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Jõelähtme Lava Grupp tõi 
Venemaalt võidu

Volikogu töömailt

Iru ämma klubi Poolas

Esilehel Jõelähtme Lava Grupp, vasakult: Tiit Tammesson, Merike Kahu, Maie Ramjalg, Kaie Pall ja Priit Põldma (puuduvad Ülo Lomp ja Eigi Tali).

Vandjala külapäev

 Juuni alguses võitis Jõe-
lähtme Lava Grupp Jekate-
rinburgi teatrifestivalil 
Grand Prix auhinna. Lava 
Grupp etendas võõrsil 
Anton Tšehhovi lavastusi 
„Karu“ ja „Abieluette-
panek“.
Styna Eerma

Vestlusringi on kogunenud vaid 
osa Lava Grupi harrastus näit-
lejaist – Merike Kahu, Kaie Pall, 
Tiit Tammesson ja Priit Põldma 

ning lavastaja Maie Ramjalg.  
Anton Tšehhovi lavastusi on 
Lava Grupp mänginud juba 
mitu aastat. „Tšehhovi etenduse 
„Abieluettepanek“ idee tuli 
Merikeselt, tema on selle lavas-
tuse ristiema,“ selgitab Maie 
naerdes. „Mul on valgevene juu-
red,“ naerab Merike vastuseks. 
Hiljem lavastas teatritrupp 
Tšehhovi etenduse „Karu“.

 „Korraldasime 2011. aastal 
Jõelähtmes külateatrite festivali 
ja etendasime Lava Grupiga 
Tšehhovi etendust “Abielu-
ettepanek”,“ meenutab Maie 
Ramjalg. „Moskva Rahvus vahe-

lise Harrastusteatrite Liidu pea-
sekretär Alla Borissovna Zorina 
nägi meie truppi toona esine-
mas ning tema meid Jekate-
rinburgi festivalile kutsuski,“ 
räägib Maie ja tõdeb, et Tšeh-
hovi lavastus võis olla festi vali-
kutse põhjuseks.

Kanti kätel
Festivalil oli Jõelähtme Lava 

Grupp ainus välismaine trupp 
ja seetõttu ka suures huvi-
orbiidis. Tsaritsnõi linna har-
rastusteatritrupp Litsei oli Vene-
maal Jõelähtme Lava Grupi võõ-
rustaja. „Meid võõrustanud 

trupp oli fantastiline!“ hüüa-
tavad kõik nagu ühest suust.

„Senikaua kuni me mängi-
nud ei olnud, võõrustati vene-
päraselt hästi lahkelt, aga pärast 
seda kui olime etendus ära 
mänginud – kanti kätel,“ kir-
jeldab Tiit muljeid. 

„Festivali „Armastus ja naer 
ja pisarad“ žürii oli väga tugev 
ning mulle isiklikult oli pari-
maks kingituseks meie etenduse 
professionaalne analüüs,“ on 
Maie õhinas, „see ei olnud nii-
sama vaid ikka paaritunni 
pikkune analüüs Moskva GITIS-
e professorilt Tšumatšenkolt, 

dotsendilt Snopkovilt ning 
dramaturgilt ja teatrikriitikult 
Vdovinilt,“ räägib Maie uhkuse-
värinaga. „Kui iga trupp sai 
žüriilt ühe tunnustuse, siis meie 
trupp, kõik viis näitlejat, pälvisid 
žürii preemia ansambli män-
gus,“ seletab Maie elavalt,“meie 
trupi kõik näitlejad said GITISe 
proffessionaalidelt ansabli-
mängu eest heakskiidu,“ on 
Maie õnnelik. Priit lisab, et 
kõige rohkem rõõmu valmis-
taski korüfeedelt antud ühtsuse 
preemia. 

Loe edasi lk. 3.

Loo kool Saksamaal

Suvegalerii

Kolmapäeval, 26. juunil sõl mi-
sid Jõelähtme vald, Harjumaa 
Ühisteenuste Keskus ja AS Eesti 
Keskkon na teenused hanke-
lepingu, mille alusel rakendub 
alates 1. ok toob rist 2013 nelja 
kohalikku omavalitsust hõl-
mavas jäätmeveo piir konnas 
korraldatud olme jäätmevedu. 
Uue lepin guga odavnevad olu-
liselt olmeprügi äraveo hinnad. 
Kor raldatud olmejäätmevedu 
puu dutab kõiki jäätmevaldajaid, 

nii eraisikuid kui ka orga ni sat-
sioone, kelle poolt tekitatud 
jäätmeid sh segaolmejäätmed, 
biolagundatavad jäätmed, pa-
beri- ja papijäätmed ning suur-
jäätmed hakkab koguma ja ära 
vedama AS Eesti Kesk konna-
teenused.

Hanke tulemusena, millel 
osalesid lisaks AS-ile Eesti Kesk-
konnateenused ka AS Ragn-
Sells ja OÜ Adelan Prügiveod, 
langevad kõigis koostöö piir-

konda kuuluvates oma valit sus-
tes (Rae, Raasiku, Kiili ja Jõe-
lähtme vald) olmejäätmete veo 
hinnad.  Ühises piirkonnas on 
kokku 29 000 elanikku ning 
vähe neb naabervaldade erine-
vus veotingimustes ja paraneb 
ülevaade piirkonnas jäätmete 
tekkest. Septembrikuu alguses 
teavitab AS Eesti Kesk konna-
teenused kõiki Jõelähtme valla 
jäätmevaldajaid kirjalikult kor-
raldatud jäätmeveole üle mi-

neku ning lepingute sõlmimise 
tingimuste kohta. Uue hinna-
kirjaga on võimalik tutvuda 
www.joelahtme.ee.

Hanke viis läbi MTÜ Har-
jumaa Ühisteenuste keskus.  
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste 
Keskuse (HÜK) lõid 9 Harjumaa 
kohalikku omavalitsust 28. juu-
nil 2012. aastal. HÜKi ees mär-
giks on kavandada ja korraldada 
ühiselt jäätmehoolduse aren-
damist sooviga tagada elanikele 

avalike teenuste parem kätte-
saadavus ning järgida säästva 
arengu põhimõtteid. Koostöös 
korraldatakse ühiste nõuetega 
õigusaktide loomist, sarnase 
tegevuspraktikaga korraldatud 
jäätmehoolduse rakendamist, 
elanike ja ettevõtete nõustamist 
ja teavitamist ning rahvus va-
helise praktika toomist ka Harju-
maa inimestele kätte saa da-
vaks.

Priit Põldma

Oluliselt odavnevad prügiveo hinnad 

Isolaatoreid tootma 
hakkav tehas rajas Loo 
lastele mänguväljaku

Lahemaa on lahe maa



VALD
NR. 193

JUULI 2013
2

 Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu 51. istungil 
17.06.2013.
Volikogu materjalidega on täp-
semalt võimalik tutvuda www.
volis.ee alajaotuse Jõelähtme 
vald alt.
• Jõelähtme valla haridus asu-
tuste pedagoogide töötasus-
tamise alused. Määrusega tõs-
teti kõikide Jõelähtme valla üld-
hariduskoolide, koolieelsete las-
teasutuste ning huvikooli direk-
tori, õppealajuhataja ja peda-
googiliste töötajate töötasu 
alam määrasid.
• Jõelähtme valla 2012 aasta 
konsolideeritud majandusaasta 
aruande kinnitamine. Kinnitati 
Jõelähtme valla 2012 aasta kon-
so lideeritud majandusaasta aru-
anne bilansimahuga 19 663 046 
eurot ja aruandeperioodi tule-
miga 1 618 132 eurot, ning re-
serv fondi kasutamise aruanne 
summas 55 685 eurot.
• Jõelähtme valla 2013. aas ta 1. 
lisaeelarve. Kinnitati Jõe lähtme 
valla 2013. aasta 1. lisa eelarve 
põhitegevuse tulude sum ma 25 
500 eurot, inves tee rimis tege-
vuse lisaeelarve sum ma 25 500 
eurot ning eelarve põhitegevuse 
kulude muu da tused vastavalt 
detailsele jao tusele.
• Jõelähtme valla 2013. aas ta 2. 

lisaeelarve (1. lugemine). Planee-
ritakse 2. lisaeelarve põhi tege-
vuse tulude suurenemine sum-
mas 4420 eurot.
• Volikogu esindaja nimeta-
mine Kostivere Kooli hoole-
kogusse. Volikogu esindajaks 
nimetati volikogu liige Ester 
Sassi.
• Neeme küla Ülestoa kin nistu 
ja lähiala detailplaneeringu 
koostamise jätkamine ja läh-
teülesande kinnitamine. Otsus-
tati jätkata Neeme küla Ülestoa 
kinnistu (24505:001:0750) detail-
planeeringu koostamist ja kin-
nitati Neeme küla Ülestoa kin-
nistu ja lähiala detailplaneeringu 
lähteülesanne.
• Rammu küla Uustalu kin-
nistu detailplaneeringu koos-
tamise algatamine, lähte üles-
ande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine. 
Algatati Rammu küla Uustalu 
kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine ja kinnitati lähte üles-
anne.
• Jõelähtme Vallavolikogu 8. 
koosseisu liikmete arvu määra-
mine, valimisringkonna moo-
dus tamine ning mandaa tide 
arvu määramine. Määrati Jõe-
lähtme Vallavolikogu 8. koos-
seisu liikmete arvuks 17, moo-
dustati üks valimisringkond, 

mille piir ühtib Jõelähtme valla 
piiriga, määrati valimis ring kon-
na numbriks 1 ja mandaatide 
arvuks 17.
• Valla valimiskomisjoni moo-
dustamine. Kinnitati vali mis-
komisjoni esimees, liikmed ja 
asendusliikmed.
• Jõelähtme Vallavolikogu 
30.08.2012 otsuse nr 317 punk-
tide 1, 1.1 ja 1.2 kehtetuks tun-
nistamine. Volikogu ei toetanud 
otsuse tühistamist.
• Jõelähtme Vallavolikogu 30. 
augusti 2012. a otsuse nr 320 
kehtetuks tunnistamise kohta. 
Volikogu ei toetanud otsuse tü-
his tamist.
• Jõelähtme valla esindaja nime-
tamine Harjumaa Oma valit sus-
te Liidu volikogusse. Jõelähtme 
Vallavolikogu esin dajaks Harju-
maa Omavalitsuste Liidu voli-
kogus nimetati Jõe lähtme Valla-
volikogu esimees Art Kuum.
• Jõelähtme valla esindaja nime-
tamine Eesti Maaoma valitsuste 
Liidu Maapäeva koos seisu. Jõe-
lähtme Vallavolikogu esindajaks 
Eesti Maa oma valit suste Liidu 
Maapäeval nimetati Jõeläht -
me Vallavolikogu esi mees Art 
Kuum. 
• Vastus volikogu liikmete Mai-
do Pajo, Art Kuum, Ardo Lass, 
Ljudmilla Kaska, Valeri Tam-
meleht 17.05.2013 esitatud aru-

pärimisele. Vastati kaugkütte 
hinda puudutavatele küsimus-
tele.
• Vastus volikogu liikmete Mai-
do Pajo, Art Kuum, Ardo Lass, 
Ljudmilla Kaska, Valeri Tam me-
leht 17.05.2013 esitatud aru-
pärimisele. Vastati küsi mustele, 
mis puudutasid või malikku lin-
na liinide piken da mise võima-
likkust Loo alevi kuni.
• Vastus volikogu liikmete (Mai-
do Pajo, Ardo Lass, Ljud milla 
Kaska, Toomas Kümmel, Tarmo 
Paldermaa, Arvo Olek, Valeri 
Tammeleht) 30.05.2013 esitatud 
arupärimisele. Vastati küsimus-
tele, mis puudutasid Jõelähtme 
Vallavalitsuse, Kul tuuri minis-
teeriumi ja Muin suskaitseameti 
vahel Rebala riikliku muinsus-
kaitseala aren gukava koosta-
mise ette val mis tamiseks sõl-
mitava ühiste kavat suste proto-
kolli projekti sõlmi mise kohta.
• Vallavanema infor mat sioon. 
Vallavanem andis üle vaate ehi-
tustöödest Kostivere  ja Loo Koo-
lis, mitmete teede remondi do-
kumentide ette valmistamisest. 
EAS-i toetusest Kostiveri Las te-
aia täiendava rühma rajamiseks. 
Maakaitse päeva ürituse korral-
damisest ja eelseisvatest jaani-
päeva üri tustest ja vallamaja 
töö kor ral dusest suveperioodil.

ülevaate koostas Priit Põldma

 Käes on järjekordne suvi 
ning puhkuste aeg, samas 
on aga tegemist ühe kõige 
tihedama perioodiga valla 
poolt tehtavates investee-
ringutes. 
Nagu ikka on võimalik ilmas-
tikutingimustest sõltuvaid tege-
vusi ellu viia vaid soojal ajal 
ning see aeg on nüüd käes, ning 
paslik on anda ülevaade töö-
dest, mis peaks selle suve jook-
sul ühele poole saama. Nagu ka 
pealkiri ütleb, siis sel suvel on 
meil võimalik realiseerida, seda, 
mis varaemalt ette on valmis-
tatud.

Selle aasta suurim inves-
teeringuprojekt on Kostivere 
kooli rekonstrueerimine, mis 
läheb vallale maksma üle kahe 
miljoni euro, millest ca poole 
saame toetusena EAS'lt riikli-
kust toetusprogrammist. Maksu-
muselt järgmine investee rin-
guprojekt, mis samuti saab 
osaliselt toetust europrojektist 
on Loo ja Lagedi alevike vahe-
line kergliiklustee ehitus. Tege-
mist on kolmepoolse projektiga, 
milles osalevad Jõelähtme ja 
Rae vallad ning Maanteeamet. 
Vallad finantseerivad EASi abiga 
kergliiklustee ehitust ning sa-
mal ajal rekonstrueerib Maan-
teeamet osaliselt Loo ja Lagedi 
alevike vahelist maanteed. Jõe-
lähtme valla tellimisel saab ka 
Vibeliku tee alates Saha tee rist-
mikust kuni Spordi tee rist mi-
kuni kaasaegse tänava valgus-
tuse.

Vallas on aga teoksil ka mit-
meid muid investeeringuid 
ning suuremaid ja väiksemaid 
remondi ja ehitustöid, millest 
siin tahan ülevaate anda. Loo 
alevikus on hetkel käsil Liiva-
kandi tee ja Kuusiku tee äärde 
kõnnitee ehitus. Remondi kor-

ras saab uuendatud ka Saha tee 
ja Kuusiku kortermajade vahe-
line kõnnitee, mis ohtlikult 
lagunenud on. Jätkumas on ka 
Loo lasteaia hooviala korras-
tustööd, mis eelmisest aastast 
pooleli jäid ning sellega saab 
Loo lasteaia hooviala korras-
tatud. Valla kultuuripärandi 
säilimise seisukohast on olu-
line, et sel aastal sai valmis 
Kostivere mõisa rekonstru eeri-
misprojekt ning sellel suvel on 
käimas mõi sa fassaadi kor ras-
tamine, mille raames saavad 
restaureeritud ka esifassaadi 
kõik aknad. Li saks saab LEADER 
meetme abil uue näo ka mõisa 
fuajee.

Saha külas läheb rekonst-
ruee rimisele 1,2 km Tellivere 
teed, mis sobiks oma endises 
olekus pigem maantee muu-
seumi eksponaadiks. Pinnatud 
katte saavad sel aastal Kostivere 
alevikus osaliselt Vana-Kostiere 
tee Aali tee elamukvartaliga 
piirnevas lõigus, Liivamäe küla 
teed nn „Käpa arenduses“, Loo 
alevikus Jõeääre tee, Neeme 
külas osaliselt Kadakaranna tee. 
Iru küla Ämma tee sai arendajalt 
üle antud vahendite arvelt osa-
liselt uue asfaltkatte, samuti 
saavad Tiigi, Tamme ja Pihlaka 
teed freespurust parema katte. 

Manniva tee saab samuti frees-
purust parema katte, et vähen-
dada tee tolmavust.

Jätkumas on ka ühisveevärgi 
rekonstrueerimistööd, sel aastal 
on tööd käimas Kaberneemes, 
kus rajatakse uusi veetrasse 
ning veepuhastusjaama. Kosti-
vere ühisveevärgi ja kanali-
satsioonitööde projekt on ka 
valminud ning veel sel aastal 
peaks hanke õnnestumise kor-
ral ehitustööd pihta hakkama. 
Samas lõppesid küll Iru küla 
veevärgi ja kanalisatsiooni ehi-
tus tööd eelmisel aastal, kuid 
vaidlus teedeehituse kvaliteedi 
osas on Loo Vesil ehitaja Arco 
Ehitusega siiani üleval ning 

selles osas on veel oodata teede 
osalisi ülekatteid. Tänava val-
gustuse osas on sel aastal pla-
neeritud jätkata Kaberneeme 
külas Kordoni tee valgustuse 
rajamisega, mis eelmistest aasta-
test seni pooleli jäänud.

Sel aastal on kavas veel aasta 
lõpuks ehitada Kostivere seni-
sest perearstikeskuse ruumidest 
ümber täiendav lasteaiarühm, 
selleks tarbeks esitatud projekti-
taotlus EAS'le toetuse saamiseks 
sai positiivse vastuse ning uueks 
aastaks on üks täiendav laste-
aiarühm meie valda lisandunud 
ning paljude lapsevanemate 
mure saab seegi kord lahen-
datud.

Talvel projekteeri, siis saad suvel ehitada

Volikogu töömailt

Andrus Umboja,
vallavanem

17. juunil toimunud volikogu 
istungi kohta võib öelda, et 
volikogu sai üle pikka aja oma 
tavapärast tööd teha. Päeva-
korras polnud ühtki erakorralist 
punkti ega ühtki valimist, mis 
oleks võinud emotsioone üles 
kütta. Rutiinsete planeeringute 
kõrval võeti aga vastu ka valla 
jaoks olulisi otsuseid.

Nii lasteaia-, kui kooli õpe-
tajate palgatõusu eelnõu jõudis 
viimaks volikogu lauale ja sai 
loomulikult volikogu ühehäälse 
heakskiidu. Detailidesse süve-
nemata võib öelda, et meie 
lasteaedade ja koolide peda-
googide palk sai tõstetud naa-
beromavalitsuste tasemele. See 
oli nö. auvõlg meie tublide 
pedagoogide ees. Volikogu oleks 
kindlasti toetanud ehk veelgi 
suurematki palgatõusu, kuid 
suuremat poleks meie valla 
eelarve hetkel lihtsalt vastu 
pidanud. Tänane palgatõus 
tähendas valla jaoks ca 70 000-
eurost lisakulu, kuid õnneks on 
valla tänane rahaline seis aasta 
algul oodatuga võrreldes para-
nenud ja tänu sellele on voli-
kogu vastu võtnud 2013. aastal 
juba ühe lisaeelarve ning menet-
luses on teine lisaeelarve. 

Sügisestele valimistele mõel-
des sai astutud esimesed sam-
mud: volikogu otsusega moo-
dustati valimisringkond ja mää-
rati mandaatide arv ning ame-
tisse nimetati ka uus Jõelähtme 

valla valimiskomisjon. Arutelu 
juures jäid kõlama mõningad 
kriitilised noodid valimis ko-
misjoni tegevuse osas varase-
mate valimiste läbiviimisel. Kui 
aga valimiskomisjoni esimees 
Leho Kure uuris, kas volikogu 
liik mete seas oleks kedagi, kes 
sooviks kaasa lüüa valimis-
komisjoni töös, jäi saal vaikseks. 
Nagu teada ei saa volikogu kan-
didaat osaleda valimiskomisjoni 
töös ega vastupidi. Seega võib 
uskuda, et kõik tänased voli-
kogu liikmed on nõuks võtnud 
sügisel uuesti kandideerida. 
Sügiseni aga on veel aega ja 
seniks kõigile 

ILUSAT SUVE!

email: artkuum@hotmail.com
telefon: 5017127 
skype: art.kuum

Volikogu veerg

Art Kuum,
vallavolikogu esimees

Suvepuhkus aktiivseks
T avapäraselt on juuli kõige aktiiv-

sem suvepuhkuste aeg ja üldiselt 
ilmad ka kõige ilusamad. Seekordse 
ajalehe valdav osa on pühendatud 
puh kusele või siis huvitavale tööle 
puhkuse võtmes. Suur osa kajastatud 
suvistest tegemistest räägivad valla -
elanike  uutest ja huvitavatest puhkuse-
võimalustest.

J uunikuises lehenumbris kirjuta-
sime ettevõttest, kelle abiga püs -

ti tati Loo alevikku uus laste mängu-
väljak. Täna teeme ettevõttega EU GIG 
lähemalt tutvust.

P alju toredaid omaalgatuslikke 
ette võtmisi on toimunud või tulemas mittetulundusühingute 

ja külaseltside eestvedamisel ning vallavalitsuse toetusel. Külapäevi 
ja koosolekuid korraldavad pea kõik valla külad. Mitu küla on valinud 
või valimas omale taas külavanemaid. Kahju, et kõigi tegemiste 
kajastamiseks kipub alati leheruumi nappima.

P aljusid valla ettevõtmisi on rahastatud riiklike või Euroopa Liidu 
projektitoetuste abil. Taotlejaks siis kas vallavalitsus või MTÜ-d. 

Valla projektidest ja uutest objektidest räägib  vallavanem oma  loos. 
Juttu teeme ka prügiveo hindadest ja sellest, kuidas ja millal oma 
tegemisi vallas aset leidvate üritustega võiks ühendada.

K ui Jõelähtme Lava Grupp toob järjekordse esikoha Eesti 
teatrifestivalilt, siis vallamajas trupi kvaliteeti teatakse, võe-

takse seda juba suurima enesestmõistetavusega. Seekordne rah-
vusvahelise võistluse Grand Prix väärib siiski eraldi tutvustamist. Kes 
trupi lavastusi näinud, võivad kaasa noogutada – lavastused teevad 
silmad ette nii mõnelegi riiklikku rahastust nautiva trupi esitatavale.

K a on tavapäraselt võimalik tutvuda meie kõigi kolme kooli lõpe-
tajatega pildi vahendusel ja lugeda saab seenioride suvistest 

tegemistest nii Poola- kui ka Eestimaal.

P alju huvitavaid suveüritusi on kindlasti veel ka tulekul ja mitmeid 
toredaid objekte valmimisel. Kindlasti saame vahvaid tegemisi 

vallas kajastada augustikuu leheveergudel. Julget pealehakkamist ja 
andke ka ajalehele teada oma tegemistest.

Priit Põldma

Priit Põldma

Juba vasikad peavad harjuma robotitega. Nii kinnitab Aavo Mooste, 
osaühing Haljava loomakasvatusjuht: “Kuigi piima kokkuostuhind on 
kõrgem kui kunagi varem, teenib fi rma tulu ka tõuloomade ekspordiga. 
Eelmine partii tiineid mullikaid läks Valgevenesse, nüüd ootavad oma 
karja parandamist Ukraina äripartnerid.” Aktiivne äritegevus julgustas 
Haljava juhte planeerima ja projekteerima ka uut, robotitega täielikult 
automatiseeritud  lüpsilauta.    Ülo Russak

Ülgase küla üldkoosolek toimub 
14. septembril kell 14.00 
Ülgase küla külaplatsil.

Toimuvad külavanema valimised.
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 Selle aasta Jaanipäeva 
pidustused olid Iru Ämma 
Klubi rahvale väga oma-
laadsed. Nimelt viis Iru 
Ämm oma klubi 12 liiget 
Poolamaale Jaanitulele ja 
Festivalile Wianki 2013. 
Kutsusime kaasa ka Loo 
Kultuurikeskuse ansambli 
Pihlakobar. 
Külarahvale korraldatud õppe-
reis oli nelja riigi Leader koha-
like tegevusgruppide (KTG) 
koostööprojekti raames toimu-
nud üritus. Vastavalt 23. 11. 
2011. a. sõlmitud kokkuleppele 
ühendasid oma tahtmise ja nõu 
Poola KTG KOLD, Leedu KTG 
Suduva, Slovakkia KTG SPIS ja 
Eesti poolt Põhja- Harju Koos-
töökogu arendamaks rahvus-
vahelist koostööd. Eesmärgiks 
seati tutvumine nende riikide 
maarahva elulaadi, kommete ja 
ka tänastes tegemistes vajaliku 
ettevõtlusega, osaleda rahva-
üritustel ja laatadel.

Laupäev 22.06.2013 
Esmase “katsumusena” lähe-

tati iga maa 5-liikmeline tiim 
jalgratastel Kuslinist nn “laste 
muinasjuturaja” algusse Opale-
nicasse. Meie tiim, Malle ja Mati 
Pärnamägi, Karin ja Aare Maad-
ler ning Aavo Kivirähk oli selle 
sõiduga väga rahul. Huvitav ca 
10 km jalgrattamatk kulges läbi 
külade, põldude ning niitude. 

Matka lõpus toimus linna 
pargis koostöölepingu riikide 
esindajate pidulik kõnekoor, 
milles osales Poola seimi liige ja 
kahe KTG KOLD piirkonna lin-
nade linnapead. Suurepärast 
Poola lastejuttu “Hiirte loss” 
tutvustama etenduse andsid 
kohaliku lasteaia lapsed! 

Edasi külastati Opalenica 

Tervisekeskuses riistvõimle-
misrada. Nimelt oli seal piki 
jalgpalliväljaku ühte serva pai-
galdatud 8 erinevat võimle-
misatribuuti.

Selline rada sobiks kindlasti 
ka iga meie jalgpalliväljaku 
juurde, samuti suurematesse 
asumitesse ja koolide hoovi-
desse. Kõiki “fitness” riistad on 
valmistatud Poolas ja kolleegid 
lubasid saata mulle ka val-
mistaja kontaktid. Raja kogu-
maksumus oli 42 000 zł ning see 
on ehitatud Leader fondi toe-
tusel.

Pärast laste muinasjuturaja 
avamist viis buss meid Lwówek'i 
linna. Seal algas suurejooneline 
rahvaüritus I Festival. See ja ka 
järgmised festivalid korraldati 
Leader fondi toetusel. Rahalise 
panuse tegid ka kohalikud oma-
valitsused ning äriettevõtted. 

Festival algas 5 kilomeetri 
pikkuse rongkäiguga läbi linna 
peatänava ja keskväljaku. Pala-
va päikese käes oli see päris hea 
katsumus kogu selts kon nale, 
keda oli kokku 450-500 inimest. 
Tempot hoidis suur pritsu-
meeste pasunakoor ning linna-
rahvas tervitas nii tänavail kui 
ka majade ustel-akendel. Meile 
põhjamaalastele oli see päris 
raske kõndimine, eriti soliidse-
mas vanuses liik me tele! 

Festival ise oli äge. Piki väl-
jaku äärt olid üles pandud laa-
daliste katusealused, telgid ja 
lauad, samuti toimetasid seal 
õllemüüjad nii Poolast kui ka 
Saksamaalt. Meie laadalisteks 
olid “Pihlakobara” käsitöö-

meistrid ning nende kudumeid 
osteti hea meelega. 

Välja sai pandud ka Har-
moonikumi ökoküpsetisi, mis 
kohalikele väga maitsesid. Meie 
tutvusring laienes ka sellega, 
et Poola partnerid olid sama -
le üritusel kutsunud Saksa-
 maa Lokale Aktiongruppe Flä-
ming havele e.V. delegatsiooni 
koos 24 liikmlise kammer-
kooriga!

Suurepäraselt tõid publiku 
üldisesse Festivali lõbusasse 
meeleollu “Midsummerisse” 
Slo vakkide ansambel “Siostry 
Uhlarove” ja seejärel meie “Pih-
lakobar”. Lisaks hoog satele 
laulupaladele löödi ka lava ees 
uljalt tantsu, tänu mil lele oli 
Põhja-Harju Koostöö kogu tuge-
valt esindatud ning pälvis pub-
liku suure aplausi! Uljalt lehvis 
ka meie rahvus lipp!

Päev jätkus bussisõiduga 
Duszniki linna kus kell 22 algas 
Midnight summer Festival II 
“Wianki 2013” 

Sumedas suveöös, mis sellel 
laiuskraadil oli päris pime, 
ilmes tasid taevast värvilised 
prožektorituled ja rohked illu-
minatsioonid. Üles oli pandud 
isegi 2 lava, millel esinesid nii 
kohalikud kui ka külalis an-
samblid. Pidustused, millele 
aitas kaasa ka hea õllepruul, 
olid vahvad! 

Duszniki' on meie mõistes 
linnatüüpi alev ja selle linnakese 
suures mõisa meenutavas stiilis 
administratiivhoones asub ka 
KTG KOLD büroo, mis reno-
veeriti Leader fondi vahen di-

tega. Linnake on väga popu-
laarne turismikoht paljude eri-
nevate atraktsioonidega. Ümb-
rit sevates metsades on üle 
50 km erineva raskusastmega 
jalgrattamatka- ja looduse õppe-
radu. 

Pühapäev 23.06.2013
Päev algas bussisõiduga 

Zębowo pagaritööstusse. See 
on uus ja suhteliselt väike töös-
tus. Siin küpsetatakse ainult 
tradit sioonilisel viisil rukki ja-
hust, loo dusliku juuretise ja 
soolaga maitsestatud leiba ning 
turus tatakse Poola linnade öko-
kaup lustes. 2012. a. taotluse alu-
sel sai projekt Leaderi poolt toe-
tust 50% ulatuses ca 300 000 zł 
suu ruses summas (ca 75 000  
eur). 

Samas lähedal oli ka Küla-
keskus Zębowos. Külarahva kul-
tuuriliste ja sotsiaalsete vaja-

duste rahuldamiseks, samuti 
külakogukonna identiteedi pare-
mustamiseks ja arendamiseks 
renoveeriti kasutamata hoones 
saal ja abiruumid, mille välja-
ehitamise toetus saadi 2010 
aastal. Leaderi kaasfinantseering 
oli Poolas maksimaalselt 75% 
ning suurus 120 000 zł. Saali 
mahtuvus oli ca 80 inimest, ost-
mata olid veel toolid, kuid paar 
lihtsat pinki võimaldasid juba 
üritusi läbi viia. Köögi pool oli 
aga kenasti välja ehitatud ning 
selle ja seega ka saali kasutus on 
aktiivne.

Keskpäeval toimus Duszniki 
kirikus Pühalik Missa. Sellele 
eelnes Leedu KTG Suduva ener-
gilise juhi Reda poolt antud 
vaimulikest lugudest väike 
kontsert, millel ta ise mängais 
alguse akordionil, siis harmoo-
nikumil. Trios tegid kaasa poeg 
oboel ja tütar flöödil. 

Peale missat olime teist 
korda rongkäigus, millega suun-
dusime samasse festivali paika, 
kus toimus Midnight summer 
Festival II “Wianki 2013” 
Duszniki`s

See Festival III kestis 4 tundi 
ja esineda said jälle kõikide 
maade ansamblid, bändid jt. 

Kokku oli kavalehel 18 kol-
lektiivi esinemised! Seekord 
näitasid eriliselt head taset lee-
du kate “Kapela regionalna LAD 
Suduva z Litwy”. Muidugi olid 
jälle tasemel ka meie Zespół 
“Jarzębinowe grono” LAG Harju 
z Estonii.

Festivali kontsert lõppes 
kella 7 paiku ja seejärel sõitsime 
leedukate majutuskohta Palace 
in Chraplewo, kus oli õhtusöök 
ja sellele improvitseeritud Jaani-
tuli! Head reisikaaslased, tänud 
Teile kõigile! Tänud Iru Ämmale.

Arno Kannike, reisil osaleja

Algus lk. 1.

„See moment kui Tšumat-
šenko analüüsi lõpe tuseks 
lausus: “Õnnitlen festivali, kes 
on näinud sellist tööd.“, siis oli 
mul kõik käes, enamat tunnus-
tust ei ole või malikki saada,“ on 
Maie hardu nud. „Ta sõnas, et 
mõistame Tšehhovit, see oli 
kauneim moment.“

„Ühtsus ongi ju etenduse 
alus, see näitab kompaktsust ja 
etenduse terviklikkust,“ selgitab 
Maie, „Festivalil oli väga hiil-
gavaid rolle ja fantastilisi näit-
lejaid ning seda enam oli meie 
auhind täielik šokk.“.

Õigel ajal õiges kohas
 „Jõelähtme Lava Grupp 

on olnud õigel hetkel, õiges 
kohas ja õige tükiga,“ sõ -
nab Maie veendundult ja lisab: 
“Ma ei taha öelda, et oleme 
teab mis imelapsed siia kuk-
kunud kõik, sest Eestis on 
olemas väga tugevaid har ras-
tusteatreid, kuid meil on ve-
danud Tšehhovi etendustega,“ 
usub Maie. 

Tiit meenutab, et kõik sai 
alguse üldse Saaremaalt Bie-
dermanni etendusest (lavastus 
Härra Biedermann ja tule-
süütajad toim.). „Kui lavastaja 
Jaak Allik saatis meid Samaa-
rasse esinema, jäime seal 

Moskva tegijatele silma.“ „Jah, 
sealt edasi juba teati meid ja 
seepärast on meid kutsutud 
siia-sinna esinema,“ lisab 
Maie. 

Möödunud aastal tõi Tšeh-
hovi „Abieluettepanek“ Jõe-
lähtme Lava Grupile võidu riigi 
harrastusteatrite festivalilt. 
„Tegime Teoteatrile ära,“ mee-
nutavad trupiliikmed õnne-
likult. „Uskumatu lugu, jah,“ 
nendib Maie. „Teoteatril oli 
omapärane ja tugev tükk, kuid 
kujutad ette, meie mängitud 
„Abieluettepanek“ sai Grand 
Prix ja alles seejärel tuli Teoteatri 
tükk,“ meenutab Maie toonast 
võitu rõõmsalt.

Tšehhovi fenomen
 „See on selle Tšehhovi 

fenomen ja meie haruldaselt 
toredad näitlejad,“ põrutab 
Maie, „näitlejatele see Tšehhovi 
asi istub ja läheb iga korraga 
aina paremaks!“. Ta rõhutab, et 
lavastamisele kuuluv tükk peab 
olema näitlejaile rõõmuga 
etendatav. „Selline läbi ham-
maste tegemine, ei vii kuskile,“ 
lausub lavastaja kindlameelselt. 
„Kui näitleja näeb ennast selles 
tükis ja tal on huvitav seda 
teha,“ läheb Maie silm põlema, 
„vaat´ siis on see tore asi!“ 

„Venelastele on Tšehhov 

vägagi arusaadav, ka ilma eesti 
keelt oskamata on mõistetav,“  
kinnitavad trupiliikmed üks-
meelselt.

„Eelmisel päeval mängis 
üks vene trupp samuti Tšehhovi 
„Karu“, meie etendus oli nagu 
ümberjutustus,“ meenutab 
Priit. „Kõigest saadi aru, keel ei 
ole oluline,“ räägib Priit ja lisab, 
et festivalil nähtud Tšehhovi 
„Kajakas“ jäi eestlaste mängitud 
„Karu“ etendusele alla. „Ma 
võin nii öelda, sest mina selles 
etenduses kaasa ei teinud,“  
müristab Priit naerda. „Venelane 
teeb seda tükki väga värvikalt, 
ta võib igast väikesest lausest 
teha suure episoodi, aga pika-
peale viskab nagu üle vindi,“ 
mõtiskleb Maie, 

„Meie teeme lühidalt ja väga 
tempokalt. Neil oli väga hea 
näitlejatöö ja head tegijad, kuid 
etendus „Kajakas“ tõepoolest 
venis,“ on Maie Priiduga nõus. 

Siinkirjutaja arvamusele, et 
ega harrastusteatri näitlejatele 
ei saagi väga pikki lavastusi 
anda, hüüatab Tiit vastuseks: 
„Saab ikka! Tegime kahetunnist 
Doktorit!“. „Jah, ja see läks vaa-
tajatele väga hästi peale,“ lisab 
Maie. 

„Meil on väga head näit-
lejad, niivõrd värvikad kujud 
nagu meie tantsupaar Merike ja 

Kaie,“ naerab Maie tunnustavalt, 
„ seda peab ise nägema!“

Priit toob häält madaldades 
näite klassikalisest üherep-
liigilisest rollist „Teile on kiri!“. 
Vestlusring pahvatab naerma. 
„Mis sa räägid, viimases tükis 
mängid muuseumidirektorit, ei 
ole ainult ühe lausega laval,“ 
hüüatab Maie. „Lõppude lõpuks 
peab keegi ju kirja ka tooma,“ 
sõnab Tiit. Naer jätkub. Maie 
sõnab tõsinedes: „Kirja too-
misest võivad suured rollid 
alguse saada.“ 

Jõelähtme Lava Grupi eten-
dust „Abieluettepanek“ on või-
malik Jõelähtme Rahvamajja 
2. augustil kõigil huvitatuil ise 
kaema minna.

Lava Grupp tõi Venemaalt võidu

Külaskäik Iru Ämmaga Poolamaale

“Pihlakobar” tantsuhoos

JÕELÄHTME RAHVAMAJA annab teada:

2. augustil kell 18.00 etendub Jõelähtme Lavagrupilt
A. Liivese “Kallimast kallim” ainetel “KAABU”. Pilet 3 eurot
24. augustil toimub VALLA PÄEV !
kell 10.00 alustab KIRBUTURG (tule müüma, vahetama, ära andma 
kõike seda mis seisma jäänud, küllap leiad endale jälle meelepärast). 
Lastele mängunurk
kell 11.oo avab humorist RAIMO AAS fuajees oma KARIKATUURIDE 
NÄITUSE. Võimalus osta autori loomingut.
kell 13.00 peame maha KÜLADEVAHELISE VÕRKPALLIVÕISTLUSE.
Ootan võistkondi registreerima tel. 6033053, 53978896 Maie
Auhinnad! Kehakinnituseks üks mõnus supp!
Lõpetame selle kena päeva taasiseseisvumispäevale mõeldes 
ÜHISLAULMISEGA rahvamaja saalis. Oodatud on laulusõbrad igast 
külast, igast alevikust. Laulule aitab kaasa oma ala virtuoos 
akordionil, TOIVO REINUJAAN. Laulame neid laule, mis eesti 
inimese südamele armas! Hea sõber! Tule lihtsalt kohale!

Ja nüüd NB!!!!

14. septembril ootab vana JÕELÄHTME RAHVAMAJA sind oma 
väärikale 90. JUUBELIPEOLE !
12.00 Ümarlaud (Teadlikud inimesed räägivad kultuurist ja selle 
templitest)
14.oo Etteasted meilt ja külalistelt
15.30 Tänamine, meenutusteraamatu “Vana koolimaja kultuurilood” 
esitus.
16.30 Juubilar pakub kehakinnitust.
18.oo ÜKS KORRALIK PIDU!! Ansambel “SVIPS” ja ERVIN LILLEPEA
Õhtut veab KÜLA KARLA. Tantsib "NEEME NOGIA” jne.
SEE PÄEV VEEDA LIHTSALT MEIEGA!
Ootan. Maie
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 6. juulil toimus Vandjala 
külaplatsil järjekordne 
külapäev.
Raivo Peukel, 
MTÜ Rebala Kultuuriruum 

Traditsiooniliselt valiti päeva 
raames külavanemat ja esitati 
oma mureküsimusi valla vane-
male.

Vandjala küla on küla va-
nemat valinud alates 2004.
aastast ja kolmel eelmisel 
ametiajal on külavanema ame-
tit pidanud Aara taluperenaine 
Tiia Välk. Ka 2013 aastal oli 
Vandjala küla üksmeelse otsus: 
Tiia Välgule anti üksmeelne 
volitus jätkata Vandjala küla-
vanemana ka IV ametiajal 2013–
2016.

• Vandjala külarahvas tun-
dis muret Maardu Lõunakarjääri 
detailplaneeringu pärast.

• Tallinna Prügila ristmiku 
ja Kostivere tee võimaliku ühen-
dustee- ja kergliiklustee raja-
mise asukoha valiku pärast, et 
valik tehtaks pika perspektiiviga, 
tulevikule mõeldes

• Muret tegi külarahvale de-
tail planeeringualalt sadevete 
juhtimine olemasolevatesse kar-
jäärikanalitesse. Külapoolne 
ette panek oli, et see nn. puhas-
tatud sadevesi juhitaks kana-
litest mööda nii Kroodi oja poo-
le liikuma, kasutades selleks 
praegusi üleliigse veetaseme 
ärajuhtimise kohtasid, et see 
vesi olemasolevates kanalites 
seisma ei jääks, sest Maardu ja 
Vandjala külade kaevude vee 
kvaliteet sõltub suuresti nende 
kanalite veest. 

• Tunti muret praeguste 
kaevude seadustamise pärast, 
mis on Maardu Fosforiidi aegu 
puuritud, kuid nende kaevude 

passidest – dokumentidest ei 
oska keegi midagi öelda

• Samuti otsustas külakoos-
olek, et Maardu Lõunakarjääri 
kanalites olevad nimetud vee-
kogud saaksid Maardu Lõuna-
karjääris detailplaneeringu käi-
gus nime Vandjala järv, sest küla 
ümbritsevad kaks raba – sood, 
mis tõenäoliselt kauges mine-
vikus on olnud üks suur järv

• Vandjala külarahvas juhtis 
vallavanema tähelepanu ka asja-
olule, et külade teeääri peaks 
niitma vähemasti 2 korda suve-
jooksul. Paraku on külades tee-
ääred veel esimest niitmist saa-
mata

• Täname kõiki osalejaid, 
kes kiirel ja kenal suvepäeval 
aega leidsid kohale tulla ning 
kenasti meie ühise pidulaua 
katsite 

 Külapäeva pildigalerii on 
üleval Vandjala Facebooki lehel.

VII Vandjala külapäev
 Alates 1. juulist hakati 

maksma vajaduspõhist 
peretoetust. Taotlusi võtab 
vastu ja lisainformatsiooni 
annab Jõelähtme valla valit-
suse hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakond.
Vajaduspõhist peretoetust on 
õigus saada perekonnal, kelle 
liikmete hulka kuulub vähemalt 
üks riiklike peretoetuste sea-
duse alusel lapsetoetust saav 
laps ning kui perekonna kesk-
mine netosissetulek on taotluse 
esitamise kuule eelnenud kol-
mel kalendrikuul olnud alla 
vajaduspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiiri. Vajaduspõhise pere-
toetuse sissetulekupiir 2013. 
aastal on perekonna esimesele 
liikmele 280 eurot kuus. Igale 
järgnevale vähemalt 14-aas ta-
sele perekonnaliikmele on vaja-
duspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiir 140 eurot kuus ning 
igale alla 14-aastasele pere-
konnaliikmele 84 eurot kuus. 

Vajaduspõhise peretoetuse 
arvestamisel loetakse pere kon-
na sissetulekute hulka kõikide 
pereliikmete vajaduspõhise 
peretoetuse taotlemisele eelne-
va kolme kuu tulud, sealhulgas 
töötasu, peretoetused (v.a kol-
manda ja järgneva lapse lapse-
toetus kahe lapsetoetuse määra 
ulatuses iga nimetatud lapse-
toetust saava lapse kohta), 
töötuskindlustushüvitis, töötu-
toetus, saadud elatis, elatisabi, 
pension, puudega vanema toe-
tus, tulumaksu tagastus, muu 
sissetulek.

Vajaduspõhise peretoetuse 
taotlemiseks esitatakse avaldus, 
milles märgitakse ära perekon-
naliikmete nimed ja nende isiku-
koodid või sünniajad. Avaldu-

sele tuleb lisada dokumendid, 
mis tõendavad pere konna-
liikmete avalduse esitamisele 
eelnenud kolmel kuul saadud 
netosissetulekut ja makstud 
elatise suurust. Avaldus tuleb 
esitada hiljemalt kuu viimaseks 
tööpäevaks valla- või linna-
valitsusele, kelle haldus piir-
konnas taotleja (ehk isik, kellele 
makstakse perekonna liikmete 
hulka kuuluva lapse või laste 
eest riiklike peretoetuste sea-
duse alusel lapsetoetust) ala-
liselt või püsivalt elab.

Kohaliku omavalitsuse töö-
taja arvestab taotlemisele eel-
neva kolme kuu sissetulekute 
põhjal välja toetust taotleva 
pere keskmise sissetuleku ühes 
kuus. Kui pere arvestuslik kesk-
mine sissetulek jääb alla vaja-
duspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiiri, on perel õigus saada 
vajaduspõhist peretoetust. Vaja-
duspõhine peretoetus määra-
takse kolmeks avalduse esita-
misele järgnevaks kuuks.

Vajaduspõhise peretoetuse 
suurus on alates 1. juulist 2013 
kuni 2014. aasta lõpuni 9,59 
eurot kuus ühe lapsega perele 
ja 19,18 eurot kuus kahe ja 
enama lapsega perele. Alates 
2015. aastast toetuse suurus 
kahekordistub, siis on toetuseks 
19,18 eurot kuus ühe lapsega 
perele ning 38,36 eurot kuus 
kahe ja enama lapsega perele.

Lisainfo Jõelähtme valla-
valitsuse sotsiaaltöö vanem-
spetsialist Liivi Vain, Telefon 
6054880, e-post liivi.vain@joe-
lahtme.ee.

Loe lisaks Sotsiaal minis-
teeriumi veebilehelt – www.
sm.ee. Leheküljelt leiate ka vaja-
duspõhise peretoetuse sisse-
tulekupiiri kalkulaatori

Priit Põldma

Vajaduspõhine peretoetus

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.06.2013 vastu otsuse nr 405 “Ram mu 
küla Uustalu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähte-
ülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stra tee  gilise hin da mise 
algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on ca 2,3 ha. Jõe lähtme 
valla üldplanee ringu kohaselt on planeeringualal maakasutuse juht-
otstarbeks looduslik ala. Jõelähtme valla üldplanee ringust tulenevalt 
on Rammu saarel uute elamute rajamine võimalik ainult ajaloo listel 
õuekohtadel. Rannajoone muutumise tõttu ei ole võimalik taas  tada 
hoonestust selle ajaloolises õuekohas. Detail planeeringuga taot-
letakse hoonestuse paiguta mist ehituskeeluvööndisse väljapoole 
aja loolist õue kohta. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva 
üld planeeringu muutmiseks – üldplaneeringuga määratud ranna 
ehitus keeluvööndi vähendamiseks.
Lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu
• Vandjala küla Halli kinnistu (24504:008:0092) detailplaneeringu 
lähte seisukohtade ja eskiis lahen duse tutvustamine ning avalik arut-
elu toimub Jõe lähtme vallamajas 15.08.2013 kell 15.00.
• Jõesuu küla Peetri talu kinnistu ( 24504:004:0080) detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiis lahen duse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõe lähtme vallamajas 19.08.2013 kell 15.00.
Jõelähtme vallamajas toimub järgneva detail planeeringu avalik 
väljapanek:
• Kaberneeme küla Ranna maaüksuse (24505:001:0360) detail pla-
nee ringu avalik väljapanek toimub 19. augustist kuni 02. septembrini 
2013 Jõelähtme vallamajas. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 
17. septembril kell 15.00 Jõelähtme vallamajas. Planeeritava ala suurus 
on ca 2800 m2. Koostatava planeeringu eesmärk on moodustada 
elamumaa sihtotstarbega krunt ühe üksikelamu ja kahe abi hoone 
ehitamiseks. Planeeringulahendus on valla kehtiva üldplaneeringu 
kohane. Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 
30.05.2012 otsu sega nr  293.
• Liivamäe küla Linnuka tee 1/3 (24504:003:0959), Linnuka tee 5 
(24504:003:0826), Linnuka tee 7 (24504:003:0827) ja Linnuka tee 
(24504:003:0823) kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 19. augustist kuni 02. septembrini 2013 Jõeläht me vallamajas. 
Planee ritava ala suurus on ca 3 ha. Planeeringulahenduse kohaselt 
on alale moodus tatud viis krunti, sh kaks tootmis- ja ärimaa siht ots-
tarbega krunti, üks tootmismaa sihtotstarbega krunt (alajaam) ja 
kaks trans por dimaa sihtotstarbega krunti. Suurim lubatud hoonete 
kõrgus tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kruntidel on 13 m maa-
pinnast ja lubatud on ühe hoone rajamine. Pla neeringulahendus 
ei sisalda ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. 
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 14. mai 2013 
korraldusega nr 292.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA 
AVALIKU KONKURSI

ARHITEKTI AMETIKOHA TÄITMISEKS
 
Töö kirjeldus
• detailplaneeringute menetlemine
• projekteerimistingimuste menetlemine
• ehitusprojektide detailplaneeringutele ja projekteerimis-
tingimustele vastavuse hindamine

Nõudmised kandidaadile
Edukas kandidaat omab arhitektuuri ja/või planeerimise alast 
kõrgharidust ning vähemalt kolmeaastast planeerimise ja/või 
projekteerimise alast töökogemust
Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega (CV) palume saata 
märgusõna “ARHITEKT” all hiljemalt 30. augustiks 2013 aadressil 
Jõelähtme Vallavalitsus, Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 
Jõelähtme vald; e-posti aadressil kantsele@joelahtme.ee. 
Täiendav info e-posti aadressil teet.sibrits@joelahtme.ee
Kuulutus aegub 23. august 2013.
Sisestatud 23. juuli 2013.

Kontaktisik: Maire Kivistu 605 4887, 605 4880; faks: 605 4863.
Lisainfo www.joelahtme.ee.

Loo Kultuurikeskus võtab tööle 
NOORSOOTÖÖTAJA

Tööülesanded: 
* Loo Noortekeskuse töö juhtimine
* projektide kirjutamine ja elluviimine
* noortekeskuse tegevuskava planeerimine
* ürituste korraldamine
* igapäevatöö noortega
Nõudmised kandidaadile:
* nooruslik
* sõbralik ja avatud
* hea suhtleja
* koostöövalmis
* vajalik eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
* soovitav võõrkeelte oskus (inglise, vene)
* kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega
Pakume eneseteostusvõimalust, koolitusi, stabiilset tööd, 
stabiilset palka.
Kandideerimise tähtaeg 03. august. 
Tööle asumise aeg 15. august 2013

CV ja sooviavaldus/motivatsioonikiri saata 
Loo Kultuurikeskusesse

vilve@lookultuurikeskus.ee
info. 5152215

Tiiu Välk

Vastvalitud külavanem Tiia 
Välk   Martin Peukel
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 25. juunist kuni 5. juulini 
viibisid Loo Keskkooli õpi-
lased ja õpetajad traditsioo-
nilise õpilasvahetuse 
raames Lõuna-Saksamaal 
Bopfingenis. 
Mariel Teinlum ja Triin Johanna 
Paldermaa, 
vahetusprogrammist osavõtnud Loo 
Keskkooli 10. klassi õpilased.

Võõrustajaks oli kooli kaua-
aegne partner OstAlb-Gym-
nasium. Osa võtsid järgmised 
õpilased: Triin Johanna Palder-
maa, Ingrit Lang, Emili Aus ja 
Mariel Teinlum 9 klassist, Oliver 
Kalur, Kristin Liisma, Karen 
Viherpuu ja Karola Hundimägi 
8A klassist ning  Mattias Jürgen 
Veller ja Jeremy Vaask 8B klas-
sist.

Õppereisi organisaator ja 
juht oli Loo kooli saksa keele 
õpetaja Helgi Org, õpetajaks 
saatjaks oli saksa keele õpetaja 
Piret Kelgo.

Bopfingeni ja Loo kooli 
noorte vahelistel sõprus side-
metel on pikad traditsioonid, 
ning põhjuseid, miks sellistest 
vahetusprogrammidest osa 
võtta, on mitmeid. Tänavuste 
osavõtjate sõnul taheti eelkõige 
reisida, näha Saksamaad ja kuul-
da saksa keelt sakslaste suust. 
Oli ka kõhklusi. Tagasi koju jõu-
des tõdesime aga, et vahetud 
kogemused ületasid igati ootusi 
ja kummutasid kõik kahtlused. 
Kõikide sõnul olid muljed suure-
pärased. Meie võtsime vahe-
tusest osa juba teistkordselt 

ning võrreldes eelmise aastaga 
oli grupp palju kokkuhoidvam 
ja kogu vahetus möödus suures 
üksmeeles. Ka sakslaste grupp 
oli väga sõbralik ja lahke. Kolm-
kümmend kuus tundi bussisõitu 
Saksamaale ja tagasi tasusid 
ennast igatahes kuhjaga ära! 

Sõbralikud kohtumised
Seitsmepäevane programm 

oli täis sõbralikke kohtumisi, 
väljasõite ja ühiseid ettevõtmisi. 
Koolis toimus koolidirektori 
Dieter Kiemi vastuvõtt ja 
Bopfingeni raekojas linnapea 
Dr. Gunter Bühleri vastuvõtt, 
mõlemad väga südamlikus õhk-
konnas nagu sõprade puhul 
ikka. Väljasõitudel kogesime 
Eestist erinevat maastikku, ning 
kuigi olime kohapeal ainult 
nädala, nägime üllatavalt palju 
ja külastasime huvitavaid kohti. 
Käisime kahepäevasel ekskur-
sioonil Schwarzwaldis ning 
Prantsusmaal Strasbourgis, kus 
nägime Europarlamenti ja 
külastasime katedraali.

Hommikuti käisime koos 
võõrustajatega koolis. Kool oli 
harjumatult suur ning kooli-
süsteem teistsugune, ka olid 
kooli reeglid mõneti teist sugu-
sed kui Eestis, näiteks mobiil-
telefoni kasutamine on kogu 
koolipäeva vältel keelatud. Tun-
dide ajad on samuti erinevad 
ning paaristundide ajal ei ole 
vahepause, seevastu on õppe-
kavas teatritunnid. Vahetunni 
ajal mängis poiste orkester.

Õpetajad tundusid toredad 
ja vastutulelikud ja viskasid 
nalja, aga samas jälgisid nad 
väga klassikalisi koolireegleid. 

Kuna kooliaasta hakkas lõppe-
ma, siis toimus meie vahetuse 
ajal abiturientide lõpuball. Ball 
algas rootsi lauaga. Peale sööki 
hakati õpetajad tänama ja kingi-
tusi jagama. Abiturendid tegid 
laheda show ja sai ka tantsi -
da. See oli erakordne ja täis -
väär tuslik kogemus. Selline 
abitu rientide ball võiks olla ka 
Eestis. 

Vastuvõtjad pered olid ülla-
tavalt sõbralikud ja lahked ning 
elamistingimused suure pä ra-
sed. Saime ka teiste grupi kaas-
lastega kokku ja tegime vabal 
ajal ühiseid asju – käisime 
Münchenis, vaatasime filme, 
grillisime, käisime jäätist söö -
 mas ja tähistasime sünni päe-
vi.

Kahju lahkuda
Viimase päeva vara hom-

mikul oli meeleolu veidi kurb, 
kuna oli kahju lahkuda peale 
sellist imetoredat nädalat oma 
vahetusperest. Samas üritasime 
jääda positiivseks ja kujutasime 
juba ette, kui tore meil hakkab 
olema siis, kui sakslased meile 
külla tulevad.

Kui mõelda, mis selline koge-
mus meile annab, siis on seda 
raske isegi sõnadesse panna.

Saime palju uusi kogemusi, 
sõlmisime uusi tutvusi ja 
sõprussuhteid. On tore teada, 
et Saksamaal ootavad ees sõb-
rad-tuttavad, kelle juures saab 
peatuda ning kellega suhelda. 
Selline vahetus muudab kooli-
elu sisukamaks sellega, et saab 
reisida, külastada uusi kohti 
ning veeta oma kaasõpilastega 
ka suvel ühiselt aega.

Kindlasti annab see ka ene-
sekindlust võõras keskkonnas 
hakkama saada ja oskust avada 
ennast täiesti võõrastele ini-
mestele ning arendab julgust 
ja sotsiaalseid oskusi, samuti 
kasvab ühtekuulusvustunne 
grupiga.

Kasuteguriks on tingimata 
keelepraktika saksa keeles ja ka  
inglise keeles. Saksa keelt kasu-
tasime sel aastal imesta ma pa-
nevalt palju, paar päeva saksa 
keelt kuuldes aitas häälestada 
ka enda mõtteid saksakeelseks. 
Abiks võtsime vahetevahel ing-
lise keele.

Soovitame kõigile
Taolises õpilasvahetuses 

näe me ainult positiivseid külgi  
– see on tõesti parim võimalus, 
mida keegi üldse pakkuda saab. 
Kindlasti soovitame kahe käega 
õpilasvahetusi absoluutselt kõi-
gile, kellel vähematki võimalust 
on.

Sügisesest vastukülaskäi-
gust ootame eelkõige vah -
vaid ühi seid päevi ja rõõm -
said taas kohtumisi ning looda-
me, et meist saavad veel pare-
mad sõbrad kui praegu. Eestis 
olles saavad meie partnerid 
Saksa maalt kindlasti kohvri -
täie uusi kogemusi ja palju uut 
teada. 

Meie siirad tänusõnad Jõe-
lähtme vallale. Suur tänu meie 
vanematele-kodustele, koolile, 
õpetajatele, ning eriti õpetaja 
Helgi Orgile, kes on selle suu-
repärase ettevõtmise eest ve-
dajaks olnud juba kaks küm-
mend aastat.

Tere vilistlane!
Vastavalt kirjalikele allikatele on Jõelähtmes haridust antud 

325 aastat. Kirikul ja kristlikel väärtustel on olnud keskne koht 
inimese kujunemisel. Kooli on peetud talutares, küladesse on 
ehitatud koolimaju. Jõelähtme külas on lapsi õpetatud rahva-
majas ja koguduse majades. Jõelähtme ja Kostivere kooli 
vilistlaste kokkutulekuid peetakse meil alates 1984. aastast 
alates. Algsest mõttest, pidulikult vana kool lõpetada, kasvas 
välja vilistlasi ühendav päev. 2012. a. remondi tõttu peame 
vilistlaste kokkutulekut sügisel 2013.

Aeg on muutnud nii mõnegi sümboli tähtsusetuks, kuid 
lapsepõlvest ja koolieast on meeldivaid mälestusi, mida mee-
nutada. Kirik ja kool on ja jääb põlvkondi ühendama. Miks mitte 
ajatu tähendusega mõtteid endise kooli juures pingil istudes 
meenutada. Kohtume klassiga pingi juures!

Valmimas on kaks pinki:

 ÕPETAJALE – kooli- ja kirikuõpetajale Jõelähtme 
muistse mantelkorstna katuse alla;

 KOOLILE – Jõelähtme rahvamaja juurde.

Pinkide valmimisele saad kaasa aidata sinagi, Jõelähtme ja 
Kostivere kooli vilistlane. 

MTÜ Jõelähtme Külaselts Swedbank a/a 221052812766 
märgusõna “pink”.

Irja Kingsepp,
Jõelähtme 8-kl. Kooli vilistlane ja Kostivere kooli õpetaja 

Taimi Saarma,
Jõelähtme 8-kl. Kooli vilistlane ja Jõelähtme küla külavanem

Loo kool Saksamaal

Manniva külakoosolek toimub 
31. augustil algusega kell 18.00.

Päevakava on järgnev:

 1. Juhataja ja protokollija valimine.
2.   Külavanema valimine
3. MTÜ Manniva külaselts juhatuse 
   liikmete valimine.
4. MTÜ Manniva külaseltsi liikmete 
  vastuvõtmine.
5. Manniva arengukava 2014–2019 
  koostamine.

Koosolek toimub 
golfiväljaku klubihoone kõrval.

Pärast külakoosolekut võtame ette 
muinastuledeöö tähistamise. 

Osalejaid on oodatud oma külast 
kui ka mujalt.

Bopfi ngeni linna pressitalitus
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 Lastekaitsepäeval sai 
Loo alevik mänguväljaku 
võrra rikkamaks. Kooli 
kõrvale kerkinud mängu-
väljaku rajamist rahastas 
rahvusvahelise ettevõtte 
Global Insulator Group 
kontserni kuuluv, Eestis 
tegutsev osaühing EU GIG.

Styna Eerma

Ettevõte rajas hiljuti Jõelähtme 
valla territooriumile elektri-
isolaatorite tehase, mis peagi 
tootmisega alustab. Ettevõtte 
juhatuse liige Terje Aru näitab 
lahkelt vastvalminud tehase-
hoonet. Tootmisruumid on ava-
rad ja valgusküllased. Tingi-
mused on majas väga töötaja-
sõbralikud. Töötajaile on loo-
dud mugavad kabinetid ja mõel-
dud on ka puhkevõimaluste 
peale. “Mulle on oluline tööta-
jate arvamus, seetõttu arvestan 
iga ettepanekuga, mis töö-
keskkonda inimeste jaoks pare-
maks muudab,” sõnab Aru. 
Hoonesse on rajatud söögitoad-
köögid, saunad ja plaanis on 
luua ka spordisaal.

Rahvusvaheline ettevõte
Ettevõte Global Insulator 

Group loodi 2006. aastal, et 

leida turuväljund läände Vene-
maal ja Ukrainas asuvatele 
isolaatoritehastele. Algselt 
logistikat ja müügitegevust 
korraldanud Eesti ettevõtet 
juhib Terje Aru juba kaheksas 
aasta. Mehine ala hapra olemi-
sega naist ei hirmuta. “Tootmine 
ja tööstus ei ole mulle võõrad 
ning ettevõtteid olen varase-
maltki juhtinud ja hakkama 
saanud,” räägib naine. Maa-
ilmas isolaatorite  ja isolat siooni-
materjalide müügitabelites tei-
sel kohal olevasse rahvus vahe-
lisse kontserni kuuluvad teha-
sed Venemaal ja Ukrainas. Lvovi 
linnas Ukrainas asub LIC ehk 
Lviv Insulator Company, kus 
toodetakse klaasist elektri-
isolaatoreid, Venemaal YuAIZ e. 
Yuzhnouralsky Insulators and 
Fittings Plant,  kus on tootmises 
klaasist ja portselanist elektri-
isolaatorid ning armatuur.

 “Rahvusvahelistel tenderitel 
osaledes pidime konkurentide 
käest ostma lisaks polümeerseid 
isolaatoreid, sest meie kontser-
nis neid ei toodetud” meenutab 
Terje Aru tehase rajamise vaja-
likkust. Ta selgitab, et eri tüüpi 
isolaatorite tootmiseks on vaja 
erinevat tehnoloogiat. “Portse-
lanist isolaatorite tootmiseks 
vajaminev tehnoloogia ei sobi 
teps mitte polümeersete isolaa-
torite valmistamiseks.” 

Pidulik avamine sügisel
Tehase asukoha valik tuli 

loogilise lahendina – Terjel on 
Eestis kodu ja pere. “Mul on hea 
meel, et sain oma partnerid 
nõustuma mõttega, et tehas 
rajatakse Eestisse,” rõõmustab 
naine. “Eestisse tuleks rohkemgi 
tootmist tuua, see looks ini-
mestele töökohti,” usub ta.

Vaid mõni kuu tagasi ehi-
tajalt vastuvõetud hoone maksu-
museks koos kinnistuga kuju-
nes ca 6,9 miljonit eurot ning 
valmis kontserni omavahen-
ditest. Tehase seadmed ja 
tootmisliinid, maksumusega ca 
2,6 milj eurot plaanitakse paika 
sättida juulikuu jooksul. On 
jäänud veel varustada mööbliga 
viimased tööruumid ning toot-
mine võib alata. Tehase sisus-
tuse osas eelistab naine saja-
protsendiliselt eestimaist too-
dangut. 

Terje Aru sõnul käib usinalt 
töötajate värbamine. “Tehas 
pakub tööd esialgu 60-le ini-
mesele. Eelistame oma ridades 
näha eelkõige Jõelähtme valla 
ja selle lähiümbruse Lasnamäe, 
Muuga ning Maardu elanikke,” 
räägib ta. Tehase pidulik ava-
mine on planeeritud sügisesse.

Rõõm mänguväljakust
Koostöö omavalitsusega on 

naise sõnul olnud suurepärane 
ning Jõelähtme vald Tallinna 

linnapiiril tehase asukohana 
igati sobiv. “Ümberringi ehi-
tatakse, siia tuleb peagi vilgas 
elu,” rõõmustab Terje Aru. 
Soovist Jõelähtme valla lastele 
midagi pakkuda kasvaski välja 
mänguväljaku rajamise idee. 
“Lapsi oleme me alati toeta-
nud,”  ütleb peagi kahe lapse-
lapse võrra rikkamaks saav 
naine. Ta tunnistab, et toetab 
ristivanemana igal aastal SOS 
lasteküla ühte perekonda viie-
kohalise summaga. Niisamuti 
toetab ta mitmeid erivajadusega 
lapsi, kellele meedia vahendusel 
abi otsitud. “Täiskasvanud saa-
vad ise oma eluga hakkama, 
kuid pisikesed inimesed vajavad 
toetust ja iga tähelepanelik 
täiskasvanu peaks märkama 
abivajavat last,” on naine 
veendunud.

Lastekaitsepäeval avatud 
mänguväljakul käib täna vilgas 
elu, väikesed poisid ja tüdrukud 
tunnevad rajatud väljakust sii-
rast rõõmu.

Isolaatoreid tootma hakkav 
tehas rajas Loo lastele 
mänguväljaku

Kuhu minna augustis?
• 02.08 kell 18 Jõelähtme Rahvamajas Jõelähtme Lavagrupp 
etendus KAABU (A. Liivese „Kallimast kallim” ainetel). Lavastaja 
Maie Ramjalg. Pilet 3 eur.
• 02.08 kell 21.00 Jõelähtme kirikus Põhjaranniku augustiööd 
Bachi tšellomuusikaga. Mängib Johannes Sarapuu. Sissepääs 
tasuta. Võimalus toetada kiriku ja koguduse tööd ja esineja 
edasisi õpinguid.
• 03.08 kell 12.00 Kostiranna külas KOSTIVERE II MÕISA MÄNGUD
Kostivere mõisa viie küla kokkusaamine, kus tutvustatakse 
mõisakülasid ja nende ajalugu, et teadvustada siitkandi rahvale 
Kostivere mõisa piirkonna iidse kultuuripärandi olemust ja 
väärtust. Kuulatakse ajaloolisi ettekandeid. Külade vaheline 
sõbralik ja sportlik mõõduvõtt.
• 03.08 kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 04.08 kell 10.00-14.00 Jõelähtme Vallamaja hoovis suur 
kaltsumaania. Tule müüma, ostma, vahetama, võtma.
• 08.08 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses MEISTRIKURSUSED 
LOODUSES
• 10.08 kell 12.00 Neeme külas LASTE SPORDIPÄEV
• 10.08 kell 16 Jõelähtme külas JÕELÄHTME KÜLAPÄEV
 > Kell 16 Jõelähtme kiriku juures Külapäeva avamine ja 
ajalootund
 > Kell 17.30 Jõelähtme Rahvamajas Kohvipaus, P. Toominga 
„Fotovälgu saladus” (Kas foto suudab ette näha surma? Kas 
päevapiltnik Herbert Saarnak (1905–1950) oli selgeltnägija? 
Saladuslikud lood fotovälguga Jõelähtmel 1930. aastail. Autor ja 
režissöör Peeter Tooming, operaator Enn Valk, toimetaja Jaak 
Lõhmus), õpituba küla arengukavast, seltskondlik tegevus.
• 16.08 kell 12.00 Loo Ujumisaugus RANNAMÄNGUD
• 16.08 kell 12.00 Neeme külas SUVELÕPU MÜÜGI- JA 
KULTUURIPÄEV
• 17.-18.08 Jõelähtme kirikus JÕELÄHTME KIHELKONNA-
PÄEVAD
• 17.08 Loo alevikus LOO-IRU TENNISEVÕISTLUSED
• 24.08 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses AUGUSTIKUU 
KUNSTITUND
• 24.08 Jõelähtme Rahvamajas VALLA PÄEV
 > kell 10.00 Kirbuturg
 > kell 11.00 Raimo Aasa karikatuuride näituse avamine. 
Võimalus osta autori loomingut
 > kell 13.00 KÜLADEVAHELINE VÕRKPALLITURNIIR
Turniirile reg.tel.53978896 või 6033053 Maie 
 > Õhtu lõpetab ÜHISLAULMINE. Laule saadab akordionivirtuoos 
TOIVO REINUJAAN
• 25.08 kell 12.00-17.00 Kostivere Kultuurimõisas
V KOSTIVERE MÕISAPÄEV – Meeste tegemised
Viiendat korda toimuv mõisapäev on suunatud eelkõige 
väikestele ja suurtele meestele ning kannab nime Meeste 
tegemised. Avatud on Mõisalaat kõige kodumaise toodanguga. 
Laada juurde käib hoidiste konkurss, sõira valmistamine ja 
leivategu, avatud on kööginurk ja kohvikud. Laadal on oma 
esinejate lava, ei puudu ka meeste tuba, mida veab Väliharf.
Toimuvad loengud, käelised tegevused ( sõjaautode paberist 
voltimine, beebide kunstituba, sõlmede tegemine, vibu 
tegemine) mängud, rütmi- ja virgutustunnid, võistlused, mõisa 
maadlusturniir KÕIGE TUGEVAM MAADLEJA. Avatud on 
tehnikaõu: kohtumine kohaliku kuulsa rallisõitja Urmo Aavaga, 
militaar- ja tuletõrjetehnika nurk, sõiduohutuse inertstool, 
ATV-del vigursõidud, saab proovida nii viljapeksu kui ka 
õhupüssist laskmist. Üles on sätitud mitmed näitused: vanade 
tööriistade näitus, Sõjamuuseumi näitus, Rein Raamatu 
maalinäitus ning Seaküla Simsoni skulptuuride näitus.
 > 19.00 Kostivere Kultuurimõisas KAUNIMATE AASTATE 
VENNASKOND. Kaunimate Aastate Vennaskond tähistab oma 
20. juubelit. Piletid müügis Piletilevis ja ka kohapeal. Pileti hind: 
15 eur. Toetaja: EAS
Lisainfo: Kostivere Kultuurimõis, tel 608 1539; 5853 8533 (Siiri)
• 29.08 kell 19.00 Loo Keskkooli sisehoovis salongiõhtu MINU 
LAPSEPÕLVE LAULUD. Hubane kodukohvik.
• 31.08 kell 21.30 Neemes, Kaberneemes, Ihasalus, Savirannas 
MUINASTULEDE ÖÖ
• 31.08 Iru külas IRU ÄMMA TUNNUSTUSÜRITUS ja muinas-
tulede süütamine muistse Iru küla ja toonase mereranna piirimail.

 Taaskord on taimede 
kasvuaeg jõudnud suve hari-
punkti ja pead on hakanud 
tõstma viimaste aastate 
ohtlikumaks taimeks pee-
tav karuputk. 

Jõelähtme vallavalitsusse on 
saabunud mitmeid teateid eri 

paigus leiduvast karuput kest. 
Juba aastaid näevad eesti põllu-
mehed ja keskkonnaamet kurja 
vaeva võõrliigina meile sisse 
trüginud karuputke vastu võit-
lemisega. Euroopa regionaal-
arengufond toetab sellel ja 
järgneval suvel karuputke tõrjet 
pea miljoni euroga. Keskkonna-
amet teeb sel suvel karuputke 
tõrjet 1973 hektaril. Karuputke 

võõrliikide tõrje on järjekindlust, 
püsivust ja ettevaatlikkust nõu-
dev tegevus ning keskkonna-
amet tänab kõiki, kes on võtnud 
oma ülesandeks hoida oma 
maa korras ja tõrjuda karuputke 
eraalgatusena. Keskkonnaamet 
ootab jätkuvalt teateid uutest 
leiukohtadest. Karuputke võõr-
liikide teemaliste küsimuste 
tekkimisel või leitud kolooniast 

teavitamisel palume ühendust 
võtta Harju-, Järva- ja Raplamaal 
– Kalev Tihkan (e-post: kalev.
tihkan@keskkonnaamet.ee) või 
info@keskkonnaamet.ee. Lei-
tud karuputkekolooniast tea -
vi tamisel palume jätta enda 
kon taktandmed ning edastada 
või malikult täpselt koloonia 
asu koht ning kasvukoha kirjel- 
dus.  Priit Põldma

Ohtlik karuputk tõstab taas pead

Elsa Rikandi nimeline  kultuuripreemia 
kandidaatide esitamise tähtaeg on 

15. september 2013

Elsa Rikandi aasta kultuuripreemia on Jõelähtme valla suu-
rim ja prestiižsem tunnustus, mis määratakse eriliste teenete 
või kestva viljaka tegevuse eest Jõelähtme valla kultuuri vilje-
lemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kind-
lustamisel. Auhind sai alguse 1996. aastal. Esimese preemia 
vääriliseks tunnistati legendaarne rahvamuusik ja pedagoog 
Ahto Nurk. Kokku on välja antud 16 preemiat.

Aeg on niikaugel, et kuulutada välja 2013. aasta kultuu-
ri preemia konkurss. 

Ootame kultuuripreemia kandidaatide nimesid koos väikese 
põhjendusega kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsusse hiljemalt 
15. septembriks 2012. NB! Kandidaate on őigus esitada üksik-
isikutel ja organisatsioonidel. Preemiat võib anda samale isikule 
korduvalt. Aastapreemia üleandmine toimub õpetajate ja kul-
tuuritöötajate pidulikul vastuvõtul oktoobrikuus.

Vaade uuele tehasele.  Ettevõtte juhatuse liige Terje Aru.  2x Styna Eerma
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 7. juulil kogunesid Jõe-
lähtme valla suurpered 
Neeme küla mereäärde, et 
nautida üht teguderohket 
suvepäeva. Õnneks oli ka 
ilmataat meie poolt ja 
taevas säras terve päev 
päike.
Triin Lindau,
Jõelähtme Lastekaitse Selts

Hommikul 10-11 kogunesime 
ja kohaletulnud said päeva alus-

tada kohvi, tee, võileiva ja rull-
biskviidiga. 

Edasi hakkas väiksemate 
lastega tegelema Pipi. Kuna Pipi 
oli nii tore, siis ühinesid ka suu-
remad lapsed ja lapsevanemad 
Pipi tegevustega – väike näi-
dend, pannkookide küpseta-
mine, nõude pesemine ja kuiva-
tamine, joonistamine, meister-
damine, Spungi otsimine jne.

Kohale oli kutsutud ka 
Politsei- ja Piirivalve amet. Nad 
tutvustasid arvutimängu läbi 
tuvastamist, kas pildil on sama 
isik või ei. Samuti  selgitasid 

veeohutuse põhimõtteid ja 
jagasid nänni. Selga sai ka proo-
vida Politsei töövormi – kuuli-
vesti, kiivrit, kumminuia, kaitse-
kilpi, saapaid ja vormiriietust. 

Kohal olid ka ATV-d, mis 
teadagi osutus vägagi popu-
laarseks, mitte ainult poiste 
seas vaid ka tüdrukute hulgas 
ning ka isad said koos lastega 
sõitu nautida.

Vahepeal said kõik turgu-
tavat lõunat, mis värske õhu 
käes mekkis eriti hästi. 

Peale lõunat tuli Neeme 
Vabatahtlike Päästjate tuletõrje-

auto, mida lapsed said uurida – 
ronida autosse ja selle katusele. 
Päästjad tutvustasid autot ja 
selle tööpõhimõtteid, panid 
tööle ka häiresignaali, millele 
vastas Politsei. Peale seda oli 
lastel võimalus õppida ja selga 
proovida päästeveste ning har-
jutada päästerõnga viskamist 
Vabatahtlike Päästjate Reserv-
rühma õpetuste järgi. Lisaks 
said lapsed õppida ja proovida 
tulekustutiga kustutamist.  Eks 
ikka lastele sobib teooria koos 
praktikaga ja loodame, et sellest 
on ka kasu.

Kuna kogu tegevus toimus 
mere ääres, siis oli kõigil soovi-
jail ka võimalus ujuda.

Samal ajal kui lapsed vee-
ohutust õppisid, said osale -
jad ise pannkooke küpsetada 
ja neid süüa nii palju kui isu 
oli. 

Kokkuvõttes oli üks tore ja 
tegus pühapäevane päev.

Suured tänud PPA-le, vaba-
tahtlikele päästjatele, Karinile 
ja Liiale, Väinole, Jõelähtme 
Valla valitsusele ja muidugi suur-
pere dele, kes kohale olid tul-
nud.

Suurperede suur suvepäev

Päikesepaistelises Neemes toimus 1.-5. juunini taaskord Jõelähtme valla laste teatrilaager. Lavale 
toodi vahva etendus „Pöial-Liisi“.
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Loo Kammerkoor käis 12.-14. juulil Kihnu Mere Peol, kus anti ka  mereteemaliste laulude kontsert. Kontsert 
võeti väga hästi vastu, kiideti repertuaarivalikut ja avaldati lootust, et järgmistel aastatel kohtutakse taas. 
Pidu ise, mis kestis kokku kolm päeva, oli rõõmsate inimeste pidu. Kohtasime tantsumöllus mitmeid sõpru ja 
tuttavaid mandrilt, kes tundsid end tõeliste kihnlastena. Rõõm oli olla kahel õhtul koos kõige suurema 
kohaliku kuulsuse Kihnu Virvega ja tõdeda, et tõeliselt suur inimene on väga lihtne ja sõbralik.  Tegelikult olid 
kõik Kihnu inimesed, kellega tuttavaks saime, väga toredad ja abivalmid, saar ise pakub palju huvitavat  ning 
seetõttu võib üsna kindlalt väita, et Kihnu saar väärib külastamist igal ajal ja ka korduvalt.

Kostivere kooli lõpetajad (vasakult teine) Lisett Lepik, Margarita Lomp, Anna Liis Merimaa, Andži Aleks Morozov, Kert Robert Kaasik, Edvard 
Prošutinski, Kevin Mustonen.   Urmet Liivoja

Harrastusteatrite suvekoolis 28.-30. juunil Järvakandis Raplamaal osales ka Kostivere täiskasvanute 
näitegrupp. Koolitajateks olid Katrin Saukas  (hääl ja sõna), Wilfred Van De Peppel  Hollandist (lavaline 
liikumine), Nero Urke (näitlejameisterlikkus) ja Elmo Nüganen (teatri hüvang kogukonnale). Kaasa võeti omalt 
poolt kevadeks valminud lavastus E. Vilde “Ärapõlatud peigmehed”.  Suvekooli “teatrikiiksuga” sadakond 
harrastusnäitlejat töötas, võimles, hingas kolm päeva ühes rütmis ( kas siit tuleb sõna hingesugulane?) ja 
otsustas kooli lõpuks muheledes, et on aeg hakata edaspidi välja jagama “kiiksupasse”.

16 aastane Loo kammerkoor osales tänavu suvel 1. juunil Keilas toimunud Harjumaa laulu- ja tantsupeol 
„Ajamustrid“. Kontserdi kava oli vaheldusrikas ja huvitav, pakkudes rõõmu nii noorematele kui ka vanematele 
lauljatele. Keila linn  oli peoks põhjalikult  valmistunud ja tegevust jätkus kõigile ka väljaspool laululava.

Neem algkooli lõpetajad vasakult: Silver-Ed Sillaots, Steven Rosenberg, Kärt Toompuu, Susanna Freivald, 
Mirjam Kiik, Triinu Prants  Sulev Sillaots

Loo Kooli 9. klassi lõpetajad vasakult eest: Tagne Tamm, Kelly Pohlak, Kaisa Pilnik
rida vasakult: Dolores Maidre, Bret Rii Priidel, Karina Heinmets, Mariel Teinlum, Tr
Küngas, Raimo  Sulg, Rene Lahk, Sven Vainküla   
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Loo alevikus valmis kergliiklustee, mis kulgeb olemaolevast Liivamäe kergliiklusteest kuni Loo kultuuri -
keskuseni Kuusiku teel. Tee projekteeris OÜ Ekore, töid teostas WWR Systems OÜ. Kogumaksumuseks kujunes 
87 467 eurot.

1939. aastal püstitatud Jõelähtme vabadussammas sai Jõelähtme vallavalitsuse rahastamisel uue trepi. 
Töid teostas AS Põhjakivi ja ehituse kogumaksumuseks kujunes  2852 eurot. Korrastatud sai ka ausamba 
esist platsi.

Jõelähtme valla VI fi lmilaager 13–16-aastastele lastele toimub 
12-16. augustil Neeme külas. 

Kõigil soovijatel palume registreeruda
 telefonil  521 0975 või 

e-posti aadressil kahumerike@gmail.com.

k, klassijuhataja Leili Värte, Karolin Kriiska, Ragne Soolind, Ingrit Lang; keskmine 
Triin Johanna Paldermaa, Ehtela Sädem; tagumine rida vasakult: Kevin Saks, Kaur 

Heli Rand

Loo Kooli 12. klassi lõpetajad vasakult eest Marilin Tukia, Mai-Liis Hansson, Saskia Püümann, Merike Lõhmus, klassijuhataja Piret Parve, Keidy Tiitso, 
Jelena Drozdova, Triinu Piht; keskmine rida vasakult: Juhan Lilleorg, Lauren Braks, Karol Kreintal, Käti Pajula, Indrek Pajula, Siim Raasuke, Kristo 
Rekkaro; tagumine rida vasakult: Johannes Kukebal, Mario Teinlum.  Heli Rand
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No juhtub ikke ilman imelikke assju! Oll üits kena lehekuu ommik, 
kui Meisuni Kata oma virdu alasest postkastist õite isepärase kirja 
leidis. Ei old see ei müik ega ost ega muu teada andmine, vaid sula 
selge kutse. Must valgel oll kirjan, et Kata koos uma laulunaestega 
om kutsutu Poolamaale. Et sääl om jaani aigu sihandäne vestivaal, 
kos sõs kik kokkutulnu umakeeli laulva ja tantsva. Nagu rahvaste 
sõprus vai nii. Heldene aig! Kata luges kirja ütejärge kolm kõrda, 
sõs pidas vahet, vahtis natuke umaette, et meelemõistus, kut see 
ka edimese ehmatusega ärr lännu, ikke tagasi tuless, ja luges 
viilkord. Ei midagist, ikke sama jutt. Äkitsi on kiski paha nalja tennu 
ja kisub isi nüid peenikest  nairu… kripeldas Kata südant. Sõs ajas 
aga sellja otsusepäraselt sirgu, veeris kirja alt näpuga numbririda, 
toksis selle telli vooni ja kõlistas – et kui see ongi sant nali, sõs olgu 
sel lõpp. Nüid ja kohe.

Aga ennäe – tull välla, et jutt kirjan jummala õige! Et tehku nüid 
Kata kipalt, kõlistagu naesed läbi, et juba ommepäe saaks 
Poolamaale sõitjate nimed üles tähendatud. Kata asus kohe oolega 
asja kallale, aga ega siee na lihtne poldki – kis oll tohtri manu lännu, 
kis seisis silgusabas, kis kepikõnnitas küla vahel. Kõnetraat sai 
rääkimisest punasess, aga päälelõunaks oll Katal pea kõigi ise-
tegijate jah-sõnad käes. Ainult Abruka-muti telli voon seisis siiani 
vastamata ja vakka. Päev nakkas õhtusse saama, ent Kata, pika 
meelega, nagu ta on, ei jätt jonni, ning klõpsis mitmendat-set-
mendat korda tuttavat numbrit.

„Alluu“, kostis äkitselt vastuseks Abruka-muti tuttav ääl.
„Kuule, meile tuli võimalus, et saame jaanipäeva paiku sõita 

Poolamaale laulma ja tantsima. Sa oled ju ikka tulija?“
„Poolamaale? Kos mul tuu aig! Kardul tahab müimist.“
„Seda muidugi, aga on ju veel aega, jõuad vast ära müüa. Mõtle 

ise  – see on ju meile suisa sajandi pakkumine!“
„Pakkumine om uhke jah, mõtle, et vanainimest ka veel 

märgatass… aga tiad, müia on kah kena… vada saisad siin poe ees 
ja vadat ilma ja inimesi ja aad mõne sõna juttu ja sõs mõni tulep 
ja küsip, et kas on ikke Ardu kardul  ja… sõs ta võtab paar kilu ja 
ma saa ka veikse kopka ja… kohe siuke ää lahke tunne tuleb 
südame…“

„Kuule, Abruka-mutt, mõtle nüüd kui tore oleks meil koos 
minna!“ jätkas Kata uma selgitus tööd. „Seal Poolamaal on ka suur 
laat! Me võiks ju teha igasugu asju ja meeneid ja sina saaks neid 
laadal müüa.“

„Tõsi vä? Tuu oll küll ää mõte… et kohe laadal müia…Ega ma 
toda poola kieelt küll ei mõista, aga kehakieel on ju kõigil üits ja 
samma. Oda, mes rahad neil sääl om, kas ka euru?“

„Ei ole, neil on ikka zlotid.“
„Vai nii, no saab need lotid ka sõs ää proovitu. Tieeme aga 

ära!“
* * *

Ja nii juhtuski, et enne jaani üks kena kamp seenjori-rovvasid 
Maarjamaalt kaugele Poolamaale sõitis, et sealsel festivalil laule 
laulda ja tantsu teha. Abruka-mutt, ää inime, ei tõrkund ühelegi 
ülesastumisele vastu. Nagu teised naised, pani temagi kombekalt 
kärtskübara pähe ja laulis heledalt kut Vargamäe Krõõt. Mõte aga, 
mõte saalis tal juba laadalaudade vahel. Ja ennäe, lauba pärast-
lõunal, kui müügiletid üles säeti, jõudis kätte Abruka-muti 
tähetund. Mis ime läbi ta poolakaid võlus ja mida ja kuidas ta 
nendega rääkis, jäi teistele teadmata. Ent paari tunnikese möö-
dudes oli müügilett meenetest lage ja Abruka-mutt ise laadalistega 
ennastunustavas jutuhoos…

Nüid tahaksid sa muidugist teada, et palju siis Abruka-mutt ka 
Poolamaal teenis? Oll seda nüid liiast vähe või liiast palju, aga 
avaldamisele see ei tule. Meisoni Kata ei tee küsimust kuulmagi ja 
Abruka-mutt oleks kut keele alla neelanud – kut ka kõneleb, siis 
ainult ilmast või ilusatest pikkadest poola poistest…

Ära sinagi seda lugu liiga tõsiselt võta, ikkagi suvine aeg. 
Tunne sellest mõnu!
* Kui seda seitungit satub lugema mõni inime Abrukalt ja 

teatab valjuhäälselt, et saarel sellist isikut pole täheldatud, siis see 
võib ka nii olla. Seevastu tean ma kümneid inimesi, kes teavad 
kümneid inimesi, kes Abruka-mutti tunnevad.

Kai Müürsepp

 Selle aasta väljasõidu 
otsustasid Loo seeniorid 
korraldada Lahemaale. Nii 
korjas "Pihlakobar" end 
ühel juunihommikul koba-
rasse, et uurida, on's Lahe-
maa tõesti nii lahe maa.  
Kai Müürsepp 

Lahemaa Rahvuspark, esimene 
omataoline Nõukogude Liidus, 
moodustati tollase ENSV Mi-
nistrite Nõukogu määrusega 
nr 300 1.06.1971. aastal, seega 
43 aastat tagasi. Lahemaa mõis-
te kui selline polnud tollal rahva-
suus sugugi levinud. Küllap 
suur osa lahemaalasi kuulis 
seda sõna alles raadiost või mär-
kas ajalehte lugedes. Nimelt oli 
Tartu Ülikooli soomlasest pro-
fessor Johannes Gabriel Granö 
pakkunud Kõrvemaa ja Alamaa 
kõrvale välja sobiliku nime 
Lahemaa ja nii see ka jäi. Lää-
nemeri kujundab Lahemaa ran-
nikuala ja ehkki metsad katavad 
rahvuspargi pindalast üle 70%, 
jäävad poolsaarte vahele küm-
ned lahesopid. Nii iseloomustab 
nimetus Lahemaa hästi sealset 
rannamaastikku. 

Kõige uhkem mõis 
Kolga kui muistne värat 

Lahe maale on meie esimene 
peatuskoht. Villa Kolco esma-
mainimine ulatub juba 1290. 
aastasse. Kolgas, kõrvaline koht, 
läänepoolt vaadatuna Revala 
maakonna päramine ots,  kust 
said alguse suured metsad, mis 
penikoormate viisi üle Valgejõe 
Virumaale ulatusid. Sinna, hili-
se ma Kolga mõisa hobusekopli 
alale, endisele Tondimäele, raja-
sid tsistertslastest mungad en-
dale toona eluaseme. Nii võib 
arvata, et Kolga on üks Lahemaa 
vanemaid mõisakohti, ulatudes 
800 aasta tagusesse aega. Kolga 
mõisa kui sellist mainitakse ligi 
200 aastat hiljem, 1488. a-l. 
Tegemist on algselt kõige suure-
joonelisema mõisaga Lahemaal. 
XVI saj lõpuveerandil läänistati 
mõis Rootsi väepealikule Pon-
tus de la Gardie'le, kelle pere-
konnalt see siis abiellumise 
tõttu Stenbockide kätte läks. 
Stenbockidel oli lai haare – viina-
vabrikud ja veskid, söepõleta-
mine ja tõrvaajamine. Kõik see 
oli majanduslikult tulus ja XVIII 

saj-l valmis mõisa uhke sammas-
ti kuga peahoone, mis praegugi, 
ehkki üsna nukralt, ent siiski 
suursuguselt mõjub. Nii me siin 
seisame, kaelad õieli, uhke häär-
beri ees ninad hommikupäikeses 
ja kuulame lindude ennast unus-
tavat hõiskamist. Samas valitse-
ja majas asuva Kolga muuseumi 
perenaine Anu võtab meid 
vastu avasüli. Räägib paigast 
kui endisest kolkakülast, kus 
tsistertslased omal ajal ilma 
tegid ja muidugi suurmõisa 
omanikest Stenbockidest. Kuule-
me, kuidas Loksale tellisetehas 
ja sadam rajati, kust siis kive 
meritsi Peterburgi ja Soome 
veeti, nii et pool Helsingi linna 
olevat püsti pandud just Loksa 
tellistest. Nüüdseks on aga ajad 
teised, hoopistükkis teised. Mõi-
sa kompleks, mida kolhoosiaja 
lõpuaastail püüti veel taastada, 
seisab pea kasutamata ja lihtsalt 
laguneb. Praeguste noorte Sten-
bockide suurim soov on mõisast 
võimalikult kiiresti lahti saada…

Rannaküla mälestused
Viinistu on üks Eesti mandri-

osa põhjapoolsemaid ja Lahe-
maa vanemaid rannakülasid. 
Jõuame pärale parajasti kesk-
hommikuks. Päike on peletanud 
viimse kui pilveraasu ja seisab 
nüüd mere ja maa kohal kui üks 
säravkollane latern. Kuidagi võõ-
ralt ja painavalt mõjuvad siinse 
kirka päikese all tuh mu nud 
kohvrid, kümned ja küm ned 
justkui maha unustatud kohvrid 
– see on mälestuskompleks 
küüditamise ohvritele…Küüdi-
tamine tabas rannaküla rahvast 
väga valusalt – viidi ära kõik, kes 
vähegi kaela kandsid, nii et elu 
külas soikus täiesti. Veidike 
suutis külaelu elavdada 70-
80ndate aastate kolhoosiaeg, 
kui Viinistul kalatööstust vilje-
lema hakati ning selle tarvis 
hiiglaslikud külmhooned ehi-
tati. Uuel ajal aga soikus kõik 
taas ning tööstuskompleks liht-
salt seisis ja lagunes… kuni tuli 
Viinistu oma mees, sealsamas 
sündinud Jaan Manitski, võttis 
asja käsile ja tegi midagi enne-
olematut – avas aastal 2002 
päevinäinud kolhoosiaegses 
külmhoones kunstigalerii. Välja-
panekut võib esinduslikkuse 
tõttu julgesti nimetada kunsti-
muuseumiks – enam kui 600 
maali ning graafilist lehte enam 
kui sajalt kunstnikult! Sealt saab 

suurepärase ülevaate nii Pallase 
kui Balti-Saksa koolkonnast. 
Lisaks veel kaasaegne kunst ja 
vahetatavad näitused väga uni-
kaalsetes tünn-galeriides. Mul-
lu, 10 aastat peale avamist, sai 
muuseum ka juurdeehituse, nii 
et ka neil, kes sealset galeriid 
aastate eest külastasid, oli või-
malus näha midagi täiesti uut. 
Veetnud tunnikese Viinistul,  
tänas "Pihlakobar" lahkeid muu-
seumi töötajaid lauluga ja sõit 
läks edasi – Altjale.

Altja, vana kaluriküla, kus 
Kiigemäel juba sügaval nõuka-
ajal suuri rahvalikke jaani-
pidusid peeti, muutus tõmbe-
numbriks aastast 1978, kui avas 
uksed stiilne külakõrts. Nüüd-
seks on söögikoht eesti rahvus-
roogi pakkunud juba 35 aastat 
ja siinsamas kõrtsitoas meiegi 
oma pruukosti võtame. Kel kõht 
täis ja meel hea, saab aega veel 
Kiigeplatsil kõndida. Kiik ise on 
küll läinud kaduviku teed, aga 
metsarajad plingivad kutsuvalt 
ja vanad võrgukuurid seisavad 
kui muistsed möödaniku tunnis-
mehed. Edasi sõidame mööda 
metsade vahelist ja käänulist 
teed. Kahest tuntud siinkandi 
mõisast valime seekord pisut 
vähemtuntud – Sagadi. Palmse 
ja Sagadi härradel olnud oma-
vahel maade pärast  ikka tüli ja 
riidu, selle mäletamiseks siinset 
metsatukka ka Riidsoo nõm-
meks kutsutakse. 

Põnevad muuseumid
Sagadi mõis paikneb keset 

põlde kõrguval künkal. Kaunis 
rokokoo-stiilis peahoone on 
ehitatud juba 1749. a., hiljem 
on fassaadi kohandatud klas-
sitsistlikuks ja inglise stiilis parki 
rajatud kahe tehissaarega tiik. 
XV saj. keskel kuulus mõis von 
Bergidele, 1684. aastast kuni 
võõrandamiseni Fockide sugu-
võsale (muide, mõisa viimane 
omanik, härra Ernst von Fock, 
elas samas edasi kuni 1939 aas-
tani, mil saksa päritoluga här-
rasrahvas koju kutsuti). Kõn-
nime meiegi uhkes mõisamajas 
toast tuppa, imetleme suure-
pärast interjööri ja mõtleme 
end tagasi mõisa-aega. Omaette 
vaatamisväärsus ja meie see-
nioride maskuliinsemas osas 
elevust tekitav on mõisa komp-
leksis asetsev metsamuuseum.  

Käsmu, vanasse kaptenite 
külla, jõuame hilisel pärast-

lõunal. Hoolikalt valgeks võõ-
batud majad peitumas hinge-
matvalt lõhnavatesse sirelitesse 
– see on jaanikuine Käsmu! 
Otsetee läbib küla ja viib neeme 
tippu Palganeemele, kus õnne-
kivi hunnik kerkib, räägitakse, et 
juba XIX. saj-st. Jah, õnneihalus 
saadab inimest kogu elu… Meie 
aga keerame sedakorda peateelt 
vasakule üles vana puukiriku 
juurde. Uitame kalmuaial, uu-
dis tame Dellingshausenite ka-
belit ja siirdume siis läbi küla 
Meremuuseumi. Aarne, muu-
seumi asutaja, hing ja südame-
tunnistus, kiidab Eesti krap-
sakaid pensionäre ja rõõmustab 
iga külastaja ning iga muu-
seumit toetava sendi üle… Sei-
satame korra Käsmu Merekooli 
(1887) ees, kus (uskumatu, aga 
tõsi) 50 aasta jooksul maailma-
meredele kapteneid koolitati ja 
siseneme siis endisesse tuletõrje-
kuuri, kus nüüd on end sisse 
seadnud siinsed käsitöönaised 
– Käsmu Liisud.

Selge see, et ostudeta me ei 
pääse. Kaelaehted ja käevõrud, 
prossid ja peeglid, mütsid ja 
sallid – kõik läheb kaubaks. 
Raatsib see nais-inime siis 
ostmata jätta, kui asi ilus ja hind 
soodus! Päevale sai väärikas 
punkt pandud koos lustakate 
Liisudega Käsmu vast reno vee-
ritud rahvamajas. Paari laulu ja 
mõne tantsuga tegi hakatuse 
"Pihlakobar", siis läks juba suu-
re maks ühislaulmiseks. Kõik 
teada-tuntud merelaulud võeti 
läbi ning lõpuks lasti metsal 
mühiseda ja käol kukkuda. Vii-
mased ühistantsud tõid põran-
dale kõik pidulised, kuni kell 
kukkus ja tulijatel minekuaeg 
käes.

"Pihlakobara" rännak möö-
da Lahemaad sai õhtuks otsa. 
Seda korda ja ikka lauluga:

Sõitsin-sõitsin tieda mööda, 
tieda mööda, maada mööda
Kiius käisin kiibitsemas, 
Kolga mõisas kollitamas
Kahalas mind katsutie, 
Loobus lausa loobitie
Palmses pidu pakutie, 
Sagadis mind sakutie
Viitnal võtsin viinuskit ja 
Käsmus peale krõbuskit ja
Nii mina sõitsin tieda mööda, 
tieda mööda maada mööda
Kuni sõidul ots sai pääle, 
jõudsin kodu koti pääle.

Lahemaa on tõepoolest lahe 
maa. 

Lahemaa on lahe maa

Suvine vahelugemine:
Lugu sellest, kuda abruka-mutt 
Poolamaal müiaks käis*

KRIMIUUDISED

• 26.06 kell 21.23 teatati liiklusõnnetusest Jõelähtme vallas 
Rebala külas. Sõiduauto oli sõitnud teelt välja, Muuga 
päästjad likvideerisid sõidukil süttimisohu.
• 06.07 sai politsei teate, et Iru külas löödi eramus 40-aastast 
naist ja 36-aastast naist. Politsei viis kahtlustatavana jaos-
konda 49-aastase mehe. 
• 09.07 kell 21.41 ajal kustutasid Neeme vabatahtlikud Jõe-
lähtme vallas põlenud suure lõkke
• 13.07 kell 20.30 teatati, et Jõelähtme vallas Rohusi saarel 
põleb ligikaudu 200 m2 metsaalust pinnast. Põleng sai 
esialgsetel andmetel alguse lõkkest.
• 14.07 kell 14.05 põlesid Jõelähtme vallas Aruaru külas 
põllul kulu ning kuus väiksemat puitlaastude hunnikut. 
• 21.07 kell 22.27 teatati tulekahjust Loo alevikus Vibeliku 
teel. Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et põleb 
pumbajaama elektrikilp ehitise välisseinal. 
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Avaldame kaastunnet Anu Plinknerile 
ema 

VAIKE OLLA
surma puhul.

Kolleegid Lunden Food OÜ-st

KULD- JA HÕBELEER
Selle aasta kihelkonnapäevade ajal 
ootame taas kirikusse neid, kel leeri-
pühast möödu nud 50 või 25 aastat. 
Seega kutsume koos kuldleerilistega ka 
hõbeleerilisi uuendama oma kunagi antud 
tõotust Jumalale.
Kihelkonnapäevade jumalateenistus algab 
18. augustil kell 11 ja pärast katame 
ühiselt laua kiriklas. Kõigil, kel on soovi 
kuld- või hõbeleerilisena jumala-
teenistusel osaleda, palun endast märku 
anda telefonil 56647686 või elektron-
postiaadressil joelahtme@eelk.ee. 

Kuldleerilised (1963): Karl Tammsaar, 
Arne Kallaste, Elmar Saar, Helga 
Laagriküla
Hõbeleerilised (1988): Reet Mühlbach, 
Marika Lember, Aleksander Mühlbach, 
Malle Horacek, Jaanus Arumetsa, Anu 
Heris, Anu Uljas, Riina Reinholm, Merve 
Velström, Tarvi Velström, Mart Marken.

17. augustil palverännak Jõelähtme kirik –
Saha kabel

Jalgsi rännak kirikust kabelisse mööda 
muistset teed, teekonnal peatused 
vaimulike mõtisklustega ning ühine 
söömaaeg. Rändajad toob tagasi buss.
12.00 alguspalvus kirikus ja teele asumine
17.00 lõpupalvus Sahal
17.30 tagasisõit Jõelähtmele ja õhtusöök

Jõelähtme valla keskraamatukogu 
võtab tööle 

Kostivere raamatukokku 

raamatukoguhoidja koormusega 1,0 ametikohta 

ja koristaja 0,5 ametikohta. 

Tööleasumise aeg – september 2013
Avaldus ja CV esitada 10. augustiks 

aadressil Saha tee 7b, Loo alevik, Harjumaa või 
kersti.laanejoe@gmail.com.

Info tel 57 808 969

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 
sekretäri ametikoha täitmiseks

Teenistusülesannete kirjeldus:
• saabunud kirjavahetuse ja dokumentide registreerimine 
dokumendihaldussüsteemis WebDesktop (edaspidi WD), nende 
esitamine vallavanemale läbivaatamiseks, skaneerimine ja 
toimetamine täitjatele;
• saabunud lihtpäringutele, -teabenõuetele vastuste 
koostamine;
• väljastatava kirjavahetuse ja dokumentide projektide keele-
line ja vormiline korrigeerimine, vallavanemale allkirjastamiseks 
suunamine või esitamine, nende skaneerimine, registreerimine 
WD-s ja postiasutusele üleandmine;
• e-arvekeskusele arvete edastamine;
• telefonikõnedele vastamine ja vajadusel nende suunamine;
• täitmisel olevate dokumentide üle arvestuse pidamine ja 
kontrolli teostamine, täitjatele meeldetuletuste edastamine;
• vallavalitsuse, vallavolikogu ning vallavolikogu komisjonide 
protokollide ja õigusaktide skaneerimine ja WD sisestamine, 
täitjatele suunamine või edastamine;
• saatekirjade, tõendite, õiendite, garantiikirjade, ametialaste 
volikirjade ja lihtsama sisuga kirjade koostamine, vallavanemale 
või vallasekretärile allkirjastamiseks esitamine ning vastavale 
taotlejale edastamine;
• WD administraatori kohustuste täitmine referendi puudumisel.

Kandidaadilt eeldame:·
• ametikohal vajalike teksti-ja tabelitöötlusprogrammide ning 
teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskust;·
• dokumendihalduse ja asjaajamiskorraldusega seotud 
õigusaktide tundmist ja praktikas kasutamise oskust;·
• eesti keele oskust C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele 
oskust B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;·
• head suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskust;·
• otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas kohustuste täpset ja 
õigeaegset täitmist;·
• võimet töötada pingeolukorras;·
• valmidust meeskonnatööks. 

Kasuks tuleb:·
• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;·
• isikliku sõiduvahendi ja juhtimisõiguse olemasolu.

Pakume võimalust:·
• teha huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses 
töökeskkonnas;·
• töötada meeldivas kollektiivis.

Lisainfo: vallasekretär Leho Kure tel 605 4871, 
e-post leho.kure@joelahtme.ee või referent Leeles Lepik 

tel 6054887, e-post leeles.lepik@joelahtme.ee 

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga 
ning palgasooviga saata hiljemalt 15.08.2013 Jõelähtme 

Vallavalitsusse e-posti aadressil maire.kivistu@joelahtme.ee

Õnnitleme juuni sünnipäevalapsi
101 01.06 ELFRIEDE LOOPERE  Jägala küla

90 24.06 ASTA NAHKUR  Loo alevik
88 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla
88 17.06 JUTTA SAU  Jõelähtme vald
87 02.06 ILSE KNUUT  Kostiranna küla
87 20.06 HELGA LÄÄNE  Loo alevik
84 16.06 ASTA SEPP  Loo alevik
84 19.06 ANNA AARDEMÄE Iru küla
83 21.06 MUZA NEKHAEVA Liivamäe küla
83 21.06 LINDA RAHULA Loo alevik
83 28.06 HEIMAR PEREMEES Saviranna küla
82 24.06 ASTA URBAN  Ruu küla
80 30.06 HELGI HAAB  Loo alevik
70 27.06 AINO NURKLIK  Loo alevik

Õnnitleme juuli sünnipäevalapsi
96 29.07 AGNES JAKSEN Ruu küla
94 26.07 OLGA TEPLOVA Loo alevik
92 17.07 HELMI JAKSEN Ruu küla
92 25.07 ÕIE-OPHELIA AUSLA Loo alevik
89 29.07 ASTA LIIVAND  Maardu küla
88 04.07 VELDA AHMAN  Manniva küla
87 25.07 ELLEN SALUMETS Kallavere küla
86 11.07 LINDA PRITS  Vandjala küla
86 25.07 HARALD TALVIK Vandjala küla
85 05.07 LEO RIID  Iru küla
85 05.07 IRINA JÜRGENS Loo alevik
85 20.07 JEKATERINA FEDOTOVA Jägala küla
84 07.07 VELLO VAIN  Rebala küla
84 07.07 HANNA TKACH  Liivamäe küla
83 04.07 AGRAFENA 
  SEMJONOVA  Kallavere küla
83 05.07 VAIKE KOSE  Kostivere alevik
83 27.07 SAIMA LUKS  Parasmäe küla
83 27.07 DAGMAR HARAK Maardu küla
83 29.07 YURY DROZDOV Iru küla
82 16.07 PAVEL HOKKONEN Loo alevik
82 22.07 MEIDA TIITUS  Uusküla küla
81 12.07 LINDE-LORITTE KALJULA Saha küla
75 13.07 PILVI KASE  Loo alevik
70 01.07 PJOTR IVANTŠENKO Uusküla küla
70 20.07 ENN OIDEKIVI  Loo alevik

Jõelähtme vallas 
mais ja juunis sündinud lapsed

Gerli Luur ja Taavi Luur
tütar Emili Luur    05.05.2013

Ave Luur ja Imre Luur
tütar Elisabeth Luur   12.05.2013

Kersti ja Marek Saar
pojad Henri ja Rando   01.06.2013

Marii Mletsin ja Liam Robert Stanley
tütar Mia Margaret   02.06.2013

Madli Kiri ja Mihkel Toomse
tütar Lenna    02.06.2013

Reine Karu ja Meelis Määr
tütar Marianne Määr   03.06.2013

Marge Loo ja Andero Põllu
tütar Säde Põllu   08.06.2013

Regina Tur ja Märt Merisaar
poeg Tristan    14.06.2013

Eveli Soika ja Jaanus Veske
tütar Simone     14.06.2013

Kaire Kiin ja Allan Rüngas
poeg Kris     23.06.2013

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Erna Rüütel 29.08.1926 – 07.05.2013 
Hilda Ausner 19.05.1932 – 19.05.2013 
Silvi Vaher 19.12.1937 – 04.06.2013
Asta Väli 05.06.1929 – 08.06.2013
Galina Murova 16.07.1937 – 14.06.2013
Karin Laagriküll 09.10.1930 – 30.06.2013

OST
• Ostan Teie seisva või mitte-
töötava auto. Pakkuda võib 
kõike. Tel 5674 0940, Mart.

MÜÜK
• Liuguksed ja riidekapid. Abi 
kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. 
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa soodsa hinnaga frees-
asfalti. Transpordivõimalus. 
Tel: 5381 8801.
• Müüa looma- ja hobuse-
sõnnikut, mulda, killustikku, 
kruusa ja liiva. Tel. 5697 1079, 
670 1290, e-mail: taluaed@hot.
ee
• Müüa lõhutud küttepuud 
kohaletoomisega: lepp 36eur/
rm, must lepp 40 eur/rm, kask 
44 eur/rm, haab 36 eur/rm, 
metsakuiv okaspuu 36 eur/rm. 
Tel 5099598.
• Müüme ja paigaldame hool-
dus vabasid rauapuhastajaid 
(raud, man gaan,vesiniksulfiid, 
jne.) Võimalik ka  järel mak-
suga. Lisainfo eestivesi.ee 
56 5 8286 vesi@eestivesi.ee
• Siberi lehisest kvaliteetsed 
terrassi-ja voodrilauad, aiali-
pid ja eritellimustööd, sh ka 
kuusk ja mänd. Tel. 5919 2469 
www.wellmax.ee

TEENUS
• Korstnapühkija-pottsepp. 

Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee; 5807 2581
• Korstnapühkija litsensee ri-
tud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686
• Ohtlike puude langetamine. 
Kruntide puhastamine võsast 
ja puidujääkidest. Raietööd. 
Küttepuude müük. 
Tel. 525 0893, 5626 0344; 
e-mail: info@vahergrupp.ee; 
www.raietööd.ee 
• Sõelutud muld, liiv, killustik, 
frees asfalt, kruus. Kojuveoga 
2-8 tonni. Kaeve- ja planee ri-
mistööd, septikud, haljastus, 
kõnniteed, ohtlike puude raie 
jm. Info tel. 5878 0000. Hinnad 
soodsad! www.sulane.ee
• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale-
toomisega müüa liiva, mulda, 
killustikku, asfaldipuru, 
kruusa, sõnnikut ja täite-
pinnast. Tel. 509 2936.

TÖÖ
• Juuksurisalong “Diana” 
Kuusalus, otsib oma kollektiivi 
tööd armastavat juuksurit. 
Tööaeg kokkuleppel. Täpsem 
informatsioon tel. 5156414 
Tiiu Daniel 
• Pakume tööd Neemes 
eramaja (150 m2) koristamisel 
4× kuus. Tel 516 5054.
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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.

Üldehitus- ja puidutööd: 
trepid, uksed, aknad,

mööbel.
Hoonete renoveerimine.

 520 9301
Oherdil OÜ

Ostame kasvavat võsa (raiume võsast puhtaks 
kraavid, tee- ja põlluääred, lepikud, haavikud jne).
Info 5593 3899, kaido@reinpaul.ee.
Ostame ladustatud võsa ja puidu töötlemise jääke.
Info 528 5800, andrus@reinpaul.ee.


