaloolisse, kiviaedade ja vana-
de taludega ääristatud küla-
teele. Kohtumise alustuseks õn-
nitles vallavanem Andrus Umb-
oja vastvalitud uut külavanemat, 
kelleks seekord oli Ihasalu küla-
vanem Aivar Haav.

Kohapealseks võõrustajaks 
oli seekord kohaliku muuseumi 
eestvedaja ja Kallavere küla-
vanem Priit Kase. Külavanem 
viis läbi ekskursiooni küla-
muuseumis, mille käigus tut-
vustas ekspositsiooni ja rääkis 
põhjalikult eksponaatide saa-
mis loost. Huvitavaks kujunes 
ka teema muuseumi idee sün-
nist ja algusaastatest. Kokku on 
muuseumi ja küla tarbeks toe-
tust saadud kaheksast projektist 
ja peamisteks toetusprogram-
mideks on olnud Kohaliku Oma-
algatuse ja LEADER program-
mid. Olulisemateks pidas ta 
muuseumimaja rekonstruee-
rimist ja küla ajaloost pajatava 
raamatu “Kallavere küla mi-
nevik, olevik ja tulevik” läbi 
viidud projekte. Küllakutsutud 
külavanematele oli ülevaade 
põhjalik ja kindlasti saadi ideid 
oma küla tegemiste laienda-

miseks ning külaelu aktivisee-
rimiseks.

Teiseks sõnavõtuks oli ko-
hale kutsutud Harju Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskuse konsultant 
Demis Voss. Jututeemaks kü-
lade arengukavade koosta mise 
ettevalmistamine ja soo vitu -
sed põhimõtteliseks üles ehi-
tuseks. 

Praktilisi näpunäiteid ja 
soovitusi küla arengukava 
koostamiseks on lähiajal kind-
lasti kõigil tarvis, sest seoses 
uue valla arengukava koosta-
misega peaksid ka külade aren-
gu kavad saama kooskõlla valla 
üldise arengukavaga. Mõtteid 
ja ettepanekuid arengukavade 
koostamiseks laekus ka küla-
vanematelt. Lepiti kokku, et 
järgmisel külavane mate ümar-
laual saab põhitee maks olema 
valla ja külade arengukavade 
teema.

Päeva viimaseks teemaks oli 
lähenevate Teeme Ära talgute 
korraldamine külades ja ale-
vikes. Tänavuaastane talgujuht 
Tiit Tammesson rääkis korral-
duslikust poolest ja Teeme Ära 
teemadel laekus külavanematelt 
talle mitmeid soove ja ettepane-
kuid. 

Vallavalitsuse poolt organi-
see ritakse kõigile talgupaikadele 
töökindad ja prügikotid. 

Amet likult toimub talgutele 
regis tree rimine www.teemeara.
ee kaudu.

Tavapäraselt lõpetasid õhtu 
kohapeal algatatud teemad. 
Külavanemate mured ja prob-
lee mid kuulas ära valla vanem 
And rus Umboja.

Järgmine külavanemate 
ümarlaud toimub 8. mail 
Neeme külavanem Sirje Põl-
lu juhtimisel Neeme Rahva -
majas.

Külavanemate ümarlaud oli külas Rootsi-Kallavere külaseltsil

Milleks on vaja arengukava
“Kui Sa ei tea kuhu sa lähed, ei saa Sa ka ära eksida” – nõnda ütles 
elutargalt tuntud klassik Winnie Puhh oma Notsust kaaslasele, kui 
nad olid juba metsas ära eksinud.

Kui eesmärke pole seatud ja tegevusi nende jaoks määratletud, 
oleks naiivne loota, et ollakse edukad. Jõelähtme vallavalitsus 
alustab uue arengukava koostamist aastateks 2012 – 2020.

Kohalik omavalitsus kui kohaliku elu korraldamise vorm sõltub 
oluliselt sellest, millised on selle omavalitsuse eesmärgid ja milliseid 
tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks kavatsetakse ette võtta. 
Selleks on riik seadnud omavalitsutele ühelt poolt kohustuse 
arengukava koostamiseks ja oma tegevuste planeerimiseks, kuid 
teiselt poolt on see ka hea võimalus parandada omavalitsuse jaoks 
oma tegutsemise otstarbekust ja sihipärasust.

Valla elu korraldamisel on oluline, et valla strateegilised 
eesmärgid ja olulised tegevused oleksid planeeritud ning ühiselt 
kokku lepitud. Samuti on tähtis, et sellesse tegevusse oleks kaasatud 
võimalikult palju erinevaid huvigruppe, mis võimaldab saavutada 
parima tasakaalustatud tulemuse. Arengukava võimaldab jõuda 
erinevatel poliitilistel- ja muudel huvigruppidel kokkuleppele 
ühiste eesmärkide osas. Loomulikult võivad jääda erinevused 
arusaamades, milliste konkreetste tegevuste abil kokkulepitud 
eesmärke saavutada, kuid see ongi loomuliku poliitilise protsessi 
osa, kus koalitsioon ja opositsioon saavad sel teemal diskuteerida 
ning oma arvamusi põhjendada. Sellest olulisem on siiski see, et 
eesmärgid on ühised ning need on laiapõhjaliselt läbi arutatud ja 
kokku lepitud.

Jõelähtme valla arengukava 2012 – 2020 koostamise protsessi 
kaasatakse erinevaid organisatsioone ja inimesi ning peetakse 
kohtumisi huvigruppidega. Arengukava koostamisel tekkivad 
materjalid (protokollid, arendusideed, hindamistulemused, kokku-
võtted jm.) saavad jooksvalt kõigile ligipääsetavaks Jõelähtme valla 
koduleheküljel www.joelahtme.ee. 

Oma kommentaare ja arvamusi on samuti võimalik edastada 
Priit Põldmale e-posti aadressil priit.poldma@joelahtme.ee. Arengu-
kava koosta mine kestab kuni käesoleva aasta sügiseni.

Andrus Umboja
vallavanem
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Abipolitseinik ja tema 
panus turvalisusesse  

Muudatused kirikaia 
kalmistul

 Käesoleva aasta esime-
sest jaanuarist kehtib meie 
riigis kalmistuseadus 
(https://www.riigiteataja.
ee/akt/115032011014). 
Uus seadus kehtestab inimese 
surnukeha või surnud inimese 
säilmete kalmistule matmise ja 
tuhastamise nõuded, reguleerib 
kalmistu rajamist, haldamist, 
kasutamist ja matmiseks sulge-
mist ning kehtestab surnu hoid-
mise ja vedamise nõuded. 

Kohaliku omavalitsuse või 
riigi omandis oleval maa-alal 
asuvat kalmistut haldab vasta-
valt seadusele omavalitsus, kal-
mistu kasutamiseeskirja kehtes-
tab volikogu. Usulise ühenduse 
omandis oleval maa-alal asuvat 
kalmistut haldab usuline ühen-
dus, kes kehtestab vastavad 
kasu tamise eeskirjad.

Kalmistu kasutamise ees kir-
jas sätestatakse hauaplatsi kasu-
tusseandmise tingimused ja 
kord, kasutamise tähtaeg ning 
selle pikendamise tingi mused. 
Samuti ka kasutamisõiguse en-
ne tähtaegse lõpetamise tingi-
mused ja kord. Eeskirjad sätes-
tavad matmise korra, kalmistu 
heakorra ja hauaplatsi hoolda-
mise nõuded, muinsuskaitse-
lised tingimused ning veel palju 
muud. 

EELK Jõelähtme koguduse 
nõukogu kinnitas kirikaia kal-
mistu eeskirjad 18. märtsil 2012. 
Eeskirjadega on võimalik tutvu-

da koguduse kodulehel maarja-
kirik.ee.

Tulenevalt seadusest on ki-
rik aias asuva hauaplatsi kasu-
tajaks isik, kellele Jõelähtme 
kogudus on väljastanud kirja-
liku nõusoleku hauaplatsi kasu-
ta miseks. Koguduse nõukogu 
otsusega on selleks kirjalikuks 
nõusolekuks leping koguduse 
ja hauaplatsi kasutaja vahel. 
Seega tuleb hauaplatside kasu-
tajail sõlmida kasutuslepingud 
nende hooldada olevate haua-
platside edasiseks kasutamiseks. 
Lepingute olemasolu aitab kor-
rastada kalmistu registrit ning 
välistab tulevikus võimaluse, et 
surnu maetakse võõrale haua-
platsile. 

Inimesel, kes soovib saada 
kirikaia hauaplatsi kasutajaks, 
tuleb kõigepealt kogudusele esi-
tada taotlus. Taotluse vastav 
vorm on üleval koguduse kodu-
lehel. Taotleja peab suutma 
tõendada oma seost konkreetse 
hauaplatsiga. 

Taotluse esitajal tuleb tele-
foni teel kokku leppida kohtu-
misaeg, kaasa tuleb võtta isikut 
tõendav dokument ning kokku-
lepitud ajal kiriklas vormis-
tatakse lõplik taotlus. Taotluses 
esitatud andmete kontrollimine 
ning menetlemise aeg võib ula-
tuda ühest kuust kuni aastani, 
ja kui üles ei kerki ühtegi prob-
leemi, sõlmitakse kasutajaga 
leping. Lepingu sõlmimise aeg 
ja koht kooskõlastatakse tule-
vase kasutajaga. 

Leping sõlmitakse kümneks 
aastaks ning lepingu tasu sõltub 
hauakohtade arvust, ühe haua-
koha tasu kümneks aastaks on 
50 €. Tasust on vabastatud kogu-
duse liikmed-annetajad, kes on 
igal viimasel kolmel aastal oma 
liikmeanne tuse Jõelähtme kogu-
dusele teinud.

Lepingu tasu on tingitud 
kohustustest, mis seadus keh-
testab kalmistu haldajale. Kogu-
dus peab looma ja pidevalt hal-
dama kalmisturegistrit ning 
sellega seoses koguma ja kaar-
distama maetud isikute, haua-
platside ja kasutajate andmeid; 

arvele võtma ja taaskasutusse 
andma hooldamata hauaplatse; 
tagama kalmistu heakorra, prü-
gi sorteerimise ning biolaguneva 
prügi käitlemise; hooldamata 
haudade korrastamise; ehitama 
kuulutustulba; tagama vee ole-
mas olu jne. 

Nende kohustuste täitmi-
sega kaasnevad nii inimtöökulu 
kui ka konkreetsed rahalised 
väljaminekud.

Lisaküsimusi saab esitada 
aadressil joelahtme@eelk.ee või 
telefonil 56647686.

EELK Jõelähtme koguduse juhatus

 Aprilli keskpaigast alga-
sid RMK kevadised lasteaia- 
ja koolilastele mõeldud 
tasuta loodusõppe-
programmid, mis viivad 
kuni maikuu lõpuni noored 
nii tärkava kevade kui 
metsatöödega tutvuma. 
Priit Põldma

Möödunud aasta sügisel viibisid 
Jõelähtme valla koolide õpe-
tajad kolmepäevasel koolitusel 
Sagadi looduskoolis. Tutvuti 
õuesõppe võimalustega ja saadi 
praktilisi näpunäiteid õuesõppe 
tundide läbiviimiseks oma kooli 
õppekava kohaselt. Kevadil-
made soojenedes on paljudel 
soov viibida rohkem õues ja 
RMK kaasabil on see ka nüüd-
sest tasuta võimalik.

“Sel kevadel alustame üle-
eestilise metsamajandamist esit-
leva pilootprogrammiga eel ne-
valt kinnitatud 17 kooli 10. klas-
sidega,“ rääkis RMK loodus-
hariduse peaspetsialist Helen 
Luks ning lisas, et sellise prog-
rammi üheks alustõukeks oli 
eelmise aasta kuuendate klas-
side sügisprogrammi “Kohtume 
metsas!“ positiivne kogemus ja 
õpetajate-õpilaste suur huvi. 
“Metsameestega koostöös kat-
setasime Viimsi kooli 9.-11. 
klassi 116 õpilasega programmi 
juba talvel, mil viisime kooli-
noored tutvuma metsas 

tehtavate metsatöödega. Kui 
talvel suheldi saemeestega ja 
sai käe külge panna harves-
terile, siis kevadel on vaatluse 
all metsa uuendamine,” kirjel-
das Helen Luks pilootprogrammi 
sisu. Samade noortega soovi-
takse teemat jätkata sügisel ja 
järgmisel talvel, et metsatööde 
aastaring ja metsaametid aru-
saa da vamaks saaks. 

Helen Luksi sõnul pakub 
tänavune kevadkampaania 111 
erineva nimetusega harivat 
programmi, mille taga on RMK 
looduskeskuste võrgustik 18 
keskusega. Kevadprogrammide 
valikus on ka teemasid aasta-
aegade vaheldumisest, uue elu 
sünnist, rannikualadel lindude 
rändest kuni maastiku- ja metsa-
tulekahjude ning pärand kul-
tuurini välja. Programmide 
arvu kus tuleneb keskuste aas-
tatepikkusest tööst ning siht-
rühmast, kellele vanusest tule-
nevale huvile ja koolis õpitavale 
sisule vastavalt pakutakse sarna-
seid teemasid.  

Pakutavate programmide 
kirjeldused ja registreerimisinfo 
asub siin: www.rmk.ee/tee-
mad/metsakool/kampaania

RMK viib tasuta loodus-
õppeprogramme koolidele ja 
lasteaedadele läbi nii kevad-, 
sügis- kui talveperioodil. Eel-
misel aastal osales RMK erine-
vates loodusharidusprogram-
mides üle 50 000 lapse ja õpe-
taja. RMK jagab looduses liiku-
mise teavet ja loodusharidust 
oma teabepunktides, loodus-

keskustes, loodusmajades ning 
Sagadi looduskoolis.

RMK on metsaseadusega 
moodustatud riigitulundus asu-
tus, mille põhiülesanne on riigi-
metsa säästlik ja efektiivne ma-
jan damine. RMK kasvatab met-
sa uuendusmaterjali, korraldab 
metsatöid, tegeleb metsa ja 

puidu müügiga ning korraldab 
ulukihoolet. Lisaks loob RMK 
looduses liikumise ja metsa-
puhkuse võimalusi puhkeala-
del, viies Eesti rahvuspargis 
ning ligi 40 muul kaitsealal ja 
kujundab loodusteadlikkust. 
RMK majan dada on 38% Eesti 
metsadest.

 Kas oled näinud politsei-
nikega koos mehi ja naisi, 
kes vormiriietuse järgi polit-
seinikest ei erine, kuid 
kannavad abipolitseinike 
tähist? Kes nad on ja kuidas 
on võimalik abipolitseini-
kuks saada? 
Herve Pani
vanemkonstaabel

Võimalik, et oled selliseid mõt-
teid isegi mõlgutanud või tund-
nud muret oma kodukandi või 
üldise turvalisuse pärast ja 
tahak sid midagi omalt poolt ära 
teha. Eestis on vabatahtlikul 
tege vusel pikaajalised traditsi-
oonid ja seda ka sisejulgeoleku 
tagamisel. Kõik me teame vaba-
tahtlikest pritsimeestest ja kait-
se liitlastest. Korrakaitse alal on 
kahtlemata oluline ka kodaniku-
algatuslik naabrivalve liiku-
mine. Eestis kaasatakse abipolit-
seinikke korrakaitsjatele appi 
riigipoolse initsiatiivina.

Abipolitseinikuks võib saa-
da vähemalt 18-aastane Eesti 
kodanik, kes on vähemalt kesk-
haridusega ja valdab riigikeelt 
politseiametnikele ettenähtud 
tasemel. Abipolitseinik osaleb 
politsei tegevuses riigivõimu 
esindajana ja on iseenesest 
mõistetav, et ta peab vahetult 
inimestega suheldes ja neile 
korraldusi andes end selgelt  
väljendama ja kindlasti ise ini-
mestest aru saama.

Abipolitseiniku pädevuses 
on politsei abistamine avalikku 
korda ähvardava ohu enne-
tamisel, väljaselgitamisel, tõrju-
misel ja avaliku korra rikkumise 
kõrvaldamisel. Samuti politsei 
abistamine liiklusturvalisuse 
tagamisel ja liiklusjärelevalve 
teostamisel. 

Seadusega on abipolitseini-
kule ette nähtud suured õigused 
oma ülesannete täitmisel. Ohu 
väljaselgitamiseks või korrarik-
kumise kõrvaldamiseks võib ta 
inimesi peatada, neid küsitleda 
ja dokumente nõuda. Lubatud 
on kohapeal inimeste alkoho-
lijoovet kontrollida, sõidukeid 
peatada või üldist turvakontrolli 
teha. Oma ülesannete täitmisel 
peab abipolitseinik kandma 
vastava kirjaga politsei ohutus-
vesti ja rinnamärki. Samal ajal 
on lubatud kanda politsei vormi-
riietust abipolitseiniku eritun-
nustega.

Abipolitseinik osaleb polit-
sei tegevuses vabatahtlikult ja 
teeb seda vaid oma vabast ajast. 
Võrreldes enne kehtinud seadu-
sega kaotas uus seadus pii-

rangu, mis rääkis kohtuniku, 
prokuröri, eradetektiivi ja kaitse-
väelase piirangust saada abi-
polit seinikuks.

Paika on pandud ka üldised 
tervisenõuded, millele abipolit-
seinik peab vastama. Abipolit-
seinikuks astuda soovija peab 
enne kandideerimist läbima 
tervisekontrolli, mille korraldab 
perearst, kaasates eriarste, pere-
arst väljastab hiljem ka tervise-
tõendi. Abipolitseinikuks tulijal 
ei tohi esineda sõltuvust alko-
holist, narkootilise või psühho-
troopse aine kasutamist, samuti 
psüühikahäiret, raskekujulist 
isiksus- või käitumishäiret ega 
sellist füüsilist puuet, mis takis-
taks abipolitseiniku ülesannete 
täitmist. Abipolitseinik peab 
suutma abistada, mitte ise abi 
vajama. Abipolitseinik kaasa-
takse politsei tegevusse üldjuhul 
selle politseiasutuse tööpiir-
konnas, kus ta on abipolitseini-
kuks nimetatud. 

Abipolitseiniku esmaõpe 
kestab vähemalt 40 tundi ja 
lõpeb arvestusega. Pärast 100-
tunnist abipolitseinikutööd on 
võimalik lisakoolitusega saavu-
tada pädevus, millega tohib 
polit sei ülesandel teha iseseis-
valt järelevalvet avalikus kohas 
käitumise nõuete üle ja täita ise 
ülesannet avalikku korda ähvar-
dava vahetu kõrgendatud ohu 
tõrjumiseks. Abipolitseinikuna 
liitumisel saad ka hea etteval-
mistuse politseinikuks õppima 
asumiseks, sealhulgas koolitusi 
seadusandlusest ja erivahendite 
kasutamisest.

Abipolitseinik peab 
suutma abistada, 
mitte ise abi vajama. 

Abipolitseinikel on oma ko-
duleht www.abipolitseinik.ee, 
seda külastades leiad palju huvi-
tavat. Kui sul on nägemus polit-
seitööst ja soov osaleda põhitöö 
kõrvalt kodukandi turvalise-
maks muutmisel, tunned hoolt 
ja huvi ühiskonnas toimuva vas-
tu, suudad töötada meeskonnas, 
oled julge ja heas füüsilises 
vormis, ootame sind kindlasti 
enda sekka.

Võta ühendust oma piir-
konna politseinikuga või siis 
Ida-Harju politseijaoskonna 
korrakaitseametnikuga tele-
fonil 6124660 või siis Põhja 
prefektuuri vabatahtlike koor -
di neerijaga telefonil 6124950 
ja uuri lähemalt. Kohtumi -
seni!

Üheskoos me loome turva-
lisuse!

RMK kevadprogramm paneb kevadele käed külge

Jõelähtme kalmistu ja Saha kalmistu kasutamise 
uus eeskiri

Vallavalitsuses on menetluses kahe vallale kuuluva kalmistu kasu-
tamise eeskiri.

Kauaoodatud kalmistuseadus hakkas kehtima alates selle aasta 
algusest ning seetõttu on vaja uut eeskirja 2008. a. algusest kehtinud 
kalmistute sisekorra eeskirjade asemele.

Valdaval määral on valla ja EELK Jõelähtme koguduse nõukogu 
poolt 18. märtsil 2012 kinnitatud koguduse kirikaia kalmistu ees-
kirjade tingimused väga sarnased.

Erinevalt kirikaia kalmistu hauaplatside kasutustingimustest ei 
kehtesta vald hauaplatsi kasutuslepingu tasu.  

Kui muinsuskaitseamet on kooskõlastanud Jõelähtme kalmistu 
ja Saha kalmistu eeskirja, suunab vallavalitsus selle menetlemiseks 
volikogusse.

Eeldatavasti kinnitab volikogu kalmistu kasutamise eeskirja selle 
aasta teises pooles.

Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik
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Märts oli Loo seenioridele 
kevade- ja teatrikuu

 Jõelähtme vallas saavad 
tööotsijad mai lõpuni tasuta 
psühholoogilist nõustamist.
Priit Põldma 

Euroopa liidu toel saavad ka Jõe-
lähtme valla töötud abi töö leid-
misel. Nõustamise eesmärgiks 
on leida väljapääs olukorrale ja 
konkreetse tegevusplaani koos-
ta mine. Keeruliseks kujunenud 
psühholoogiliste takistuste üle-
tamiseks annab nõu professio-
naalne psühhoterapeut.

Nõustamine on mõeldud:
• töötutele ja uue töökoha 

otsijatele,

• lastega kodus olnud ema-
dele-isadele, 

• kooli lõpetanud noortele, 
• madala sissetulekuga töö-

ta jatele, kes otsivad uusi töö-
võimalusi, 

• koondamisohus olevatele 
inimestele.

Mida nõustamine võib 
anda? Reeglina on töötul või 
tööotsijal kõige raskem toime 
tulla oma emotsioonide ja nega-
tiivsete mõtetega, mis tekivad 
tahes-tahtmata: Ma ei saa hak-
kama. Miks just mina? Mind ei 
vaja keegi. Kas ma olen teistest 
halvem? Miks teistel paremini 
läheb? Minul ei vea kunagi. Mul 
ei ole jõudu. Minu elul pole mõ-

tet. Uus elukorraldus, ilma iga-
päevase töörutiinita ja eesmär-
kideta paneb proovile tugeva-
madki isiksused. 

Nõustamisel saab rasketest 
mõtetest ja tunnetest avatult 
rääkida ja neist vabaneda, sa-
muti tagasisidet. Selleks, et olla 
tugev ja edasi minna, on vaja 
julgeda olla nõrk. Eestlasele on 
abi küsimine tihti raske ja meie 
kultuuris on üksi kannatamine 
ja raskustes endasse sulgumine 
justkui jõu märgiks. Nõustami-
sele tulemise ot sus teeb elu ker-
gemaks. Ei pea kogu maailma 
raskust üksi kand ma, võib saada 
toetust, ja see avab tavaliselt ka 
elus uued võimalused.

Nõustamine ei anna tööd, 
vaid aitab inimesel endal leida 
väljapääsu olukorrast, näha või-
malusi ja leida üles oma varjatud 
ressursid ning jõud. Mida mina 
teha saan? Mida ma pole veel 
teinud? Mis mind takistab? Saab 
mõelda oma elu puudutavate 
tähtsate küsimuste peale ja vaa-
data asjadele uue pilguga. Uue 
olukorraga kohanemine on 
nagu kõndima õppimine – tei-
sed ei saa meie eest õppida, vaid 
ainult julgustada ja lohutada. 

Projektis nõustab pikaajalise 
töökogemusega gestaltpsühho-
terapeut Maret Bergström.

Üks inimene saab tasuta 
nõustamisel käia kuni 5 korda 

kuus. Nõustamisele saab tulla 
samuti koos pereliikmetega (lap-
sed, abikaasa). Nõustamine toi-
mub Loo Noortekeskuses või 
soovi korral Tallinnas Eesti 
Vaimse Tervise Ühingu ruumi-
des, P. Süda tn. 1.

Nõustamisele saab registree-

ruda telefonil 646 0770, e-posti 
aadressil evty@evty.ee või valla 
sotsiaaltöötaja Liivi Vain kaudu 
telefonil 60 54 880. 

Projekti on finantseeritud 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti 
riigi poolt ja seda viib läbi MTÜ 
Eesti Vaimse Tervise Ühing.

 Väga erinevate teenuste 
saamiseks tuleb inimesel 
end registreerida järje-
korda. Iseenesest mõistetav 
on pikk etteregistreerimine 
juuksuri juurde, mõnele 
kontserdile või ka auto-
teenindusse. Arstilt konsul-
tatsiooni saamine ei ole siin 
erand. Mitmed on kogenud 
ooteaegu, milleks enne 
registreerimist pole vaim 
valmis olnud. 
Ravijärjekordade lühenda mi-
seks saavad patsiendid ise palju 
ära teha. Esiteks aitab eri arstide 
järjekordi vähendada hea koos-
töö perearstiga. Oma tervise-
prob leemiga tulekski esmalt 
pöörduda perearstile. Perearstid 
on suutelised suurema hulga 
probleemidest ise lahendama 
ning paljudel juhtudel ei ole 
eriarsti vastuvõttu vajagi. Vaja-
dusel suunab perearst patsiendi 
eriarsti, õe või ämmaemanda 
juurde. 

Vali arsti ja raviasutust
Kui perearst on patsiendi 

suunanud eriarstile, ning tema 
vastuvõtule pääsemiseks on 
pikk järjekord, siis on võima -
lik leida viise selle lühenda-
miseks. 

Esiteks on patsiendil või-
malus ja õigus valida ravi-
asutust, kuhu eriarstile minna. 
Erinevates raviasutustes võivad 
ravijärjekordade pikkused oluli-
selt erineda. Seega soovitame 
alati ooteaegade pikkusi uurida 
mitmest erinevast raviasutusest 
ning võimalusel valida enda 
jaoks sobivaima ooteajaga koht. 
Enamustel suurematel raviasu-
tustel on olemas ka digiregistra-
tuurid, kust sellele infole kiiresti 
ja mugavalt ligi pääseb. Ravile 
võib minna ükskõik missuguse 
haigekassa lepingupartneri juur-
de üle kogu Eesti.

Teiseks on patsiendil või-
malus valida arsti. Isegi kui 
perearst on saatekirjale kirjuta-
nud mõne kindla raviasutuse 
või arsti nime, tasub alati uurida 

ka teiste sama eriala spetsia-
listide vabade vastuvõtuaegade 
kohta. Kui patsient ei vali arsti 
ja on nõus pöörduma ükskõik, 
missuguse sama eriala arsti 
poole, on ravijärjekord harilikult 
tunduvalt lühem.

Tasuline visiit
Mõned raviasutused paku-

vad ka tasulisi visiite. Need on 
visiidid, mida raviasutused saa-
vad pakkuda siis, kui neil jääb 
haigekassa ostetud visiitidest 
personali tööressurssi üle. Tasu-
lisi visiite on võrreldes nn haige-
kassa ostetud visiitidega olu-
liselt vähem, ühtlasi kasutatakse 
neid harvem ja seetõttu on või-
malik tasulisele vastuvõtule 
pääseda kiiremini. Meeles peab 
aga pidama seda, et tasulise 
visiidi puhul tuleb inimesel en-
dal maksta nii visiiditasu kui ka 
võimalike uuringute ning prot-
seduuride eest. Hinnad keh-
testab iga raviasutus ise ning 
kogu teenus võib lõppkokku-
võttes kujuneda päris kalliks. 
Seepärast soovitame alati, kui 
raviasutus pakub tasulist visiiti, 
uurida ka nn haigekassa poolt 
tasutavate visiidide kohta.

Teavita tühistamisest 
Väga tähtis on ka, et patsient 

teavitaks raviasutust, kui ta ei 
saa mingil põhjusel vastuvõtule 
või haiglaravile tulla. Mõnede 
arstide väitel ulatub nn “tühjade 
visiitide“ (visiidid, mille puhul 
arsti aeg on broneeritud, kuid 
inimene tegelikkuses vastuvõ-
tule ei tule) arv isegi kuni 20%- 
ni kõikidest vastuvõttudest. 
Õigeaegse teavituse korral, 
vähemalt 24 tundi enne visiiti, 
saab vabastada vastuvõtu või 
haiglaravile tuleku aja ning 
teistel patsientidel on võimalik 
aeg broneerida ja saada abi 
kiiremini. 

Kuigi ravijärjekordi tõenäo-
liselt kaotada ei õnnestu, aitab 
erinevate osapoolte hea koostöö 
tagada patsiendile õigeaegse ja 
vajaliku abi.

Ravikindlustuse nimel head 
tervist soovides

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

 Loo seenioride tege-
mistest pajatab meile 
kauaaegne Loo Keskkooli 
õpetaja Maire Papp.
Kuidas kevad on tulnud?

Märtsikuu ilmad on nagu 
ikka – heitlikud. Loo alevikus 
pole see aga seenioride tegemisi 
seganud. Tänu armastatud Pih-
la kobara sõbrale Kaile liidab 
meid suur ühtekuuluvustunne.  
8. märts oli naistepäev – meile 
omamoodi mälestuste ja mee-
nutuste aeg. Saime vanu aegu 
meelde tuletades justkui rikka-
maks, paremaks ja sõbraliku-
maks. Samas tähistasime Kai 
sünnipäeva. Mängisime, et täna 
on 9. märts ja õnnitlesime 
hällilast. Pühendasin talle ka 
lapsepõlve meenutava laulu-
kese:

“Ilus kevadine ilm, 
Tipal rõõmust särab silm. 
Linnud lennul siia-sinna,
Tipal vaja kooli minna…“

Vallas toimus mitmeid hu vita-
vaid teatrikuule pühendatud 
üritusi. Kuidas teie teatrikuud 
tähistasite?

Suur teatripidu toimus 
21. märt sil. Külaliseks seekord 
tuntud naljamees Raimo Aas. 
Endiselt tugev ja nooruslik hääl 
köitis ja naerutas kõiki kuula-
jaid. Ettekandele tuli ka minu 
seatud ja juhendatud humoo-
rikas lühinäidend “Punased 
roosid“. See on lugu elust ene-
sest, kus müüja ja ostjad (eest-
lane, venelane, soomlane, eesti 

noormees ja politsei) naeru-
tavad publikut oma koomiliste 
repliikidega. Osatäitjad mängi-
sid veenvalt, olid naljakad ja 
pälvisid publikult väga sooja 
vastuvõtu. Kai tänas meid val-
gete lumikellukeste, rooside ja 
magusa šokolaadiampsuga.

Olime koos ka Kostivere ea-
katega uues Kostivere Kultuuri-
mõisas. Millised muljed sealt 
jäid?

Uues kuues Kostivere mõisa 
saal mõjus väga uhkelt. Mõisa-
saali kroonlühtrid särasid täies 
hiilguses ja pidulikkust lisas 
kohalolekuga vallavanem And-
rus Umboja ja kultuurimõisa 
juhataja Irina Pärila soe sõna-
võtt. Meile näidati ka väikse-
maid renoveeritud saale ja seal-
set uut mööblit ning päeva-
keskuse ruume. Meie südamliku 
tervituse edastas Kai ja ulatas 
kõigi meie poolt tänutäheks 
punased potiroosid.

Pika laua peal olid ootamas 
kuum kohv ja eakate endi val-
mis tatud soolased ja magusad 
suupisted. Peagi kõlasid Pihla-
kobara ansambli kaunid laulud 
kodupaigast ja kodumaast. Rõõ-
mu pakkusid ka särtsakad tant-
su rütmid, mis panid saali rõõm-
salt helisema. Teatritrupp män-
gis külakostiks oma etendust 
“Punased roosid“. Jällegi oli 
publiku kaasaelamine ehe ja 
aplodeeriti tugevalt. Teatrikuu 
lõpetas Jõelähtme Lava Grupi 
esinemine 29. märtsil eten-
dustega “Karu“ ja “Abieluette-
panek“. Tore, kui sellised eten-

du sed lausa koju kätte tulevad. 
Publiku eriliselt sooja vastuvõtu 
pälvis oma mängulusti, naeru 
ja emotsiooniga just teine eten-
dus. Ei kahetsenud, et tuule ja 
jäise tee kiuste Loo Kultuuri-
keskusesse kohale tulime.

Märtsikuu viimasel päeval 
toimunud Loo Kammerkoori 
15. aastapäeva pidulik kontsert 
Loo Kultuurikeskuses kujunes 
toredaks ja meeleolukaks koos-
viibimiseks. Professionaalne esi-
tus Age Metsa dirigendikäe all, 
hõbedaselt helisevad ja võimsalt 
kõlavad viisid köitsid ja paitasid 

kõigi kuulajate kõrvu. Eriti sü-
dam likult mõjus huvitavalt sea-
tud Jaan Tätte “Tuulevaiksel 
ööl“. Külaliste õnnitlused, Kuu-
salu-Kolga tantsutrupp, kes kaa-
sas hoogsalt tantsuringi pea 
kogu publiku ja rikkalik pidu-
laud mõjusid positiivselt kõigile.

Koduteel embas mind märt-
si kuu kevadine kargus. Kõrvus 
helises muusika ja süda oli rõõ-
mus ning hell…

Loo Pihlakobara Teatritrupi 
juhendajat Maire Pappi usutles 
Priit Põldma.

Jõelähtme vallas saavad tööotsijad mai lõpuni tasuta psühholoogilist nõustamist

Kuidas lühendada ravijärje-
korda eriarsti vastuvõtule?

Pidulik kohvilaud Kostivere Kultuurimõisas.

21.03.2012 TOIMUS KOSTIVERE ÜLDKOOSOLEK
1. Kokkuvõte alevikuvanema ja MTÜ Kostivere Küla Seltsi 2011 aasta 
tegevustest.
2. Plaanid ja eesmärgid 2012 aastaks.
3. Kostivere aleviku kodulehe ja Kostivere Küla seltsi facebook konto 
tutvustus.
4. Kodujäätmete sorteerimine / Jõelähtme valla keskkonna nõunik Rein 
Ratas.
5. Muud jooksvad teemad.

2011 aastal teostatud projektid ja üritused 
Aprill / Kutsume Kuldnokad Kostiverre / Mai / Teeme ära; Kontsert 
Suvekuulutajad / Juuni / Teeme üheskoos mänguväljakud korda; 
jaanipäev / August / Jõelähtme passaar; Fakto Auto Rattasõit / 
September / Turvalist sügist / Oktoober / Täiskasvanud Õppija Nädal 
ehk TÕN / November / Kostivere kergliiklustee avamine ning Kostivere 
sildade jooks; advendiaja alguse tähistamine / Detsember / 
Lasteetendus “Jõulurahuaeg”; tänuüritus “Head teod 2011”. 

Eesmärgid 2012 aastaks
1. Külaliikumise ja tervisespordi edendamine
2. Küla elukeskkonna parendamine
3. Külakultuuri ja traditsioonide säilitamine
4. Loodushoiu ja keskkonnasäästliku elulaadi harrastamine ning 
propageerimine.
Rahataotlused ja tegevusplaanid 2012
1. Teeme ära talgupäev – mai; 2. Kostivere jaanituli – juuni; 3. Fakto-
AutoRattasõit – juuli; 4. I Kostivere Mõisamängud – august; 5. 9 silla 
jooks – september; 6. Meie jõulud – detsember
Planeeritud heakorratööd ja arendusprojektid 2012 aastal
Kaupluse esise parkla laiendamine; katlamaja/noortekeskuse kõrval 
oleva tee parandamine; paplite asendamine elujõuliste uute puudega, 
Liukivi põik ja Liukivi tn vahelisel alal; lillede istutamine; infostendi, 
pinkide (5 tk) ja külakiige paigaldamine; raamatukogu juures oleva 
puust silla renoveerimine; noorte rularambi projekti arendus; külaplatsi 
arendusprojekt.
Loe täpsemalt www.kostivere.ee

Ilusat kevadet soovides,
Kadi Truuleht, Kostivere alevikuvanem

Iru küla koosolek toimub 5. mail 2012
kell 10.00 külaplatsil

Arutame planeeringute, Iru teede, turvalisuse 
ja külaplatsi küsimusi.

Kell 11.00 jätkame Teeme Ära 2012 Iru küla talgutega
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Harjumaa Omavalitsuste Liidu kroonika

• HOL asutati 1. aprillil 1992.
• Liidu asutasid Kehra alev, Keila linn, Loksa alev, Aegviidu alev, Anija 
vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila vald, Kuusalu vald, Kõue vald, 
Padise vald, Raasiku vald, Rae vald, Saku vald, Saue vald, Vasalemma 
vald ja Viimsi vald.
• Juhatuse esimehed Andres Pärt (1992–1994), Urmas Kirtsi (1994–
1996), Toomas Välimäe (1996–1998), Arvo Pärniste (1998–1999), Enn 
Kirsmann (1999–2001), Andre Sepp (2001–2007), Urmas Arumäe 
(2007–2009), Vello Jõgisoo (2009–...).
• Büroo direktorid: Mati Zernand (1994–1998), Toomas Välimäe (1998–
2007), Koit Prants (2007–2008), Aarne Rentik (2008–2011), Vello Tamm 
(2011–...)

 28. septembril 2004 asutas 
veerandsada omavalitsust koos 
Tallinnaga Harju Ühistranspordi-
keskuse (ÜTK). Kui HOL-is on olnud 
lahkumisi ja uuesti liikmeks astu-
misi, siis ÜTK on tänaseni ühtselt 
tegutsev ettevõtmine. 
Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Mullu kevadel valiti Riigikogu saadi-
kuna tööd alustanud Andre Sepa 
asemel ÜTK juhatuse etteotsa Andrus Umboja. Jõelähtme valla-
vanem on tänaseks ametit pidanud 11 kuud. Millised on suurimad 
tegemised ja ettevõtmised?

Juhatuse esimees üksi ei tee midagi, senitehtut saab pidada 
kindlasti kaheksa juhatuse liikme ja tegevjuhi ühistööks. Olulisei-
maks saab pidada keerulises rahanduslikus ja majanduslikus 
situatsioonis hakkamasaamist, et tagada liinivõrgu toimimine vä-
hemalt olemasolevas mahus. 

Samas oleme suutnud varasemate perioodide kahjumit vä-
hendada. Väga oluline teema on ka koostöö Tallinnaga ühtse 
elektroonilise piletisüsteemi hankega edasiliikumisel. 

11 kuud tagasi oli ÜTK väga hästi toimiv organisatsioon ja on 
seda minu hinnangul ka tänasel päeval. Vahetult enne seda oli 
tehtud ära suur töö liinivõrkude parajaks tegemisel, et kohaneda 
muutunud majandusliku olukorraga. Ning masust tingitud kah-
jumile on suudetud anda vastulöök. 

Kas riigi tugi ja dotatsioon Harju avalikele liinidele on piisav?
Raha ja dotatsioone võiks alati rohkem olla. See võimaldaks 

pakkuda meie inimestele kvaliteetsemat ühistranspordi teenust. 
Kui 2012. aasta riigieelarve koostamisel olid sõnumid ühistrans-
pordi rahastamiseks masendavad ja räägiti dotatsiooni vähenda-
misest (-3,5%), siis saavutatud tulemit (+5,6%) võib pidada rahul-
davaks. 

Kas ja kui palju mõjutab Harju ühistransporti pealinna küsitlus 
tasuta transpordist?

Küsitlus ise ei saa kuidagi mõjutada ei Tallinna ega ka Har-
jumaa ühistransporti. Tasuta transport on kindlasti võimalik, 
küsimus on selles, kes selle kinni maksab. Olen kindel, et Harjumaa 
omavalitsused ei ole võimelised (v.a. Tallinn, kes väidab, et seda 
suudab) leidma oma eelarvest vahendeid, et kinni maksta pileti-
tuluga kaetavat osa ühistranspordi kuludest. 2012. aasta prognoosi 
kohaselt on see 2,2 miljonit eurot. 

Olukorda Harjumaal komplitseerib kommertsliinide asenda-
mine tasuta avalike bussiliinidega. Harjumaal on 2/3 veomahust 
kommertsliinide käes ja vaid 1/3 avalik liinivedu. 

Tasuta sõidu puhul tuleks avalikku liinivedu suurendada 
vähemalt 100%. Rahaliselt toob see kaasa ligi 11 miljonit eurot 
lisakulutusi. Tasuta ühistranspordi korraldamine läheks Harjumaal 
täiendavalt maksma üle 13 miljoni euro. See tähendab et Harjumaa 
omavalitsuste kulud ühistranspordile suureneksid ligi 39 korda.

Kuidas mõjub Tallinna tasuta ühistransport Harjumaa teistele 
omavalitsustele?

Selline käik mõjutab Harjumaad kindlasti. Eelkõige on ju 
Tallinna eesmärk tõmmata linna registrisse inimesi, kes Harju-
maalt Tallinna tööle käivad, meelitades neid tasuta bussisõiduga 
linnas. See mõju avaldub rahvastikuregistri andmetes ja 2013. aas-
ta tulumaksu laekumistes. Valdade toimetulek saab sellest kindlasti 
mõjutatud, kui suures mahus, selgub järgmise aasta alguses.

Andrus Umboja:  “Ühis-
transpordikeskus toimib hästi” 

HARJU OMAVALITSUSTE LIIDU 20. AASTAPÄEVA ERILEHT

Kaheksa aastat on pikk aeg. Eriti 
poliitikas ja polii tikutele – 
kunagi ei tea, kes su tooli venna-
armu tund mata alt tõmbab või 
kes tugitooli istumiseks ase-
mele lükkab.

Teist varianti esineb mui-
dugi tunduvalt vähem. Ikka on 
jää nud mulje, et üks õige Eesti 
poliitik – olgu tegu siis riigi või 
omavalitsuse esindajaga – ta-
hab istuda mitmel toolil kor-
raga. Õnneks pole mitte igal 
pool ja igas organisatsioonis 
need asjad just päris nii.

Näiteks Harjumaa Omava-
litsuste Liidus ehk lühidalt öel-
des HOL-is. Julgen seda üsnagi 
kindlalt väita – olen teist koos-
seisu HOL-i juhatuses, esimest 
koosseisu juhatuse esimees. 
Kokku kaheksa pikka aastat. 
Tagasivaatena võin öelda, et 
minu esimesed aastad HOL-is 
sarnanesid esimesena kirjel-
datud variandiga – elu oli täis 
poliitilisi ootamatusi. Liitu ei 
kuulunud mitmed omavalit-
sused – Loksa, Paldiski, Tallinn. 
Oli ka teisi, kes kord liitusid
ja siis jälle irduda otsustasid. 
Trend oli aga selgelt välja joo-
nistunud – HOL-i ei kuulunud 
keskerakondlikud omavalitsu-
sed.

Endine keskparteilasest rii-
gikogulane Värner Lootsmann, 
saades aga maavanemaks, tõi 
seni kõrvaltvaatajatena püsinud 
omavalitsused Harjumaa Oma-
valitsuste Liitu. Vanarahvas 
teab, et purgi meega kaasneb 
alati ka lusikatäis tökatit. 

Sellega tahan öelda, et peale 
keskerakondlike omavalitsute 
liitumist läks meil sisemiseks 
poliitiliseks võitluseks, kõigile 
sai järsku väga oluliseks, kes kel-
lega käib, mitte enam ühis- või 
piirkondlikud huvid. Paljuski 
just selle tõttu avaldati umb-
usaldust tollasele juhatuse esi-
mehele, reformierakonda kuulu-
vale Raasiku vallavanemale 
Andre Sepale. 

Leidsime kompromissi
Peale viimaseid valimisi 

2009. aastal, kui saime aga voli-
kogus teha kokkuleppe, et juha-
tusse kuuluvad kõigi kolme 
suure erakonna – Reformi era-
konna, IRLi ja Keskerakonna 3 
liiget, on lõppenud ka polii-
tilised nägelemised. Olgu vaid 
üks näide – kui IRL-i esindanud 
Keila valla volikogu esimees 
Heiko Raamat sai lahti oma va-
litavast ametist ja ei kuulunud 
seega ka enam HOL-i juhatusse, 
leidsime polii tiliste läbirääki-
miste korras või maluse valida 
juhatusse taas IRL-i esindaja. 

Sellised poliitilised nüansid, 
teineteisega arvestamine on 
loonud organisatsioonis tõsise 
töömeeleolu; me ei mõtle prob-
leemseid küsimusi arutades 
enam sellele, kes millisesse era-

konda kuulub, kes kellega käib. 
Mõtleme – mis on kasulik meile 
kõigile, ja seega Harjumaale; 
mis on kasulik piirkonnale, mis 
vallale. 

Keegi ei lahku enam nõu-
pidamiselt, rusikas taskus. See 
on ehk viimase koosseisu oluli-
sim töövõit organisatsioonis.

Täna pole ka enam hirmu, 
et keegi liidust välja astuks, 
tõdedes, et küll ülejäänud 23 
liiget ka tema asja ära ajavad. 
Ajavad küll, aga kas ikka nii 
hästi, kui lahkuja oleks ooda-
nud. On aru saadud, et ühis-
tegevuses on jõud. Aga et jõud 
tekiks, tuleb sellesse ka panus-
tada. 

Kuulda ei võeta
Mida oleme 24 omavalitsuse 

jõuga ära teinud? Seda on palju: 
ühistranspordikeskuse loo-
mine, Haiba lastekodu ehitus ja 
toetamine, oma kompetentsi-
keskuse ehk Omavalitsusmaja 
ehitamine, omavalitsuste tee-
nuste standardite väljatööta-
mine, Tallinna piirkonna aren-
gu programmi loomine. Las kir-
ju tavad meie tegemistest täna-
ses juubelilehes tublid kollee-
gid.

Mina räägiksin hoopiski sel-
lest, mis meil kõige paremini 
õnnestunud pole. Poliitilises 
üksmeeles oleme Riigikogule 
üle andnud mitmeid ühiseid 
seisukohti väljendavad doku-
men did. Need puudutavad nii 
omavalitsuste rahastamist, hari-
dusküsimusi kui teisi tähtsaid 
probleeme. 

Võiks ju mõelda – need on 

24 Harjumaa omavalitsuse ühi-
sed seisukohad, vaatamata sel-
lele, milline erakond üht või 
teist omavalitsust parasjagu 
juhib. Pöördumistes on leitud 
poliitiline konsensus. Meie 24 
omavalitsusest üheksa on Eesti 
kümne jätkusuutlikuma oma-
valitsuse seas. Järelikult on 
meie ühistes seisukohtades nii 
poliitiline konsensus ja kompe-
tents. Kas meid on Riigikogu 
komisjonides kuulda võetud?

Paraku tuleb tõdeda: täna-
seni on Toompeal otsitud roh-
kem põhjendusi, miks meie 
arvamust mitte kuulata kui või-
malust sellega tegelda. 

Nii et käegakatsutavat tule-
must meie ettepanekutest Riigi-
kogus pole olnud. Kolm võima-
lust – kas pole meie lobitöö üle-
val Toompeal piisavalt hea, ma-
janduslik olukord omavalit-
sustes on veel küllalt kehv või 
pole meie argumendid piisavalt 
põhjendatud, et meid kuulda 
võetaks.

Rohkem algatusi
See ei tähenda, et me valit-

susega läbi ei saaks. Riigivõimu 
esindaja maakonnas on maava-
litsus. Meie suhted maavalitsu-
sega on head. Nad usaldavad 
meid niivõrd, et annavad oma 
funktsioone meile järjest üle – 
HOL-i korraldada on nüüd 
maakonna kultuuri- ja spordi-
elu, rahastatakse õpilaste aine-
olümpiaade ja ühisüritusi. Eks 
see olegi normaalse ühiskonna 
tunnus – vähem riiki, rohkem 
kodanikuühiskonda. Peaasi, et 
see riik päris otsa ei saaks. Et 

jätkuks ikka jõudu üleval pidada 
korrakaitsjaid ja päästjaid, ra-
has tada haridust.

Samas käivad ka mõtte-
talgud, et Harjumaa Ettevõtlus 
ja Arenduskeskus siduda tihe-
damalt HOL-iga. Kord on neid 
probleeme juba arutatud, siis 
lõppes kõik HEAK-i emafirma 
EAS-i vastuseisu tõttu. Nüüd on 
aga sealgi hakatud mõtlema, et 
miks mitte siduda HEAK Harju-
maa kompetentsikeskuse, oma-
valitsuste liiduga. Seda enam, 
et see liit aina tugevamaks muu-
tub.

Et see nii läheb, näitavad 
kas või mitmed ühinemismõtted 
erinevates omavalitsustes. Ühi-
nemise üle mõlgutatakse mõt-
teid Kosel ja Kõuel, Keila linnas 
ja vallas, plaane peetakse Sauel. 
Mida tugevamad on omava-
litsused, seda tugevam on aga 
meie liit.

Seepärast ei saa ma kiitmata 
jätta meid kõiki. Me pole sünnilt 
küll esimene omavalitsusliit 
taasiseseisvunud Eestis, olime 
järjekorras kaheksas, aga oma 
tegudelt kindlalt esi mene.

Selles on erilised teened 
meie endisel maavanemal Vär-
ner Lootsmannil, kes oskas kõik 
omavalitsused koondada, ja ka-
dunud Orm Valtsonil, tänu kelle 
ettenägelikkusele sündis meie 
oma kodu, tänane kompetentsi-
keskus. Hea koostöö eest tänud 
ka meie praegusele maavane-
male Ülle Rajasalule. Üksmeel 
ja kom-pentsus, need on meie 
tugevuse alused.

Vello Jõgisoo
HOL-i juhatuse esimees

Riigivõimu esindaja maakonnas on maavalitsus. HOL-i suhted maavalitsusega on head. Nad usaldavad oma-
valitsusliitu niivõrd, et annavad oma funktsioone järjest üle. Pildil Vello Jõgisoo ja maavanem Ülle Rajasalu.  

Vello Tamm

Üksmeel ja kompetentsus 
on meie tugevus
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Mai kultuuri kalender Kaberneemes roogitakse
Loe algust lk. 1

Tänaseks on külainimesed 
ta juba teist korda sellele täht-
sale ametipostile tagasi valinud. 
Et aga vanast koolimajast ja 
selle õuest tõesti käidav koht 
saaks, tuli see enne käidavaks 
teha – puhtaks rookida, üht-
teist remontida ja parandada, 
värviga ilusaks võõbata; et aga 
tegemisteks raha saada, tuli asu-
tada külaselts, juriidiline isik,  
kel oleks ametimeestega õigus 
asju ajada, fondidele projekte 
kirjutada. Nii siis Mittetulun-
dusühing Kaberneeme Külaselts 
loodigi. Ja külavanem Marina 
valiti nüüd juba ametlikult selle 
etteotsa. Seltsi kuulub 40 liiget, 
pea pooled neist, kes praegu 
Kaberneeme külas aastaringselt 
elavad.

Raha 13-le projektile
“Nende mõne aastaga ole-

me kirjutanud 13 projekti. Ja 
kõik on rahastamist leidnud. 
2010 aastal tegime talgutel 
korda nii koolimaja kui selle 
lähima ümbruse – siin peame 
nüüd külaseltsi koosolekuid ja 
sööme talgusuppi. Kord nädalas 
käivad naised ka kõhutantsu 
harjutamas. Ja suve lõpul on 
siin suvelõpu suur simmann, 
kõneleb aktiivne külavanem, 
viimaste aastatega tehtust. Selt-
simaja, endise koolimaja, õue 
plaanitakse rajada veel tantsu-
lavagi. Kui pole aga kooli, kus 
lap sed siis koolis või lasteaias 
käia saavad, paneb ema käe 
otsas rippuv pisike Mia vägisi 
kü sima.

“Lapsed käivad lasteaias kas 
Lool või Kostiveres, koolis aga 
Kuusalus. Koolibuss korjab 
hom mikuti kõik lapsed peale ja 
on 40 minutiga Kuusalus. Valla-
vanem on kutsunud meie lapsi 
ka Loo kooli, aga see paik on 
Kuusaluga nii ammusest ajast 
seotud, et oleme jäänud vanade 
harjumustele truuks", mõtiskleb 
Marina. 

Külatänavatel – ega neid just 
väga palju olegi, aga ikka – pole 
nimesid, ega majadel numbreid. 
Kuidas võõras inimene siia sat-
tu des talle vajaliku tare üles 
leiab? 

Kõige karmimaks 
ajaks oli külale 
1944. aasta, mil üle 
mere põgenes pool 
elanikkonnast.

“See oligi külaseltsi teine 
ülesanne,” on Marina kälarahva 
aktiivsuse üle uhke. “Kirjutasime 
jälle projekti, saime raha ja telli-
sime igale majale sildi. Talud on 
ju ajaloolised, ajalooliste nime-
dega. Ja küla keskel on nüüd 
suur infotahvel, kus kõik need 
nimed ja asukohad peal. Kokku 
sadakond nime. Üldse on siia 
sisse kirjutatud 120 inimest, 
pide valt elab ehk 70, suviti 400. 
Teab külavanem oma küla asju 
täpselt. Ka ajalugu – paremtel 
aegadel on Kaberneeme külas 
elanud aastaringselt 200 ini-
mest, suuri purjekaid oli siin 
29 – see näitas rannarahva 
jõukust. Veel paremini kui küla-
va nem, teab küla ajalugu Kada-
ka talu vanaperenaine Velli Pika-
ro. Tema on siin sündinud ja 
üles kasvanud, 4 tütartki sünni-
tanud. Tee kooli juurest Too-

mahansule läheb aga läbi keva-
dise suur puhastust tegeva kauni 
küla. Kes riisub, kes roogib 
muul viisil talvemustust kokku, 
et suveks kaunis küla veel kau-
nimaks muuta.

Mälestused
“Vanasti roogiti räime või 

soolati kilu, nüüd puhastatakse 
küla” ütleb Velli elutargalt. 
Tema isegi oli koos vanema 
õega rannakaluriks, käis võrke 
laskmas, merelt lesta ja angerjat 
nõudmas. “Kala andis siin ela-
tust ja teenistust. Vahel veda-
sime õega 300 kilo lesta paadis 
kaldale, tema sõudis, mina veda-
sin võrku. Korra, sügistormi 
aegu, läksime ümber kah, aga 
pääsesime ikka ära. Kui tuli Ki-
rovi kolhoos, tuli ka traalipüük. 
Traalipüügil käisid mehed, nai-
sed toimetasid siis maal. Vahel 
soolasime kella kolmeni öösel 
kilu sisse, ikka kümme ja kaks-
kümmend tonni. Räimed läksid 
suitsu, õde töötas suitsutsehhis,” 
mäletab Velli noorusaegu täp-
selt. “Kõigil oli teenistust ja 
raha. Nüüd saab pere kohta ühe 
rannakaluri loa, sellega ju ära ei 
ela, peret ära ei toida. Noored 
lähevad tööd otsima Tallinnasse 
või mujale.

“Küla 70 inimesest 20 on 
pen sionärid, 20 elab abiraha-
dest, teised vaatavad kust mu-
jalt tööd leida. Meil ju pakkuda 
pole,” on külavanemgi natuke 
nukker. 

“Nii tulevadki külla uued 
inimesed, ostavad põliselanike 
majad ära. Ja ei taha meid enam 
tundagi, uhked autod aina vuhi-
sevad õueväravast mööda,” on 
Velli natuke kuri uute aegade 
peale.

Uusasukaid tuleb kiita
“Aga mina tahan neid uusi 

ka kiita, küla seltsielus löövad 
aktiivselt kaasa, toetavad, taha-
vad et küla korras oleks,” kiidab 
külavanem uusasukaid.

“Kena koht on see elamiseks 
küll. Ikka köögiaknast vaatan 
kui suured laevad Soome poole 
lähevad. Vald aitab ka natuke – 
annab talvepuud ja Jõuludeks 
teine kord toetustki. Mina ei 
oskaks küll kuskil mujal elada. 
Ja meretuul – ega sellega harjub 
ära. Minusugusel vanal natuke 
lõgistab konte, noorele ei tee mi-
dagi,”naerab ta hüvastijätuks.

Sadam on rannaküla süda. 
Siia tulevad kokku needki, kes 
külas ei ela, aga kelle alus sada-
mas seisab. Sadamakai, mis 
hulga aastaid kasutult lagunes, 
on nüüd ettevõtja Raimo Kägu 
eestvedamisel osaliselt taasta-
tud – tema maadel see sadam 
seisabki. Kail olev sadama resto-
rangi on lõbu sat rahvast täis. 

“Suvel tulevad siia turistid 
kaugemaltki, tulevad kaatrite ja 
jahtidega. Ja meie külaselts kor-
raldab igal aastal sadamakail 
jaanitule.”

Aga jaanituleni on veel aega. 
Enne korraldatakse igakevadine 
poolsaare koristamistalgud ja 
lisaks plaanib külavanem koos 
külaseltsiga esitada vallavalitsu-
sele küla arengukava korras eel-
nõu ehk küla kokkulepe küla 
arhidektuurilistest tingimustest, 
milledega võiks vallavalitsuse 
ehitusosakonnas arvestada, kui 
väljastatakse Kaberneeme külla 
projekteerimis- ja ehituslubasid. 
Et säiliks küla kordumatu ilme. 

See on kaitsmist väärt!

Koristustalgud TEEME ÄRA

28. aprillil kell 11.00 Ülgase 
külaplats
29. aprillil kell 10 Saha kalmistu 
01. mail kell 11.00-13.00 Loo 
alevik (Spordi tee, koerte jooksu-
plats)
01. mail kell 11.00 Neeme küla 
04. mail kell 10-13 Jägala-Joa 
lauluplats 
05. mail kell 11.00 Kaberneeme 
küla
05. mail kell 11.00 Saviranna küla
05. mail kell 11.00 Ihasalu küla
05. mail kell 10.00 Iru küla
05. mail kell 11.00 Kostivere 
alevik
05. mail Parasmäe küla
05. mail Jõelähtme kirikla inter-
naathoone ja kiigeplats (MTÜ 
Rebalased)
05. mail kell 11.00 Haljava 
külaplats
05. mail kell 11.00 Jõelähtme 
Rahvamaja (Kulter Eesti koostöös 
Jõelähtme Rahvamajaga)
12. mail kell 10.00 Jõelähtme 
kirikla

Alates 01. maist Rootsi-Kallavere 
Küla Muuseumis näitus 
ÕMBLUSMASINA NAISED
Ekspositsioon sisaldab õmblus-
tarbeid ja masinaid läbi aegade 
ning erinevaid huvitavaid õmb-
lus tooteid, mis loodud naiste 
kätega.

03.mail kell12.00 Loo Kultuuri-
keskuse B-saalis
• Loo seenioride klubi Pihlakobar 
maikuu ÜMARLAUD
• Jõelähtme valla lasteaedade 
laste tööde näitus “Kevade 
värvid“, kuraator Leena Madisson
• Kostivere laste Tervituskontsert

03. mail kell 14.00 Neeme Rahva-
majas LASTE LUULEPÄEV
03. mail kell 18.00 Kostivere 
koolis KEVADKONTSERT
04. mail kell 19.00 Loo Kultuuri-
keskuse A-saalis DISCO
05. mail kell 16.00 Neeme Rahva-
majas JUMALATEENISTUS

06. mail kell 10.00-18.00 Loo 
alevikus LOO LAAT ja GRILLFEST 
2012
• Kell 10.00 Võistkondade tutvus-
tamine
• Kell 11.00 Esinevad tantsuan-
samblid LOOLILL ja PIHLAKOBAR
• Kell 12.00 Rahvalik koolitus-
programm Eesti Rahwa Grillikool
• Kell 17.15 Võitjate autasustamine

06. mail kell 11.00-12.30 
Kostivere Kultuurimõisas
MÕNUS PÜHAPÄEVANE 
MEISTERDAMINE VÄIKESTELE
Osamaks 1 €
06. mail kell 12.00 Kostivere 
Raa matukogus ja Kostivere 
Kultuuri mõisas kogupereüritus 
ÕNNELIK LAPS, ÕNNELIKUD 
VANEMAD. Pilet 1 €
07. mail kell 9.00 Kostivere 
Kultuurimõisas projektiteater 
Banaanikala etendus 
MUINAS JUTT KULDSEST 
KALAKESEST.
Pilet 2 €
08. mail kell 14.00-16.00 Loo 
Kultuurikeskuse A-saal 
Emadepäevale pühendatud 
MEISTERDAMINE
09. mail kell 9.25 Kostivere koolis 
Emadepäevale pühendatud 
MEISTERDAMINE
10. mail kell 14.00 Loo Noorte-
keskuse juurest 
JALGRATTAMATK
10. mail kell 18.30 Loo 
Keskkoolis
EMADEPÄEVA KONTSERT
11. mail kell 11.00 Loo 
Kultuurikeskuse B-saalis 
Loo beebikooli EMME-ERI

12. mail kell 11.00 Jõelähtme 
Rahvamajas 
VALLA LUSIKAPIDU
12. mail kell 12.00 Loo 
Skatepargis 
LOO SESSION
12. mail kell 13.00 Neeme 
Rahvamajas, sees ja väljas 
SUUR PEREPÄEV
12. mail kell 14.00 Jõelähtme 
Rahvamajas 
KASUTATUD RIIDED KÕIGILE. 
Tasuta! Võimalik vabatahtlik 
annetus.
13. mail kell 14.00 Jõelähtme 
Rahvamajas 
TEATRIKOOLITUS. 
Koolituste õppejõud on 
Aleksander Eelmaa, Andres Ots, 
Maie Ramjalg. 
NB! Aeg võib muutuda. Jälgige 
reklaami
13. mail kell 13.00 Kostivere 
Kultuurimõisas
EMADEPÄEVAKONTSERT. 
Esineb ansambel Tallinn Baroque
Pilet 3 €
15. mail kell 18.00 Loo Keskkooli 
aulas JÕELÄHTME LASTEKAITSE 
SELTS – 25
16. mail kell 14.30-17.00 Veski 
talus (Loo külas) Loo seenioride 
klubi Pihlakobar 
KERAAMIKA TÖÖTUBA 
(väljasõit kell 14.00)
16. mail kell 18.00 Neeme koolis 
Jõelähtme MKK õpilaste 
KEVADKONTSERT 
19. mail kell 20.00 Rebala 
Muuseumis 
Muuseumiöö ÖÖS ON KINO
20. mail kell 11.00 Viimsi 
vabaõhumuuseumis Pihlakobar 
SEENIORTANTSUL
21. mail kell 18.00 Kostivere 
Kultuurimõisas 
Jõelähtme MKK õpilaste 
KEVADKONTSERT 
23. mail kell 11.00 Neeme 
Rahvamajas
Külla tuleb LEPATRIINU teater
22. mail kell 19.00 Loo Keskkooli 
aulas Jõelähtme MKK klaveri-, 
süntesaatori- ja kitarriõpilaste 
KONTSERT
23. mail kell 14.00 Loo 
Kultuurikeskuse A-saalis
Loo seenioride klubi Pihlakobar 
VIII HOOAJA LÕPUPIDU. 
Külas sõbrad Kiisa Rahvamajast
23. mail kell 18.00 Loo Keskkooli 
aulas Jõelähtme MKK viiuli-, 
plokkflöödi- ja akordioniõpilaste 
KONTSERT
24. mail kell 18.00 Kostivere 
Koolis 
HEATEGEVUSKONTSERT
25. mail kell 11.00 Loo 
Kultuurikeskuse B-saalis 
LOO BEEBIKOOLI LÕPUPIDU
25. mail Kostivere Koolis 
9. KLASSI VIIMANE KOOLIKELL
25. mail kell 19.00 Neeme 
Rahvamajas 
Neeme küla ÜLDKOOSOLEK
26. mail kell 19.00 Neeme 
Rahvamajas
Neeme Rahvamaja – 42. 
KONTSERT
27. mail kell 12.oo Jõelähtme 
Rahvamajas 
TEATRIKOOLITUS 
Koolituse õppejõud on 
Aleksander Eelmaa, Andres Ots, 
Maie Ramjalg. 
NB! Aeg võib muutuda. Jälgige 
reklaami
29. mail kell 18.00 Loo Kultuuri-
keskuse A-saalis 
Noorte MOESHOW
31. mail kell 12.00 Loo 
Keskkoolis 
9. KLASSI VIIMANE KOOLIKELL
31. mail kell 16.00 Kostivere 
lasteaed
LÕPUPIDU
31. mail kell 18.00 Kostivere 
Kultuurimõisas 
Jõelähtme MKK 
LÕPUAKTUS-KONTSERT

Toomahansu talu noorperemees Kert Aasla on kaluritel vabal ajal abiks küll võrk

Külavanem, mittetulundusühingu Kaberneeme Külaselts esimees Marina Sonn k
vallavalitsuselt tulemusliku töö eest saadud tänukirja üle.

Toomahansu talu elab koos neli põlvkonda. Pildile jäid vanaperemees ja –perena
Oliver Aasla, nende lapselaps
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Suvelaagrid 2012e muru, mitte enam räime
LOO ÕPILASMALEV, juht Marilyn Uleksin
4.-15. juuni (13-15 aastased)
18.-29. juuni (16-18+ aastased)

TÖÖAEG: 11.00-14.00 (Varahaldus)
SÖÖMINE: 14.15-14.45 (Kikases)
MEELELAHUTUS: 15.00-17.00

Registreerimine: kuni 1. juuni 2012.
Täiendav info ja registreerimine: loo.noortekeskus@gmail.com, Loo 
Noortekeskuses kohapeal või helistada 56662445 Marilyn Uleksin.

KABERNEEME ÕPILASMALEV, juht Jana Aasla
2.-6. juuli (13-18 aastased)
30. juuli-3. august (13-18 aastased)

TÖÖAEG: 3-5 tundi (sõltuvalt vanusest), heakorratööd
SÖÖMINE: Kaberneeme kauplus-kohvikus

Registreerimine: kuni 1. juuli 2012.
aaslajana@gmail.com; mobiil 5175894 Jana Aasla

KOSTIVERE ÕPILASMALEV 
4.-7., 11.-14., 25.-28. juuni, juht Joao Mendonca
6.-9., 13.-16., 27.-30. august, juht Eliko Roomet
Koristus-, aia- ja heakorratööd
Registreerimine: kuni 1. juuni.
Joao Mendonca: jpmendonca86@gmail.com või 
Eliko Roomet: eliko.roomet@kostivere.edu.ee

SUVELAAGER, juht Risto Jamnes, kasvataja Aino Mutli
10.-15. juuni Tõrvas
2.-5. klass
6.-9. klass
Hind: 80 € (sisaldab transporti, toitlustamist, majutust, treeninguid, 
vaba aja sisustamist, auhindu)
Lisainfo: www.peedu.ee. 
Registreerimine ja info: jamnesus@yahoo.com, Risto Jamnes 56656583

JÕELÄHTME MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI SUVELAAGRID JA 
KOOLITUSED
6.-8. juuni – KUNSTILAAGER NEEMES, juhendaja Helle Tõnisson
18.-19. juuni Loo koolis – SUVEKOOLITUS klaveriõpetajatele ja 
-õpilastele “Vaba saade ja improvisatsioon klaveri algõpetuses“. 
Koolitaja INGA RIKANDI (Sibeliuse Akadeemia õppejõud). 
Lisainfo: tiina.muddi@gmail.com, tel 55697772

JÕELÄHTME VALLA TEATRILAAGER
2.-6. juuli, Neeme Rahvamaja (7-12 aastased)
Hind: Jõelähtme valla lapsele 35 €, mitte Jõelähtme valla lapsele 70 €.
Korraldaja: MTÜ Kodu- ja Kooli koostöökoda
Kontaktandmed: Merike Kahu 5210975, kahumerike@gmail.com
Registreerimine: alates 01. juuni.

JÕELÄHTME VALLA FILMILAAGER
13.-17. august, Neeme Rahvamaja (12-18 aastased)
Hind: Jõelähtme valla lapsele 40 €, mitte Jõelähtme valla lapsele 70 €.
Korraldaja: MTÜ Kodu- ja Kooli koostöökoda
Kontaktandmed: Merike Kahu 5210975, kahumerike@gmail.com
Registreerimine: alates 01. juuli.

JÕELÄHTME VALLA LASTE MERELAAGER 
4.-5. august, Neeme lasteaia juures mere ääres
Lapsed saavad laagris osaleda ainult koos vanemaga või täiskasvanud 
saatja vastutusel! Vajalik perearsti tervisetõend!
Laagrisse registreerimine ja osalustasu 2 € inimese kohta.
Maksmine kuni 15. juuni 2012. a.
Korraldaja: Jõelähtme Lastekaitse Selts
Huvilistel palun pöörduda laagri ülema, JLS-i aseesimees Hilda 
Männiku poole.
Loo Kultuurikeskuse tel. 60-60-557 või 53454131
hilda@lookultuurikeskus.ee

TENNISELAAGER, juhendaja Eliko Roomet
23.-29. juuli 2012, Hiiumaal (10-15 aastased)
Hind 200 € (sisaldab transporti, majutust, 3x päevas söömist, 
treeninguid).
Lisainfo ja registreerimine: eliko.roomet@kostivere.edu.ee, tel 5262727

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpilaste 
esimene tähtsaim saavutus

29. märtsil toimus Kuusalu Kunstide koolis konkurss “Klaver 
saatepillina”, kus osalesid ka Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 
õpilased Marijell Niinepuu (õp. Svetlana Siltšenko) klaverisaatjana 
ja solistina Romi Viskar (plokkflööt – õp. Heldin Raidmaa).

Sellel konkursil hinnatakse just klaverisaatjaid. Osalejaid oli 
kokku 15 ja konkurents tihe.

Žürii otsusel saavutas Marijell Niinepuu (Kostivere Põhikooli 
7. klass) konkursil II koha. 

Õnnitleme Marijelli ja Romit ning nende juhendajaid Svetat ja 
Heldinit!

ke puhastamas, põhitöökoht on tal aga Kiiul, autoteeninduses.

koos Mia Mariiga tunneb rõõmu 

aine Lembit ja Endla Aasla ja pesamuna 

Kadaka talu vanaperenaine Velli Pikaro on Kaberneemes elanu pea terve elu – olnud kaluriks ja tööl kolhoosi 
kalatsehhis. Nüüd sõidab ringi oma “Volgaga”. Aga köögiaknast imetleb merd nii nagu nooruseski – ei 
vahetaks elupaika ühegi teise vastu.

Kivi küla “väravas” tähistab Keberneeme esmamainimise aastat.

Paadid ootavad merele minekut.
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Loo kultuurikeskus kasvatab kuulajaid
 Vello Varikut teatakse 

kui treenerit, kauaaegset 
koolidirektorit ja koori-
lauljat. Praegu juhib aga 
mees Jõelähtme vallas Loo 
kultuurikeskuse tööd.
Regina Lilleorg

Vello Varik on Looga seotud 
2000. aastast, olles Loo Kooli 
direktoriks 2007. aasta suveni.

Loo kultuurikeskuse tööd 
juhatab Varik 2010. aasta sügi-
sest. Eellugu aga on pikem: 
“Juhtus nii, et Loo koolil polnud 
järjekordselt direktorit. Oli suve 
lõpp, mina sõitsin parasjagu 
jalgrattaga mööda mereäärt, 
kui helistas abivallavanem Priit 
Põldmäe ja ütles, et võta kool ja 
pane see käima. Olin nõus, tead-
sin, et midagi keerulist selles 
pole,” räägib mees, kel 23 aastat 
koolijuhtimise koge must. 

Kui konkursiga koolile uus 
direktor leiti, lootis Varik nagu 
varasemad kolm aastat kultuu-
rikeskuses tegutseva jõusaaliga 
edasi toimetada. Läks hoopis 
teisiti.

“Tuli vallavanem Andrus 
Umboja koos Priiduga ja teatas, 
et kultuurikeskuse juhataja lä-
heb lapsepuhkusele, et ole täit-
sa ja juhata seni, kuni direktor 
tagasi,” muheleb Varik. 

“Mõtlesin, et kooris olen 
laulnud, kontsertidel käinud, 

no mis seal ikka saab väga hullu 
olla,” mõelnud Varik ja andnud 
nõusoleku. 

Väike ja tubli meeskond
Varikul on oman datud kõrg-

haridus kahel erialal: treeneri ja 
muusikaõpetaja erialal. Ka 
bändi tegemine ning laulmine 
Eesti Raadio sega kooris, kulus 
nüüd marjaks. “Sport on ka 
kultuur,” muheleb ta.

Muutusi on tehtud nii töö-
kor ralduses kui meeskonnas. 
“Meil on nüüd tööl tragi ja ma-
gis triharidusega noor Kadri 
Lepik, tema on kunstiline juht 
ja noortekeskuse tööd korraldab 
tema eakaaslane Marilyn Ulek-
sin,” ütleb Varik. Kultuuri kesku-
se meeskonnas on veel seenio-
ride tööd juhtiv Kai Müür sepp 
ja perenaine Hilda Män nik. 
“Hilda on tõeline perenaine, 
igale poole, kuhu on vaja, paneb 
ta käed külge. Majandusküsi-
mused lahendab toimekas 
Väino Haab“, kiidab Varik

Laulab kahes kooris
Lool on beebikooli muusika-

ring, jooga- ja aeroobikaring, 
seenioride võimlemine, tüdru-
kute klubi, nukuteatri klubi, 
laste näitering, naisrahvatantsu-
rühm Loolill jpt. Koos käib see-
nioride laulu-tantsuansambel 
Pihlakobar, ansamblid Amabile 
ja Aareco, äsja 15. tegevusaastat 
tähistanud Loo Kammerkoor ja 

segakoor Jõelähtme Laulusõb-
rad. “19. aprillil on segakooril 
kontsert, mis pühendatud filmi-
aastapäevadele. Oma rahulikul 
ja muhedal moel poetab Varik, 
et laulab mõlemas kooris teno-
rit. “Eks ma olen siin mitu aastat 
mõel nud, et aitab küll, aga kõr-
gemate meeshäältega on igal 

pool koo rides probleeme.” Nii 
laulabki praegune kultuuri-
keskuse direk tor kahes kooris 
korraga. Kui aga vähegi aega, 
käib ta jazz kontserditel.

Publiku kasvatamine
Kultuurikeskuses on toimu-

nud väga kõrgel tasemel kont-

serte ja üritusi, ent nende toimu-
mise juures teeb üks asi meest 
murelikuks. Loole on esinema 
kutsutud Eesti Teaduste Aka-
deemia naiskoor, Eesti Rahvus-
meeskoor, ansamblid Noorkuu, 
Arsis, Regatt, Rein Rannap, 
Heiki Mätlik, Kaia Urb, pere-
päevale rahva rõõmuks Traffic, 

aga alati on publikut vähevõitu. 
“On kontserte, kus rahvast roh-
kem kuulamas-vaatamas, ent 
oma valla esinejate puhul ikka 
ühed ja samad, 30-40 inimest,” 
jutustab Varik.

 “Lool pole ju oma juuri, 
nõukogude korra ajal tehti siia 
linnuvabrik ja majad ning toodi 
inimesed siia elama,” mõtiskleb 
Varik. 

Lootust publikut kasvatada 
siiski on. Nukuteatri näitleja 
Mihkel Tikerpalu juhtimisel on 
nukuteatri klubil esimene üles-
astumine Jõelähtme valla laste 
teatrifestivalil möödas. “Ehk 
tulevad nende etendusi lapse-
vanemad vaatama ja sõbradki,” 
ütleb direktor, tõuseb ja võtab 
noodimapi. On aeg minna koori-
proovi.

“MINU KODU“
Omaloomingukonkurss  
Jõelähtme valla lastele

Jõelähtme Lastekaitse Selts 
tähistab 15. mail 2012. a. oma 
seltsi tegevuse 25. aastapäeva.
Seoses sellega kuulutab JLS 
välja omaloomingukonkursi 
meie valla lastele teemal 
“Minu kodu“. Oodatud on 
laste joonis tused, luuletused, 
jutukesed oma kodust, oma 
koolist, oma vallast.
Joonistused palume tuua või 
saata hiljemalt 15. maiks Loo 
kooli huvijuht Rozeta Meose 
kätte. 
Luuletused ja jutukesed 
paluma saata samuti  hiljemalt 
15. maiks aadressil 
rozeta.meos@lookool.ee

Auhinnafond on 300 eurot
Žüriid hindavad laste töid 
kol mes vanusegrupis:
1. grupis lapsed kuni 9 aastat
2. grupis 10.-13. aastased
3. grupis alates 14. aastast
Laste autasustamine toimub 
lastekaitsepäeval, 1. juunil 
2012. a. kell 12.00 Loo kooli 
aulas

Rozeta Meos
JLS-i esimees 

Pühapäeval, 1. aprillil toimus 
Jõelähtme rahvamaja juhataja 
Maie Ramjala eestvedamisel  
XII Jõelähtme valla lasteteatrite 
festival. 

Märtsi lõpp- aprilli algus oli 
näitekunsti huvilistele kiire aeg. 
Mitmed Jõelähtme valla trupid 
ja näitlejad olid pälvinud tun-
nustust Koolinoorte teatrifes-
tival 2012 ülesastumistega. 
Vastpälvitud auhindadest innus-
tatuna toimusid ka esinemised 
Jõelähtme rahvamaja lavalau-
dadel. Päev oli rõõmus ja laste 
siginat-saginat täis.

Erinevas vanuses laste poolt 
kanti rahvamaja laval ette  kok-
ku 13 etendust. Päeva esimese 
poole sisustasid peamiselt las-
teaia-ealised lapsed. Etenduste 
vaheaegadel lõbustas noore-
maid teatrisõpru juba tuttav 
klounipaar Piip ja Tuut. Teatri-
festivalil paremusjärjestust ei 
tehtud ja kõik trupid said tun-
nustatud pisikeste meenete või 
kommidega. Päeva keskel paku-
ti kõigile osavõtjatele kehakinni-
tuseks suppi.

Päeva teises pooles esinesid 
juba kooliealised lapsed. Teatri-
truppe oli kutsutud vaatama ja 
oma hinnangut andma Maret 
Oomer Eesti Harrastusteatrite 

Liidust. Kokku võttis teatrifes-
tivalist osa üle 120 lapse. Rah-
vamaja juhataja Maie Ram jalg 
sõnul oli selline suur osa võtja -
te arv meeldivaks ülla tuseks. 
Ühest küljest on tore, et meie 
valla laste hulgas on teatri tege-
mine nii populaarseks kuju ne-
nud. Teisalt aga – hirmutavaks 
sai kava kokkupanekul kogu fes-
tivali pikkus, “Kell 13.00 alanud 
üritus tõotas lõppeda alles 
peale 19.00. Õnneks kujunes 
päev oluliselt lühemaks kui plaa-
nitud, sest ülesantud etenduste 
pikku sed kujunesid esinemis-
palavikus laste poolt esitatuna 
tunduvalt lühemaks. Päev lõp-
pes rõõmsalt ja osavõtjate rahul-
olu oli õhust tunda“. 

Teatrirütmis jätkub Jõeläht-
me Rahvamaja elu ka edaspidi. 
Kõiki teatrihuvilisi oodatakse 
teatristuudiosse, mida hakkab 
lavalise liikumise ja kõneteh-
nika osas juhendama Aleksan-
der Eel maa, repertuaariva lik 
rahva maja juhataja Maie Ram-
jalg poolt. 

Lisainformat sioon ja re gis-
tree rimine tele fonil 5397 8896 
Maie Ramjalg. Ootame rohket 
osa võttu, sest registreerimine 
on juba alanud.

Priit Põldma

 Märtsikuu viimasel 
päeval oli Loo Kultuuri-
keskuse saal taas pidulikult 
ehitud. Oma 15. tege vus-
aastat tähistas väärikalt 
Loo Kammerkoor. 

Koor alustas te gut semist 
Mareks Lobe käe all. Nüüd juba 
8 aastat õpetab lauluviise ja 
koorilaulunippe Eesti Muusika-
akadeemia vilist lane Age Mets, 
kes esimesed aastad tegutses 
koori juures abidirigendina. 
Lauljate hulk on aastate jooksul 
püsinud 16 inimese ringis ja 
neid, kes lau lavad esimesest 
proovist kuni tänaseni on alles 

neli: Sirje, Me rike, Mailiis ja 
Made. Koorist on välja kasvanud 
eraldi tegutsev segaansambel 
“AnnaBre“ ja sealt omakorda 
kammerkoor “Amabile“, kus 
mõlemas laula vad ka endised 
Loo Kammer koori lauljad.

Traditsiooniliselt tähistati 
sünnipäeva kontserdiga, mis 
seekord tundus eriti pidulik –  
kooril oli valmis saanud uus, 
rahvalikus stiilis esinemiskos-
tüüm. Rõõmustas sopranite ja 
bas sirühma lopsakas, kuid sa-
mas dünaamiline kõla. Väga 
hea stiilitunnetuse ja ühtlase 
kõlaga pälvis allakirjutanu tuge-
va ap lausi Itaalia lauluseadete 
plokk. 

Loomulikult võitis kõigi 

saalis viibinud naiste südamed 
seade Jaan Tätte laulust “Tuule-
vaiksel ööl“. 

Pealtvaatajate hulgas oli nii 
lauluhuvilisi sõpruskollektiivi-
dest kui ka endisi Loo kammer-
koori liikmeid. Koori vaimne 
eestvedaja Mailiis Kaljula tänas 
koorile läbi aastate toeks olnud 
inimesi ja meenutas hea sõnaga 
tehtut. “Kahjuks ei saanud mit-
med kutsutud üritusel osaleda, 
sest nad olid saanud kutse ka 
samal õhtul televiisorist jälgita-
vale Õnne tänav 13 toimuvale 
Alma sünnipäevapeole“. 

Jõudu ja laululusti järgne-
vaks 15 aastaks!

Priit Põldma 

Loo Kammerkoor 15 Lasteteatrite festival

Leila Lille ja Silver Sõtnik
tütar Säde Sõtnik 01.03.2012

Pille Kurg ja Lauri Kivi
poeg Kristo Kivi 04.03.2012

Kadri ja David Bader
tütar Ronja Sara Bader 11.03.2012

Helena Susi ja Toomas Kozlikov
poeg Kevin Kozlikov 13.03.2012

Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Kairi Ploovits ja Ego Peep
tütar Brit-Mary Peep 17.03.2012

Lidia Grafskaja ja Dmitri Fartdinov
tütar Anna Fartdinova 18.03.2012

Piret ja Viljar Varik
poeg Fred Varik 22.03.2012

Maarja Viisileht ja Rene Jakson
tütar Caroly Jakson 26.03.2012

Kultuurikeskuse perenaine Hilda 
Männik.

Loo kammerkoori proov. Laulavad (vasakult) Õnne Soots, Mailiis Kaljula, Sirje Berg, Vello Varik ja Meelis Imala.

 15. märtsil 2012 võõrus-
tasime Kostiveres Virtsu 
Arenguseltsi vabatahtlikke. 
Idee kohtumiseks tuli Kosti vere 
Kultuurimõisa juhatajalt Irina 
Pärilalt, kes on aastaid taga si 
Virtsus töötanud. 

Kuna päev oli päikeseline, 
siis võtsime esmalt ette jalutus-
käigu Kostivere aleviku vahel – 
vaatasime Karbiküla, jalutasime 
uuel kergliiklusteel ning jala-
käijate sillal, põikasime jaani-
tule platsile, näitasime korrus-
elamuid, Aali eramajade rajoo-
ni ning aiamaade kompleksi. 
Otse loomulikult said oma 
tähele panu ka laste mängu-
väljakud, lasteaed, kool ja 
perearstikeskus, noortekas. 
Rahulikus tempos ning kevadist 
“ekskursiooni” ilmestas ülla-
tuskülalisena aleviku maskott 

Kossu. Eriline heameel ja uhkus 
aga oli kõikide nende aleviku 
elanike üle, kes ei pidanud pal-
juks meie külalisi suure naera-
tuse, lapseliku uudishimu ja 
kõlava tervitusega tervitada!

Kui Kostiverele tiir peale 
tehtud, tutvustasime külalistele 
Kostivere mõisa ning eakate 
päevakeskuse ruume. Seejärel 
oli näitemängu aeg – eten-
dusega “Buratino lood. Uues 
kodus” esines Kostivere Laste-
teater (juhendaja Kersti Laa-
nejõe). Ka Kostivere noorte-
keskus oli esindatud – Joao oma 
eksootilisuses ja mõnusate 
kitarrilugudega ei jäta kedagi 
külmaks! Et aga külaelu ei ole 
alati ainult üks lust ja lillepidu, 
siis võtsime ette ka veidi tõsise-
mad teemad. Tutvustasime kü-
lalis tele alevikuvanema ja MTÜ 
Kostivere Küla Seltsi tegevusi 

2011. aastal ning rääkisime 
käesoleva kalendriaasta tege-
vusplaanidest. Otseloomulikult 
tekkis siinkohal ka mitmeid 
küsimusi, vahetasime mõtteid, 
arutlesime. Kui Virtsu kandi 
vabatahtlikud imestasid meie 
aleviku inimeste aktiivse osa-
võtu üle ühisüritustel, siis meie 
imetleme nende suuri  arengu- 
ja investeeringuprojekte. Vastas-
tikku kogemuste jagamine an-
dis juurde teadmisi, lisas inspi-
ratsiooni, innustas vabataht-
likku tööga edasi tegutsema.

Aitäh Virtsu rahvale meile 
pühendatud aja eest! 

Loodetavasti avaneb või-
malus vastata küllakutsele juba 
juulis 2012, Virtsu Merepäe-
vadel. Kevadised tervitused 
kõigile!

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem

Võõrustasime Kostiveres Virtsu Arenguseltsi
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 Harjumaa koolide-
vahelised sisekergejõustiku 
2012. aasta meistrivõist-
lused toimusid taaskord 
Tallinna spordihallis. 
Võistlustel oli ka esindatud 8 
õpilasega Loo Kooli esindus ja 
seda väga edukalt, võites kokku 
4 medalit.

Loo Keskkooli juures avati 
2008. aastal uus, renoveeritud 
staadion. Staadioni projektee-
rimist alustati mõttest luua pare-
mad tingimused vallas üha 
enam populaarsust koguvale 
spordialale – jalgpallile. Loo 
aleviku noored jalgpallurid olid 
tolleks hetkeks juba piisavalt 
ülevabariiklikku kuulsust ja tun-
nustust saanud. Loomulikult 
kuu luvad ühe korraliku multi-
funk tsio naalse staadioni koos-
seisu ka kergejõustiku treeni-
mise võimalused ja tänaseks 
korralikult toimiva staadionil 
on kõik need võimalused ole-
mas. Kergejõustiku popularisee-
ri miseks ja huvi tekitamiseks 
toimub 1. juunil tradit siooniline 
valla laste spordipäev Loo 
Keskkooli staadionil. On rõõm 
tõdeda, et harjutamis võima-
luste loomine on andnud ka 
käegakatsutavaid tulemusi. 
Harjumaa sisekergejõustiku 
võistlused seda ka tõestasid.

Gümnaasiumi poiste kõr-
gushüppes saavutas Johannes 
Kukebal (11. klass, mängib jalg-
palli Eesti meeste MV), tule-
musega 1.75 meetrit 2. koha. 
Sama tulemuse Johannesega 

hüppas veel 3 võistlejat, kuid 
paremate katsete arvuga sai 
Johannes 2. koha. Lisaks võist-
les Johannes Kukebal veel kau-
gushüppes, sai 4. koha tule-
musega 5,87 meetrit. Pronks-
medal jäi Johannesel kõigest 
kolme ja hõbemedal 7 senti-
meetri kaugusele. Sama vanuse-
klassi poiste 1000 meetri jook-
sus sai 11. klassi õpilane Kristo 
Rekkaro tulemusega 2,59,48 2. 
koha.

Noormeeste 8.-9. klasside 
arvestuses esindas Loo kooli 

Kevin Sarapuu, kes saavutas 
12,02 meetriga 3. koha. Lisaks 
võistles Kevin veel kõrgus -
hüp pes, kus 1.55 meetriga sai 
10. koha. Tütarlaste samas vanu-
se klassis saavutas 8. klassi õpi-
lane Kaisa Pilnik 600 meetri 
jooksus ajaga 1,56,06 kõrge 
2. koha. Võistluse võitnud Kuu-
salu kooli esindaja lõpetas 2 
sekundit varem. Veel proovis 
Kaisa oma võimeid 60 meetri 
sprindis, kus ta sai 9,04 sekun-
diga 4. koha. 

Poiste 6.-7. klasside arves-

tuses käis võistlemas 7B klassi 
õpilane Sander Leks. Sander 
võistles kõrgushüppes, tulemus 
1,45 meetrit, ja kaugushüppes, 
tulemus 4,80 meetrit. Kahjuks 
pidi Sander Leks leppima 
mõlemal alal 4. kohaga. Kuni 5. 
klasside tütarlaste arvestuses 
osales 3. klassi õpilane Nora 
Engström. Nora võistles kaugus-
hüppes, kus sai 10. koha tulemu-
sega 3, 22 meetrit. 

Palju õnne nii treeneritele 
kui ka osavõtjatele!

Priit Põldma

Õnnitleme medalivõitjaid!
03.-08. aprillini toimusid Soomes Jyväskyläs 5. kergejõustiku 
maailmameistrivõistlused veteranidele sisetingimustes. Osalejaid 
oli üle 2700 sportlase 60 riigist.

Eestlased olid võistlustel esindatud päris suurearvuliselt, seda 
soosis loomulikult meile nii lähedal asuv toimumiskoht. Kokku 
võitsid meie sportlased 29 medalit, olles sellega riikide edetabelis 
14. kohal.

Kaks medalit nende hulgas võitsid meie valla sportlased. Naiste 
40. a. vanusegrupis tuli viievõistluses Loo Kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja Mari Piir pronksmedalile 3094 punktiga. Teda edestasid 
selle ala maailmarekordi omanik Sonia DelPrete Prantsusmaalt 
3838 punkti ja Carolina Sanz Tšiilist 3274 punktiga. 

Meeste 80. a. vanusegrupis saavutas kaugushüppes samuti 
3. koha meie teenekas ja kogenud veteran Harri Reidma Aruarust. 
Tulemus 2.97, võitjaks krooniti sel alal Wolfgang Reuter Saksamaalt 
3.22-ga. 

Õnnitleme vapraid sportlasi medalite puhul, soovime tugevat 
tervist ja treenimislusti ning edu järgnevatel võistlustel!

Medalitesadu sisekergejõustikus

Jõelähtme laululaps 2012
Kui naljapäeval, 1. aprillil kogunesid meie valla aktiivsemad noored 
teatrisõbrad Jõelähtme valla lasteteatrite festivalile, siis 14. aprill 
oli aeg noorte laululaste kokkusaamiseks – toimus iga-aastane valla 
laste ja noorte lauluvõistlus “Jõelähtme laululaps 2012“. Nimekirjas 
oli erinevates vanusegruppides kokku 31 osalejat, mida on vähem 
kui eelnevatel aastatel. 

Lauljaid asus hindama žürii koosseisus Maarja Soone (Vana-
linna Hariduskolleegiumi muusikaõpetaja ja koorijuht), Kristo 
Ukanis (meie vallast pärit laulja ja muusik) ja Elle Himma (Jõe-
lähtme valla kultuuri- ja spordi vanemspetsialist). Igast vanuse-
grupist pidi žürii välja valima kuni 2 edasipääsejat Harjumaa 
lauluvõistlusele.

Päeva jooksul võis kuulda palju ilusaid ja huvitavaid lauluesitusi. 
Kõige suuremaks rebimiseks läks 8-10-aastaste vanusegrupis, kus 
osalejaid oli 13. Siin oli žüriil otsust väga raske teha, kuna häid ja 
tasavägiseid lauljaid oli mitu. Parimateks selles grupis tunnistati 2 
poissi: Sander Sepp Kostiverest (õp. Heldin Raidmaa) ja Hans 
Johannes Kark Neemest (õp. Sirje Põllu). Hans Johannese laulu 
“Suured koerad, väiksed koerad“ esitus oli näitlejameisterlikkuse 
poolest tõesti väga hea. Esiletõstmist aga oleksid väärinud ka Kreete 
Kreen (õp. Heldin Raidmaa) ja Ketly Kukesman (õp. Leili Värte). 

Sel aastal esines erinevates vanuse-
gruppides 31 laululast, mis on vähem kui 
eelmistel aastatel. Vanusegrupis 
11-13-aastased oli samuti häid lauljaid 
rohkem, kui välja valida lubatud.

Siin eristus teistest lauljatest Susanna-Reti Räim (õp. Heli Karu), 
kelle laulu valik oli väga nõudlik ja millega esitaja ka hästi toime 
tuli. Teise väljavalitu Kaili Kirt’i (õp. Leili Värte)  laulu esitus oli julge 
ja ilmekas. Aga auhinnalisi kohti oleks väärinud  ka Sandra 
Klettenberg (õp. Leili Värte) ja Kirke Tuul (õp. Leili Värte), kelle 
lauluesitused olid samuti väga heal tasemel.

Viimases kahes vanusegrupis oli osalejaid vähem ja seetõttu 
puudus ka konkurents, nii et Harjumaa konkursile oli lihtsam 
pääseda. Esile tooksin siin Eneli Eliase (õp. Aare Värte) ja Margit 
Malva (õp. Külli-Katri Esken), kes valiti välja ka žürii poolt.

Mida võiks arvestada järgmiste aastate lauluvõistluste 
korraldamisel?

Tulevikus välja anda ka eripreemiaid, mis innustaks lapsi edasi 
laulma ka järgnevatel aastatel. Edu kõigile edasi pääsenud 
laululastele!

Tiina Muddi
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli direktor

Jõelähtme laululaps 2012

Vanusegruppide võitjad 
esinda vad Jõelähtme valda 
lauluvõist lusel 
"Harjumaa laululaps 2012" 
28.-29.04.2012 Viimsi Huvi-
keskuses

3-4 aastased
I Lisette Keskküla, “Kevade”, 
saksa lastelaul, õp. Sirje Põllu
II Ramon Raafael Leppar, 
“Kivil istub väike konn”, 
M.Terri, õp. Sirje Põllu
5-7 aastased
I Sabiineliise Nurmse, “Ema 
hea”, Kersti Kuusk, õp. Sirje 
Põllu
II Karmo Sassiad, “Sokitants”, 
P. Pajusaar, õp. Sirje Põllu
8-10 aastased
I-II Hans Johannes Kark, 
“Suured koerad, väiksed 
koerad”, Siigsaare külalaul,
õp. Sirje Põllu
I-II Sander Sepp, “Palga-
päev”, K. Kuusk, õp. Heldin 
Raidmaa
11-13 aastased
I-II Susanna-Reti Räim, 
“Hommik”, P. Laikre, õp. Heli 
Karu
I-II Kaili Kirt, “Poisid, poisid”, 
A. Röömel, õp. Leili Värte
14-15 aastased
I Eneli Elias, “Muretut meelt 
ja südametuld”, A. Valkonen,
õp. Aare Värte
II Carmen Niinepuu, “Õhtul 
kui jõuan ma koju”, Riine 
Pajusaar, õp. Heldin Raidmaa
16-18 aastased
I Margit Malva, “Make you 
feel my love”, Bob Dylan,
õp. Külli-Katri Esken
II Marijell Niinepuu, 
“Nõiutud mets”, õp. Heldin 
Raidmaa

Mari Piir pronksmedalit vastuvõtmas.

1. koht Kätlin Pillart (keskel), 2. koht Kaisa Pilnik (vasakul) ja 3. koht Helina Tross (paremal).
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Merelaager 
valla lastele

“Haigruotsija“ ootab teateid
1990 aasta mais võeti allakirjutanu ettepanekul kaitse alla esime-
sena Eestis Kadrina valla Vandu hallhaigrukoloonia. Kaitse-
eeskirja mittetäitmise tõttu on Vandus kõik pesapuud maha 
saetud. Kurva saatusega kolooniaid on kodumaal veelgi. Nii 
tekkiski allakirjutanul sügisel, aastal 2006 mõte, et viia kodumaa 
haigrukodud kaitse alla ning uurida lähemalt meie haigrute elu-
olu.

Ongi kaugetelt maadelt tagasi meie looduse ühed pärlid: hall-
haigrud. Ja projektil “Haigruotsija” on algamas kuues hooaeg. 
Kokku on tulnud teateid haigrutest napilt üle seitsmesaja ja kaardil 
on juba 55 kindlat Eestimaist kolooniat, mis tähendab seda, et 
“Haigruotsija” (allakirjutanu) on kolooniate kaardistamisel lõpu-
sirgel. Kolooniate koguarvuks pakun kodumaal ca 60. 
“Haigruotsija” eesmärgiks on siis kaardile saada kõik kolooniad, 
kaardistada pesitsusaegsed (aprill-mai-juuni) ja pesitsusjärgsed 
(august-september-oktoober) toitumispaigad. Samuti võiksid 
meie haigru kolooniad olla lageraie keelu all. Alaprojekti nimeks 
“Haigrukaitse”. Haigruprojekti lõppsõnaks peaks olema haigrute 
elu-olu tutvustav raamat “Haigruraamat”.

Kõik haigruteated ka Jõelähtme vallast on teretulnud. Alla-
kirjutanu ootab teateid uute kolooniate kohta, samuti üksik-
pesitsejate kohta. Samuti on oodatud kõik lennusuunad, et leida 
ülesse uusi kolooniaid. Samuti huvitavad Haigruotsijat kõik 
toitumispaigad. Teadete puhul on tähtis edasi anda haigruvaatluste 
tegemise täpne koht ja aeg. Haigruteated võib saata aadressil: 
marek53@hot.ee või edastada numbril: 3220662

Marek Vahula 
vabakutseline Haigruotsija

Tänavu möödub 630 aastat Ülgase küla 
esmamainimisest Eesti Entsüklopeedia 

andmete järgi. Seda küll Ilgase nime all ning 
aasta oli siis 1382. 

Üle on elatud suured sõjad ja keerulised ajad. Küla on aga siiski 
jäänud püsima ning vaatamata kõikidele rasketele aegadele tasapisi 
edasi arenenud.

Ülgase Külaseltsil on kavas sel tähtsal puhul korraldada 4. augustil 
tulevasel külaplatsil lõbus külasimman. Simmanile on kutsutud kõik, 
kes on kunagi olnud või on praegugi otseselt või kaudselt seotud 
Ülga se külaga. Samuti ka naabrid ligemalt ning kaugemalt. Mee-
nutame koos endiseid aegu, kuulame esinejaid ja lõpuks keerutame 
ka jalga akordioni saatel.

Peo kordaminekuks on aga organiseerijatel kõigile üks suur 
palve – kindlasti on inimesi, kellel on säilinud vanu fotosid, artikleid 
ja muid Ülgase küla puudutavaid materjale, mida saaksime üritusel 
kasutada (kõik materjalid saavad ka hiljem tagastatud). Nende abil 
saaksime teha väikese näituse ja jututoa lähemast minevikust.

Kõigil, kes sooviksid mingil moel kaasa aidata ürituse korda-
minekule, anda endast teada järgnevatel kontaktidel:

Mob 5149650  e-mail: aviirpalu@hot.ee (Andres)
Mob 56493244  e-mail: kylliilings@hot.ee  (Külli)
Samuti ootaksime ka teateid endistelt Ülgase küla ning naabrus-

konna elanike osavõtusoovidest.

MTÜ Ülgase Külaselts

 Loo koolis oli reedel, 
13. aprillil külalised Soo-
mest, Kajaani piirkonna 
noorsootöötaja, Jõelähtme 
Lastekaitse Seltsi kaua-
aegne koostööpartner 
Peter Ingman, kellega on 
koostöö sujunud juba 15 
aastat ja Eestit ning Loo 
kooli esmakordselt väisa-
nud Kajaani koguduse liige 
Harri Kalevi Smedberg.
Vestlusringist võtsid osa ka Jõe-
lähtme kiriku õpetaja Margus 
Kirja, Loo kooli direktor Ants 
Rebane ja Jõelähtme Lastekaitse 
Seltsi esimees, Loo kooli huvi-
juht Rozeta Meos. Kolme tun -
ni jooksul räägiti edaspidis -
test koos töövõima lustest nii 
JLS-iga, Loo kooliga kui ka Jõe-
läht me kiriku kogu dusega ja 
külaliste soov oli edas pidi suhel-
da ka Jõelähtme valla valitsu-
sega. Räägiti nii õpilaste kui ka 
õpetajate gruppide vahe tuste 
või ma lustest, ühistest sport li-
kest kohtumistest, Loo kooli 

soome keele õppijatele õp pe-
käigu võimal damisest Põhja-
Soome. Peter Ingman pakkus 
välja ka omalt poolt parima 
soome keele õppuri tunnusta-
mise soomlaste poolt, keelte õp-
pi mise motiveerimiseks jagada 
vahetusõpilasi ja -õpetajaid!?

Külalised tutvusid koolima-
jaga, käisid klassides, vestlesid 
õpilastega ning õpetasid neile 
ka pisut soome keelt. 

Elavat huvi tundsid soom-
lased meie  staadioni ja spordi-
hoone vastu. Raamatukogus 

käies tundsid soomlased huvi, 
kas meil ka soomekeelset kirjan-
dust on? Küsisid, kas oleks vaja 
soome keeles raamatuid lastele, 
noortele, täiskasvanutele? Raa-
ma tukogutöötajad arvasid, et 
huvilisi oleks küll. Koolilõuna 
söödud, kokad maitsva kõhu-
täie eest tänatud, asutasid küla-
lised endid kodu teele.

Peter Ingman on taas meie 
külaline 15. mail Jõelähtme 
Lastekaitse Seltsi 25. aastapäeva 
sündmustel.

Rozeta Meos, JLS-i esimees

Jõelähtme Lastekaitse Selts kor-
ral dab ka sellel suvel neile las-
tele, kellel ei ole suvel võimalust 
maale vanaema juurde sõita või 
puudub võimalus mõnes vah-
vas lastelaagris puhata ning me-
res ujumas käia, oma laagri!

Sellel suvel toimub JLS-i  
ööbi misega merelaager augusti-
kuu teisel nädalavahetusel, st. 
11.-12. augustil Neeme lasteaia 
juures mere ääres. Laagri pla-
nee rime taas 50 inimesele. Osa-
lemine tasuta.

Kaasa tuleb võtta oma varus-
tus ööbimiseks, st. magamiskott 
koos alusega ning kamba peale 
telk. JLS-i poolt toitlustamine 
kolm korda päevas, süüa teevad 
meie JLS-i liikmed Liia Väikmeri 
ja Karin Ajamaa. Laagrilistel 
tuleb kaasa võtta isiklikud toidu-
nõud: kauss, kruus, lusikas. 

JLS organiseerib ka tasuta 
bussisõidu Loolt (vajadusel ka 
mujalt). 17. augustil kell 11.00 
mere äärde ja 18. augustil kell 
17.00 tagasi. 

Lastele pakub huvi tavat ja 
kasulikku tegevust Loo Tehnika-
spordi Klubi esimees, JLS- liige 
Väino Haab oma tehni kaga – 
ATV-de ja mootorratastega.

Laagrisse registreerimine 
kuni 15. juunini. 

Lapsed saavad laagris osale-
da ainult koos täiskasvanud 
saatja vastutusel! Perearsti ter-
visetõend vajalik!

Huvilistel palun pöörduda 
laagri ülema, JLS-i aseesimees 
Hilda Männiku poole: Loo Kul-
tuurikeskuse tel. 6060557 või 
53454131, hilda@lookultuuri-
keskus.ee

Rozeta Meos
JLS-i esimees

Koostöö Soome Kajaani 
piirkonnaga

Loo Keskkooli 
uudised
2. mail 2012 toimub Loo Kesk-
kooli lastevanemate üldkoos-
olek

Päevakorras:
1. Loo Keskkooli tulevikust  

(vallavanem Andrus Umboja).
2. Kooli 25. juubelist (kooli 

direktor Ants Rebane).
3. Info õppe-kasvatustöö 

kohta (õppealajuhataja Maria 
Kurisoo, Heli Rand).

4. Muud küsimused.
Loo Keskkool jätkab avata-

vate 1. klasside õpilaste eelkooli 
kohtumistega. Järgmine ja ka 
viimane eelkooli kohtumine  
toimub 19. mail kell 10.00. Lap-
se vanemad kirjutavad siis kooli 
astumiseks avaldused. Võrdsete 
võimaluste juures on varem 
aval duse kirjutanud lapsevane-
mal eelis.

Loo Keskkooli gümnaasiu-
miosasse on võimalik teha sis-
seastumiskatseid veel 26. mail 
kell 10.00. Katsed teevad need 
9. klas si õpilased, kellel jooksva 
õppeaasta veerandihinnete 
kesk mine on alla 4,0. Üle sellise 
keskmise hinde 9. klassi õpila-
sed saadavad vabas vormis soo-
vi avalduse gümnaasiumisse 
kandideerimise kohta kooli üld-
meilile ning nendega lepitakse 
kokku vestlus. Kirjalikud katsed 
on eesti keeles, matemaatikas, 
inglise keeles ja silmaringi ava-
ruses.

Loo kooli gümnaasiumiosas 
avatakse kolm õppesuunda: 
humanitaar-teatriõpetus, reaal-
tehnoloogiaõpetus ja võõr-
keelte-turismindus.

Päästeamet hoiatab ja õpetab
 Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida ohutus-

nõudeid, kulu põletamine on kõikjal Eestis aastaringselt 
keelatud.

Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte 
ja tuleohutuse nõudeid – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine 
keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. 

Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud 
kohas ja omaniku loal. 

Lõke tehke mittepõlevale pinnasele, lõkkeaseme ümbrus 
hoidke poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist. Tuld võib 
teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgige ka 
tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke 
tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid. 

Lõkke ohutu kaugus hoonetest ja metsast sõltub eelkõige lõkke 
suurusest. Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema 
vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe 
meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 20 meetri 
kaugusel hoonetest ja metsast. Üle kolme meetrise läbimõõduga 
lõkke tegemiseks on tarvis juba kohaliku päästeasutuse nõus-
olekut. 

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, laske sel lõpuni põleda, 
kustutage veega või summutage näiteks liivaga. 

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. 
Viimasel kahel nädalal on päästjad saanud üle neljakümne 
väljakutse maastikupõlengutele. Enamasti saab kulupõleng alguse 
inimese hooletusest – olgu see siis järelevalveta jäetud lõke või 
maha visatud kustutamata suitsuots. Igasugune kulupõletamine 
on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud

Grillimisel tuleb meeles pidada, et grill tuleb paigutada tasasele 
pinnale hoonest eemale. Grill peab asetsema hoonest vähemalt 
viie meetri kaugusel. Rõdu on hoone osa ja rõdul grillida ei tohi!

Täpsemat infot tule tegemise nõuete kohta saate päästeala 
infotelefonilt 1524 ja päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.

 30. ja 31. märtsil 2012 
toimus Jüri Gümnaasiumis 
Harjumaa Kooliteatrite 
Festival. Meie valla laste 
näiteringide üle võib 
uhkust tunda, sest 
festivalilt tuldi tagasi 
väärikate auhindadega.

Kõige kõrgema – Grand Prix-au-
hinna vääriliseks tunnistati alg-
klasside osas meie Kostivere 
Laste Teater koosseisus Sander 
Sepp, Jaanika Kaup, Andra Pahk-
ma, Romi Viskar ja Getryn Mart-
maa kolmandast klassist ja Kris-
lin Pihus teisest klassist Wim-
bergi etendusega “Buratino 
lood. Uues kodus”. Lisaks Grand 
Prix’le tunnistati parimaks mees-
näitlejaks Sander Sepp ning 
parima lavastaja preemia pälvis 
meie Kersti Laanejõe. Grand Prix  
võitja läheb Harjumaad esin-
dama riigifestivalile.

II laureaadi tiitliga tunnus-
tati algklasside arvestuses festi-
vali debütanti Loo keskkooli 
näitetruppi, kes tõi festivali lava-
laudadele Liina Raudsiku näi-
dendi “Mida Miki ei õpi, seda 
Mihkel ei mõista”. Täname näi-

te ringi juhendamise eest õp. 
Maiu Pintmani, muusikaõpetaja 
Leili Värtet, klaveriõpetaja Tiina 
Muddi ja tantsu õpetamise eest 
Mirjam Sirkast!

Põhikooli arvestuse viis 
Grand Prix koju ja läheb Harju-
maad esindama Viimsi Kesk-
kooli etendus “Ilus hetk, oh 
viibi veel” (lavastaja Külli Täht). 
I laureaadiks tunnistati Kehra 
kooliteater ja II laureaadiks 
meie Kostivere Laste Teater. 
Üht lasi tõsteti trupist esile 
Marei ke Aversoni, kes pälvis 
huumori eripreemia.  

Põhikooli vanuseastmes osa-
les ka Loo Kultuurikeskuse 
näitering Vilve Klettenbergi ju-
hen damisel. Žürii tunnustas 
Eneli Eliast näitleja eripree-
miaga ja Sandra Klettenberg  
sai parima naiskõrvalosatäitja 
preemia. 

Suured tänud juhendajatele 
Kersti Laanejõele, Maiu Pint-
manile ja Vilve Klettenbergile. 
Soovime Teile kauneid häid 
mõt teid ja ideid lastega tööta-
misel. Kõikidele noortele näitle-
jatele – nii võitjatele, kui osavõt-
jatele – palju õnne ja edaspi-
diseks kauneid loomingulisi 
hetki! 

Samal ajal, 30.-31. märtsini, 

peeti Viljandi Maagümnaa-
siumi hoones 14. üleriigiline 
õpetajate teatrifestival “Sillad”. 
Kahel päeval astus publiku ette 
14 õpetajate näitemängutrup -
pi üle Eesti. Festivalil osalejate 
raudvara – Vigala õpetajate 
show-trupp ning Carl Robert 
Jakobsoni nimelise gümnaa-
siumi, Tartu Kroonuaia kooli, 
Parksepa ja Neeme õpetajad – 
kõrval pakkus mängulusti sel 
aastal näitetrupid Kildu põhi-
koo list, Laulasmaa koolist ja 
Võru kutsehariduskeskusest, 
samuti Tallinna, Tartu ja Elva 
koolidest ja lasteasutustest. 

Neeme kooli õpetajad viisid 
festivalile kaks lavastust: A. Kivi-
rähk “Kaelkirjak” ning O. Luts 
“Odav väljamüük”.

Žürii koosseisus Andres Oja, 
Maret Oomer ja Enn Sii-
mer andis välja neli näitleja
preemiat, sealhulgas meie Nee-
me õpetaja Katrin Metsojale 
Kai osatäitmise eest etenduses 
“Kaelkirjak”. A. Kivirähki “Kael-
kirjak” pälvis lavastuspreemia 
ja õpilasžürii nimetas Neeme 
lavastust pari maks lastelavas-
tuseks. 

Peapreemia võitis Tartu 
Mart Reiniku kooli etendus 
“Ühte lugu tahaks jutustada”. 

KOOLINOORTE TEATRIFESTIVALI TULEMUSED 2012
ALGKLASSID
Grand Prix  Kostivere laste teater – Wimberg “Buratino lood. Uues kodus”. Lavastaja Kersti Laanejõe. 
Harjumaa esindaja riigifestivalil
I laureaat  Kolga Keskkool Kohal-Olijad algklasside näitering – Juhan Kunderi muinasjutu ainetel 
“Vaeslaps ja talutütar”. Lavastaja Tuuli Rand. Harjumaa esindaja riigifestivalil
II laureaat  Loo Kool – Liina Raudsik “Mida Miki ei õpi, seda Mihkel ei mõista”. Lavastaja Maiu Pintman.
PÕHIKOOL
Grand Prix  Viimsi Keskkool – “Ilus hetk, oh viibi veel”. Lavastaja Külli Täht. Harjumaa esindaja 
riigifestivalil
I laureaat  Kehra kooliteater – S. Rannamaa ainetel “Kadri”. Lavastaja Endla Klemets. 
II laureaat  Kostivere Laste Teater – Wimberg “Buratino lood. Arvutihullud”. Lavastaja Kersti 
Laanejõe.
GÜMNAASIUM
Grand Prix  Jüri Gümnaasiumi Vaba Valik – omalooming  “Terve maailm on minu õnne täis”. 
Harjumaa esindaja riigifestivalil
I laureaat  Kolga Kohal-olijad – Elo Viidingu tekstid, omalooming “Jagatud”. Lavastaja Terje Varul.
II laureaat  Viimsi Keskkooli näiteringi K.O.K.K – ühislooming “Anna”. Lavastaja Merli Keskküla.

Õpilased ja õpetajad teatrifestivalide keerises
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras hoonestamata kinnistu aadressil: Harju maakond, Jõelähtme 
vald, Loo alevik, Jõeääre tee 28 (kinnistu pindala 2119 m2, katastri-
tunnus 24504:002:0591, registriosa nr 9209702, elamumaa 100%). 
Kin nistu võõrandamise alghinnaks on 50 000 eurot.
Kirjalikud pakkumised tuleb esitada hiljemalt 14. mai 2012. a. kell 
9.45 Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil: Jõelähtme küla, Jõelähtme 
vald, Harjumaa. Pakkumiste avamise aeg on 14. mai 2012. a. kell 
10.00 ja pakkumiste avamise asukohaks on Jõelähtme Vallavalitsus, 
Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

1. Kinnistu võõrandatakse alljärgnevatel tingimustel: 
1.1. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama num-

merdatult ja allkirjastatult ning alljärgnevas järjekorras andmed ja 
dokumendid: 

1.1.1. pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;
1.1.2. nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel 

kehtestatud tingimustel; 
1.1.3. pakkuja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht 

ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, 
asukoht ja aadress, kontaktandmed;

1.1.4. juriidilistel isikutel äriühingu põhikirja kohase pädeva 
organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks; 

1.1.5. juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
1.1.6. pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende er-

inevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat; 
1.1.7. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja 

allkiri ja pakkumise kehtivusaeg;
1.1.8. koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõen-

davast dokumendist; 
1.1.9. pangaarve rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul 

tagastada tagatisraha; 
1.1.10. pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, mil-

lel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema 
varustatud tekstiga “Kinnistu enampakkumine“ Mitte avada enne 
14.05.2012 kell 10.00”. 

1.2. ostuhind tuleb tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul müügilepin-
gu sõlmimise päevast; 

1.3. müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse 1 kuu jooksul ar-
vates enampakkumise tulemuste kinnitamisest; 

1.4. juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi 1 kuu jooksul alates 
enampakkumise tulemuste kinnitamisest kinnistu ostmiseks müüg-
ilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning lepingu 
sõlmimata jätnud isikule tagatisraha ei tagastata;

1.5. pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esi-
tatud eesti keeles ja pakkumishind eurodes;

1.6. objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sh. no-
tari tasu ja riigilõivu, tasub täies ulatuses ostja;

1.7. vara antakse üle notariaalse lepingu sõlmimisega;
1.8. enampakkumise osalemistasu suuruseks on 30 eurot, 

tagatisraha suuruseks on 500 eurot. Osalemistasu ja tagatisraha tu-
leb tasuda Jõelähtme Vallavalitsuse arvele SEB Pank a/a 1000 201 
890 5004 hiljemalt 13.05.2012 ning märkida selgituseks ostetava 
objekti aadress. Tagatisraha tagastatakse mittevõitnud osalejate 
pangaarvele 3 tööpäeva jooksul peale enampakkumise tulemuste 
kinnitamist. Võitnud pakkumise puhul arvestatakse tagatisraha 
ettemaksuna tasumisele kuuluva ostuhinna sisse.

Täiendav info: Kätlin Madis, katlin.madis@joelahtme.ee, 
telefon 605 4857

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringud:
1. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 21.03.2012 vastu korralduse nr 163 
“Loo küla Kaasiku 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine” sihtotstarve – maatulun-
dusmaa, planeeritava ala suurus on 5,6 ha. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärgiks on moodustada maatulundusmaast elamumaa 
krunt ühe rehielamu tüüpi paariselamu rajamiseks. Kavandatav detail-
planeering on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohane.
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

2. Jõelähtme Vallavalitsus võttis 05.04.2012 vastu korralduse nr 191 
“Iru küla Iru külaplats kinnistu detailplaneeringu koostamise alga-
tamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine” sihtotstarve – sotsiaalmaa alaliik üld-
kasutatav maa, planeeritava ala suurus on 4164 m2. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on määrata kinnistu maakasutuse siht-
otstarbeks sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa äriotstarbeta 
puhke- ja spordiehitiste püstitamiseks. Kavandatav detailplaneering 
on kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohane.
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduste 
avalik arutelu:
1. Iru küla Iru külaplats kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade 
ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme 
vallamajas 08. mail 2012 algusega kell 15.30.

Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda 
Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast nelja-
päevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt on 
detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme 
valla kodulehel (www.joelahtme.ee).

Lahkus Manniva küla austatud elanik, 
kunagine soomepoiss

AADO EHA
21.03.1917 – 26.03.2012 

Südamlik kaastunne lähedastele.

Mälestavad Manniva külaselts ja -elanikud

TEADE
Toimub Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) 

detailplaneeringu (DP) eskiisi ja selle keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek ja 

avalik arutelu.

Koostamisel on DP Jõelähtme vallas Uusküla külas Muuga sadama 
territooriumil PHAJ rajamise võimaluste väljaselgitamiseks. Kavandatava 
tegevuse kohta on läbi viidud KSH. Esialgse kava kohaselt rajatakse 
Muuga sadama territooriumile kuue aasta jooksul graniiti süvendid, 
kuhu rajatakse PHAJ. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 
ehitusaegne 80 m kõrgune šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes 
asuva veehaarde kaudu lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatele 
turbiinidele ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Mahutid asuvad 
Neeme graniidimassiivis. Hüdroturbiinide ja generaatorite poolt 
toodetud elekter suunatakse rajatavasse alajaama. 

DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu ning 
DP ja KSH koostamise korraldaja Jõelähtme Vallavalitsus (DP kontaktisik 
Teet Sibrits, teet.sibrits@joelahtme.ee, tel 605 4889; KSH kontaktisik Eleri 
Kautlenbach, eleri.kautlenbach@mail.ee, tel 53 498 565). DP koostaja on 
Linnaruumi OÜ (kontaktisik Angela Kase, angela@linnaruumi.ee, 
tel 699 0638, aadress: Pärnu mnt 141, Tallinn).
KSH koostaja on Ramboll Eesti AS/Ramboll Finland OY (kontaktisik Eike 
Riis, eike.riis@ramboll.ee, tel 698 8353, aadress: Laki 34, Tallinn).
KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 
(harju@keskkonnaamet.ee, tel 674 4800, aadress: Viljandi mnt 16, Tallinn).
Arendaja on OÜ Energiasalv (kontaktisik Lembit Vali, lembit@vool.ee, 
tel 653 3960, aadress: Pirita tee 20, Tallinn).

DP eskiisi ja KSH aruandega on võimalik tutvuda 
30.04.2012– 22.05.2012:

• Jõelähtme Vallavalitsuses ja veeblilehel joelahtme.kovtp.ee
• OÜ Energiasalv veebilehel www.energiasalv.ee 
• Ramboll Eesti AS-i kontoris ja veebilehel www.ramboll.ee
• Maardu Linnavalitsuses

DP eskiisi ja KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, 
küsimusi ja vastu väiteid kuni 22.05.2012 Jõelähtme VV aadressile 
(Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa) ja e-postiga aadressidele 
teet.sibrits@joelahtme.ee (DP), või eleri.kautlenbach@mail.ee (KSH).

DP eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu toimub 22.05.2012 
algusega kell 18.00 Maardu Rahvamajas 

(aadress Karjääri 4, Maardu).

Loo aleviku üldkoosolek toimub 
9. mail kell 18.00 

Loo Kultuurikeskuse saalis.
Päevakord:

alevikuvanema ja eestseisuse valimine

Külavanema valimistest võivad osa võtta 
täis ealised külaelanikud. Külavanemaks võib valida 

külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 
18-aastane. Külavanema kandidaadiks saab esitada 

külaelaniku, kes osaleb koosolekul, kus valitakse 
külavanem.
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Toimetus ootab kaastöid 
aadressil 
ajaleht@joelahtme.ee
Reklaam aadressil 
reklaam@harjuelu.ee, 
6462214

MÜÜN 
Kojutoomisega kodused maa-
suitsu singid, vorstid jne. Saa-
daval ka värsked seakondid 
3 € – 20 kg ja sea kamar 5 € – 
10 kg. Tel.: 5359 6544.

TÖÖ
Pakume tööd C-kat. autojuht-
klienditeenindajale tööriiete- 
ja vahetusvaipade vahetajana. 
Töökoht asub Lool. Info tel. 
510 6522 või info@
kaysergrupp.ee.

Pakume tööd eramu korista-
misel Neemes. Koristatava 
pinna suurus 150 m2. Huvi 
korral helistada tel 5165054.

Müüa kartulit!
15 kg sangadega paberkott – 5€

30 kg paberkott – 10€
Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta jt.

Kojutoomine Kostivere, Loo ja Iru piirkonnas hinna sees, 
mujal kokkuleppel. 

Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!

tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine 

transport
Tel. +372 5333 4566

e-post: info@juriteed.ee www.juriteed.ee

PLEKK-KATUS pakub
• katuseplekk,
 • sileplekk,
• lisaplekid,
 • vihmaveesüsteemid.

Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind!

Tel. 506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

SWEDPANK

5. mai – Jõelähtme valla ohtlike jäätmete 
kogumisring

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail alljärgneva graafiku 
alusel:

09.00-09.15 Iru külas külaplatsil
09.30-10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil 
(kaupluse ees olev plats)
10.15-10.30 Saha külas (samas kohas on liigiti kogutud jäätmete 
kogumismahutid)
10.45-11.00 Maardu külas kütusehoidla juures platsil
11.15-11.45 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil 
(keset alevikku suure tee ääres)
12.00-12.15 Parasmäe külas bussipeatuse juures (samas kohas on 
Parasmäe küla liigiti kogutud jäätmete mahutid)
12.30-12.45 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus 
on korsten)
13.00-13.15 Jägala küla, korrusmaja juures
13.45-14.00 Haapse küla, bussipeatuse juures
14.15-14.30 Kaberneeme külas poe ees platsil (samas kohas on ka 
liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
15.00-15.15 Ihasalu küla lipuvarda juures
15.30-15.45 Neeme külas, endiste garaažide juures Wana-Kala kõrtsi 
vastas, üle tee platsil
16.15-16.30 Jõesuu küla, rippsilla juures oleval platsil
16.45-17.00 Koogi küla, poe kõrval platsil
17.05-17.20 Jõelähtme küla  Rahvamaja esine plats
17.30-17.45 Rebala küla bussipeatus
18.00-18.15 Ülgase küla, bussipeatuse platsil
18.30-18.45 Saviranna külas Väike-Saviranna väravate juures (samas 
on ka liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
19.00-19.15 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee 
Tammiku infotahvli juures)

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd

Täitematerjali, mulla, 
liiva ja killustiku müük

Tel 5650 8701


