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 Valge aja vähenemine 
ning vihmasajud ja lange-
vad lehed peaks nii jala-
käijatele kui ka auto juh-
tidele meenutama, et on 
aeg oma liikluskäitumine 
oludele vastavaks kohan-
dada. 

Hoolimata asjaolust, et jalakäija 
näeb autot juba kaugelt, siis 
kehva helkuri või selle puudu-
mise korral eristab autojuht 
jalakäijat lähitulede valgusvihus 
alles 30-40 meetri kauguselt. 
Sellest aga ei piisa reageeri-
miseks ning ohutuks möödu-
miseks. 

Lisaks tuleb arvestada, et 
autojuhti häirivad pimedas veel 

vastusõitvate autode tuled, 
kriimustused ja mustus esi klaa-
sil ning ilmastikuolud (vihm, 
udu, lumi). Sõltumata valgus-
tuse ja kõnnitee olemasolust on 
helkuri või valgusallika kasu-
tamine pimedal ajal kohustuslik 
nii väljaspool asulat kui asulas 
liigeldes. Jõelähtme valla toetu-
sel on valla vabatahtlikud orga-
ni satsioonid MTÜ Kostivere 

Küla Selts ja MTÜ Loo jaganud 
tasuta helkureid. Kõikides valla 
kooli des korraldatakse lastele 
ka vastav helkurikoolitus. 

Viimasel ajal on pimedal 
ajal sagenenud ka õnnetused 
metsloomadega. Jõelähtme val-
las on täheldatud rebaste ar-
vukuse tõusu ja samas ka liik-
lusõnnetuste arvu rebaste käi-
guradadel.

Hiljuti toimus ka üpris traa-
giliselt lõppenud liiklusõnnetus 
põdraga. Peterburi maanteel on 
lubatud liikluskiirus tava pära-
sest suurem, puuduvad aga 
aiad, mis takistaksid ootamatut 
loomade teele sattumist. Olgem 
siis tähelepanelikud ka mets-
loomade suhtes, sest nemad ju 
helkureid ei kanna. Ohutut liikle-
mist!  Priit Põldma

Pime aeg nõuab ettevaatlikkust liikluses

Vandjala külaelanikud Maris Vilipõld (vasakult), Raivo Peukel, külavanem Tiia Välk, Mare Käärik ning Krista Vilipõld istumas sel suvel valminud külaplatsil ühise laua taga. Üksmeelselt 
tuntakse uhkust juba olemasoleva üle, aga vaadatakse ka tulevikku ja mõlgutatakse mõtteid, mis võiks külaplatsile veel tulla. (vaata lk 6-7).   Martin Rits 

Suvel külaplatsi saanud Vandjala 
küla mõtleb uutele arendustele

Volikogu töömailt

Jõelähtme valla 
avaliku korra eeskiri

Muinastulede öö 
Manniva külas

AnnabRe Peterburis 

Pihlakobar Peipsi piiril 

Kostivere pesapallurid
 
Ametlikud teated 
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Talveks rege rautama
J ah, sügis ongi alanud ja tu-

ba sed tegevused suruvad 
end peale. Sügisesed põllutööd 
veel küll käivad, kuid seda 
ju ba kindla teadmisega, et 
saak vaja talve hakuks salve 
valmis seada. Kui põllumeestel 
väljendub talveks valmistumine 
saagi koristamises, siis lastel 
oma korda on vaja mõelda ja 
katsetada uusi huvialaringe. 
Erinevate huvitegevuste vahel 
valimine võib mõnel juhul 
olla tõsiseks plaaniseadmiseks 
tulevase elukutse valikul. Mida 
varem plaane seatakse ja rutem 
äratundmine saabub, seda kergem võib olla kooli lõpetamisel 
ja elukutse valikutel. Harrastuste valikut võis kergendada ka täis-
kasvanutele Loo spordihoones toimunud avatud treeningute päev. 
Valikuid said teha nii mehed kui naised, nii vanemad kui nooremad. 
Kuuldavasti jäid rahule nii korraldajad kui osalejad.
Plaane seab ka vallavalitsus. Seda küll mitte vaid üheks talveks,  
Jõelähtme valla uue arengukavaga seatakse plaane koguni aastani 
2025. Selliste pikkade ja tähtsate plaanide seadmisel saate ka teie 
oma sõna sekka öelda. Jõelähtme valla arengukava 2012-2015 on 
avalikustamisel ja igaüks võib oma ettepanekuid teha.
Teedeehitus on selleks aastaks lõppenud. Viimasel ajal on para ne-
nud nii mõnegi tee olukord ja nii mõndagi oleme plaaninud jätta 
järgmisel suvel ehitamiseks. Kui vahel ikka tundub, et mõni tee on 
jäänud väheke remontimata, siis tasuks võtta ette reis ida suunas 
Peterburi. Allakirjutanul õnnestus see teekond ette võtta oma 
transpordivahendiga ja ise roolis olles. Jah, ... pisut pärast piiriületust 
tekitas auklik asfalt läbi omaenese istmiku sellise tunde, nagu 
meil Eestimaal võis kogeda paarkümmend aastat tagasi. Ikka üks 
asfaldilapp ajab teist taga. Muljeid ansambel AnnabRe Peterburi 
reisist juba lehe veergudel pikemalt.
Talveks valmistumine käib omamoodi ka Loo koolil, kus heitmekvoodi 
rahastuse toel toimumas koolimaja soojustamine. Uue väljanägemise 
peab kool saama igal juhul mõne kuu jooksul. Loodetavasti ei jää 
ehitustööd segama kooli suurt aastapäeva. Veerandsada aastat on 
just paras aeg meenutuste ja kokkuvõtete tegemiseks, kuid miks 
mitte ka tulevikuplaanide seadmiseks. Kohtumiseni kõigi endiste, 
praeguste ja miks ka mitte tulevaste õpilastega Loo Keskkooli kokku-
tulekul.

Plaane siis seadma ja plaanipäraselt ka tegutsema . . .
Head lugemist!

Priit Põldma.

 Nüüdsest on kõigil 
huvi listel võimalik tutvuda 
Eesti omavalitsuste finants-
ter vise ja -kulutustega 
internetiaadressil 
www.riigipilv.ee. 

Tegemist on rahandus minis-
teeriumi ning majandus- ja 
kommunikatsiooniministee-
riumi eestvedamisel ning Elioni 
kaasabil valminud teadaolevalt 
maailmas esimese omataolise 
pilveteenuse pilootprojektiga, 
mille eesmärk on tuua riik ko-
dani kule lähemale ja muuta 
kohaliku tasandi juhtimine 
kogu riigis läbipaistvamaks.

Kättesaadav kõigile
“Kuigi vastavalt Eestis keh-

tivatele seadustele on erinevad 
riigi andmekogud olnud huvi-
listele kättesaadavad ka varem, 
on nendega tutvumine olnud 
siiski sedavõrd tülikas ja aega-
nõudev, et seda on ette võetud 
vaid väga konkreetsete töiste 
vajaduste puhul,” selgitas And-
rus Jõgi rahandusministeeriumi 
kohalike omavalitsuste finants-
juhtimise osakonnast. “Et muu-
ta andmed mugavalt kätte-
saadavaks kõigile kodanikele, 
olemegi koostöös Elioniga loo-
nud virtuaalserveri põhise la-
henduse ehk tõstnud kõik oma-

valitsuste finantsandmed pilve, 
kust igaüks saab neid nüüd 
oma korda vaadata, alla laadida, 
võrrelda ja analüüsida.” 

Elioni arendusjuht Enn Saar 
märkis, et seda teenust luues 
pidas Elion silmas seda, et and-
med oleksid tõesti lihtsalt ja 
kiirelt kättesaadavad ja kasu-
tatavad. “Ja kuna andmed asu-
vad nö pilves, saab neile ühe-
korraga ligi väga suur hulk ini-
mesi, sõltumata ajast ja nen de 
asukohast. Väga oluline aspekt, 
millele teenust arendades tähe-
le panu pöörasime oli ka see, et 
sinna saaksid kolmandad osa-
pooled oma rakendusi juurde 
luua ning teenus vastaks tule-
vikuvajadustele, võimaldades 
näiteks hankida andmeid kor-
raga paljudest erinevatest riik-
likest andmebaasidest,” lisas 
Saar.

Arenev riigihaldus
Majandus- ja kommunikat-

siooniministeeriumi nõuniku 
Andrus Aaslaiu sõnul on pilve-
põhised teenused väga suur 
samm edasi IT-riigi arendamisel. 
“Kuigi teised riigid on meile 
e-rii gi arendamises tõsiselt kuk-
lasse hingama asunud, on just 
pilvepõhised inforakendused 
need, mis võimaldavad praegu 
luua täiesti uue kvaliteedi,” 
märkis ta. “Meie andmeil pole 
veel mitte ükski teine riik selli-

ses mahus ja tasemel oma kõigi 
omavalitsuste rahalist seisu ja 
kulusid avalikult nähtavaks ja 
analüüsitavaks muuta suutnud. 
Tahaks loota, et tegu on riigi 
e-teenuste virgumisega ka laie-
mas plaanis.”

Aaslaiu sõnul ootab riik, et 
loodud baasfunktsionaalsusega 
pilverakenduste külge hakkak-
sid aktiivsed kodanikud looma 
ka oma mugavuslahendusi ja 
võtaksid osa riigihalduse aren-
gust kodanikuinitsiatiivi korras 
enda kanda. Esimene selline 
lahendus on juba olemas. Elioni 
pilverakenduse edasiarendus 

nimega LEO (Läbipaistav Eesti 
Omavalitsus) on juba tänasest 
kättesaadav aadressil www.juh-
timisinfo.ee ja selle on tootnud 
Infovara OÜ. 

Infovara juhatuse esimehe 
Maigi Peeduli sõnul on te gu nn 
kommertslahendusega, mis 
jääb esmakokkulepete alu sel 
kõigile tasuta kättesaada vaks 
vähemasti 2012. aasta lõ pu ni. 
“Tegu on mugavus tee nu sega, 
mis on ehitatud Elioni raken-
duse külge ja mis oma kasutus-
mugavuselt on veelgi kasutaja-
sõbralikum,” märkis Peeduli.

Priit Põldma

Jälgi Eesti omavalitsuste tervist internetis

 Jõelähtme vallavolikogu 
7. koos seisu 38. istungil 
30.08.2012

• Arvamus Jägala II geoloo-
gilise uuringu loa taotluse koh-
ta. Vallavolikogu ei olnud nõus 
geoloogilise uuringu loa väljas-
tamisega Jägala II uuringuruumi 
Tammiku katastriüksusel.

• Jõelähtme valla Uusküla 
külas pump-hüdroakumu lat-
sioon elektrijaama detail pla nee-
ringu edasine menetlus. Otsus-
tati korraldada Jõelähtme valla-
volikogu 01.07.2010 otsusega nr 
82 algatatud “Jõelähtme valla 
Uusküla külas pump-hüdro-
akumulatsioon elektrijaama 
detailplaneeringu koostamise, 
lähteülesande kinnitamise ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine” detail-
planeeringu edasine seaduse-
kohane menetlus. Tulla MTÜ 
Saviranna taotluse ja KOKS § 32 
kohase algatuse otsustamise 
juurde tagasi pärast detail pla-
neeringu avaliku väljapaneku 
tulemuste selgumist.

• Loa andmine vahendite 
kasutamiseks reservfondist. Lu-
bati Jõelähtme vallavalitsusel 
eraldada reservfondist täien da-
vaid vahendeid valla asutustele 
elektri- ja küttekulude katteks 
summas kuni 54 040 eurot. 

• Jõelähtme valla 2012. aasta 
1. lisaeelarve ja eelarve muut-
mine (1. lugemine). Määrati 
ette panekute esitamise tähtaeg 
ning suunati 2. lugemisele.

• Jõelähtme valla avaliku kor-
ra eeskiri. Ülevaade muuda-
tustest eraldi artiklina lk 3.

• Loa taotlemine lepingu 
sõlmimiseks. Volitati Jõelähtme 
vallavalitsust sõlmima mitte-
tulundusühinguga Perede ja 
laste nõuandekeskus sotsiaal-

teenuste osutamise lepingut 
tähtajaga kuni 31.10.2013 ning 
anda nõusolek lepingu täit mi-
sega kaasnevate kulude kat-
miseks.

• Jõelähtme vallavolikogu 
24. aprilli 2001 määruse nr 12 
“Veevarustuse ja heitvee ära-
juhti mise teenuse hinna regu-
leerimise korra kinnitamine” 
kehtetuks tunnistamine. Mää-
rus tunnistati kehtetuks, kuna 
senise määruse küsimusi regu-
leerib nüüdseks ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seadus, mille 
kohaselt kehtestab veeteenuse 
hinna vee-ettevõtja ja avali kus-
tab selle vähemalt 30 päeva 
enne hinna kehtima hakka-
mist.

• Ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni kasutamise eeskiri. 
Volikogu kehtestas uue eeskirja, 
mis reguleerib suhteid vee va-
rustuse ja reovee ärajuhtimise 
teenuseid osutava ettevõtja 
ning ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga liitunud veekasu ta-
jate vahel Jõelähtme valla terri-
tooriumil.

• Iru küla Nurmevälja detail-
planeeringu kehtes tamine. Keh-
testati Iru küla Nurmevälja de-
tail planeering. Planeeringuala 
paikneb Pirita jõe ja Iru elektri-
jaama vahelisel alal, planee-
ritava ala suurus on ca 3,98 ha. 
Detailplaneeringuga kavan da-
takse valla üldplanee rin gu-
kohase maakasutuse juhtots-
tarbe muutmist eesmärgiga 
planeerida varem kavandatud 
elamuala asemele logistika kes-
kus. Selleks tehakse ettepanek 
moodustada ärimaa sihtots-
tarbega maaüksus.

• Munitsipaalmaa võõran-
damine (Loo alevik Ilumäe tee 
18), otsustati võõrandada kin-
nistu Ilumäe tee 18 OÜle Loo 
Vesi.

• Kostivere Põhikooli ja mul-
ti funktsionaalse kogu kon na-
keskuse säilitamise tagamine. 
Kinnitati ja tagati projekti “Kosti-
vere Põhikooli rekonstru eeri-
mine ja multifunktsionaalse 
kogukonnakeskuse ehitus” tule-
musena loodud või soetatud 
vara säilimine ja avalik kasutus 
taotluses ning taotluse rahulda-
mise otsuses toodud eesmärki-
del ja tingimustel projekti kestel 
ja viie aasta jooksul alates pro-
jekti lõppemisest.

• Kahju hüvitamine ja kingi-
tuse omandamine. Volikogu ot-
sustas maksta Andrus Sepp´ale 
2689 eurot kahjuhüvitist Jõe-
lähtme valla poolt Andrus 
Sepp´a omandisse kuuluval 
Onni I kinnistul (registriosa nr 
9192702) õigusliku aluseta püs-
titatud tänavavalgustuse ehi-
tamise eest alljärgnevatel tin-
gimustel:

1. Andrus Sepp loobub 
maks tavast hüvitisest Loo Kesk-
kooli võimla ehitamise kulude 
katteks olukorras, kus Jõelähtme 
vald alustab nimetatud võimla 
ehitamist viie kalendriaasta 
jook sul käesoleva otsuse vastu-
võtmise hetkest alates;

2. Kahjuhüvitis kuulub kogu-
summas väljamaksmisele hilje-
malt viie kalendriaasta pärast 
alates käesoleva otsuse vastu-
võtmisest, kui Jõelähtme vald 
pole nimetatud tähtaja jooksul 
alustanud Loo Keskkooli võimla 
ehitamist asukohaga Loo Kesk-
kooli kinnistul.

Volikogu otsustas oman-
dada kingina (tasuta) Andrus 
Sepp´alt Onni I nimelisse kin-
nistu (registriosa nr 9192702)  
koosseisu kuuluv katastriüksus 
koha-aadressiga Liivakandi tee 
lõik 1 (katastritunnus: 24504:
003:0941, pindalaga 360 m2, siht-
otstarbega transpordimaa).

• Riigivara munitsipaal-
oman disse taotlemine. Otsus-
tati taotleda riigivara (hoones-
tatud kinnistu) asukohaga Jõe-
lähtme vald, Neeme küla, Män-
ni mäe tee 10 tasuta võõran-
damist Jõelähtme valla oman-
disse Neeme lastead-algkooli 
arendamiseks.

• Teemaplaneeringu “Veel-
datud loodusliku maagaasi ter-
minali asukoha valimine” ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine. Algatati 
Jõelähtme valla territooriumi 
osal kehtiva Jõelähtme valla 
üldplaneeringu täpsustamiseks 
ja täiendamiseks teema pla nee-
ringu “Veeldatud loodusliku 
maagaasi terminali asukoha 
valimine” koostamine.

• Loa taotlemine sotsiaal-
maa sihtotstarbega maa võõran-
damiseks. Volikogu otsustas 
nõustuda ja esitada taotluse 
keskkonnaministrile Jõelähtme 
valla munitsipaalomandis oleva 
Jägala-Joa külas asuva Jägala-
Joa puhkekompleksi maaüksuse 
omandiõiguse, koos sellel asuva 
puhke-ja spordikompleksi ülal-
pidamise kohustuse üle and mi-
sega Jõelähtme valla ainu oman-
dis olevale OÜ-le Jõelähtme 
Vara haldus.

• Vastus volikogu liikme 
Mai do Pajo poolt 28.06.2012 üle 
an tud arupärimisele. Maido 
Pajo palus lükata antud küsi-
muse arutelu edasi ja panna 
järgmise volikogu istungi päeva-
korda.

• Vallavanema informat-
sioon. Vallavanem andis voli-
kogu liikmetele informatsiooni 
koolide valmisolekust algavaks 
õppeaastaks ja ehitustöödest 
valla objektidel.

Ülevaate koostas
Priit Põldma

Volikogu töömailt

Kontrolli passi ja ID-kaardi 
kehtivusaega!

 Politsei- ja piirivalveamet soovitavad kontrollida passi ja 
ID-kaardi kehtivusaega. Kuna uute dokumentide väljas-
tamine on taasiseseisvunud Eestis toimunud lainetena, siis 
aeguvad nad samuti suures osas samaaegselt. 
Käesoleval aastal langeb ajaliselt kokku nii viie- kui ka kümne-
aastase kehtivusajaga dokumentide aegumine. See teeb kokku ligi 
pool miljonit passi ja ID-kaarti. 2013. aastal suureneb doku-
menditaotluste arv veelgi ning hakkab taas langema alates 2014. 
aastast. 

2012. aastal aegub korraga ca pool miljonit passi ja ID-kaarti. 
Seoses sellega on praegu PPA teenindussaalides järjekorrad 
tavapärasest tunduvalt pikemad, ulatudes Tallinnas kohati kahe-
kolme tunnini. 

Politsei- ja piirivalveamet soovitavad isiku dokumentide 
uuendamisele mõelda varakult enne välisreisi või tähtsat isiku-
tuvastamist vajavat tehingut. Pass ei ole Eestis kohustuslik 
dokument! Passi on Eesti kodanikul tarvis vaid Euroopa Liidust 
väljapoole reisides, kõik muud toimingud saab edukalt ära teha 
ID-kaardiga (ka ELi siseselt reisida). 

Iga inimene saab ise hinnata ja valida, kas plaanib külastada 
mõnda kaugemat välisriiki ja peab passi taotlemist vajalikuks või 
mitte. Infot sellest, kuidas dokumenti võimalikult mugavalt taotleda 
ja pikka järjekorras ootamist vältida vaata www.politsei.ee

Priit Põldma

Muuhulgas saab riigipilve keskkonnas tutvuda näi-
teks Jõelähtme vallavalitsuse kuludega 2011 aastal:

• Gümnaasiumid: 1073, 53 EUR
• Eelharidus – lasteaiad: 1050,17 EUR
• Valla- ja linnavalitsus: 997,55 EUR
• Põhikoolid: 382,51 EUR
• Muu haridus, sh hariduse haldus: 349,45 EUR
• Maanteeremont: 321,65 EUR
• Rahva- ja kultuurimajad: 312,15 EUR
• Õpilasveo eriliinid: 194,05 EUR
• Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse: 

   187,43 EUR
• Veevarustus: 179,87 EUR
• Valitsussektori võla teenindamine: 140,69 EUR
• Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus: 
  119,44 EUR

Vt. veel www.riigipilv.ee
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 Teadlased on inimest 
ehk Homo Sapiensi nime-
tanud üheks kõige rahul-
olematumaks elusolendiks 
maakeral. Erinevalt teistest 
imetajatest ei piirdu ini-
mese tegevused vaid söögi-
vajaduste rahuldamise  ja 
järeltuleva põlve eest 
hoolitsemisega. 
Priit Põldma

Meile on vaja märksa enamat: 
mugavust, kiirust, informee-
ritust jne. Kiire harjumine saa-
vutatu ja tehtuga on meie loo-
musele omane ja ehk juba harju-
mus päranegi. Harjutud on en-
dale võtma üha uusi eesmärke, 
mille saavutamine peaks toi-
muma üha suureneva kiirusega. 
Ees märkide seadmise paljusus 
eristabki meid muust ümbrit-
sevast loodusest.

Jõelähtme vallavalitsus on 
asunud koostama uut arengu-
kava aastateks 2012-2015. Aren-
gu kava peamine erinevus eel-
nevaga võrreldes on asjaolu, et 
vastavalt kehtivale finants juh-

timise seadusele peavad kõik 
vallad arengukavas võetud üles-
anded kirjeldama täpselt lahti 
ka rahaliselt. 

Septembri volikogus esitleti 
Jõelähtme eelarvestrateegiat 
aastateks 2012-2015. Taoline 
kahe dokumendi omavaheline 
sidumine peaks ideaalis välis-
tama nö. utoopiliste ja vallale 
ülejõukäivate investeeringute 
kirjutamise arengukavasse. Pa-
raku selliseid maksi malist likke 
plaane olid senini täis kõigi 
Eesti omavalitsuste arengu-
kavad.

Arengukava koostamist alus-
tati kevadel mitmete fookus-
gruppide seminaridega. Erine-
vas vormis kohtumised toimu-
sid nii külavanemate, ette võt-
jate, vabaühenduste, seenioride, 
noorte perede kui ka hariduse- 
ja kultuurijuhtide osavõtul. 
Kohtumistel analüüsiti kehtivat 
arengukava ja võimalusi kor-
raldada olulisi tegevusi pare-
mini. Jõelähtme valla tuleviku-
nägemuseks ehk visiooniks 
on:

"Aastal 2025 on Jõelähtme 
vald parima elukeskkonnaga 
Tallinna lähedane vald, mida 
ise loomustab tasakaalustatud 

ja jätkusuutlik areng läbi: puhta 
looduse, hea maine, rahvastiku 
tasakaaluka juurdekasvu ja 
kaasaegse infrastruktuuri."

Need neli märgusõna on 
iseloomustanud meid enne ja 
peaksid jääma iseloomustama 
ka tulevikus teistest valdadest. 
Jõelähtme vald eristub kindlalt 
teistest nn. kuldse ringi valda-
dest ehk Tallinnaga piirnevatest 
naabervaldadest selle poolest, 
et sellist kiiret arengut elamu-
ehituse ja ettevõtluse näol nagu 
Rae ja Viimsi vallas, pole toimu-
nud. 

Tänu Rebala muinsuskaitse-
alale on siin areng olnud tasa-
kaalustatud ja puhast loodust 
suudetakse ka tulevikus säili-
tada. Jõelähtme vald võib tule-
vikus saada Tallinnale kõige 
lähedalasuvamaks maapiir kon-
naks, kus on võimalik edendada 
turismi ja kujundada erinevaid 
rekreatsiooni võimalusi.

Arenguideede pinge reas ta-
miseks hinnati investeerimis- ja 
tegevusideid erinevate kritee-
riumite lõikes:

• Arendusidee realisee ri-
mise mõju elukeskkonna atrak-
tiivsusele.

• Arendusidee realiseerimi-

sest kasu saava sihtgrupi suu-
rus.

• Arendusidee teostatavus 
(realistlikkus).

• Arendusidee realiseeri mi-
se mõju kogukonna sidususele.

• Arendusidee realisee ri mi-
se majanduslik mõju vallale.

Kolmanda sektori algatused 
on arengukavas eraldi tabelites. 
Nende tegevusi on arengukavas 
kirjeldatud selleks, et toetuste 
taotlemisel oleks võimalik tugi-
neda arengukavale. Initsiatiiv 
nende elluviimiseks tuleb kol-
man da sektori ja erasektori 
organisatsioonidelt.

Ajalehe ilmumise hetkel on 
vallavolikogu esialgse varian-
diga tutvunud ja arengukava on 
suunatud avalikule väljapane-
kule. Arengukavaga on võimalik 
tutvuda kolme nädala jooksul 
kõigis valla raamatukogudes ja 
elektrooniliselt aadressil www.
joelahtme.ee. 

Kõik arengukava puudu-
tavad märkused palume saata 
kirjalikult paberkandjal Jõe-
lähtme vallavalitsusse aadressil 
Postijaama tee 7, Jõelähtme 
küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 
74 202 või elektroonselt aad-
ressil kantselei@joelahtme.ee.

Arengukava – kava arenedaTeeremont Lool jätkub ka 
järgmisel suvel

 Septembri lõpuks on Loo tee uuenenud variant val mis ja 
liiklusskeem Peter buri teelt Loole sõitjate jaoks pisut 
muutunud. Loo tee ja raudtee vahelise ala (Nehatu lauda) 
planeering kehtestati septembris Jõelähtme vallavolikogu 
poolt. 

Planeeringu elluviimisel moo dus tatakse nimetatud terri too riumile 
43 uut krunti, millest 28 on hoonestatud. Uuele tehno pargile 
sujuva ligipääsu taga miseks Loo teelt ehitati arendaja rahastusel 
lisaks ka üks ring ristmik. Loo tee sõidutee osa renoveeriti täielikult, 
rekonst rueeriti veel tänavavalgustus ning osaliselt uuendati ka ole-
masolev kergtee.

Muudetud on ka Loo tee-Saha tee-Vibeliku tee ristmiku 
liiklusskeemi liiklejatele lihtsa mini arusaadavamaks. Senise kol me-
harulise ristmiku asemel on Vibeliku tee väljasõit muudetud 
tavapäraseks T-kujuliseks ristmi kuks. Mitmed ülekäigurajad said 
uue tähistuse ja lisa val gustuse.

Vibeliku tee remont jätkub järgmisel aastal koos kergliiklus tee 
rajamisega. Maanteeameti tellimusel remonditakse lõik Vibeliku/
Saha ristmikust kuni Spordi tee ristmikuni ja Ilumäel Lagedi/
Kostivere ristmikust kuni Lagedi keskuseni riigi maanteeks olev 
sõidutee. 

Jõelähtme valla eestvõtmisel ja EAS toetusel rajatakse Loo-
Lagedi sõidutee kõrvale ka kerg liiklustee. Kergliiklustee saab 
paiknema Kase ja Pärna tänava poolsel küljel (Pirita jõe pool). 
Täpsemad ehitusajad selguvad kevadel 2013. aastal pärast 
riigihanke läbiviimist.

Priit Põldma

 Augustikuisel volikogul kinnitati uus Jõelähtme valla 
avaliku korra eeskiri ja tunnistati kehtetuks Jõelähtme 
vallavolikogu 26.11.2002. aasta mää ru sega nr 2 kehtes-
tatud “Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri, heakorra- ja 
kaevetööde eeskiri ning koerte ja kasside pidamise eeskiri” 
alajaotusena keh testatud “Avaliku korra eeskiri”. 

Uue eeskirjaga täpsustati ava liku ürituse loa taotlemise korda ja 
sätestati juhud, mil avaliku ürituse luba pole tarvis välja anda. 
Samuti muudeti avaliku ürituse loa taotlusvormi.

Muudetud on sätteid “ava likul üritusel ilutulestiku korral-
damine”, mis viitab lõhke ma terjaliseadusele, milles sisal duvad 
rangemad nõuded kate gooriate III ja IV pürotehnilise tootega 
ilutulestiku korralda miseks.

Avaliku ürituse korraldamise loa menetlemiseks sätestati 
kümme päeva tähtajaks, mille jooksul vallavalitsus peab otsus tama 
avaliku ürituse korral da miseks loa andmise. Lõige 2 kohustab 
vallavalitsust teavi tama loa taotlejat loa andmisest või sellest 
keeldumisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest 
keeldumise otsuse tegemisest.

Vastavalt eelnõu para grah vile 12 “karistamise alus” karis tatakse 
avaliku korra eeskirja nõuete rikkumise eest karistus seadustiku 
§ 262 alusel. Vas tavalt karistusseadustiku § 262 sätestatule 
karistatakse füüsilist isikut avaliku korra eeskirja nõuete rikkumise 
või koormise täitmata jätmise eest raha trah viga kuni sada 
trahviühikut või arestiga. Eelnõu vastu võtmise ajal on trahviühiku 
määr neli eurot. Eelnõu kehtestamine valla trahvirahade laekumist 
oluliselt ei mõjuta. 

Eelnõu on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis on 
omakorda kooskõlas Euroo pa Liidu õigusega. 

Ülevaate koostas
Priit Põldma

Uus Jõe lähtme valla 
avaliku korra eeskiri

Muudetud on Loo tee-Saha tee-Vibeliku tee ristmikku. Senise kolme -
harulise ristmiku asemel on Vibeliku tee väljasõit muudetud tava -
päraseks T-kujuliseks ristmikuks.  Priit Põldma

Taaratagastuse opereerimisega tegelev ettevõte Moya koostöös 
Saha tänava Comarketiga korraldasid ümber panditaara vastuvõtu. 

Nimelt mehitati tagastuskoht operaatorettevõtte poolt oma 
töötajatega, mille tulemusel saab kaupluse personal keskenduda 
müügiga seotud tegevustele ja teiselt poolt on tagatud taarapunkti 
tõrgeteta töö. 

“Meie eesmärgiks on tagada Saha tänava taarapunktis sujuv ja 
kliendisõbralik pakendite vastuvõtukorraldus. Oleme püstitanud 
endale eesmärgi olla alati avatud ja puhas. Ootame kliente leidma 
meid Comarketi taga asuvast parklast, kuhu on ka hea autoga 
parkida,” ütles Moya tegevjuht Tarmo Koreinik. Taarapunkt on 
avatud 08.00 – 22.00.  Priit Põldma

Taaratagastus Loo aleviku Comarketis tehti kliendisõbralikumaks

 25. augusti tuulevaiksel 
õhtul lõõmasid ümber 
Ihasalu lahe taas lõkked. 
Rannarahval oli suve lõpu 
pidu – Muinastulede öö.
Küllike Liivak

Manniva küla Kaasiku talus 
mereäärse järsaku serval süü-
dati märgutuli kümnendat kor-
da. Esimene lõke sündis info-
killust, mis jutustas iidsest 
kombest augusti viimasel õhtul 
veeääres tuld teha ja mälestada 
merele jäänud hingi. 

Värskelt oli ka kuuldud ju-
tustust Kaasiku talu noor pere-
naisest, kes 1944. aasta sügisel 
vapralt kahe väikse lapsega 
paati astus ja vabaduse poole 
sõudis. Kahjuks rohkem teateid 
neist ei ole.

Muinastulede öö tähista-
mine on muutunud viimastel 
aastatel Läänemere rahavaste 
ühisürituseks. Nii sündis mõte, 
korraldada lõkkeõhtu kogu küla-
rahvale. Siimu talu karja maal, 
Ihasalu lahe äärse järsaku serval 
on suurepärase vaatega koht, 
kus vastaskalda (Ihasalu ja Nee-
me) märgutuled hästi näha. 

Eelmisel aastal oli esimene 
arglik katse ja kuna osalejatele 
väga meeldis, siis tänavu sai 
plaani peetud varakult ja ühiselt 
suurepärane üritus korraldatud. 
Teesu talu peremees üllatas 
kõiki ja pakkus välja, et kor-
raldame seekord simmani. 
Tema poolt ansambel ja ka 
suurem osa lõkkepuid. Sootalu 
peremehe poolt suur telk, 
juhuks kui hea ilma tellimus ei 
täitu. Raja talu peremees ehitas 
WC. Manniva külaselts lisas 
ühislauale nõud ja maiust. Iga 
peoline võttis midagi kaasa.

Õhtu oli lummav. Küla-

rahvas sai kokku, aeti vigurjuttu 
ja tantsiti. Ansambel ExPert 
“tabas nooti” ja lõi suurepära -
se meeleolu. Meenutati lahku-
nuid ja signaliseeriti tasku-
lampidega vastaskalda lõkke-
listega.

Varasematel aastatel on üle 
lahe paistnud alati suur ja uhke 
Neeme lõke, loodame et see-
aasta vastasime oma märgu-
tulega väärikalt.

Manniva Muinastulede öö 
õhtu oli tõestuseks, et on vaid 
kättevõtmise ja tahtmise 
küsimus, et korraldada tore ja 
meeldejääv ühisolemine.

Muinastulede öö Manniva külas

Muinastulede öö Manniva külas oli tänavu suurejooneline ja meeleolukas. Lisaks muule meelelahutusele mängis muusikat ansambel ExPert, kohale 
tulnud said lüüa tantsugi.   2x Erakogu



 Kevadel, kui päike juba 
kõrgemalt käima ja hooaja 
saba paistma hakkas, tekkis 
meie laulukollektiivil inno-
vaatiline idee võtta millalgi 
sügisel ette laulureis lähi-
masse suurlinna Peterburi. 
Ester Põldma

Mõte tundus niivõrd tore, et 
asusime kohe asja kallale. Priidu 
entusiastlikul eestvõtmisel ja 
valla kultuurijuhi Elle abiga oli 
varsti selge, et idee on täiesti 
teostatav ja esinemiskuupäev 
saigi kindlaks määratud – 
8. september.

Läksime suvepuhkusele 
teadmisega, et 11. esinemis-
hooaja avame pidulikult Peter-
buri Jaani kirikus. Aeg möödub 
kiiresti nagu ikka ja augusti lõpp 

tuli peaaegu sama ootamatult 
kui talv Eestimaale – see tähen-
das, et viisadega läks ülikiireks, 
aga hea tahtmise korral pole 
miski võimatu. Tõestasime 
endale, et kaks korda päevas 
linna ühte punkti kaheksa ühe 
eesmärgi nimel tegutsevat ini-
mest kokku saada pole mingi 
kunst. 

Pikk teekond
Septembrikuu kuuenda päe-

va hommikul oligi kogu kamp 
ennast riburada pidi Renault 
bussi pakkinud ja sõit Peetri-
linna võis alata. Pärast tundide-
pikkust ootamist Narva piiri-
punkti ootealal kogesime, et 
heade kaaslastega möödub aeg 
lennates ja juttu jätkub kaue-
maks. Ansamblijuht Erki kanna-
tus viimaks siiski katkes ja 
konstruktiivse sekkumisega tši-
novnikute igapäevaellu suut-

sime viimaks pärast seitsme-
tunnist ootamist Eesti seljataha 
jätta ja siirduda Venemaa ava-
rustesse. 

Avarusega on lood siiski 
kehvasti, sest esiteks varjab 
vaatevälja lõputu karuputkede 
allee ja teiseks hakkab maad 
võtma pimedus. Samuti saab 
istmik lisaks päevasele istumis-
maratonile oma osa: ristivaod 
sõiduteel ei taha kuidagi lõp-
peda ja viidanumbrid Peter-
burini vähenevad hirm aeg la-
selt. 

Viimaks hakkavad suurlinna 
tuled siiski paistma ja väikesele 
kohustuslikule eksiprogram-
mile ning vihmale vaatamata 
leiame lõpuks Peterburi süda-
linnast Dekabristide tänavalt 
imearmsa valgustatud kiriku-
maja, kuhu Aivar Mäe eest-
vedamisel kõigi ja kõige kiuste 
on loodud võimalus hoida ja 

luua osakest Eesti kultuurist ja 
olemisest selles uhkes maailma-
linnas.

Tundmatu kollektiiv 
Eestist

Et tund juba üsna hiline, siis 
sätime end sisse kirik-kont ser-
dimaja hotellipoole mugavates 
tubades ja vajume üsna pea 
sügavasse unne, sest järgmisel 
päeval tuleb anda täispikk kont-
sert sellesama maja helevalges 
saalis.

Hommikul särab taevas päi-
ke ning pärast hommikusööki 
ja pisikest jalutuskäiku lähi-
ümbruses, kus kuulus Maria 
teater, mis peagi saab gigantse 
kuldse uue majapoole ja roh-
kesti kanaleid ning kuldselt 
sillerdavaid kirikukupleid, ole-
me oma kodumajas tagasi ja 
alustame prooviga.

Kontserdisaali akustika on 

ülihea – laulda on lausa lust ja 
pisike ärevus, mis enne esine-
mist ikka kipub tulema, saab 
ületatud. Esinemiskostüümides 
lavaleminekut oodates arutleme 
omavahel, kas mõlemad pealt-
vaatajad on kohal – eks kodused 
üle-eestilised luureandmed ju 
selles suhtes meid olid hoia-
tanud… Saalis oli aga meie 
rõõmsaks üllatuseks oluliselt 
rohkem inimesi, kes laupäe-
vasest imeilusast pärastlõunast 
hoolimata olid otsustanud tulla 
kuulama nende jaoks tund-
matut kollektiivi Eestist. 

Elamused linnast
Pireti vaimukad teema ko-

hased laulututvustused loovad 
saalis kohe rõõmsa elevuse. Sel-
lele lisaks veel paar venekeelset 
laulu ning maailmalinna kont-
serdikülastajate südamed on 
võidetud. Pärast kontserti tuleb 
nii mõnelegi saalisviibijale sel-
gitada, kuidas Eestis olukord ja 
viidata ka sellele, et peagi astub 
samas saalis üles Eesti 
laulukultuuri üks tippe – Eesti 
Rahvusmeeskoor. Selgub, et 
tulihingelisematel kontserdi-
huvilistel on piletid juba ole-
maski. 

Kontsert antud, panime bus-
sile hääled sisse ja sõitsime 
avastama Peterburi linna kogu 
tema ilus. Meie mehed avas-
tavad kohe endas sõdalashinge 
ja leiavad, et kõige olulisem 
vaatamisväärsus on kindlasti 
ristleja Aurora. Neeva-äärsed 
tiirutamised viimaks meid selle 
halli metallkolaka juurde vii-
vadki, aga jõuame enne silmata 
ka imekauneid arhitektuuripärle 
alates Talvepaleest ja Iisaku 
katedraalist kuni tundmatute 
restaureeritud majade-kiriku-
teni. Öine sillavaatemäng oli 
elamus omaette – seista sadade 
inimestega külg külje kõrval 
Neeva kalda ja Talvepalee vahel 
ja vaadata tuledesäras silda 
taevasse pooldumas. Võimas!

Tagasi kodus
Pühapäeva hommikul ter-

vitab meid särav päike ja seega 
on üsna kohe otsustatud, et 
veedame vähemalt hommiku-
pooliku imekaunis Peterhofi 
mõisas ja selle lähiümbruses. 
Piinlikult hästi hooldatud ilu-
aed, mere poole kulgev pursk-
kaevukaskaad ja päikeses kiis-
kavad kullast kujud, ajastu-
truudes kostüümides muusikud 
pargiteel – see on vaid väike 
killuke muljetest, mille Peter-
hofist koju kaasa võtame. 

Pärast käiku Lomonossovi 
linna söögikohas, mis klišeedest 
kubisevale sisekujundusele end 
siiski restoraniks peab ning üle 
tunni aja sööki oodata laseb, 
viib tee meid tagasi Ivan go-
rodi. 

Igasuguste piirijamade kar-
tuses jääb seekord kahjuks 
külas tamata Kroonlinn, kuhu 
Nõu kogude ajal tavainimesele 
pää su polnud ja oleks seetõttu 
kindlasti väga põnev. Ent vastu 
ootusi saame probleemideta 
üle piiri ja oleme kõigi nelja rat-
taga taas koduse Eestimaa 
pinnal.

Urmas roolib AnnabRe väsi-
nud, ent muljetest tulvil selts-
konna kodudesse ja selleks kor-
raks võime kõik – Kaja, Silja, 
Piret, Ester, Priit, Erki, Uku ja 
Urmas –  olla rahul ja õnnelikud, 
et üksteise jaoks alati olemas 
oleme ja koos muusikast rõõmu 
tunneme. 
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Jõelähtme rahvamaja vokaalansambel AnnabRe laulukollektiiv avas oma 11. esinemishooaja kontserdiga Peterburi Jaani kiriku.   Priit Põldma

AnnabRe andis Peterburis kontserdi Eesti otsib 
taaskord 
noori häid 
eeskujusid!

 Juba viiendat aastat jär-
jest kuulutavad Eesti noor-
teühendused välja konkursi 
“Hea Eeskuju”, millega 
otsitakse koolinoori, kelle 
pealehakkamine, sihikindel 
töö ja võime kaasa haarata 
teisi, on muutnud kodu-
kanti ja elukeskkonda 
paremaks.

Esitatud kandidaatidest kirju-
tatud lugusid hindab žürii Ene 
Ergma juhtimisel ning paljude 
noorteorganisatsioonide ning 
ühiskonnategelaste osavõtul. 
15 lõppvooru pääsenud kandi-
daati tunnustab Tallink reisiga 
põhjanaabrite juurde Rootsi. 
Parimate kandidaatide esitajaid 
premeerib Viru keskus kinke-
kaartidega 500 euro väär tuses. 
Stipendiumi 1300 eurot pa neb 
välja Stockmann.

2011 võit Järvamaale
Hea Eeskuju 2011 konkursi 

võitis Järvamaa poiss Erki Vella-
ma. “Erki on poiss, keda vaa-
dates tekib küsimus, kas tema 
päevades on ikka sama palju 
tunde kui teistel temaealistel? 
Seda sellepärast, et ta lihtsalt 
jõuab teha palju rohkem kui 
mõni teine,” kirjutas Väätsa 
Põhikooli huvijuht Evelin 
Puntso. 

Erki initsiatiivil said tema 
kodukandi noored endale skate-
pargi. Taoline vabaaja veetmise 
võimalus oli ainulaadne kogu 
Järvamaal, sest toona ei olnud 
Paide linna noortel ekstreem-
spordiharrastajatel oma harju-
tamiskohta. Erki sõnul on kõige 
olulisem öelda “aitäh”, sest see 
viib kõige rohkem edasi: “Sellist 
tunnustust on vaja, sest Hea 
Eeskuju ja teiste sarnaste tiitlite 
kaudu tänatakse neid, kes aita-
vad nõrgemaid või teevad teis-
tele head omakasu püüdma-
tult. 

Esita oma kandidaat!
Hea Eeskuju kandidaate 

saavad esitada kõik inimesed, 
kes usuvad, et kandidaadi 
tublid teod oma kogukonna 
heaks vääriksid tunnustust. Kan-
di daatide esitamiseks on vaja 
saata tema lugu ning põhjused, 
miks on just see noor tiitlit 
väärt, Hea Eeskuju žüriile. Seda 
saab teha aadressil: www.noorte-
konverents.ee/eeskuju.

Kandidaate saab esitada 
kuni 31. oktoobrini. Tänu sünd-
muse auhinnagala toimub noor-
te konverentsi Lahe Koolipäev 
raames 20. novembril rahvus-
ooperis Estonia.

Heaks Eeskujuks võib saada 
igaüks, kes on hakkama saanud 
omapärase ja eeskujuliku teoga, 
on vastutustundlik, hooliv ning 
õpib 7.-12. klassis või kutse-
keskkoolis.

Hea Eeskuju on viiendat 
aastat toimuv kõige laia põh-
jalisem silmapaistvate kooli-
õpilaste tunnustamissündmus. 
2011. aastal esitati konkursile 
ligi 100 lugu. Lugusid esitati 
isegi värsi- ja proosavormis 
ning noortest, kes avastavad 
uusi loomaliike kuni õpilasteni, 
kes varahommikul laudas lehmi 
ja lambaid söödavad.



 Kultuurikeskuse suvised 
tegemised lõpetas augusti-
kuu viimasel neljapäeval 
imeilus salongiõhtu “Suve-
öö valgus.” Et ilm ilus oleks, 
hoidsime korraldajatega 
pöidlaid juba varakult ning 
kõigi rõõmuks hakkaski 
hommikul päike paistma. 

Kadri Lepik,
Loo kultuurikeskuse kunstiline juht

Õhtul andsid soojust ja valgust 
ka kõikjale paigutatud küünlad, 
mis aitasid luua salongiõhtule 
kohast hubast atmosfääri. Loo 
kultuurikeskuse salongiõhtu 
toimus Loo Kooli sisehoovis, 
kus sai loodud soe ja nauditav 
õhkkond. Avasime ürituseks 
uksed juba kell 19.00. Esimesed 
kohalejõudnud külastajad said 
valida parimad lauad ning kõlas 
mõnus instrumentaal muu sika.

Avatud oli kodukohvik, kus 
iga maitseelamus oli eriline. 
Õhtu ilusamad hetked sai vee-
detud kontserdil, kus meid oma 
südantsoojendavate muusika-
paladega kostitasid Kärt To-
mingas ja Are Jaama, kes 
moodustasid harmooniliselt 
koostoimiva terviku. 

Publik nautis muusikat ning 
imelise kontsertelamuse said 
nii kuulajad kui ka esinejad. 
Õhtu lõpus loositi piletiostjate 
vahel välja Kärt Tomingase 
raamat-plaat. Õnnelikuks võit-
jaks osutus Tiia Edela.

Aitäh kõigile osalistele, oli 
tõepoolest väga eriline ja ilus 
õhtu, mis andis palju indu sügi-
sesteks tegemisteks.
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 Päikeselisel ja tuulisel 
pühapäeval, 9. septembril, 
toimus juba neljandat 
korda lõbus Loo perepäev. 
Traditsiooniliselt olid kavas 
lõbusad sportlikud mängud 
ja tegevused. 
Vilve Klettenberg

Siiski on need igal aastal erine-
vad. Seekord tekitas elevust 
käruralli. Emad ja isad võistlesid 
laste kärutamises. Läbida tuli 
täies pikkuses terviserada. Loo 
uuel tenniseväljakul toimusid 
vahetpidamata ägedad tennise-
turniirid ja tenniseväljaku kõr-
val tegid motohuvilised poisid-
tüdrukud tsiklisõitu. Päris pisi-
kesed said elamuse kui Taisto 
sõidutas neid murutraktori järel-
kärus.

Lustimist väljas kui sees
Lõbutseda sai veel kahel ba-

tuudil, meistrimehed kopsi sid 
naela paku sisse, osavusmängus 
visati rõngaid pudelite ümber 
ja väikemehed proovisid palli 
väravasse lüüa.

Ringi liikus ka suur ja lõbus 
karumõmm, kes kõigile pere-
päevalistele kommi jagas. Mari-
lyni käe läbi said kõik soovijad 
omale näomaalingu.

Kui oli juba piisavalt õues 
lustitud, ootas spordihoone 
fuajees kõiki perepäevast osa-
võtjaid rikkalik rootsilaud. Suu-
pärast jagasid meile lahkesti 
toredad kohalikud sponsorid: 
Karlskroona, Kikas ja Lunden 
Catering.

Parimatele auhinnad
15 aktiivsemat ja võidu ka-

mat peret said auhinnaks lõ-
busa pildiga perepäeva koti, 
mille sees oli sponsoritelt puu-
vilju ja sama lõbusa pildiga 
perepäeva tass.

Punktiks toredale päevale 
oli lasteteatri etendus “Mina 
niimoodi ei mängi”. See oli 
õpetlik lugu, mille vahvatele lau-
ludele ja mängudele lapsed ak-
tiivselt kaasa elasid. Rõõm sate 
ja rahulolevatena läksid kõik 
perepäevalised lõpuks koju.

Suured tänud kõigile pere-
päeva organiseerijatele, abilis-
tele ja sponsoritele! Järgmise 
perepäevani septembris 2013!

Marss uude kooliaastasse!

Marilyn Uleksin Loo noortekeskusest tegi soovijatele lõbusaid näo -
maalinguid.    Hilda Männik

Uus kooliaasta sai Kostivere Koolis hoo sisse ühise rongkäiguga mõisa eest koolimajja.   Eliko Roomet 

Kärt Tomingas (pildil) ja Are 
Jaama andsid kontserdi, mis tegi 
kohaletulnutel südame soojaks. 

Hilda Männik  

 Harjumuspäraselt on 
esimene koolipäev alati 
1. septembril ehk tarkuse-
päeval. Tänavu sattus see 
päev laupäevale, seega 
Kosti vere Koolis algas uus 
õppe aasta hoopis septemb-
ri esimesel esmaspäeval.
Eliko Roomet
Kostivere Kooli huvijuht

Just maapiirkondade koolides 
on see tavaline, kuna tuleb ar-
vestada ka kaugemalt tulijatega, 
kes kasutavad kooli sõiduks 
bussi. Nädalavahetuseti on ju 
sõidugraafikud hõredamad või 
ei sõida bussid üldse. Kuid endi-
selt on see päev alati täis ootus-
ärevust ja tähtis nii õpilastele, 
õpetajatele kui ka lapsevane-
matele. 

Koolitee algus
Esimese koolipäeva tavad 

on Kostivere Koolis pikka aega 

püsinud muutumatuna – kogu 
koolipere koos esimese klassi 
laste vanematega koguneb teise 
korruse ahtasse fuajeesse, sest 
oma aula koolil paraku veel 
puudub. Sel aastal aga tingis 
koolimaja remont piduliku 
ürituse läbiviimise Kostivere 
kultuurimõisa saalis.

Kuna esimesse klassi astu-
jaid oli tunduvalt rohkem kui 
varasematel aastatel ja mõisa 
saalis on kohti kuni sajale inime-
sele, siis polnud võimalik kogu 
kooliperele ühist avaaktust kor-
raldada. Sellest hoolimata juha-
tasid pidulikult riietunud põhi-
kooli õpilased esimese klassi 
lapsed käekõrval sisse. 

Neile jagati aabitsad ja valla-
valitsuse poolt kingitused, esi-
neti laulude ja luuletustega. 26 
uut koolijütsi olid õnnitlemas 
ka vanemad, sugulased ja sõb-
rad. 

Eriline on esimene kooli-
päev loomulikult ka kõigile teis-
tele. Pilvisele ilmale vaatamata 
sai uus kooliaasta hoo sisse 

ühise rongkäiguga mõisa eest 
koolimajja. Kõlas trummipõrin, 
puhuti vilesid ja lendlesid õhu-
pallid. Teeäärde olid möödujaid 
tervitama tulnud Kostivere laste-
aia lapsed. Koolimajas vaadati 
üle klassiruumid ja uus pingi-
naaber ning kuulati klassi juha-
taja soovitusi kooliellu hõlpsaks 
sisseelamiseks.

Palju uut ja põnevat
Mitmete uute algatuste ja 

töökorralduse muudatuste tõt-
tu toob eelseisev õppeaasta 
Kostivere Kooli igas mõttes 
palju põnevust. 

Kooliperre on lisandunud 
arvukalt uusi õpilasi ja õpetajaid 
ning tööd alusta vad 11 erinevat 
ringi. Lisaks juba varem loodud 
Jõelähtme muusikakooli klas-
sidele hakkab tegutsema ka 
kunsti osakond. 

Läinud õppeaastal toimus 
ligi 50 erinevat kontserti, eten-
dust, vastuvõttu ja muud sünd-
must, sel korral pole plaanis 
vähemaga piirduda. Veelgi 

enam – pannes järjest rohkem 
rõhku eri õppeainete ja üldise 
koolikeskkonna vahelisele koos-
tööle, saab selle aasta õppe- ja 
huvitegevus olema sisukam ja 
eesmärgistatum. 

Lootus säilib, et varsti on 
koolil ka oma aula, kuhu kogu 
koolipere alati üheskoos ära 
mahub ja kus on võimalik kõike 
veelgi sisukamalt läbi viia. Sest 
just see, et õpilased saavad 
ühiselt olla ja üksteist hoida 
ongi kogu kooli meie-tunde 
loomisel väga oluline.

Selleks, et kool toimiks täis-
väärtusliku kogukonnana, on 
otsustamisprotsessidesse kaa-
satud ka lapsevanemad ja kõik 
teised, kelle jaoks Kostivere 
Kooli põhiväärtused on olulised. 
Oodatud tulemusteni jõutakse 
vaid hoolimise ja igapäevase 
tähelepanuga. 

Soovin omalt poolt, et olek-
sime uuel õppeaastal õnnelikud 
selle üle, mis meil hästi on ja 
üheskoos pingutades korvame 
ka veel hetkel puuduva.

Lõbus Loo perepäev

Salongiõhtu “Suveöö valgus”
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Kultuurikalender
• 2.-31. oktoober Loo raamatukogus FINEST koomiksinäitus 24 
TUNDI. Näitust on võimalik külastada raamatukogu lahtioleku 
aegadel. Info: tel 608 0760, e-post: looraamatukogu@gmail.com
• 1.-5. oktoober Loo kultuurikeskuses leivanädal. Info Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@loo kultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg 
tel 5152215, vilve@loo kultuurikeskus.ee; 
• 2. oktoober kell 18.30-19.15 Loo Keskkooli aulas Loo Kooli 
lastevanemate üldkoosolek. Kell 19.15 järgnevad klasside koos-
olekud. Info: Kristi Siirman, e-post: kristi.siirman@lookool.ee
• 4. oktoober kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-korpuses see-
niorideklubi Pihlakobar ümarlaud. Info: Loo kultuurikeskus, Kai 
Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 5. oktoober Loo kultuurikeskuse B-saalis kell 10.15 beebikooli 
noorem rühm. Kell 11.00 beebikooli vanem rühm. Info: Kai 
Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 5.-6. oktoober Salme kultuurikeskuses III vabariiklik eakate 
festival. Eakate festivali tasuta pääsmed on saadaval üle Eesti tegut-
sevas apteegiketis Apotheka. Festivalil kohapeal maksab pilet 
2 EUR. Lisainfo: www.eakatefestival.ee, e-mail: eha@inkotuba.ee, 
mob: 53410442, www.inkotuba.ee
• 8. oktoober kell 17.00 Loo noortekeskuses lauatenniseturniir. 
Info: Marilyn Uleksin, loo.noortekeskus@gmail.com; tel 56662445
• 8. oktoober kell 12.00 Kostivere raamatukogus EESTI FILM – 100. 
Kohtumine Lesta osatäitja hr Tõnu Alveus’iga. Info: Anne Kanne, 
tel 56285422, e-post: kostiverepk@gmail.com
• 8. oktoober kell 18.00 Mustpeade majas, Tallinnas pidulik 
vastuvõtt Jõelähtme valla õpetajatele ja kultuuritöötajatele. Info:  
Elle Himma, tel 53948826, e-post: elle.himma@joelahtme.ee
• 9. oktoober kell 19.00 Neeme rahvamajas kohvik-klubiõhtu 
Puškini luulega. Kontaktisik Marika Kurvet, tel 53496294, marika@
neemerahvamaja.ee
• 10. oktoober kell 12.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Uudis-
himulike klubi. Info: Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuuri-
keskus.ee
• 12. oktoober kell 18.00 Loo kultuurikeskuse A-saalis stiilipidu 
90-ndad. Playbackshow. Info: Kadri Lepik tel 6080573, kadri.lepik@
lookultuurikeskus.ee; Vilve Klettenberg tel 5152215, vilve@
lookultuurikeskus.ee 
• 12. oktoober kell 18.00 Kostivere kultuurimõisas kohtumine 
Rapla seeniorideklubiga. Info Irina Pärila tel 5328 4841, irina.
parila@joelahtme.ee
• 12. oktoober kell 18.00 Kostivere raamatukogus Reaalsuste ait  – 
jututuba PARTNERLUSED MINU ELUS. Läbiviijad: Maris ja Endo 
Viires, lisainfo: www.kostivere.ee 
• 14. oktoober kell 12.00 Kostivere raamatukogus Betti seeliku 
valmistamine. Koolitus toimub vaid grupi täitumise korral (10 
inimest). Registreeruda hiljemalt 01.10.2012: www.kostivere.ee. 
Pärast registreerumist toimub ettemaksu tegemine 1/2 kooli tus-
summa ulatuses ja seelikumaterjali värvi valimine. Koolituse 
maksumus 35 eurot. 
• 15. oktoober kell 18.00 Kostivere mõisas aroomiteraapia koolitus. 
Lisainfo: www.kostivere.ee.
• 15. oktoober kell 17.00 Loo noortekeskuses WII-bowlinguturniir. 
Info: Marilyn Uleksin, loo.noortekeskus@gmail.com; tel 56662445
• 15. oktoober kell 16.00-21.30 Loo kultuurikeskuse jõusaalis 
Jõusaali 5. sünnipäev! Sünnipäevakingitus: sel päeval treeningud 
tasuta! Vilve Klettenberg tel 5152215, vilve@lookultuurikeskus.ee 
• 16. oktoober kell 11.00 Neeme rahvamajas maailma toidupäev. 
Info Marika Kurvet, tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
• 16. oktoober või 17. oktoober Kostivere kultuurimõisas Fenno-
Ugria hõimurahvaste kontsert. Jälgige reklaami. Info: Irina Pärila 
tel 5328 4841, irina.parila@joe lahtme.ee
• 16. oktoober kell 17.30-19.00 Kostivere lasteaias koolitus – Kuidas 
õpetada last lugema ja tõsta tema lugemishuvi? Info ja eelr e gistreeri-
mine: Kaili Raamat, mob 5205818, e-post: kaili@kostilaps.ee.
• 17. oktoober kell 18.00 Krista salongis meigikoolitus. Osalejate 
arv piiratud (15 inimest). Info: www.kostivere.ee 
• 17. oktoober kell 14.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Loo see-
nioride klubi Pihlakobar sügispidu. Lisainfo: Loo Kultuurikeskus, 
Kai Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 18. oktoober kell 20.00 Loo spordihoones korvpallivõistlus 
Vilistlased VS õpilased. Korraldaja: Loo Keskkool, õp Rain Peerandi, 
e-post: rain.peerandi@lookool.ee
• 19. oktoober kell 11.00 Loo kultuurikeskuse B-saalis Beebikooli 
mängupidu Lehed langevad. Lisainfo: Loo kultuurikeskus, Kai 
Müürsepp, tel 56462878, kai@lookultuurikeskus.ee
• 19. oktoober Loo Keskkoolis Loo Kooli 25. aastapäeva kokkutulek. 
17.00 saabumine ja registreerimine; 18.00 pidulik kontsertaktus 
kooli aulas; 19.30 lendude pildistamine; 20.00 tantsuks mängib 
ansambel Vanker. Kooli sööklas on avatud baar. Osalemistasu: 10 
eurot kuni 1. okt., 15 eurot kuni 19. okt. Osavõtutasu kanda Loo 
Kooli abistamise ühingu kontole nr 1022011949010. Märksõna 
raha ülekandmisel on Kokkutulek, ees- ja perekonnanimi. Lisainfo: 
Rozeta Meos, tel 5284483, e-post: Rozata.meos@lookool.ee
• 22.-26. oktoober kell 14.00-15.00 Loo ujulas Jõelähtme valla 
õpilastele tasuta ujumine. Korraldaja: Loo spordihoone, 
tel: 608 0671, e-post: rskloo@hot.ee
• 22.-26. oktoober kell 14.30-21.00 Loo ja Kostivere noortekeskustes 
– koolivaheaeg noortekas. Korraldajad: Loo noortekeskus, Marilyn 
Uleksin, tel 56662445, e-post: loo.noortekeskus@gmail.com ja 
Kostivere noortekeskus, Joao Mendonca, tel.56859868 / 6081690, 
e-post: jpmendonca86@gmail.com
• 24. oktoober kell 19.00 Loo raamatukogus luuleõhtu. Info: 
tel 608 0760, e-post: looraamatukogu@gmail.com; Kadri Lepik 
tel 6080573, kadri.lepik@loo kultuurikeskus.ee
• 26. oktoober kell 18.00 Loo noortekeskuses Halloweeni pidu. Ma-
rilyn Uleksin, tel 56662445, e-post: loo.noortekeskus@gmail.com 
• 28. oktoober kell 12.00 Kostivere alevikus Kostivere sildade jooks. 
Ürituse aukülaliseks olümpiavõitja Gerd Kanter! Sildade jooksule 
registree rimine ja lisainfo: www.kostivere.ee 

 Jõelähtme vallas Rebala 
muinsuskaitsealal asub 
Vandjala küla. Pisike aga 
tubli küla sai äsjalõppenud 
suvega endale piirkonnas 
ainulaadse külaplatsi. Seda 
suuresti külavanem Tiia 
Välk`i ettevõtlikkusele ning 
külaelanike vabatahtlikule 
panusele.
Martin Rits
martin@harjuelu.ee

Tiia Välk on Vandjalas vägesid 
juhtinud juba 2004. aastast, mil 
ta esmakordselt külavanemaks 
valiti. Kohalikud kedagi teist 
peale Tiia selles ametis eriti ette 
kujutada ei oskakski. Tema kõi-
ge mõõdetavam panus küla 
aren gusse on kindlasti küla-
plats, millega seoses pole ideed 
kaugeltki veel ammendunud.

Praegune külaplats
Veel aasta tagasi oli prae-

guses kooskäimiskohas tihe 
võsa ja hirmkivine pinnas. 
Nüüd on aga maas roheline 
muru ja püsti nii külamajakesed, 
lipuvarras, teadetetahvel kui ka 
laste mänguväljak. Kividki on 
platsi ääristavaks kiviaiaks ja 
kiviktaimlaks kokku lükatud.

Külaelanik Mare Käärik 
räägib, et juba aastaid tagasi 
istutati platsile kuusk, kus jõu-
lude ajal on käidud koos küü-
nalt põletamas ja jõulujuttu 
rääkimas. “See oli imepisike 
taim, mis toodi meie küla-
vanema vana-vanaisa maadelt. 
Kahjuks jäi ta nüüd meie uue 
külaplatsi raamidest natuke 
välja, aga mõtleme ta siia ümber 
istutada,” selgitab Käärik krundi 
ajalugu, kus kunagi on toimu-
nud ka lubjapõletus.

Palju uut tulemas
Ehkki külaplats on leidnud 

juba mitmete ürituste näol kasu-
tamist, ei ole see külavanema 
sõnul kaugeltki veel valmis. 
“Rohu lämmatamiseks tahame 
kõigepealt kiviaiale istutada 
mägimännid, lisaks tahab püsti-
tamist laste korvpallirõngas,” 
toob Välk välja esimesed meelde 
tulevad mõtted.

See ei ole aga sugugi kõik, 
sportlikku ajaviidet tahetakse 
pakkuda veelgi. Kostivere mõisa-
mängudelt auhinnaks saadud 
võrkpalli ja võrgu tarvis tuleb 
püsti panna postid. Külaplatsi 
valmimisel abiks käinud noore-
mad mehed sooviksid küla-
vanema sõnul näha platsil ka 
uhket kiike. “Sellega kaasneb 
aga risk, mida ma ei ole valmis 
võtma. Kui lapsed käiksid kiiku-
mas koos vanematega, oleks 
kõik turvaline. Paraku üksinda 
tulles võib midagi juhtuda ja 
ehkki tegemist on avaliku plat-
siga ja kõik toimub omal vastu-
tusel, siis küla peal tehtaks ikka 
keegi süüdi,” kirjeldab küla-
vanem oma läbimõeldud seisu-
kohta.

Kuldsete kätega mees
Kõik praeguseks platsil ole-

vad puidust rajatised on ehi-
tanud Leo Eensoo, kellele kogu 
külarahvas on äärmiselt tänulik. 
Lisaks sai küla tänu Eensoo 
tublile tööle ka maanteeäärse 
bussiootepaviljoni. See on küla-
le ajalooline asi, sest varem ei 
olnud kuskil bussi oodates istu-
da ega varjus olla. “Kunagi oli 

selleks piimapukk, aga nüüd 
pole sedagi,” meenutab küla-
elanik Maris Vilipõld.

Koostööd kuldsete kätega 
Eensooga tahetakse jätkata 
edas pidigi. Oma järge ootab 
näiteks biopotiga välikäimla. 
“Sellel tualetil oleks kahest osast 
koosnev uks, vaatega platsile. 
Kui häda ürituse ajal peale 
peaks tulema, saab ülemise osa 
lahti lükata ja kõike edasi jäl-
gida,” naljatleb Välk.

Veel on tulevikuplaanides 
kaigastest tehtud püstkoda, 
mille sees asuks lõkkekoht, kus 
saaks suppi keeta. Samuti loo-
detakse kiviaedade ja ronitaimla 
asemel lapsi turnimas näha 
selleks mõeldud atraktsioonidel. 
Järge ootab ka platsile jääva kae-
vu restaureerimine.

Moodne küla
Kui projekte mõtleb välja ja 

kirjutab külavanem, siis heaks-
kiitu küsib ta alati igalt küla-
elanikult. Selleks kirjutab ta 
teksti valmis ja saadab küla 
peale laiali. “Siis kõik loevad 
selle läbi ja kui on ettepanekuid, 
kirjutavad mulle. Kui kõik on 
korras, siis keegi ei kirjuta ja 
valdavalt nii ongi,” selgitab Välk, 
kuidas asjad käivad.

Läbikäimine külavahel on 
nii tihe, et asjaajamiste hõlbus-
tamiseks on loodud oma meili-
list. Külavanem tunnistab, et 
tegelikult on selle taga ka veidi 
kergema vastupanu teed mine-
mist. “Kui majast-majja käia, 
siis võtaks mitu nädalat, et kõik 
kohad läbi käia, sest igal pool 
pakutakse kooki ja kohvi ning 
tuleb kõik külauudised läbi aru-
tada,” räägib ta, miks moodne 
tehnoloogia appi võeti.

Ühtehoidev kogukond
Põhiliselt kasutatakse Vand-

jalas ideede elluviimiseks KOP 
projekte ning alates 2009. aas-
tast on sealt saadud regulaarselt 
ka rahastust. “Meie edu võti on 
ehk see, et kogu küsitud raha 
investeeritakse väärtuste loo-
misse. Tööraha keegi ei küsi, 
see on meil kõik puhtalt vaba-
tahtlik,” arutavad külaelanikud 
omavahel.

Nii laoti ühiselt üles ka 35 
meetrit pikk kiviaed. “Kahe nä-
da lavahetusega ladusime aia 
püsti. Esimesel korral tuli kokku 
16 inimest, mis on väikse küla 
kohta päris hea,” räägib Vand-
jala elanik Raivo Peukel. Kokku 
on külas üsna stabiilselt olnud 
48 sissekirjutatud elanikku. 
“Loomulikult on ka neid, kes on 
mujale registrisse kantud ning 
suvel tuleb inimesi veelgi juur-
de,” lisab külavanem.

Külaplatsi näol on nüüd 
olemas koht, kuhu ühiselt kogu-
neda. Külapäevadel on kohal 
olnud isegi üle saja inimese. 
“Tulevad ka endised elanikud, 
kes on siin sündinud või kelle 
juured siin on,” räägib külast 
pärit Krista Vilipõld. Järgmisel 
aastal toimuvad juba seits-
mendad Vandjala päevad ning 
sel korral valitakse ka küla va-
nemat. “Külapäeval on kohal 
kõik, kel jalad vähegi kannavad 
ja kel ei kanna, tuuakse ka 
kohale,” kirjeldab Vandjalas 
elav Mare Käärik.

Huvitava ajalooga kant
Külaplatsi ühes nurgas laiu-

tab suur Hallikivi, mis on seotud 
vana legendiga. “Kui siiamaani 
teadsid kõik rääkida, et Vandjala 
lapsed tulevad kõik sealt kivi 

alt, siis sel suvel Kostivere mõisa-
mängudel rääkis TTÜ teadur 
Siim Veski, et beebid tulid küll 
kivi alt, aga 150 aastat tagasi 
lendas Lätimaalt toonekurg siia 
ja võttis kivilt ameti üle,” naljat-
leb Tiia Välk.

Lisaks külaplatsile on Vand-
jalas vaadata veel muudki, 
sin na juurde omanäoline aja-
lugu. Tegemist on originaalsel 
kujul säilinud vana külaga, mis 
on säilitanud oma originaal -
suse ning eheduse ka nõuko-
gude ajal. “Siis ei rikutud meie 
küla südant ära, kolhoositüüpi 
suuri ehitisi siia õnneks ei raja-
tud,” kirjeldavad külaelani -
kud.

Sellele, miks Vandjala väär-
tuslik on, teab külavanem väga 
head vastust: “Selle koha peal, 
kus me elame, algas kunagi 
ammu tänapäeva mõistes põllu-
majandus ja põlluharimine.” 

Neil, kel suurem huvi Vand-
jala küla tegemiste ja ajaloo 
vastu, tasub üles otsida või 
külavanemalt küsida teema-
kohast raamatut, mis tema 
poolt ka koostatud on. “See 
raamat on eelkõige mõeldud 
külaelanikele endile, et nad 
teaksid, mis koht see on, kus 
nad elavad. Aga huvitavat luge-
mist ja avastamist leiavad siit 
kõik,” räägib ettevõtlik küla-
vanem. 

Suvel külaplatsi saanud Van

Tiia Välk on olnud Vandjala külavanem aastast 2004. Külaplatsi raja -
miseks vajalikud projektid on kõik tema kirjutatud. Külavanema sõnul 
võtab ühe projekti kirjutamine tublid kaks tööpäeva, lisaks tuleb otsida 
inimesed või ettevõtted, kellele pakkumised esitada.     Martin Rits

Talgulised taastamas kiviaeda, mis ääristab valminud külaplatsi. Kogu 
töö tehti ära vabatahtlikus korras.      Tiia Välk
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ndjala küla pilk on tulevikus Avatud treeningute päev 
tutvustas sportimisvõimalusi

 22. septembril teostus Loo kultuurikeskuse ja Jõelähtme 
vallavalitsuse tegusas koostöös üks väga vahva mõte. 
Toimus avatud treeningute päev. 
Vilve Klettenberg

Ürituse idee oli tutvustada Jõelähtme vallas toimuvaid treeninguid. 
Tore, et meil käivad trenne tegemas sellised inimesed, kes kohe 
ideest innustust said ja tulid hea meelega oma ala ka laupäeval 
Loo spordihoonesse tutvustama.

Tõusvas tempos
Ka osavõtjate arvu üle ei saanud kurta. Igast treeningust võttis 

osa umbes nelikümmend inimest. Alasid, millest sai tasuta osa 
võtta, oli kokku kuus. Päevajuht Märt Agu tegi täpselt kell 12.00 
väikese sissejuhatuse, tutvustades kava ja selgitades võimalusi. 
Osalejad said juba ürituse alguses tunnistuse, kuhu tuli ise kirjutada 
oma nimi. Pärast iga ala läbimist sai sellele võtta treeneri allkirja 
ja päeva lõpus loositi nende vahel, kes kõik alad läbinud olid, 
kopsakad auhinnad. 

Esimene ala oli üheshingamine ja oma keha äratamine ehk 
jooga. Edasi sai lihased lahti pilatese abil ning seejärel hakkas 
tempo tõusma. Aeroobika võttis mõne päris võhmale. Aga siis tuli 
väike hingetõmbepaus uhke puu- ja juurviljalaua juures. Juurikaid 
krõmpsutades sai kuulata Maiki Poksi toredat ning õpetlikku 
loengut tervislikust toitumisest.

Trenni ja nalja
Kui paus läbi, võttis Märt Agu taas ohjad enda kätte ja algas 

vaata, et siiamaani “kõige hullem trenn” – rahvatants! Lõbusas 
meeleolus hüplesid varsti kõik seto-tantsusammudega mööda 
saali. Ja terve tants õpiti ära! Nalja oli muidugi rohkem kui rubla 
eest, aga võhmale võttis see küll kõvasti. 

Ja kui mõni oma arvamust avaldas, et hullemaks enam minna 
ei saa, siis kohe varsti ta tõdes, et saab küll! Paar minutit 
rahvatantsust puhanud, algas zumba. See oli tippude tipp! Zumba 
on Ladina-Ameerika tantsudest (merengue, salsa, samba, fla-
menco, tango, reggaeton) inspireeritud fitness-treening. See oli 
tõeliselt lõbus, kaasakiskuv ja tempokas tantsutund! Kes zumbat 
enne proovinud ei olnud, sellel oli ikka täiesti võimatu treeneriga 
sammu pidada! Aga jällegi – nalja sai kõvasti!

Terves kehas terve vaim
Kui kõik need viis ala olid läbitud, loositi kõigi osalejate vahel 

välja kolm jõusaali- ja kolm ujula kümne korra kaarti. Põnevust oli 
palju ja need, kellele loosiõnn naeratas, olid ikka tõeliselt õnnelikud, 
et alla ei andnud ja ikka lõpuni vastu pidasid.

Päeva lõpetuseks oli võimalus minna veel ujulasse vesi ae roo-
bikast osa saama ja kes enam ei jaksanud, võis niisama ujuda.

Kõik üritusest osavõtjad lahkusid rõõmsa meele ja soojade 
tänusõnadega korraldajatele. Suur aitäh meiegi poolt kõikidele 
spordisõpradele, toitumisspetsialist Maiki Poksile ja erilised tänud 
treeneritele: Märt Agu, Pille Zupping, Jelena Kobjakova, Ene 
Ottokar, Triin Lindau! Suur tänu toreda sportliku päeva eest!

Rahva tungival soovil korraldame me kunagi kindlasti veel 
taolise sportliku päeva! Sest nagu on teada, kiireim viis vaigistada 
meelt on liigutada keha! 

Märt Agu juhendamisel said huvilised päeva jooksul nii mõnegi 
huvitava alaga tutvust teha.    Hilda Männik

Vandjala külaplatsil on äsja lõppenud suvest uhke infotahvel, kaks külamajakest, laste mänguplats, lipumast ning ümber platsi kulgev ühiste 
jõududega rajatud kiviaed. Infotahvlil on kirjas reeglid, kuidas platsil käituda tuleb. Peamine on see, et muru tahab kasvamist ja autoga on sissesõit 
keelatud.    Martin Rits

Kuusk, mis pandi mulda aastaid tagasi, jääb küll praeguse külaplatsi piiridest veidi välja, kuid külaelanikud leiavad selle endiselt üles. Jõulude ajal 
käiakse traditsiooniliselt kuuse juures juttu rääkimas ja küünalt süütamas.   Martin Rits 

Augusti lõpus toimusid Vandjala külaplatsil Kostivere mõisamängud. Fotol on vasakul pool külalised ning paremal Vandjala ja Kostiranna võist -
konnad.    Tiia Välk
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 Ühel augustihommikul 
oli Loo kultuurikeskuse ees 
saginat rohkem kui tavali-
selt – seenioride klubi Pih-
lakobar, reisisaatjaks tun-
nus tatud giid Jaan Masing, 
seadis end hilissuvisele 
väljasõidule Peipsi äärde.   
Kai Müürsepp

Sõit läks läbi Kõrvemaa ja Voore-
maa otse Rupsile välja. Sealsest 
väärikast Liivi muuseumist sai 
alguse meie seenioride kultuuri-
loolise enesetäiendamise reis. 

Liivi muuseum annab väga 
põhjaliku ülevaate Liivide tege-
vusest ja tähtsusest Eesti kul-
tuuriloos. Muuseumi perenaise 
Margiti abiga tutvusime välja-
panekuga, uudistasime talu-
hooneid, uitasime uibuaias 
ning kuulasime unustamatut 
Juhan Liivi luulet. Ilus suvepäev 
oli... (J. Liiv).

Sibulatee ja muuseum
Edasi läks sõit Varnjasse. 

Ainus Peipsi-äärne vanausuliste 
kirik, uhke ja väärikas saja-aas-
tane pühakoda, on imetlus-
väärse ikonostaasiga ja kenasti 
restaureeritud. Õde Zoja võttis 
meid vastu, rääkis kiriku saa-
mis- ja ennistamisloo ning tut-
vustas lauluraamatut, kus noo-
tide asemel põnev erimärgistus. 
Ja laulis lõpuks meile oma ilusal 
kõrgel kirikuhäälel Imetegija 

Nikola (kes on rändurite kaitse-
pühak) õnnistuse kaasa. 

Varnjast saab alguse Peipsi-
äärne sibulatee. Pea iga maja 
ette olid sibulavanikud kutsu-
valt üles riputatud, siin-seal 
seisid toekad lavatsid, küütlevalt 
kuldsed sibulakuhjad peal. Et 
meie kultuurireis sisaldas ka nö 
sibulaprojekti, tegime ühe müü-
gilavatsi ääres peatuse ja Loo 
rahvas ostis leti sibulatest vaat 
et lagedaks! Et kuulus on ka 
Peipsi kandi mesi, lasid meie 
prouad enesele sõna otseses 
mõttes mett moka peale mää-
rida, ikka et tervis tuleks ja 
oleks.

Leivakõrvase, so sibula juu-
rest taas vaimuvalguse juurde! 
Perenaine Anna oli Kolkja vana-
usuliste muuseumis meid juba 
ootamas. Istusime pikkadele 
pinkidele ja lasime silmadel 
ringi käia: ikoon, mis kahtlemata 
pilkupüüdvaim toas, valge pits-
linaga laud ja kõrged seljatoe-
nikerdustega toolid, padja kuhi-
laga voodi ja madal puitjäri. 
Käsi töövaibad ja linikud, seintel 
pildid, vanad ja väärikad. Ja 
perenaine Anna rääkis meile 
oma ilusas pehmes eesti keeles 
siinse elanikkonna pika ja dra-
maatilise loo.

Vanausulised
Vanausulised asusid Peipsi 

kaldale elama umbes 400 aastat 
tagasi, pagedes Venemaalt taga-
kiusamise eest. Praeguseks 
loetakse neid Eestis 15 000 rin-

gis, üheteistkümnest kogudu-
sest üheksa asub Peipsi ääres. 
Starovertsõ on siiani suutnud 
säilitada oma eripärased usu-
kombed ning traditsioonid. 
Aastasadu on vanausulised end 
elatanud kalapüügi ja kurgi-
kasvatusega. Nüüdseks on esi-
kohale tõusnud sibulakasvatus, 
kala aga Peipsis näib sama harul-
dane kui Valge Daam Haap-
salus... Seda tõendamas silt 
müügipunkti uksel KALA 
EIJOLE!

Palju kultuuri
Alatskivi loss, tornikesed 

kroonina taevasse tõusmas, on 
ilus ja valge kui ehtes pruut. 
Interjööris köitsid pilku uhked 
moreno valgustid, nelgimustris 
seinakatted ning hoolikalt vali-
tud mööbel. Jah, restau ree ri-
mistöid on siin tehtud hoole ja 
armastusega! Lossi perenaine 
juhatas meid toast tuppa ja 
saalist saali, andes põhjaliku 
ülevaate von Nolckenite pere-
konna loost. Heitsime pilku ka 
helilooja Eduard Tubina loo-
mingu väljapanekule ning 
keldritiivas väljapandud vaha-
kujude kollektsioonile.

Pärastlõunane aeg kulus 
jalutuskäigule külatanumal, 
luulehetkedele Juhan Liivi kal-
mul, pilguheit Krasnogori pank-
rannikule Kallastel ning sealsele 
omapärasele vana usuliste kal-
mistule. Siis oligi aeg edasi 
sõita, sest Palal oli juba külalisi, 
see tähendab meid, ootamas 

toatäis rahvast ja sealne tantsu-
rühm Siisik.

Pikalt planeeritud sõprus-
kohtumine algas Pala rahvamaja 
juhataja Margit Soieva tervi-
tusega. Et viibisime armastatud 
luuletaja Anna Haava sünni-
paigas, oli Pihlakobara kava 
üles ehitatud tema luulele ja 
Kodavere murdelugudele, lisaks 
rahvalikud laulud ning särt-
sakad seeniortantsud. Pärast 
Siisikese esinemist keereldi 
ühises tantsuringis, jutustati 
kohvilauas ja tõotati leida või-
malusi taaskohtumiseks. Veel 
sel kümnendil...

Lööge kampa!
 Päikeseloojangu ajaks hak-

kas Pihlakobara kultuurilooline 
tervisereis lõpule saama (mida 
see sibul ja mesi muud siis on!). 
Mõtteis kummardades maani 
tänasime Toomast ja Jaani, kes 
tandemina meie reisibussi ja 
-rahvast juhtinud olid. Siinkohal 
on paslik kirja panna ka tänu-
sõnad Loo kultuurikeskusele 
ning Jõelähtme vallavalitsusele, 
kes Pihlakobara ettevõtmisi 
ikka lahkelt toetanud on.

Sina, kes sa nüüd loed ja 
mõt led, et näe, oleks võinud ka 
minna. Sulle teadmiseks – Pih la-
kobar on eakate ini meste klu bi 
Lool, kuhu võivad tulla kõik, kes 
tunnevad ja tahavad koos käia, 
ühiselt aega veeta, põne vate 
inimestega kohtuda, huvi ta-
vatel väljasõitudel osa leda.

Jälgi reklaami, tule ja ole!

Pihlakobar Peipsi piiril 
kultuuri nautimas

Pihlakobar ehk eakate klubi Loolt käis augustis Peipsi-äärseid alasid avastamas ja kultuurielamusi ammutamas.  Hilda Männik

 Harju kalandusühing 
korraldas oma liikmetele 
nelja-päevase koolitusreisi, 
millest võttis osa 22 ranna-
kalurit Viimsi, Jõelähtme, 
Kuusalu, Harku ja Padise 
vallast.
Merike Metstak

Augusti viimane ja septembri 
esimene päev kulusid Uusi-
kaupungi rannakalandus mes-
sile. Huvi pakkusid paadid, 
püünised, kalandusturismi too-
ted, kala käitlemise-, esma tööt-
lemise- ja pakendamis va hen-
did, jahutus- ja külmu tus sead-
med. Messi seminaril kõneldi 
kala püüdmisest, püügi tasu-
vusest, kala kasutamisest, ühis-
tulisest tegevusest ning hül-
jestega seotud muredest. 

Maailmas ainulaadne
Kalandusühingu juhatuse 

esimehe Kaido Vagiströmi sõnul 
on spetsiaalselt rannakaluritele 
mõeldud mess maailmas ainu-
laadne. “Külastame ja osaleme 
messil teist aastat järjest. Kui 
eelmisel aastal oli Eesti esin-
datud vaid ühe eksponendiga, 

siis tänavu tutvustasid Eestit 
juba neli ettevõtjat: Laxter-boat 
AS kalapaadiga, Imre Kivi mõr-
dadega, Kalurivõrgud OÜ 
kalavõrkudega ja Vitarsis OÜ 
kala toodetega”, ütles Kaido 
Vagiström.

Harjumaa rannakalurid tut-
vusid ka europrojektide toel 
rajatud väikesadamatega. Koha-
liku omavalitsuse poolt välja-
ehitatud Pühamaa kalasadam 
oli antud näiteks hallata küla 
kaluriühistule.

Paraise kalakool
Kuigi Eestis ei saa koolis 

rannakaluriks õppida, tegutseb 
meil ligikaudu 2600 kutselist 
rannakalurit. Koolitusreisi vii-
masel päeval tutvutigi Turu 
saarestikus asuva Paraise kala-
kooliga, kus pakutakse mitme-
külgset kalamajanduse ja kesk-
konnaalast õpet nii noortele kui 
täiskasvanutele. Kalapüügi ja 
kalakasvatuse kõrval õpetatakse 
jälgima ka merevee seisundit. 
Uuritakse, mida kala on söö-
nud, et teada, millises olu korras 
on meri. Paraise kala kooli ja 
Harju kalandusühingu koos-
tööprojekti raames tahe takse 
pakkuda rannakaluritele täiend-
õpet. 

Rannakalurid käisid 
Soomes õppimas

Harju kalandusühing korraldas oma liikmetele koolitusreisi Uusi -
kau pungi ranna kalandus messile, kus muuhulgas oli vaa tamiseks väljas 
Eestis tehtud kalapaat ning mõrd, mida koha letulnud huviga 
uudistasid.  2x Merike Metstak



 Aastas edastatakse Eesti 
Loomakaitse Seltsile, loo-
made varjupaikadele ja 
erinevatele kuulutuste por-
taalidele tuhandeid teateid 
kaduma läinud loomadest. 
Murest murtuna otsivad 
omanikud kodust plehku 
pannud lemmikuid, levi-
tades looma tuvastamiseks 
vaid paari fotot ja ise loomu-
kirjeldust. 
Aastatepikkune praktika aga näi-
tab, et on pelgalt õnnelik juhus, 
kui koduteelt eksinud kiibista-
mata lemmikloom oma pere 
juurde kiirelt ja ohutult tagasi 
jõuab. 

Mikrokiip on vaieldamatult 
üks olulisim ja taskukohaseim 
garantii ekslema läinud lemmik-
looma turvalise kodutee taga-
miseks. Igaveseks kaduma jää-
nud lemmikutest ja nendega 
juhtunud ränkadest lugudest 
hoolimata on jätkuvalt enamus 
kassidest ja koertest kiibis ta-
mata ning lemmikloomade 
registrisse kandmata. Siinkohal 
toomegi välja kümme lihtsat 
põhjust, miks peaks lisaks muu-
dele levinud loomaomaniku 
tuvastusmeetmete rakenda mi-
sele oma neljajalgse sõbra kiibis-
tama ning vajalikud andmed 
lemmikloomade registrisse 
kandma.

1. Looma kadumise korral 
on kiibistatud ja registrisse kan-
tud lemmiku omanikud ker-
gemini tuvastatavad ja leita-
vad. 

Kui leitakse lemmikloom, 
kel puuduvad kaelarihmale kin-
nitatud omaniku tele foni num-

ber või sellekohane tätoveering, 
tuvastatakse varjupaika toodud 
kiibistatud ja registrisse kantud 
looma omanik mõne tunni jook-
sul. Omaniku andmed on regist-
rist kättesaadavad ööpäeva-
ringselt. Lisaks varjupaikadele 
saavad mikrokiipi kontrollida 
ka veterinaarkliinikud. Siin ko-
hal on oluline märkida, et vas-
tavalt seadusele muutub kinni-
püütud loom kaks nädalat ehk 
14 päeva pärast leidmist varju-
paiga omandiks, mis tähendab, 
et 14 päeva möödudes on varju-
paigal õigus loom hukata. Kiibi 
olemasolu päästaks seega loo-
ma elu.

2. Mitmetes kohalikes oma-
valitsustes on eeskirjaga keh-
testatud kohustuslik koerte ja 
kasside kiibistamine ning 
registrisse kandmine.

Igal loomaomanikul lasub 
kohustus välja uurida, kas tema 
kodukohas on koerte ja kasside 
kiibistamine kohustuslik. Tead-
matus ei vabasta eeskirja täit-
misest.

3. Mikrokiip ei kao kunagi 
ära.

Kaelarihm või kaelarihma 
külge riputatud infosilt võib ära 
kukkuda või katki minna, sildil 
märgitud teave võib aga sootuks 
ära kuluda. Mikrokiip on ka 
kergemini loetav kui tätoveering 
või kaelarihmale kinnitatud 
number. Mikrokiip on väike 
kapsel, millel on unikaalne 
numbri kombinatsioon ja see 
paigaldatakse loomale naha 
alla, reeglina kaela vasakule 
küljele.

4. Kiibistamine on odav ja 
kiire protsess. 

Kiibistamine maksab kesk-
miselt 15-20 eurot ning protse-
duur sarnaneb vaktsi neeri-
misele. Võrreldes aja- ja närvi-
kuluga ning ränkade taga jär-

gedega, mis lemmiku kadu-
misega kaasnevad, on kiibista-
mise ühe kordne tasu igati tasku-
kohane.

5. Looma tähtsaimad and-
med säilitatakse registris. 

Kiibistatud looma omanikul 
on võimalus registris hoida 
looma andmeid ja infot vaktsi-
neerimise ning muu vajaliku 
kohta. Ühtlasi saab registri kau-
du tellida olulisi meelde tuletusi 
(nt. millal peab looma uuesti 
vakstineerima või talle ussikuuri 
teostama).

6. Loom saab avarii korral 
parimat ravi. 

Avariisse sattumise korral 
tuvastab veterinaar hulkuma 
läinud looma omaniku kohe -

selt ning loom saab seetõttu 
operatiivsemat ja efektiivsemat 
ravi. 

7. Mikrokiibiga tuvastatakse 
looma ametlik omanik. 

Igasuguste vaidluste ja loo-
made varguste korral on alati 
võimalik mikrokiibi kaudu tu-
vas tada lemmiklooma ametlik 
omanik.

8. Kiibistamine võimaldab 
saada reaalset ülevaadet lem-
mik loomade hulgast. 

Kiibistamine võimaldab saa-
da paremat ülevaadet lemmik-
loomade hulgast ning nende 
liikuvusest Eesti piires. Oma-
valistustes tekib territooriumil 
peetavate kasside ja koerte koh-
ta asjakohane ülevaade. 

9. Kiibistamine annab ka 
ülevaate hulkuvatest lemmik-
loo madest. 

Lemmikloomaregister või-
maldab tuvastada hulkuvate 
lemmikloomade probleemi ole-
masolu ja suurust konkreetses 
piirkonnas. Samuti aitab see 
hinnata hulku vate lemmik-
loomade probleemi lahenda-
miseks teostatud meet mete 
edukust.

10. Lemmiklooma kiibis-
tamine on vastutustundlik 
tegu. 

Iga hooliv loomaomanik 
teeb kõik selleks, et tema lem-
mik kadumise korral tee tagasi 
pere juurde kiiresti ja ohutult 
üles leiaks.
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Kohaliku 
omaalgatuse 
programmist

 Harju Maavalitsus ootab 
taotlusi kohaliku oma-
algatuse programmi (KOP) 
sügisvooru. Taotluste esita-
mise tähtaeg on 1. oktoo-
ber. 
Priit Põldma

Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi eesmärk on toetada 
kohalikku arengut ja piir kon-
dade konkurentsivõime kasvu 
läbi kohalike elanike initsiatiivi, 
kogukonna kaasamise ja koos-
töö tugevdamise. 

Taotlejad võivad olla nii 
maa- kui ka linnapiirkonna 
mittetulundusühendused, siht-
asutused ja seltsingud (v.a 
linnapiirkond), mille asutajaks 
või liikmeks ei ole riik ega koha-
lik omavalitsus. Programm on 
suunatud eelkõige väiksematele 
ühendustele ja kogukondadele 
kõige ehedama rohujuure ta-
sandi isetegemiste toetamiseks. 

Programmi tegevus vald kon-
dadeks on kogukonnaliikmete 
koolitamine ja kohaliku arengu 
kavandamine, kohaliku ajaloo-
pärandi ja traditsioonide väär-
tus tamine ning kohaliku elu-
keskkonna parandamine.

Toetuse suurus ühele pro-
jektile on kuni 1600 eurot. Taot-
leja omafinantseering või tema 
koostööpartnerite kaasfinant-
seering peab olema vähemalt 
kümme protsenti projekti kogu-
maksumusest.

Harjumaa taotlused tuleb 
esitada Harju Maavalitsusse 
hiljemalt 1. oktoobriks kuni 
kella 16.30ni. Taotlused peavad 
olema esitatud kompleksselt 
koos kõigi taotlusankeedil nime-
tatud kohustuslike doku menti-
dega. Lähem info programmi 
kohta Harju Maavalitsuse kodu-
lehel www.harju.maavalitsus.
ee/kop.

Konsultatsiooni ja infot on 
võimalik saada Harju Maa va-
litsuse arengu- ja planeeringu-
osakonna arengutalituse pea-
spetsialistilt Maret Väljalt: 
tel 611 8773, 50 77 450; e-post 
maret.valja@mv.harju.ee

 Igal aastal saab ligi 300 
tulekahju alguse suitsu-
lõõris süttinud tahmast, 
katkisest küttekoldest või 
siis kütteseadme valest 
kasutamisest. Taolised 
põlengud on võimalik ära 
hoida korstnate ja kütte-
kehade regulaarse puhas-
tamise ja hooldamisega.
Ants Raava
Põhja Päästekeskuse pressiesindaja 

Uus kütteperiood on taas käes 
ning suur hulk korstnaid on 
veel pühkimata ning kütte kol-
lete korrasolek üle kontrolli-
mata. Korstnapühkija kutsu-
miseks on viimane aeg – järje-
korrad korstnapühkijate juurde 
on pikad ning kuuma ahju püh-
kida pole võimalik. 

Enne kütteperioodi algust ei 
pea mitte ainult korstnat püh-
kima, vaid kogu küttesüsteem 
tuleb kriitilise pilguga üle vaa-
data – kas lõõrides, pliitides, 
soemüürides, ahjudes ega korst-
nates pole pragusid ning kusa-

gilt suitsu sisse ei aja. Samuti 
tuleb kontrollida, et korsten 
pole pigitunud ning kas tahma-
luugid käivad kindlalt kinni.

Aastaringse puiduga küt-
mise korral tuleb kütteseadmeid 
ja lõõre puhastada kaks korda, 
hooajaliselt kasutatavaid üks 
kord enne kütteperioodi algust 
ja gaasikütteseadmeid üks kord 
aastas. Eramus tohib korstnat 
ise puhastada, kuid üks kord 
viie aasta jooksul tuleb kutsuda 
seda tegema kutsetunnistusega 
korstnapühkija. Ridaelamus ja 
korteris peab vähemalt kord 
aastas käima kutseline korstna-
pühkija. 

Kuidas kütta
Ahju peaks kütma kuiva 

korraliku halupuuga. Puit ma-
terjalid, mis on värvitud, immu-
tatud või muul viisil kemi-
kaalidega töödeldud, ei sobi 
kütmiseks. Puidus olev keemia 
talletub küttekolde seintele ja 
hiljem on seda kätte saada väga 
keeruline. Sama kehtib olme-
prahi põletamise puhul.

Umbkoldega ahjul puudub 
kolde all tuharuum, mille kaudu 
kolle õhku saab. Õhk tuleb kol-

desse läbi sisemise koldeukse 
(tõmbeukse). Enne kütmist 
tuleb kolle vanast tuhast puhas-
tada. Kui puud on süttinud, 
pannakse tõmbeuks kinni, välis-
uks jääb lahti. Kui kütus 10-20 
minuti pärast intensiivselt põ-
leb, võib välisukse koomale 
lükata. Välisukse võib sulgeda 
alles siis, kui leeki pole näha ja 
ahju on jäänud vaid hõõguvad 
söed. Siibri võib sulgeda paar-
kümmend minutit pärast ahju 
välisukse sulgemist. Soovitav 
on jätta väike pilu, mitte siiber 
täielikult sulgeda. Restkolde 
puhul suletakse koldeuks täie-
likult, kui puud on üleni lee-
kides. Kolle saab õhku läbi tuha-
ruumi ja resti.

Siiber peab olema kütmise 
ajal täielikult avatud.

Ahi hakkab sooja andma 
alles siis, kui kütmisest on veidi 
aega möödas. Külmade ilmade 
korral ära lisa järjest puid ahju 
juurde, vaid küta ahjutäis paar 
korda päevas.

Tahmapõlengud
Igal aastal saab päästeamet 

ligi 200 väljakutset tahma põ-
lengutele. Tahm tekib kütuse 

mittetäielikul põlemisel. Lõõri-
des oleva liigse tahma ja pigi 
süttimine võib põhjustada lõõ-
ride ja korstna kuume nemisest 
tulekahju samas hoones või 
korstnast kõrgelt välja käiva 
leegi ja sädemete tõttu ohustada 
lähedalolevaid maju. 

Tahmapõlengu vältimiseks, 
tuleb küttekoldeid regulaarselt 
hooldada, kütta kvaliteetse 
materjaliga ning õigesti.

Tulekahjude põhjused
• Katkised kütteseadmed ja 
nen de vale või hooletu kasu-
tamine.
• Ahju ülekütmine.
• Praod kütteseadmetes.
• Ahjuukse lahtijätmine.
• Valesti või omavoliliselt ehi-
tatud küttekolded.
• Pühkimata korsten.
• Küttekolde ees hoitav põlev-
materjal.
• Rõivaste kuivatamine lahtise 
tule või kõrge temperatuuri 
juures.
• Rohkeid sädemeid tekitava 
materjali kasutamine ahjus ja 
kaminas.
• Plahvatusohtlike esemete 
põletamine.

Kokkuvõtlikult:
• Ära küta rikkis küttekollet.
• Hoolda küttekollet.
• Pühi korstnat vähemalt üks 
kord aastas. Eramus tohib 
korst nat pühkida ise, 
ridaelamus ja korteris peab 
tegema seda tööd kutseline 
korstnapühkija. 
• Kasuta pliitide ahjude paran-
damiseks elukutselise pott-
sepa abi.
• Ära hoia kergesti süttivaid 
asju küttekoldele liiga lähedal. 
Tulekahju võib tekkida soojus-
ülekandest või lenduvast säde-
mest.
• Ära lahku kodust ega mine 
magama enne kui kütmine on 
lõppenud.
• Ära küta ahju liimpuidu, 
saepuruplaadi, olmejäät-
metega 
• Ära küta ahju ega pliiti särts-
kuumaks.
• Tühjenda küttekolle sütest 
alles peale nende jahtumist. 
Veen du, et tuhas ei oleks 
hõõgu vaid tükke.
• Ära küta rikkis küttekollet.
• Ära sulge siibrit, kui koldes 
on veel lahtist tuld või siniselt 
hõõ guvaid söetükke. 

Meeldetuletusi talviseks 
kütteperioodiks

Kümme põhjust lemmiklooma kiibistamiseks

Kiibista oma lemmikloom, sest aastatepikkune praktika näitab, et on pelgalt õnnelik juhus, kui koduteelt 
eksinud kiibistamata loom oma pere juurde kiirelt ja ohutult tagasi jõuab.   Martin Rits

KRIMIUUDISED 
• 01.09 varastati Jõelähtme 
vallas Uuskülas eramust 
tööriistu, kraanikauss ja 
kolm jalgratast. 
• 07. 09 varastati Jõeläht-
me vallas Uuskülas kahelt 
ehitusobjektilt erinevaid 
tööriistu ja seadmeid. 
• 15.09 kell 23.58 ajal juh-
tus liiklusõnnetus Harju-
maal Jõelähtme vallas 
Tallinna-Narva maantee 
24. kilomeetril. Sõiduauto 
Mazda 626, mida juhtis 60-
aastane Valeri, põrkas kok-
ku sõiduteele jooksnud 
põdraga. Saadud hoobist 
paiskus põder teele. Tagant 
tulnud sõiduauto Volks wa-
gen juht teel lamavat põtra 
ei märganud ning sõitis tal-
le otsa. Kokku põrke taga-
järjel paiskus Volkswagen 
katusele. Volks wagenis 
olnud inimesed vigastada 
ei saanud, Valeri toimetati 
haiglasse. 



 Kui kätte oli jõudnud 
jaanilaupäev, sadas sellelgi 
aastal vihma. Teiste jaani-
päevaürituste raames pidi 
aga sel päeval Jõelähtme 
rahvamaja juures liiva-
väljakul toimuma valla 
küladevaheline võrkpalli-
turniir. 
Jüri Paavel

Vaatamata võrkpallisõprade 
armastusele oma harrastuse 
vastu oli siiski selge, et nendes 
tingimustes võistlust pidada ei 
saa. Õnneks ei jäänud asi soiku 
ja võistlus sai ära peetud 8. sep-
tembril. Samal päeval koos 
rahva maja ümbruses toimunud 
kirbuturuga. Karikale tuli ju 
ikkagi omanik leida. 

Tasavägine võistlus
Kohale saabus neli võist-

konda – Kostivere, Jõelähtme, 
Ruu ja Haljava küla esindused. 
See võimaldas teha pikemad 
mängud kui tavaliselt mini-
turniiridel, kus osavõtjaid on 
rohkem. 

Kõik osalejad said pi dada 
kolm pikka hasartset palli lahin-
gut. Põnevust jätkus lõpu ni. 
Kolm võistkonda kogusid võrd-
selt kaks võitu ja võitja sel-

gitamiseks tuli lugeda geime 
ning punkte. Selle tulemusel 
tuli parima koefitsendiga võit-
jaks ja pälviti karikaga Ruu küla 
võistkond, teine koht kuulus 
Hal javale, kolmas oli Jõelähtme 
esindus ja neljas Kostivere. Kõi-
kidele võistkondadele oli kor-
raldajate poolt ettenähtud ka 
kringel. 

Traditsiooni taastamine
Tähtsam võidust ja kring-

litest oli aga võistlejatele kind-
lasti mängurõõm ja heameel 
kordaläinud päevast. Osalejaid 
toetas nii ilm kui arvukas pealt-
vaatajate-pöidlahoidjate selts-
kond. Nad tegid seda tõhusalt 
ja häälekalt, samas said ka oma-
vahel sõbralikult läbi. 

Küladevahelisi võrkpalli-
võistlusi peeti seekord pärast 
mõningast pausi. Aastaid toi-
mus see võistlus kihelkonna-
päeva ürituste raames, loode-
tavasti taastab turniir edaspidi 
oma traditsioonilise koha iga-
suviste kultuuri- ja spordi üri-
tuste kalendris ja osavõtvaid kü-
lasid saab olema veelgi rohkem.
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 Kui Tallinna Pesapalli-
klubi ja Kiili Pantrid 2012. 
aasta septembrikuu kol-
mandal pühapäeval Eesti 
meistritiitli peale mängisid, 
oli Keila Pitbulls juba loo bu-
nud ning Kostivere Amigos 
nautis teist aastat järjest 
pronksiste medalite pisut 
tuhmivõitu sära. Just nii 
võiks lühidalt kokku võtta 
2012. aasta Eesti meistri-
võistlused Ameerika pesa-
pallis. 
Argo Kikas

Aasta algas Amigostele vaeva-
liselt. Erinevatel põhjustel oli 
treeningutest osavõtt pehmelt 
öeldes kasin, õhus oli võimalus, 
et 2012. aasta hooajaks mees-
konda välja ei pandagi. Õnneks 
hakkas kevade saabudes, koos 
pungade puhkemisega, vaikselt 
täienema ka kostiverelaste 
mees konna pink ja tundus, et 
kõik hakkab vaikselt ülesmäge 
liikuma. 

Ajalooline päev
Paralleelselt treeningutega 

pühendusid amigoslased ja 
nende ustavad abilised (loe: 
fännid) Kostivere pesapalli väl-
jaku ehitamisele. Tehti valmis 
backstop ja paremtiiva piirde-
aed, rajati pesad ning söödu-
mägi (inglise keeles mound). 
Tegevust oli kõvasti, kõigil silme 
ees vaid üks eesmärk – Eesti 
meistrivõistluste mängud 

peavad jõudma Kostiveresse. 
Ette rutates võib öelda, et 
vanarahvas teadis, mida rääkis 
ning vanarahvatarkus “Visadus 
viib sihile!” on täitsa tõene.

7. juuni 2012 on kuupäev, 
mis loodetavasti suurelt ja 
punaselt Kostivere aleviku kroo-
nikasse kirjutatakse, sest just 
sellel päeval peeti Sõpradeväljal 
esimene ametlik mäng Amee-
rika pesapallis. Suur töö ja vaev 
oli andnud oma esimesed viljad 
ning kuigi amigoslastel tuli lep-
pida kaotusega, maitses saak 
siiski pigem magusalt. Eriti ma-
gu saks tegid maitse peakoh-
tuniku ja vastasmeeskonna 

kiitused väljaku aadressil ning 
loomulikult ka rohkearvuline 
pealtvaatajaskond – suure tõe-
näosusega meistrivõistluste 
rekord.

Parim väljak Eestis
Rääkides Amigoste tule-

mustest 2012. hooajal tuleb 
nentida, et sarnaselt eelnevale 
aastale kulges tänavunegi üle 
kivide ja kändude. Tihti oli tege-
mist mänguks vajaliku üheksa 
mängija kokku saamisega. Sa-
muti eksiti kaitses lihtsate situ-
atsioonide lahendamisel. Oli ka 
helgemaid hetki, millele paraku 
alati järgnes suuremat sorti ära-

kukkumine. Samas seatud ees-
märgid said 90% ulatuses täide-
tud ning hooajale õnnestus pan-
na ilus punkt Tallinna mees-
konna alistamisega.

Kokkuvõtteks võib häbene-
mata öelda, et Kostiveres on 
juba parim pesapalliväljak Ees-
tis, mille rajamisel on lahkelt 
oma abikäe ulatanud Jõelähtme 
vallavalitsus, Kostivere aleviku 
aktivistid eesotsas Kostivere 4x4 
Garage tegusate tegelastega ja 
Andres Oopkaupiga. Küll üks-
kord saabub ka aeg, mil saame 
uhkeldada nii parima väljaku 
kui ka parima meeskonna 
tiitliga!

Pronksmedalid Ameerika 
pesapallis läksid Kostiverre  Jõelähtme vald on läbi 

aegade toetanud noorte-
sporti. Rõõm on tõdeda, et 
selle tulemusel on kasva-
nud mitmeid täna maailma-
tasemel tegijaid. Saage 
tuttavaks: 2012. aasta maa-
ilmameister allvee ujumises 
Aleksandr Drosdov.

Priit Põldma

Lisaks tublidele saavutustele 
spordis saab alustuseks kohe ka 
öelda, et 19-aastane Aleksandr 
lõpetas äsja gümnaasiumi hõbe-
medaliga. Tippsportlastele tava-
liselt selliste õpitulemuste saavu-
tamiseks enam jaksu ei jagu. 
Rõõmsameelse noormehega 
koh tume vallavalitsuses ja räägi-
me põhiliselt tänavuaastastest 
saavutustest.

Mais toimunud Eesti meistri-
võistlusel saavutas noormees 
võidu kuuel alal seitsmest ja 
ühel allveespordi alal jäi teiseks. 
Järeldada võib vaid vastaste 
puudumist Eesti piires. Samal 
kuul toimunud maailma kari-
kavõistlustel Poolas saavutas 
Aleksandr võidu 100-meetri 
akva langiga ujumises ja jäi 
teiseks 50-meetri lestadega 
ujumises.

Augustis osales noormees 

Euroopa meistrivõistlusel Itaa-
lias ja sai hõbemedali 100-meet-
ri akvalangiga ujumises ning 
pronksi 50-meetri sukeldumises. 
Tänavune hooaeg oli noor me-
hele esimeseks, kus ta saavutas 
pjedestaalikohti rahvus vahe-
listel täiskasvanute individu-
aalvõistlustel. Olgu siinkohal 
öeldud, et allveeujujate rivis on 
Aleksandr täiskasvanute võist-
lustel maailmaklassis praegu 
kõige noorem.

Kiiresti ja huvitavalt möödu-
nud kohtumise lõpuks nendib 
noormees kahetsusega, et all-
veesport ei ole loetud olümpia-
alade nimistusse. Londonist 
saanuks vastasel juhul Eesti 
kindlalt mitu medalit rohkem!

Võrratu võrkpallipäev

Konkurentidele püüdmatu 
alveeujuja Uuskülast

Uuskülast pärit all vee - ujuja 
Aleksandr Drosdov.   Priit Põldma

Tänavuse Jõelähtme valla küladevahelise võrkpalliturniir võitis Ruu küla esindus.  Urmas Kingsepp

Ameerika pesapalli meeskond Kostivere Amigos tuli teist aastat järjest Eesti meistrivõistlustel kolmandale 
kohale.    Ave Kikas

 Rebala külas toimus tä-
na vu juba neljandat hoo-
aega järjest heitjate-tõu-
kajate Eesti veteranide 
meistrivõistluste kolmas 
etapp. Võistluste korral-
dajaks ja eestvedajaks Igor 
Põldma Rebala külast.
Priit Põldma

Igor Põldma pälvis Eesti Spordi-
veteranide Liidu tänukirja tee-
nete eest veteranide keha-
kultuuri ja spordi edendamisel 
vabariigis ning veteranide heit-
jate kuue-etapilise seeria võist-
luse algatamise ja elluviimise 
eest paljude aastate jooksul.

Miks tegelete sellise  
keerulise ettevõtmisega?

Mõistan veteransportlasi ja 
soovin aidata hoida nende sport-
likku vormi ja vaimu. 

Kas osavõtjaid jagub?
Tundub vähemalt, et huvilisi 

sellise võistlemisega tegele-
miseks jagub. Tänavuse aasta 
kolme etapi peale oli osalejaid-
võistlejaid üle 40 sportlase ter-
vest Eestist. Vanim osavõtja 
muide oli 85-aastane.

Aga tulemused, kas on 
saavutatud ka midagi 
märkimisväärset?

Läbi aastate on võistluste 
käigus sündinud mitmed vete-
ranide rekordid. Tänavu näiteks 
meeste kuulitõukes ja naiste 
raskusheites. Parim saavutus 
tänavu oli meeste kuni 65-

aastaste vanusegrupis raskus-
heite Eesti rekord 18,38 meetrit, 
sooritatuna Viljandi maa mehe 
Raimo Sarv`e poolt.

Kuidas Jõelähtme vallal 
võistlustel läinud on? 

Ise olen eelmise hooaja ede-
tabeli põhjal teisel kohal, vane-
mas vanusegrupis vajab kind-
lasti esiletõstmist Harry Reidma. 
Läbi aastate on ta saavutanud 
väga palju häid tulemusi ja 
püstitanud rekordeid Euroopa- 
ja maailmameistrivõistlustel.

Kuidas edasi?
Plaanime ikka samas opti-

mistlikus vaimus jätkata. Siin-
kohal on paslik teha ka reklaami 
kõigile: tulge võistlema ja suht-
lema, ka vanas eas vajab tervis 
ja vaim hoidmist. Jälgige järg-
mise aasta ürituste kalendrit.

Jõelähtme vald on teada-
tuntud paljudele 
seeniorsportlastele üle Eesti

Rebala külast pärit Igor Põldma 
edendab Eestis veteranide keha -
kultuuri ja sporti.   Priit Põldma
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud:

• Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu avalik väljapanek 
toi mub 08. oktoobrist kuni  05. novembrini 2012 Jõelähtme valla-
majas ja Kaberneeme raamatukogus ning avalik arutelu 20. novemb-
ril 2012 kell 18.00 Kaberneeme vana koolimaja saalis. Valdava osa 
planeeringualast – 2420 m2 – moodustab reformimata riigimaa. 
Planeeringuala piiridesse jäävad osaliselt järgmised kinnistud: kaup-
luse (katastritunnus 24505:001:0222, maakasutuse sihtotstarve –
ärimaa 100%, pindala 1120 m2), T-11263 Kaberla-Kaberneeme (ka-
tastri tunnus 24505:001:0565, maakasutuse sihtotstarve – trans-
pordimaa 100%, kogupindala 6,44 ha, planeeringualas – ca 860 m2) 
ja Pürgi (katastritunnus 24505:001:0432, maakasutuse sihtotstar ve –
elamumaa 100%, pindala 8111 m2).
Planeeringualaga külgneb – loodenurgas reformimata riigimaa 
(Kordoni tee), põhjapool Aksli kinnistu (24505:001:0270) ja Aksli 1 
kinnistu (24505:001:0910), idapool külgneb planeeringuala Puhke-
ranna kinnistuga ( 24505:001:0875) ning osaliselt Kolga lahega.
Planeeringu koostamise esmaseks eesmärgiks on reformimata rii-
gi maast kinnistute moodustamine vabatahtliku päästekomando 
hoonele, elektri alajaamale ning juurdepääsuteele ja parkimisplat sile. 
Päästekomando hoone otstarve: hoones hoitakse tuletõrjetehnikat 
(päästeauto, paakauto, järelhaagis), korraldatakse päästeteenistuse 
valvet ning viiakse läbi väljaõpet vabatahtlikele päästjatele. Välja-
õppeklassi ruumi on kokkuleppel külakogukonnaga võimalik kasu-
tada ka avalikuks vajaduseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on ka 
liikluskorralduse (liinibussi lõpp-peatus ning koolibussi peatus) ja 
sõiduautode parkimise nõuetekohane lahendamine alal.  
Kruntide moodustamisel on arvestatud, et oleks tagatud ratsionaalne 
krundikasutus, hea juurdepääs kinnistutele, avalik pääs kallasrajale 
ning lahendatud otstarbekas ja nõuetekohane bussi, päästeautode 
ja sõiduautode liiklemine ning parkimine territooriumil. Mererannale, 
kallasrajale viiva tee lõppu on võimalik lautrikoha rajamine.
Planeerinuga on määratud hoonestusala piirid ning hoone lubatav 
ehitusalune pind (330 m2) ja suletud brutopind (500 m2), hoone suurim 
korruselisus (kaks: 1 + katusekorrus), hoone suurim lubatav kõrgus 
planeeritud maapinnast (8,5 m) ning võimalik katusekalle (30-45 
kraadi). Hoone tuleb paigutada ette antud hoonestusala piiridesse.
Viimistluses tuleb kasutada rannakülla sobivaid materjale – puit, 
loo dus lik kivi, krohvipind, osaliselt võib kasutada ka betoonpinda. 
Katusekattena on lubatud valtsplekk, katusekivi või -laudis.
Välisviimistluses kasutatavad värvitoonid peavad olema pastelsed 
ning nii omavahel kui ka  naaberhoonestusega sobivad.
Detailplaneering on kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringut muu-
tev.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Jõelähtme vallavolikogu 
27.01.2009 otsusega nr 455 “Kaberneeme küla Pritsukuuri detail-
planeeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine 
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”.
Detailplaneeringute põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tut-
vuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning lahti ole ku -
 aegadel Kaberneeme raamatukogus, samaaegselt on detail pla nee-
ringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla kodu lehel 
(joelahtme.kovtp.ee.).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus
• Nehatu küla Nehatu lauda I maatüki (24504:002:0351), Nehatu 
lauda II maatüki (24504:002:0352) ja Nehatu lauda III maatüki 
(24504:002:0353) detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 
09. juu list kuni 23. juulini 2012. Avaliku väljapaneku ajal esitasid vastu-
väiteid ja ettepanekuid külaelanikud ja AS EVR Infra. Külaelanike 
esitatud vastuväidetega on detailplaneeringus arvestatud ning osa -
dest vastuväidetest on külaelanikud loobunud. AS EVR Infra esi-
tatud vastuväited ei ole veel lahendust leidnud. Vastavalt pla nee-
rimisseadusele edastame detailplaneeringu vajadusel järelevalveks 
maavanemale.

Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas järgneva detailplaneeringu:
Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 30.08.2012 otsusega nr 314 Iru küla 
Nurmevälja detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Maa-, ehitus- ja kesk konna-
osakonnas tööajal esmaspäevast neljapäevani kella 8.00-17.00 ja 
reedel 8.00-13.00.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu:
• Loo alevik Vibeliku tee 19 (24504:002:0572), 19g (24504:002:0573) 
ja 21e (24504:002:0331) maaüksuste detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 9. oktoobril kell 15.30.
• Vandjala küla Saare kinnistu (24504:008:0163) detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arut elu 
toimub Jõelähtme vallamajas 16. oktoobril kell 15.30.
• Vandjala küla Salu kinnistu (24504:008:0655) detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arut elu 
toimub Jõelähtme vallamajas 11. oktoobril kell 15.30.
Detailplaneeringute põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik 
tut vuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt 
on detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõe lähtme 
valla kodulehel  (joelahtme.kovtp.ee).

ALGATATl JÕELÄHTME VALLA TEEMAPLANEERING

Jõelähtme vallavolikogu on 30. augusti 2012 otsusega nr 319 algatanud 
teemaplaneeringu  “Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha 
valimine” ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Teemaplaneeringu ,,Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asu-
ko ha valimine” koostamise eesmärgiks on kehtiva Jõelähtme valla 
üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme vallavolikogu 29. aprilli 2003. 
aasta otsusega nr 40 ,,Jõelähtme valla üldplaneeringu kehtestamine”) 
täpsustamine ja täiendamine veeldatud loodusliku maagaasi termi na li 
kui olulise ruumilise mõjuga objekti võimaliku asukoha osas ja sellega:
• kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike-,
kultuuriliste- ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude alusel sääst-
va ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine vastavalt 
planeerimisseaduse § 8 lg 3 punktis 2 sätestatule;
• maa-alade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine vasta-
valt planeerimisseaduse § 8 lg 3 punktis 3 sätestatule;
• teede ja tänavate, raudteede ja sadamate asukoha ning liikluskorralduse 
üldiste põhimõtete määramine vastavalt planeerimisseaduse § 8 lg 3 
punktis 8 sätestatule;
• ranna ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses sä tes-
tatud korras vastavalt planeerimisseaduse § 8 lg 3 punktis 12 sätes ta tule;
• muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- 
ja ehitustingimuste arvestamine planeeringus vastavalt planeerimis-
seaduse § 8 lg 3 punktis 17 sätestatule.
Teemaplaneeringu ,,Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asu-
koha valimine” koostamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme 
valla volikogu (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 
74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee) ning koostamise korraldaja on 
Jõelähtme vallavalitsus (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme 
vald, 74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee). Teemaplaneeringu ,,Veel-
datud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine” koostaja 
ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise eksperdi leidmiseks 
viib Jõelähtme vallavalitsus läbi riigihangete seaduse kohase hanke-
menetluse.
Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
joelahtme.kovtp.ee.
On väga oluline, et planeeringprotsessi oleksid kaasatud oma tähele-
panekute ja ettepanekutega kõik, kes on huvitatud valla tulevikust ja 
eesmärgipärasest arengust. 
Avalikkuse kaasamiseks loob vallavalitsus meililisti, millega saa-
vad liituta kõik soovijad. Listi kaudu on võimalik esitada oma ette-
panekuid ja seisukohti, olla kursis planeeringuprotsessiga ning osa-
leda aruteludes. Listiga liitumiseks palume saata teade oma e-posti 
aadressilt valla meiliaadressile kantselei@joelahtme.ee.

TÖÖD SAAB PLANEERIMISNÕUNIK

Töö kirjeldus 
•  Valla ruumilise planeerimisprotsessi sisuline ja korralduslik 
juhtimine;
• planeeringute menetlemine ja nendega seonduvate küsi muste 
lahendamine;
• planeerimisvaldkonna vallavolikogu ja vallavalitsuse õi-
gusaktide eelnõude ning metoodiliste materjalide koostamine, 
nende esitlemine vallavalitsuse ja volikogu istungitel ning 
vastavate komisjonide koosolekutel;
• vallavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete nõustamine 
ruumilise planeerimise alal;
• planeerimisalaste selgituste jagamine, sh planeerimis vald-
konda puudutavatele selgitustaotlustele ja teabenõuetele 
vastamine. 
Edukal kandidaadil on 
• Arhitektuuri- või planeeringualane kõrgharidus ja sellealane 
vähemalt 3-aastane töökogemus;
• teadmised ruumilise arengu ja planeerimise, ehitus- ja kesk-
konnaõiguse valdkonnas; 
• teadmised keskkonnamõjude hindamisest, nende koostamisest 
ja planeeringuprotsessis menetlemisest;
• projekteerimis-ja kontoritarkavara kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel; 
• väga hea suhtlemisoskus, oskus oma aega efektiivselt planeerida, 
koostöö- ja algatusvõime;
• võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras, 
täpsus, kohusetundlikkus ning usaldusväärsus.
Kasuks tuleb
• Üldplaneeringute koostamise ja korraldamise kogemus;
• õigusalane haridus;
• B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja isikliku sõiduauto 
kasutamise võimalus;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses. 
Ettevõte pakub 
• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd koostööle ja lahendustele suu-
natud organisatsioonis;
•  sõbralikku ja kokkuhoidvat töökollektiivi;
• head töökeskkonda. 
Lisainfo: 
kandideerimise avaldus, CV ja haridust tõendavate doku-
mentide koopiad ja palgasoov saata e-postiga aadressil maire.
kivistu@joelahtme.ee hiljemalt 28.09.2012. Täiendav info tele-
fonil 6054889 või e-postiga aadressil teet.sibrits@joelahtme.ee

Õnnitleme septembri 
sünnipäevapsi

92 12.09 ELIN METSALA  Neeme küla
88 15.09 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik
85 13.09 MARIA MAŽAJEVA Kostivere alevik
84 17.09 NIINA PJANKOVA Loo alevik
83 04.09 HILDEGARD LEIMANN Loo alevik
83 07.09 MELAINE TIISKER Kostivere alevik
82 15.09 JAAN REIMAN  Liivamäe küla
81 18.09 RAISSA KARTOFELEVA Iru küla
80 02.09 LILLI TOMP  Koogi küla
75 11.09 ENDA KALJULA Kaberneeme 
     küla
70 04.09 MAIMU PRÖÖM Koogi küla
70 14.09 REIN JOAMETS Uusküla küla
70 21.09 KALEV JÄRVE  Ruu küla

Tähelepanu mittetulundusühingud ja 
laste sporditegevuse toetuse taotlejad!

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste 2013. aasta tegevus-
toetuse taotluste laekumiste tähtaeg on 1. november 2012.
2013. aasta eelarvest antakse toetust kalendriaasta tegevuste kat -
miseks. Jooksva aasta keskel võetakse vastu ainult projektide kaas-
fi nantseerimiseks esitatud taotlusi. 
Eraldatava toetuse konkreetne suurus oleneb eelarve rahaliste va-
hen  dite olemasolust vastavas valdkonnas ja taotluse fi nantseerimise 
vajaduse põhjendatusest. Toetuse määramisel lähtub vallavalitsus 
järgmistest kriteeriumidest:

1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Jõe-
lähtme valla haldusterritooriumil või esindab valda väljaspool;
2) tegevus on suunatud Jõelähtme valla elanikele või on nende 
huvides ega ole ajendatud üksikhuvidest;
3) projekt on selgete eesmärkidega, projektis ettenähtud tegevused 
on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus laiemale sihtgrupile on 
põhjendatud; 
4) omaosaluse olemasolust ja suurusest; 
5) varem saadud toetuse lõpparuanded on vallavalitsuse poolt 
heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees;
6) tehtavate tööde ja eelarve realistlikkus.

15. novembriks ootame avaldusi 2013. aasta sporditegevuse 
toetuse saamiseks.
Toetatakse kuni 19-aastaste noorte sporditegevust. Nõutav on, et 
lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukohaks on rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vald.
Et laps oleks 2013. aasta sporditegevuse toetuste saajate nimekirjas, 
on vajalik lapsevanema avaldus. Avalduse laekumise viimane täht-
aeg on 15. november. Täpsem info Jõelähtme valla koduleheküljel.

Jõelähtme vallas juulis ja 
augustis sündinud lapsed
Ülle Vannas ja Erki Lõhmuste
tütar Teele Lõhmuste   26.07.2012 
Kai Kaasik ja Mikk Paloots
pojad Marten Paloots  30.07.2012
      ja Tristan Paloots   30.07.2012
Taimi Aas ja Raul Aava
tütar  Mia-Brit Aava   06.08.2012
Maris Kolk ja Avo Remmel
tütar  Adele Remmel   07.08.2012
Yuliya Lakhk ja Erik Muugamäe
poeg Renee Muugamäe  07.08.2012
Angela Rämmeld ja Silver Moora
tütar Liselle Moora   07.08.2012
Kristi ja Marko Reichardt
tütar  Simone Reichardt  11.08.2012
Riinika Vonk ja Ingmar Klement
tütar  Grit Klement   16.08.2012
Liis Tammann ja Esko Hunt
poeg  Hugo Hunt   18.08.2012
Maria Vassilevskaja ja Vladimir Vassilevski
tütar  Vasilisa Vassilevskaja  21.08.2012
Laura Rimmel ja Toomas-Allan Prii
poeg  Robert Prii   25.08.2012

Jõelähtme valla arengukava avalik arutelu toimub 16. oktoobril kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.
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Müüa kartulid!
8 kg sangadega paberkott – 3€ 

15 kg sangadega paberkott – 5€
30 kg paberkott – 10€

Sordid:  Anuschka, Marabel, Quarta jt.
NB! Nüüd ka uus sort - Laura (punase koorega)

Tasuta kojutoomine Kostivere, Loo ja Iru piirkonnas, mujal 
kokkuleppel. Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

Ajalehe Jõelähtme valla-
leht väljaandja on Jõe-
lähtme valla volikogu ja 
vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil:
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste 
tellimine 646 2214, 
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

OST

Ostan tehnikat, nii töökorras 
kui remonti vajavat – traktor, 
kombain, sõiduk, veok jne. 
Samas ostan ka vanametalli, 
raha kohe. Pakkuda võib kõike 
tel 5678 6526

Ostame tehnilist hõbedat, laua-
hõbedat, nõukaaegseid kontak-
toreid, automaat-kaitse lüli-
teid, trükiplaate, militaarset 
elektroo nikat, kullatud detaile. 
526 9976

MÜÜK

Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud 30-60 cm. 
Aastaringne tootmine ja lai 

puu sortiment. Tasuta 
transport väiksemat mõõtu 
kalluriga! Kontakt: Saue, Sooja 
3a, tel 5360 0375 või 
halupuu24@hot.ee 

Lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp 36 eurot/rm. 
Tel.5099598

TEENUS

Korstnad, ahjud, pliidid. Ehi-
tus ja remont. Pensionäridele 
soodustused. Tel. 5624 9455

Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5690 0686

Aruküla tee 29, Jüri 

alevik, Rae vald

Müügil kvaliteetsed 

lemmikloomatoidud 

ja -tarbed!

Teeme koduvisiite!

Oleme avatud:

E-R 10.00-20.00

L 10.00-16.00

Tel: 607 5885

Mob: 513 1714

Osta 
mahlapresse või 
purustajaid otse 

tootjalt!

www.cidermill.eu

Tel 5351 6054

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

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

ELIISE RINKI
surma puhul

Saha külarahvas

Ostame kasvavat võsa 
ja väheväärtuslikku 
puud. RSG Invest OÜ, 
tel 5688 1135

Ohtlike puude turvaline 
langetamine. Kruntide 
puhastamine. Raietööd.
Tel. 52 50 893, 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

AS Tallegg võtab tööle
EHITUSTÖÖLISE JA 

TRANSPORTTÖÖLISE

Soovijatel pöörduda AS Tallegg kontorisse 
personaliosakonda aadressil: 

Saha tee 18 Loo alevik või saata oma CV 
e-postiga: pille.peenemaa@tallegg.ee või 

faksile nr 610 7060 
Info tel 610 7092.

KADUNUD emane karmi-
karvaline saksa linnukoer. Koer 
on hall, pea pruun, pare mal 
küljel suur pruun laik, lontis 
kõrvad, lühike saba, tur ja kõr-
gus ca 45 cm, kaelas punane 
kaelarihm kuldse meda liga, 
millel telefoni nr. Koer on väga 
sõbralik ja usal dav, võib minna 
ka võõrasse autosse. 
PALUN IGASUGUST INFOT

TEL 5088041. LEIDJALE 
VAEVATASU

Polimersvarka OÜ on spetsialiseerunud PVC kattega kangast 
väikelaevade tootmisele. Toodame väikelaevu VELES 

kaubamärgi all ning meie toodang on saanud populaarseks 
nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides.

TÖÖD SAAB JUURDELÕIKAJA – LIIMIJA
kelle ülesandeks on PVC kangast detailide väljalõikamine 

etteantud mudelite/jooniste järgi, detailide liimimine, 
valmistoodangu komplekteerimine.

Sobiv kandidaat on töökas ja omaalgatuslik, täpne ja hoolikas. 
Varasem kogemus ei ole vajalik. Pakume väljaõpet töö käigus.

Meie pakume töötasu vastavalt töötulemustele, 
eneseteostuse- ja arenemisvõimalust.

Asukoht: Jõelähtme küla, Postimaja tee 12 (Telefonijaama hoone).
Tööle asumise aeg: oktoober 2012.

Töö tüüp: palgaline, täistööaeg.
Lisainfo tel: +372 529 7654 Koduleht: www.veles.eu 

AVALDAME 
KAASTUNNET

Ksenia Vaher
06.10.1924 – 
10.08.2012

Rein Sild
05.11.1960 – 
22.08.2012

Rein Pajuri
06.07.1939 - 
02.09.2012

Alevtina Soovik
19.04.1939 – 
05.09.2012

II KOSTIVERE SILDADE JOOKS
28. oktoobril kell 12.00

Kavas:  tillude jooks
 jooksud erinevates vanuseklassides
 kepikõnd

Ürituse aukülaliseks olümpiavõitja Gerd Kanter!
Registreerimine ja lisainfo: www.kostivere.ee
Võistluste start Kostivere külaplatsil.
Ürituse korraldajad: MTÜ Kostivere Küla Selts,
Jõelähtme Singel

Alustame trenniga!
Trennid igal esmaspäeval ja neljapäeval 

kell 19.00 Kostivere lasteaia saalis.
Sel hooajal on treeneriteks 

Ene Ottokar, Marek Tihhonov, Jarmo Kull
Hind 3 EUR


