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Kostivere kool saab uue hingamise

Volikogu töömailt

Rebala tallid

Kostivere kooli direktor Vaido Niinesalu tutvustab valmivat keemiaklassi, millesse paigaldatavad ümmargused lauad ühendatakse kooli veevärgiga.

Kostivere teised 
mõisamängud

 Pea 30 aastat muutu-
matuna püsinud Kostivere 
kool sai tänu Euroopa 
Liidule ja Jõelähtme vallale 
täiesti uue väljanägemise.
Kristjan Terase

Kehtivatele nõuetele vastavas 
kaasaegses majas alustavad 
juba sel sügisel kooliteed 96 
lähikonna noort. Jõelähtme 
valla arendusnõuniku Priit 

Põldma sõnul oli kapi taal re-
mondi tegemine erinevate koh-
tu vaidluste tõttu äärmiselt aega-
nõudev, kuid lõpptulemusega 
võib rahule jääda. “Ehitamine 
läks maksma 2 234 899 eurot. 
Sellest pisut üle poole saime 
EASi abil Euroopa Liidu meet-
mest “Kohalike avalike teenuste 
arendamine”, ülejäänu eest 
tasus Jõelähtme vald” selgitab 
ta.

Kuigi õpilastele algab aasta 
traditsiooniliselt 1. septembril, 

siis renoveeritud koolimaja 
ametlik avamine leiab aset 10. 
septembril kell 16.30. Ehitus-
tööde käigus valmis ka juurde-
ehitus, kus asuvad Jõelähtme 
valla muusikakooli harjutus-
klassid, raamatukogu ning pere-
arstikompleks vastuvõtu- ja 
arhiiviruumide ning oote-
saaliga. Varem töötas perearst 
koolist mõnesaja meetri kau-
gusel lasteaias. Ümberkolimise 
järel saavad aga kõige väikse-
mad ruumi juurde ning peagi 

avatakse seal täiendav laste-
rühm.

Kapitaalremondi tegemine 
oli Kostivere kooli direktori 
Vaido Niinesalu sõnul tema 
kauaaegne unistus. “Kool 
valmis 1984. aastal ja pea 30 
aasta jooksul pole siin suure-
maid remonditöid tehtud,” 
ütleb ta, olles siiralt rõõmus, et 
viimaks ometi paraneb laste 
õppekeskkond märgatavalt.

Kuna oma vahenditega 
polnuks niivõrd suur ette-

võtmine mõeldav olnud, otsus-
tati toetusraha saamiseks 
esitada taotlus EASile. Mõneti 
mitteüllatuslikult polnud Kosti-
vere kool amortiseerunud hoo-
netega üksi ning teisedki 
omavalitsused soovisid oma 
haridusasutusi kaasajastada. 
Kostivere koolile tähendas see 
ehituse venimist ning kohtu-
vaidlustest tulenevalt ka ooda-
tust väiksemat rahalist toetust.

Loe edasi lk. 6

Avalikustati Rail 
Balticu võimalikud 
trassid

Jõelähtme noored 
motoentusiastid

 Alates 01. oktoobrist 
2013 vahetub Jõelähtme 
vallas jäätmevedaja. Samal 
ajal lõppevad automaatselt 
seni kehtivad jäätmeveo 
lepingud OÜ-ga Ragn Sells.
Priit Põldma

Vallavalitsuse registri andme-
tega eeltäidetud jäätmeveo le-
pingud koos uute veo graa fi-

kutega saadab AS Eesti Kesk-
konnateenused kõikidele jäät-
mevaldajatele septembrikuu 
alguses. 

Juhul kui AS Eesti Keskkon-
nateenused poolt saa detud 
eeltäidetud leping pole jõud-
nud jäätmevaldajani hil jemalt 
15. septembriks, palume kind-
lasti võtta ühendust AS Eesti 
Keskkonnateenused klien di-
teenindusega, et kinnitada oma 
kehtiv postiaadress. Uus leping 

peab jõudma postkasti sep-
tembri alguses.

Tõrgeteta teenuse osuta-
miseks on vajalik allkirjastada 
ning postitada vedajale tagasi 
uus jäätmeveoleping, mis täp-
sustab mahutite suurust, välja-
veosagedust, veo- ja posti-
aadresse, kontaktandmeid ja 
muud olulist infot. AS Eesti 
Keskkonnateenused poolt saa-
detavas eeltäidetud lepingus 
palume pöörata tähelepanu 

lepingu Lisa 1-le, milles on kir-
jas iga kinnistu täpne jäätmeveo 
aadress, konteinerite arv ja 
omand, kogutavad jäätmeliigid, 
väljaveo sagedus ning veo 
päev.

Eeltäidetud lepingus kajas-
tatud tingimuste sobivuse kor-
ral pole tarvis teha muud, kui 
lepingu üks eksemplar all kir-
jastada ning see meile tagasi 
saata. Jäätmevaldajad, kes soo-
vivad eeltäidetud lepinguga 

pakutust erinevaid tingimusi 
(teistsugune konteineri maht, 
veosagedus või konteineri lae-
nutuse- või ostusoov), tuleks 
muudatustest AS-le Eesti Kesk-
konnateenused varakult teada 
anda, kuna need tuleb enne veo 
algust teekonna programmi 
sisse viia ja vajadusel paigu-
tatakse puuduvad jäätme ma-
hutid.
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Algab uute jäätmeveolepingute sõlmimine 

Neeme külas avati 
kalarestoran

Tenniselaager lastele
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 Esimene september on 
suure kiirusega lähenemas 
ning viimane hetk on üle 
kaeda, kas oleme valmis 
taas alustama uut õppe-
aastat nii koolides kui ka 
lasteaedades. 
Tarkusepäevaks valmistudes on 
olulised nii koolide ja laste-
aedade füüsilise keskkonna 
valmisolek kui ka õpetajate 
olemasolu ning loomulikult on 
esmatähtsad lapsed, keda me 
lasteaedadesse ja koolidesse 
ootame.

Valla koolidest on sel aastal 
suuremahulised tööd teatavasti 
käinud juba pikemat aega Kosti-
vere koolis, mis ka esimeseks 
septembriks ilusti valmis saab 
ning võib tervitada oma õpilasi 
ja õpetajad uues värskes kuues. 
Kui seni oli ehk paljudele lapse-
vanematele probleemiks kooli 
valikul Kostivere põhikooli halb 
tehniline seisukord, siis nüüd-
seks on tegemist igati kaasaegse 
õpikeskkonnaga, mis ootab 
Kostivere ja selle lähipiirkonna 
lapsi enda juurde õppima. 

Nüüd saavad lapsevanemad 
näidata, et hariduse andmine 
oma valla koolis on neile oluline 
ka tegudega. Nii laste kui ka 
täiskasvanute tarbeks saavad 
Kostivere raamatukogu ja ka 
perearstikeskus omale samasse 
kompleksi täiesti uued ruu-
mid.

Loo kool kasvab
Loo ja Neeme koolid on 

samuti valimis esimesest sep-
tembrist lapsi taas õpetama 
hakkama. Lisaks korras kooli-

majadele on seal olemas ka 
kõikide ainete tarvis kvalifit-
seeritud õpetajad. 

Sel aastal tuleb Loo kooli 
taaskord enam lapsi kui eel-
misel aastal ning laste arv 
kasvab seitsme õpilase võrra. 
Esimesse klassi astu miseks on 
esitanud avalduse neli küm-
mend viis lapsevane mat. Sel-
lega kasvab Loo kooli õpilaste 
arv kolmesaja kolme kümne 
kahe lapseni. Neeme väikekool 
hoiab oma tavapärast taset ning 
sel õppeaastal alustab kooliteed 
neli õpilast.

Oleme pidanud väga olu-
liseks gümnaasiumihariduse 
andmise jätkamist Jõelähtme 
vallas. Loo kool on seda teinud 
juba üle kahekümne aasta ning 
gümnaasiumihariduse and mi-
ne meie vallas jätkub. Sel aastal 
astub kümnendasse klassi kuus-
teist noort gümnasisti.

Septembrist algab taaskord 
õppetöö ka Jõelähtme Muusika- 
ja kunstikoolis, kus pilli ja kunsti-
õpet saavad kokku sada neli-
kümmend õppurit. Seoses Kos-
ti vere kooli rekonstrueeri mi-
sega saab päris oma ruumid 
koolimajas ka muusika- ja kuns-

ti kool, mis aitab kindlasti kaasa 
muusika ja kunstiõppe arengule 
Kostivere piirkonnas.

Valmis on ka lasteaiad
Meie valla lasteaiad nii Lool, 

Neemes kui ka Kostiveres on 
käesoleval hetkel igati valmis 
lapsi vastu võtma. Õpetajate pal-
ga tõusuga muutusid meie valla 
lasteaia õpetajate palgad võrrel-
duna teiste lähipiirkonna oma-
valitsustega täiesti konkurentsi-
võimelisteks, mis annab lootust, 
et meie head õpetajad ei lahku 
naabrite juurde ning ehk pigem 
õnnestub meil häid õpetajaid 
endale tööle meelitada.

Valla lasteaedadest toimu-
vad sel aastal suuremad ehitus-
tööd Loo lasteaia hoovialal, mis 
saab terves ulatuses korrastatud 
ja tänapäevase ilme. Veel tänavu 
on plaanis alustada ka Kostivere 
lasteaia laiendamist ühe rühma 
võrra selliselt, et oleme valmis 
järg mise aasta alguseks võimal-
dama 20-le lapsele uue laste-
aiakoha.

Eeltoodut kokku võttes ole-
me igati valmis uueks õppe-
aastaks, ilusat tarkusepäeva kõi-
gile!

Jõelähtme vald on 1. septembriks valmis

Andrus Umboja,
vallavanem

Juuli oli volikogu jaoks puhkuse-
kuu – komisjonide- ega volikogu 
istungeid ei toimunud. See-
pärast on praegu sobiv hetk 
heitmaks pilku lähenevatele 
valimistele. Ehkki kohalikud 
valimised pole terve riigi sei-
sukohalt kindlasti nii olulised, 
kui Riigikogu valimised, on 
kohalikus omavalitsuses toi-
muval suurem mõju meie iga-
päevaelule, kui Toompeal lan-
getatud otsustel. Kui mõni 
inimene võib ehk öelda, et teda 
ei huvita, kui suur on kütuse 
aktsiis järgmisel aastal, siis 
vaevalt leidub inimest kellel on 
ükspuha, kas tema kodukülas 
on teed asfalteeritud või mitte, 
kas tee mida mööda ta õhtul 
koju jalutab või sõidab on 
valgustamata või mitte. Kohalik 
omavalitsus on see, kes suunab 
kohalikku arengut, määrab 
maamaksu suuruse, ehitab 
lasteaedasid ja koole jne.

Omaette küsimus on loo-
mulikult see, miks ühe valla 
elanikel viib asfalteeritud ja 
valgustatud tee kodumajani, 
teises vallas on teed auklikud ja 
hooldamata? Miks Tallinna 
elani kud saavad ühistranspordis 
sõita tasuta, teiste omavalitsuste 
elanikud aga mitte? Maksame 
ju kõik ühesuguseid makse ja 
ootame, et ka avalikud teenu-
sed, mida tarbime oleksid kõik-
jal kõrgel tasemel ning kõigile 
kättesaadavad. Paraku on eri-
nevate omavalitsuste võimekus 
väga erinev ja seda mitte ainult 
demograafiliste, geograafiliste 
vms. erisuste tõttu, vaid eel-
kõige just sellest tulenevalt, mil-
li sed inimesed seda valda juhi-
vad.

Kui Sina hoolid oma vallast, 
siis tule ja anna oma hääl, et 
järgmisse vallavolikokku saak-
sid ainult head, ausad ja või-
mekad inimesed, kes iseenda 
heaolust kõrgemale seaksid val-
la heaolu ja mõistaksid, et voli-
kogu pole koht teine-teisele ära 

panemiseks ega vägikaika veda-
miseks.

Kui aga tunned endas soovi 
seista oma koduküla, kogu kon-
na, valla ja heade ideede eest 
ning kui sa usud, et asju saaks 
teha paremini ja sa tead, kuidas 
seda saavutada, siis tule ja pane 
käed külge ehk tule ja kandideeri 
ise Jõelähtme valla volikokku. 
Erinevaid valimisnimekirjasid 
saab olema mitmeid ja oma 
maailmavaatega sobiva leiab 
ilmselt igaüks. Nimekirjad 
esitatakse valimiskomisjonidele 
hiljemalt 10. septembriks ja siis 
on „rong läinud“, kuid seniajani 
on kõik nimekirjad kindlasti 
valmis avasüli uusi kandidaate 
oma ridadesse vastu võtma. 
Seejuures ei pea erakonna ni-
mekirjas kandideerimiseks 
olema selle erakonna liige. 
Üksikkandidaadina ma küll 
kellelgi kandideerida ei soo-
vitaks, sest meil kehtiv vali-
missüsteem soosib ilmselgelt 
nimekirjasid ja tõenäosus üksi 
kandideerides valituks osutuda 
on äärmiselt madal. 

Tänase volikogu koosseisuga 
oleme plaaninud pidada veel 
vähemalt kaks istungit 29. au-
gustil ja 26. septembril.

e-mail: artkuum@hotmail.com
tel.: 5017127 
skype: art.kuum

Volikogu veerg

Art Kuum,
vallavolikogu esimees

 Jõelähtme Vallavolikogu 8. koosseisu valimised toi mu-
vad ühes valimisringkonnas (nr 1). Vallavolikogusse vali-
takse 17 liiget.

Vallavolikogu otsusega on moodustatud valla valimiskomisjon 
koosseisus:
Esimees – vallasekretär Leho Kure.
Liikmed – Kaili Velleste, Maria-Marika Kurvet, Ülo Laanemets, Liivi 
Vain ja Urve Mesilane. 
Asendusliikmed – Gerli Liivet ja Leeles Lepik.
Valla valimiskomisjon on valinud komisjoni aseesimeheks Ülo 
Laanemetsa.

Valla valimiskomisjon asub Jõelähtme vallamajas, aadressil 
Posti jaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maa-
kond.
Valimiskomisjon töötab alljärgnevalt: 
alates 21. augustist 2013 tööpäevadel kl 9.00-13.00.
10. septembril 2013 (kandidaatide registreerimise viimasel päeva) 
kl 9.00-18.00
20. oktoobril 2013 (valimispäeval) kl 9.00-23.00.
Kontaktid:
valla valimiskomisjoni esimees Leho Kure, tel 605 4871 või 521 2540, 
e-post leho.kure@joelahtme.ee
valla valimiskomisjoni aseesimees Ülo Laanemets, tel 605 4852 või 
515 7425, e-post ulo.laanemets@joelahtme.ee 

VALIMISTOIMINGUTE TÄHTAJAD

Hiljemalt 01.08.2013
Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Eu-

roopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressi-
andmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimis-
aasta 1. augustil selles vallas või linnas.
Alates 21.08.2013 kuni 05.09.2013

Esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registree-
rimiseks.
Alates 21.08.2013

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine.
Hiljemalt 05.09.2013

Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada valla- või 
lin na sekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.
10.09. 2013

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 12.09.2013
Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 

18.00).
Hiljemalt 15.09.2013

Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt 
registreerimiseks esitatud kandidaadid. Valla või linna valimis-
komisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra 
erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.
Alates 16.09.2013

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline 
välireklaam on keelatud.
Hiljemalt 18.09.2013, juhul kui kandidaadid registreeritakse 
15.09.2013

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise aval-
duse.
20.09.2013

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha aad-
ressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud 
muudatusi arvesse ei võeta.
Hiljemalt 07.10.2013

Valla või linna valimiskomisjon võib tühistada kandidaatide 
registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registree-
rida.
10.10.–13.10.2013

Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud 
jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
10.10.–16.10.2013

Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kes-
tab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 
18.00.
14.10.–16.10.2013

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 
kuni 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset vali-
mis jaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinni pida mis-
kohas. 
20.10.2013

VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00–20.00. Toimub 
ka kodus hääletamine.
Hiljemalt 21.11.2013

Erakond, valimisliit ja üksikkandidaat esitab erakondade ra-
hastamise järelevalve komisjonile aruande valimiskampaania 
kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

Lisainfo aadressil http://vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/

Kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimised 2013
Valimispäev 20. oktoober 2013

 Heaks tavaks on saanud, 
et Jõelähtme vallavalitsus 
maksab esmakordselt kooli 
minevatele lastele ranitsa-
toetust.
Ranitsatoetust makstakse kõiki-
dele 1. klassi minevatele lastele 
hoolimata sellest, kas laps läheb 
oma valla või mõne teise oma-
valitsuse kooli. Tingimuseks on, 
et vähemalt üks vanematest 
peab olema rahvastikuregistri 
andmetel elanud Jõelähtme 
vallas alates jooksva aasta 
1. jaanuarist ning laps on 
rahvastikuregistri andmetel 
Jõelähtme valla elanik.

Toetuse taotlemiseks peab 

lapsevanem, eestkostja või 
hooldaja esitama vallavalitsu-
sele vormikohase avalduse ning 
teise omavalitsuse kooli mineva 
lapse vanem peab avaldusele 
lisama ka kooli tõendi.

Ranitsatoetuse määra suu-
rus on 130 eurot ning toetust 
makstakse alates septembrist 
kolme kuu jooksul.

Vormikohase avalduse leiab 
Jõelähtme Vallavalitsuse kodu-
lehelt www.joelahtme.ee. Aval-
duse võib saata postiga aadressil 
Postijaama 7, Jõelähtme küla, 
74202 Harjumaa või digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti aadressil 
kantselei@joelahtme.ee. Aval-
dust on võimalik täita ka valla-
valituses kohapeal.

Ranitsatoetus 1. klassi lapsele

Internet
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 “Alfons Ra II, tutvustab 
Rebala tallide omanik Julia 
Katok tumedat, peaaegu 
musta sihvakate jalgadega 
graatsilist täkku. Eesti 
sporthobune. Ainult et 
temaga on raske sõbraks 
saada.”
Ülo Russak,
vallaleht@jõelähtme

“Aga tema on sündinud Valge-
venes, omanik tõi ta Eestisse 
treeningutele. Juba on Krona – 
nii on hobuse nimi – võitnud 
Perila karika ja…”

Julia Katok teab rääkida iga 
hobuse loo. Kuna, kus ja kellest 
sündinud, millised on sport-
likud saavutused. Hobuseid on 
Rebala tallides aga üle poole-
saja. “Enamik neist kuulub 
osaühingule Rebala Tallid ehk 
siis meie perele, aga meile on 
toodud ratsusid ka ratsasta-
misele ja lihtsalt hoiule. Põhi-
tegevuselt oleme me ikkagi 
hobusekasvandus,” kõneleb 
perenaine tallide kohta.

Hobusekasvandus tähendab 
seda, et siinsed märad peavad 
aeg-ajalt mõnda teise kasvan-
dusse või kogunisti riiki seemen-
dusele sõitma. Nii on märad 
käinud Lätis, Leedus, Soomes ja 
Rootsis ning tulnud tagasi var-
saga. Hollan dist on käidud 
paaritumas kogu nisti olümpial 
osalenud täkku dega.

Rebala tallides peetakse põ-
hi liselt kolme tõugu hobuseid: 
Eesti sporthobust, Eesti sport-
poni ja Eesti hobuseid. “Sün-
dinud varsad kasvatame üles, 
ratsastame ehk siis koolitame 
võistlushobusteks,” räägib 
perenaine, kes ise on hobustega 
sinasõber täpselt kolm küm-
mend aastat. “Kuue aastaselt 
viidi mind esimest korda Tal-
linna Hipodroomile ratsa tren-
ni,” mäletab ta. Sellest peale on 
hobused olnud talle head kaas-
lased. Takistussõidus on Julia 
Katok kuulunud Eesti koon-
disesse. Ka oma abikaasa Dmitri 
Dementjeviga sai ta tuttavaks 
just tänu hobustele, koos rat-
sutades.

Kakskümmend aastat 
hobusekasvandust

Hobusekasvandust hakka-
sid Julia ja Dmitri pidama Harku 
vallas Tiskres juba paar küm-
mend aastat tagasi. Kui seal 
maa aga ehituse alla võeti, ha-
kati otsima uut paika. Ei saadud 
ju loobuda tegevusest, mis kor-
raga oli nii töö kui ka hobi eest.

“Siin Rebalas oli müügil va-
na vasikalaut. Ostsime siis ära,” 
meenutab Julia. Sel ajal asutati 
ka osaühing Rebala Tallid. Nüüd 
on sellel osanikke kolm – Julia, 
Dmitri ja poeg Vitali. Tema on 
alles kümnene ja läheb viien-
dasse klassi. “Aga mehe eest 
väljas igal pool,” kiidab ema. 

Tööjaotus on perefirmas 
väga selge – ema Julia tegeleb 
hobustega, peremees Dmitri 
hooleks on masinad, põllud ja 
ehitus, poeg aitab aga mõlemaid 
ja treenib seejuures hoolega. 
“Sel aastal on ta võitnud poni 
klassis Riko Silveril kaks Eesti 
meistrivõistluste etappi omas 
vanuseklassis,” on ema poja 

saavutuste üle uhke. Ja tut-
vustab ka Riko Silverit – see on 
väiksemat kasvu Eesti tõugu 
ruun. “Väga elavaloomuline ja 
uudishimulik,” iseloomustab 
perenaine.

Rebala tallides töötab nel-
janda inimesena ratsastaja 
Fausta Mäe. Tema on sündinud 
ja kasvanud Lääne-Virumaal, 
siia aga tulnud just hobuste 
pärast. Fausta on samuti lapsest 
saati tegelenud ratsutamisega, 
aga suured võidud seni veel 
puuduvad. Nüüd, õpetades ja 
koolitades kuuma ja graatsilist 
Alfons Rad, loodab Fausta ka ise 
esimesed medalid võita.

Belgia ardenn – ainukene 
Baltimaades

Ühte hobust on perenaisel 
eriliselt hea meel esitleda. Aga 
see hobune on ka hoopis teist-
sugune kui kõik teised – turi on 
tal tugev nagu vägimehe ratsul, 
kabjad laiad nagu labidad.

“Tema on ainuke Belgia ar-
denni tõugu hobune Balti-
maades, toodi meile Hollan-
dist,” imetleb perenaine ka ise 
suurt, tugevat ja rahulikku 
looma. Veel on toodud Rebala 
tallidesse hobuseid hoiule 
Moskvast, Rootsist, läbirääki-
mised käivad ühe Soome hobu-
sekasvatajaga.

Ühe hobuse pidamine 
Rebala tallides maksab 200 
eurot kuus. See raha sisaldab 
talli maksu, lisaks kolm korda 
päevas tavatoiduga toitmist. 
“Lisatasu eest on ette nähtud 
hobuse eritoit, treenimine, ravi-
mid ja sepa teenused,” tutvus-
tab perenaine tallis pakutavat. 

Lastele maksab treeningtund 
15 eurot, täiskasvanule 20.

Meie nimekamatest ratsu-
tajatest treenivad Rebala tallides 
eesti koondise liikmed takistus-
sõidus Dina ja Toomas Tragel.

Hobustele ja ratsutajaile 
võistlus- ja treeningpaiga raja-
mine, mis vastaks euroopa 
standarditele, ehk oleks 20 x 60 
meetrit, ongi perenaise kinni-
tusel nende suurim mure. “Lea-
der-programmist saime raha 
puhke- ja õpperuumi ehita-
miseks, nüüd kirjutame EASile 
projekti võistluspaiga rahasta-
miseks,” ütleb perenaine, kes 
ise õpib veel turismindust. Ka 
on lõpetanud ta Tartu Ülikooli 
juures hipoteraapia kursused ja 
viib puuetega noortele läbi ka 
raviratsutamist.

Kui vald aitaks veel ka ühis-
transpordi läbi Rebala küla 
korralikult käima panna, oleks 
trennis käivatel lastel lihtsam 
liigelda, ohkab perenaine. 
Muud asjad on töökas pere ise 
korda saanud. Isegi nõukogude 
ajast söötis vanad heinamaad 
künti üles, sügisel tahetakse 
timut peale külvata.

“Tööpäevad on meil ikka 
12-13 tundi,” ütleb Julia Katok. 
Kui hobused on töö ja hobi 
korraga, siis ei tundu see sugugi 
võimatu. Korraga hõikab Julia, 
kes väga head eesti keelt räägib, 
Dmitrile midagi vene keeles. 
“Mis keeles te hobustega suht-
lete,” ei saa mitte küsimata 
jätta. “Hobune keelt ei mõista,” 
on Julialt vastus kärme tulema. 
“Hobune saab aru suhtumi -
sest ja hääletoonist,” naerab ta 
siis.

13 tundi ja poolsada hobust – armastus,
töö ja hobi kappavad üheskoos

Naaber Riina Laurimann: 
“See pere on väga töökas, 
kõigiga saavad nad hakkama. 
Ja hea on vaadata, kuidas lapsed 
siin ratsutamas käivad – küla -
elule annab see palju värvi.  Ja 
väga abivalmis on nad, aitavad 
alati.

Rebala tallide perenaine ja ratsatreener Julia Katok näitab uhkusega suurimat ja tugevamat looma – Belgia ardenni tõugu Lisetet, ainukest seda tõugu hobust Baltimaadel.

Ratsastaja Fausta Mäe treenib ise ja  õpetab kuuma ning graatsilist 
Alfons Rad. Ehk on Rebala tallides peagi võistlustules üks Eesti 
meistertandemeid?  Fotod: Ülo Russak, erakogu

Noorperemees Vitali Dementjev 
võistlemas Riko Silveril.
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 Laupäeval, 3. augustil oli 
Kostiranna külla Mihkli talu 
maadele kogunenud valdav 
osa Jõelähtme valla aktiivse-
matest külakogukondadest 
– toimusid Kostivere II mõi-
sa mängud.
Priit Põldma

Möödunud aastal Vandjalas 
toimunud esimeste mängude 
lõppedes loositi välja järgmise 
aasta korraldaja ja tänavu võib 
tagantjärele öelda, et loosi tah-
tel valituks osutunud Kostiranna 
on üks kauneimaid paiku, kus 
taolist üritust korraldada.

Külastajaid meelitas kohale 
ilus suveilm ning mitmekülgset 
tegevust pakkunud päevakava. 
Ka need, kes tulid korraks uudis-
tama, ei raatsinud kaunist Kosti-
ranna külast ära minna. Hea 
toit ja taskukohased hinnad 
ning erinevad tegevused kogu 
perele muutsid päeva külasta-
jatele meeldejäävaks.

Mõisamängud toimusid mit-
mete külade ühise koostöö 
tulemusel ja ürituse pea korral-
daja, MTÜ Rebala kultuuriruum 
juhi Tiia Välgu sõnul saab nii 
palju osavõtjaid kokku vaid nii-
öelda suust suhu leviva reklaami 
ja isiklike tuttavate kaudu. Eri-
nevatel hinnangutel külastas 
mõisamänge kogu päeva jook-
sul ligemale seitsesada ini-
mest.

Motiveeritud inimesed
Kostivere Mõisamängude 

korraldamise õnnestumise kan-
dev jõud on olnud aateliste ini-
meste seltskond, kuhu kuuluvad 
inimesed tahavad erinevate 
küladega midagi suurt korda 
saata.

Ürituse idee ellukutsuja Tiia 
Välgu eestvedamisel alustatakse 
igal sügisel järgmise aasta 
mõisamängude ettevalmis tu-
sega. „Toimub ideede, visioo-
nide ja mõtete genereerimine ja 
osapooltega läbirääkimine. Pal-
jud tegevused on siis juba teada 
ja kirjutan ka esimesed projekti-
taotlused valmis.

Selle ürituse eripäraks on 
olnud moto, et ei käida käsi 
pikal vallast raha küsimas, vaid 
projektijuht ja eestvedaja rahas-
tavad mõisamänge suuresti eri-
nevatest projektidest saadud 
vahenditega. Jõelähtme Valla-
valitsuselt küsitakse toetust 
vaid omaosaluse katteks,“ ütles 
Välk.

2012 ja 2013. aastal oli KOP 
projektide kogumaht 4200 eu-
rot, lisaks küsiti 210 eurot toe-
tust Jõelähtme Valla kultuuri-
projektist ning MTÜ-de tegevus-

toetusest saadi MTÜ Rebala 
Kultuuriruumilt 300 eurot üri-
tuse korraldamiseks. Suurt rolli 
mängis ka korraldusmeeskonna 
vabatahtlike töö.

Tuleval aastal jälle
2014. aasta III Kostivere Mõi-

samängud toimuvad Kostivere 
alevikus. Alanud on uute mõ-
tete, ideede ja visioonide kogu-
mine.

Ootame, et kõik, kes tahaks 
vabatahtlikuna osaleda III Kosti-
vere Mõisamängude ettevalmis-
tamise protsessis, annaks en-
dast märku. Arutatud on ka 
ürituse nime muutmise üle, 
näiteks Jõelähtme kihelkonna 
mõisamängudeks, mis tooks 
ehk osalema kõiki Jõelähtme 
külasid. Eelmise aasta algne 
idee ja mõte oligi, et mõisa-
mängud kasvaks ülevallaliseks 
suurürituseks. Selleaastane 
pidu on selleks korraks möödas. 
Suur tänu kõigile korralda -
mise ja osalemise eest. Kohtu-
miseni!

Kostivere II mõisamängud 
Kostiranna külas

 Esmaspäeval, 19. augus-
til, taasiseseisvumispäeva 
eelõhtul avati Neeme külas 
uus kalarestoran nimega 
Ruhe.
Priit Põldma

Sadama naabruses paikneva 
söögikoha põhimenüüs on kala-
toidud, kuid vastavatud resto-
ranis pakutakse ka erinavaid 
lihatoite ning kõikidele külas-
tajatele avaneb kaunis mere-
vaade.

Restorani omaniku Terje 
Lindau-Kuum sõnul on ta juba 
pikalt unistanud oma söögikoha 
avamisest Neemes. „Tänane 
avapidu on väga tähtis ja ühtlasi 
üks olulisimaid etappe minu 
elus“. Loodetavasti on vastava-
tud restoran sama kuulus ja kü-
lastajaterohke kui naaber pool-
saarel asuv OKO resto.

Nimevalikul lähtuti kahest 
tähendusest: ruhe saksakeelne 
tõlge peaks iseloomustama 
rahu, mis peaks kõigi restorani-
külaliste meeltesse jõudma. 
Ajalooliselt nimetati ruheks aga 
ka ühest puutüvest õõnestatud 

paati. Avamispeo elevust teki-
tavama kingituse tegi Rebala 
muuseumi poolt Janek Safra-
novski, kelle kingitud ruhega 
saavad kõik külalised restoranis 
tutvuda.

Restorani avar ja kõrgete 
lagedega saal koos laia terassiga 
mahutab pea sada inimest. 
Tulevikus on plaanis ehitada 
välja ka teise korruse ööbimis-
kohad vähemalt 10-le inimesele. 
Laienemisplaane on omanikul 
veelgi, kuid need ootavad alles 
oma aega.

Naabruses asuv ja parajasti 
renoveeritav Neeme sadam 
peaks moodustama kena komp-
leksi, kus meeldivat puhkust 
võimaldavale restoranile ja 
ööbimiskohale on võimalik 
läheneda nii meritsi kui ka 
maismaad pidi. Olenevalt hoo-
ajast pakub restoran tööd kuni 
10-le inimesele. Sügis-talvisel 
perioodil on restoran avatud 
neljapäevast pühapäevani kella 
13.00-st kuni 22.00. Restorani 
köögiseadmete soetamist toetas 
Euroopa Liidu programm 
LEADER.
Loe lisaks: www.facebook.com/
restoranruhe

Neemes avati 
kalarestoran Ruhe

II Kostivere Mõisamängude sportliku osa paremus-
järjestus
• 1. Manniva küla võistkond 15 punktiga
• 2. Vandjala küla võistkond 21 punktiga
• 3. Kostiranna küla võistkond 23 punktiga
• 4. Jõelähtme Vallavalitsuse võistkond 26 punktiga
• 5. Jõesuu/Neeme külade ühi ne võistkond 29 punktiga
• 6. Kostivere aleviku võistkond 30 punktiga
• 7. Ülgase küla võistkond 33 punktiga
• 8. Parasmäe küla võistkond 42 punktiga (2 alal ei osale nud)
• 9. Jõelähtme küla võistkond 46 punktiga (1 alal ei osale nud) 

Täname vabatahtlikke ennastsalgava panuse eest:
Peakorraldaja: Tiia Välk

Kostiranna küla: Härm ja Marko Sepp, Mare Peterson, Kairi 
Knuut, Angela Rämmeld, Hiie ja Arne Raidma, Jüri ja Ella Sepp, 
Tulvi Turro, Helve Sepp, Ivi ja Mati Rätsep, Jaak Kärner

Ülgase Külaselts MTÜ ja küla: Külli Ilings, Heldur Sesmin, Karl 
Markus Sepp, Carima, Monica Kallaste

Manniva külaselts MTÜ ja küla: Helvi Tedresalu, Möldri talu, 
Anne Toots, Külliki Kaasik, Sten Krinpus, Piret Krinpus, Meelis 
Krinpus, Priit Praktal, Allan Rämmeld, Arvo Tees

Ajaveski MTÜ ja Loo küla: Margit Pärtel

Ihasalu küla: Aivar Haav

Parasmäe Külaselts MTÜ ja küla: Jüri Palts, Tarmo Rähn

Kostivere Küla Selts ja alevik: Kadi Truuleht, Laine Ütsmüts, 
Marko Raudlam, Girlin Kassuk, Bryan Ütsmüts, Valeri Lukin, Nils Suhov

Rebala Kultuuriruum MTÜ ja Vandjala küla: Raivo Peukel, 
Tiia Välk 

Kostivere Kultuurimõis: Irina Pärila
MTÜ Rebalased, OÜ Pryggno Tehased, Silja Trisberg, Päär Keedus, 
Kaarel Pogga, Liis Truubon, Mart Reimann ja Reimann Retked OÜ, 
HääOm MTÜ, Jägala Joa Linnamäe MTÜ Janek Safranovski, Neeme 
Nogia, Piret Kõõra, Rannamõisa laevaselts MTÜ, ansambel 
Untsakad, Loo Kultuurikeskus, OÜ Maokandja, Eino Karvik, 
Jõelähtme vallavalitsus; KÜSK ja EAS.

Külad valmis avamiseks.

Peoperemees Kostiranna külast Mihkli talust Härm Sepp.
Tiia Välk andis teateposti üle Kersti 
Laanejõele Kostivere alevikust.

Anne Toots: Vapustav üritus! Kordaminekuks tuli teha uskumatult palju 
tööd. Pole varem sellise suurürituse korraldamisega kokku puutunud. Sain 
meeletult palju teadmisi ja kohtusin väga huvitavate inimestega. Ajalootelk 
oli koht, kust ei olekski tahtnud ära tulla. Vaadates vanu pilte ja kuulates 
mälestusi, mõtlesin ma oma juurtele. Selleks, et noored mõtleksid samuti, 
ongi vaja selliseid üritusi. On vaja järjepidevust. Et jätkuks Tiia Välgul 
energiat ja tahet jätkata ja selline suurepärane tiim uuesti tööle panna. 
Jüri Palts: Korraldus oli suurepärane. Eelnesid vähemalt 10 ettevalmis-
tavat arutelu kohustuste jagamisel külade vahel. Kõik võtsid oma kohustusi 
tõsiselt – sealt ka hea tulemus. 
Kairi Knuut: Pean väga oluliseks seda, et korraldusel kaasalööjad tegid 
kõiki ettevalmistusi kohusetundega ja olid südamega asja juures selleks, et 
luua enda peredele, naabritele ning külalistele üks tore erinevaid tegevusi 
täis ning meeldiva muusikaga pidupäev. Tekkis mõnus “küünarnuki tunne” 
inimestega, keda varem ei tundnud. 



raudtee an tud karstialale,” mär-
gib ta. 

Karstiala võimalikud vinger-
pussid pole aga ainus tegur, mis 
raudtee vastu räägib. Nimelt on 
keskkonnaministeeriumis prae-
gu menetluses Nabala karsti-
alale suure maastikukaitseala 
moodus tamine. “Kaitseala moo-
dustamine võib kindlasti mõju-
tada võima likke trassi alter-
natiive,” nõustub Jesse, “aga 
samas peame vaa ta ma Rail 
Baltic projekti väga laialt – kui-
das mõjutab see raudtee Eestit 
terviklikult ning milliseid võima-
lusi see tulevikus annab, mis 
edendaks meie majan dust ja 
tagaks parema konku rentsi-
võime rahvusvahelisel tu rul.” 

Sellele, et Rail Baltic raudtee 
rajamine on võimalik vaid siis, 
kui see on majanduslikult tasuv, 
viitab ka maakonna pla neerin-
gute lähteseisukohtade doku-

ment. Seal seisab ka kirjas, et 
“üksikutel juhtudel ei pruugi 
olla võimalik baasteguritega (sh 

loodus kaitse alased objektid ja 
Natura 2000 alad) sajaprot sen-
diliselt arves tada.”
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 Kuigi Rail Balticu ehitus 
algab praeguste plaanide 
järgi alles 2017. või 2018. 
aastal, käib raudtee trassi-
valiku üle juba praegu elav 
arutelu. Harjumaal on jõu-
tud trassi asukoha määra-
mise keskkonnamõju 
stratee gilise hindamise 
programmi (KSH) eelnõuni. 
Marko Tooming

Vastava maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohad koos raudtee 
trassialternatiividega saatis Har-
ju maavanem Ülle Rajasalu 
6. augustil Harju valdadele-
linna dele seisukoha saa miseks. 

Suurem sagimine algab aga 
Rail Balticu ümber selle aasta 
septembris, mil KSH prog-
ramm, lähteseisukohad – ning 
mis kõi ge olulisem – trassi-
alternatiivid ava likustatakse ja 
tutvustatakse ava likul välja-
panekul. Valdades-lin nades 
toimuvad sel ajal ava likud koos-
olekud, kus iga osa leja saab 
arvamust avaldada. 

Ettepanekud valdadelt 
Harju maavalitsuse arengu- 

ja planeeringuosakonna arengu-
talituse juhataja Joel Jesse sõnul 
on maavalitsus esialgsete trassi-
alternatiivide välja töötamisse 
kaasanud võimalike trassi kori-
doride asukohtadesse jäävad 
oma valitsused. “Kindlasti ei saa 
me öelda, et mõni omavalitsus 
on andnud rohkem parandus-
ettepanekuid kui teine,” ütles 
ta.

Jesse nimetab koostööd val-
dade-linnadega progressiivseks 
ja lisab, et enim mõtteid ja ette-
panekuid on tulnud Tallinnast 
ida poolt väljuvatele trassi alter-
natiividele. Samas, nagu ta kin-
nitab, pole trassi osas veel 
mi dagi otsustatud. “Trassi al  -
ter na tiivid pole tänaseks lukus,” 
ütleb Jesse. “Planee rimis prot-
sessi käigus saa vad kõik osa-
pooled teha täien davaid ette-
panekuid ja jagada oma mõt-
teid – mida muuta, et trassi al -
ter natiivid oleks veel pare-
mad.” 

Et leida võimalikest parim 
trass, kus tulevikus raudtee jook-
seb ja rong sõidab, võrreldakse 
alternatiive ning analüüsitakse 
raudtee rajamisega kaasnevaid 
mõjusid inim- ja loodus kesk-
konnale. Selle tulemusel sobi-
vaim trassikoridor leitaksegi. 

Loodus ja majandus 
Nagu eelpool mainitud, on 

enim kõneainet pakkunud Tal-
linnast ida poolt väljuvad trassi-
variandid. Kolm alternatiivi 
(10A, 10B ja 10E) läbivad ka 
Nabala karstiala, mis on tekita-
nud ärevust sealsete elanike hul-
gas. Mure on mõistetav – kui 
äraarvamatu veerežiimiga alal 
hakatakse tegema uurimis- ja 
ehitustöid, võivad tagajärjed 
olla etteennustamatud. 

Joel Jesse sõnul läbivad esi-
algsed trassialternatiivid tõe-
poo lest Nabala karstiala. “Aga 
see ei tohi olla koheselt (raud-
teed) välistav tegur, vaid me 
peaksime uurima, kuidas aval-
dab mõju, kui üldse, võimalik 

Rail Baltic hakkab läbima 
Jõelähtme valda?

VAIDA

KIISA

Piret Pintman-Hellaste
Võerdla külavanem

Kirjutama ajendas mind artikkel “Rail Balticu trass jookseb läbi karstiala”. (Harju Elu, 16.08.2013)
Jõelähtme vallas asuv Võerdla küla rahvas on pikalt kaevan dustega kokku puutunud. 2/3 meie külast jäi 
Maardu Keemia kombinaadi fosforiidi avamaakaevanduse alla juba 1960-70ndatel. Aastaid elame me 
Maardu Lõunakarjääri paekivikarjääri tolmu, müra ja lõhkamiste kõrval ja ootame murega uudiseid Maardu 
graniidikaevanduse arengutest. Asume aktiivsetel lubjakivi ja gra niidi varudel, aga lisaks on meil paari 
kilomeetri kaugusel lehkamas ka Tallinna prügila. Kõige selle juures oleme Rebala muinsuskaitse ala 
väärtuslik vanaküla. Aga piirangud kehtivad vaid kohalikule elanikule, mitte arendajatele. Nagu meil müra, 
tolmu, haisu ja vibrat siooni veel vähe oleks – ka meie külast läbi on planeeritud Rail Balticu raudteesiht. 
Ole kui väärtuslik ja vana küla tahes. Mured on nii mitmeski Harjumaa piirkonnas tegelikult samad.

 Avatud elektriturul on 
võrgulepingud ja elektri-
lepingud eraldi ning lepin-
gute sõlmimisel ja lõpeta-
misel ka rohkem aspekte, 
millele tuleb tähelepanu 
pöörata.
Chris Keres, 
Elektrilevi andmehalduse juht

Levinuim olukord, mil klient 
võrgulepingu lõpetamise ja uue 
sõlmimisega kokku puutub, on 
elukoha va hetus. Kuid mõistagi 
võib tarbi miskohas omanik, 
üür nik või muu võrgulepingu 
sõlmija vahe tuda ka teistel põh-
justel.

Lepingu lõppemine 
Oluline on teada, et võrgu-

leping ei lõppe päevapealt. 
Elekt rituruseaduse järgi saab 
võrgulepingut lõpetada sellest 
vähemalt 30 päeva ette teatades 
ja selle perioodi eest võivad 
kliendile tulla ka võrguteenuse 
arved.

Leping lõppeb 30-st päevast 
varem, kui uus klient on samas 
tarbimiskohas lepingu sõlmi-
nud. Sellisel juhul on vana lepin-
gu lõppemise kuupäevaks uue 
kliendi lepingu sõlmimise päev 
ning uue kliendi võrguleping 
hakkab kehtima järgmisest päe-
vast.

Kui 30 päeva möödudes 
lõpe tamise avaldusest pole 
samas tarbimiskohas uut võrgu-
lepingut sõlmitud, lõppeb seni-
ne leping. Sellisel juhul sulgeb 
Elektrilevi tarbimiskohas ka 
voolu.

Klient saab juba lepingu 
lõpetamise soovist teatades 
märkida, kas võrgulepingut soo-
vib „üle võtta“ temale teada-
olevalt uus klient või uut tarbijat 
ei tule ja leping tuleb lõpetada 
voolu sulgemisega. Viimasel 
juhul kooskõlastame kliendiga 
kohaletulemise ja voolu sulge-
mise aja, võtame lõppnäidud 
ning lõpetame lepingu reeglina 
varem kui 30 päevaga.

E-teenindus on mugavam 
Kui tarbimiskohta on tule-

mas uus klient, siis võib võrgu-
lepingu „ülemineku“ protsessi 
algatada kas senine või uus 
tarbija. Senisel ja uuel kliendil 
on vaja ühiselt fikseerida arvesti 
näidud ning Elektrilevi neist 
teavitada.

Seda on võimalik teha järg-
miselt:

• Mõlemad osapooled all-
kirjastavad ühise kokku lep-
pe näitude fikseerimiseks. 
Selle vorm on saadaval 
Elektrilevi e-teeninduses ja 
Eesti Energia teenindus-
büroodes. Kui uus klient 
tuleb lepingut sõlmima ja 
esitab näitude kokkuleppe, 
kä sit leme seda ka senise 
kliendi tahteavaldusena le-
pingu lõpeta miseks ning 
eraldi lõpetamise avaldust 
meile esitada ei ole vaja.
• Üleminekunäitusid saab 
kooskõlastada ka Elektrilevi 
e-teeninduse kaudu ning 
selle protsessi võib algatada 
kas senine klient võrgule-
pingu lõpe tamise menüü-
valikust või uus klient võrgu-
lepingu sõlmimise valiku 
alt. Lepingut lõpetades või 
sõlmides saab näitude koos-
kõlastamiseks e-teenindu-

ses märkida vastavalt senise 
või uue kliendi e-posti aad-
ressi. Seejärel läheb teisele 
osapoolele automaatselt 
e-kiri ning ta saab omakorda 
e-teeninduse kaudu näidud 
kinnitada või vaid lus tada. 
Kui näidud on mõlema osa-
poole poolt kinnitatud ja 
uue lepingu sõlmimiseks 
vajalik info esitatud, saame 
vastavalt vana lepingu lõpe-
tada ja uue järgmisest päe-
vast jõustada.

Enamikel juhtudel toimub 
võrgulepingu üleminek kokku-
leppes toodud näitudega. Tuleb 
aga arvestada, et kui üks klienti-
dest on vahepeal teatanud uued 
näidud või Elektrilevi on fiksee-
rinud tarbimiskohas kontroll-
näidu, siis toimub üleminek 
uute fikseeritud näitude alusel.

Kui uut klienti tarbimiskohta 
ei tule, tuleb võrgulepingu lõpe-
ta miseks esitada lõpetamise 
avaldus. Seda saab teha kas 
Elektrilevi e-teeninduses või 
büroos saadaoleva blanketi 
abil, vabas vormis või e-teenin-
duse kaudu. 

Lepingu lõpeta mise soovist 
võib senine oma nik teatada ka 
juhul, kui ta kaht leb uue kliendi 
piisavalt kiires asjaajamises. 
Lepingu lõpeta mise soovi aval-
dusest hakkab jooksma 30-päe-
vane periood, mil kehtib senise 
kliendi leping juhul, kui uut 
klienti sel ajal lepingut sõlmima 
ei tule.

Näitude kauglugemise kor-
ral pole mõistagi lepingu lõppe-
misel näitude fikseerimist vaja. 
Tunnipõhise kauglugemise kor-
ral toimub võrgulepingu üle-
minek uuele kliendile ja tar-
bitud koguste fikseerimine 
automaatselt kokkulepitud kuu-
päeval südaööl.

Lõppeb ka elektrileping
Võrgulepingu lõpetamine 

toob automaatselt kaasa selles 
tarbimiskohas elektrimüüjaga 
sõlmitud elektrilepingu lõppe-
mise. Uuel kliendil tuleb sõl-
mida uus elektrileping uue 
vabalt valitud elektrimüüjaga.

Et elektrileping hakkaks 
kehtima koos võrgulepinguga, 
tuleb uuel tarbijal sõlmida 
elektri leping enne võrgulepingu 
jõustumise kuupäeva. Seega, 
kui uus tarbija sõlmib võrgu-
lepingu täna ja see jõustub 
alates homsest, siis tuleb sel-
leks, et ka elektrileping hakkaks 
kehtima homsest, sõlmida elekt-
ri leping veel täna. Kokkuvõttes 
tuleks võrgulepingu „ülevõt mi-
sel“ nii võrgu- kui ka elektri-
lepingu sõlmimine teha samal 
päeval, kui on soov, et need 
koos kehtima hakkaksid. Selli-
sed ajaraamid tulenevad elektri-
turuseadusest seetõttu, et ava-
tud turul oleks tagatud õige-
aegne andmevahetus tarbijate, 
võrguettevõtjate ja müüjate 
vahel.

Kui uus klient ei sõlmi 
elektrilepingut võrgulepingu 
jõustumise ajaks, siis jääb ta 
üldteenusele. Seejärel on tal 
võimalik elektrimüüjat valida ja 
elektrilepingut sõlmida üldistel 
elektrimüüja vahetamise alustel 
ehk 21 päeva enne kalendrikuu 
vahetumist. Ehk näiteks kui 
kliendi võrguleping jõustub 
15. juulil ja klient ei ole enne 
seda elektrilepingut sõlminud, 
siis saab ta elektrit enda valitud 
müüjalt osta kõige varem 
1. septembrist.

Mida silmas pidada võrgu -
lepingu lõpetamisel ja sõlmimisel

SAUE

Rail Baltic

• AECOMi uuringu järgi maksab üks kilomeeter raudteed 
hinnanguliselt 4-5 miljonit eurot pluss käibemaks. 

• Kogu Rail Balticu maksu mus on hinnanguliselt 3,6 miljardit 
eurot, millest Eesti osa on umbes 1 miljard. 

• Kuivõrd EL-i finats mehhanismide vahendite kasutamise täht-
aegadest tingituna on maakonna planeeringute ja projek teerimise 
ajagraafik pin geline, valitakse selle aas ta septembris välja trassi-
koridoride võimalikud asukohad, mida haka takse analüüsima ja 
võrdlema. 

• Septembris-oktoobris toimub nende esimene avalikus ta-
mine. 

• 2015 sügisel kehtes tatakse trassikoridori asukohavaliku 
maakonna planeeringud.

Vaata lisaks www.railbaltic.info

LOO
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Algus lk. 1.
“Eks plaanis oli ka oma aula 

ehitada, kuid paraku ei jätkunud 
meil selleks piisavalt raha,” 
nendib direktor Niinesalu, kes 
usub, et väiksemate ürituste ja 
koosolekute korraldamiseks 
saab kasutada ka uut sööklat, 
mis ehitati varasemast suure-
maks ja avaramaks. Pidulike 
aktuste tarbeks kasutatakse 
endiselt koolihoonest mõnesaja 
meetri kaugusel asuva Kostivere 
kultuurimõisa saali.

Silmapaistvad tingimused
Värske ilme saanud kooli-

maja paistab silma eelkõige 
kaasaegse sisustuse poolest. Kui 
müra summutavad uksed pole 
nüüdisajal enam midagi erilist, 
siis söökla köögipoole üle võib 
tõepoolest uhkust tunda. Täiesti 
uue professionaalse köögi-
tehnika hankimisel arvestati 
kokkade vajadustega ning apa-
raa tide valimisel suheldi vald-
konna spetsialistidega. Samuti 
saab köögipersonal isikliku 
duši- ning puhkeruumi.

Suurt uhkust tunneb direk-
tor Niinesalu aga puutööklassi 
üle. Kuigi artikli koostamise 
ajaks polnud valdav osa apa-
ratuurist veel kooli jõudnud, 
olid oma koha leidnud Rootsist 
pärit Sjöbergi töölauad. Tunni 
lõppedes ei haarata enam harja 
ja kühvlit, vaid koristamisel 
kasutatakse tsentraalset tolmu-
tõmbesüsteemi, mis tähendab, 
et sisuliselt iga tööpinna juurde 
on toodud tolmuimeja.

Omanäolise välimuse saab 
ka keemia-füüsika-bioloogia-
klass, kus õpilased istuvad ringi-
kujuliste laudade ümber, mille 
keskel on olemas kõik tingi-
mused väiksemate eksperi-
mentide tegemiseks. Sellesse 
klassi tuleb ka tõmbekapp ning 
eraldi ruum töövahendite hoius-
tamiseks.

Kuigi projektis on ette näh-
tud ka kuue kompuutriga arvuti-
klassi loomine, on direktoril 
oma nägemus kaasaegsest IT-
lahendusest. “Õppevahendeid, 
olgu selleks tahvel- või süle-
arvutid, tuleks kasutada seal, 
kus neid parajasti vaja läheb, 
mitte eraldi ruumis,” leiab 
Niinesalu. Tema sõnul pole 
tänapäeval enam kuivade fak-
tide õppimine peamine, vaid 
suuremat rõhku tuleb panna 
kriitilise mõtlemise juuruta-
misele. “Möödunud aastal 
märkas meie kooli inglise keele 
õpetaja, et kõikidel õpilastel on 
nutitelefonid ning ta kasutas 
õppetöös neile mõeldud raken-

dusi,” lisab Niinesalu ning 
kinnitab, et lapsed said seejärel 
aru, et telefoniga saab teha 
muudki, kui vaid mängida.

Soov teha asju paremini
Pedagoogiharidusega di-

rektor on koolijuhi ametit va-
rem gi pidanud, kuid Kostiveres 
töötab ta alles neljandat aastat. 
“Kui ma üheksakümnendate 
alguses Arukülas olin, siis seal 
üritasin küll uuenduslikku mõt-
lemist juurutada, kuid ega 
toona keegi sellega väga kaasa 
ei tulnud – ajad olid lihtsalt 
sellised,” leiab Niinesalu, kelle 
järgmine suur eesmärk on teha 
Kostiverest õpilasekeskne ja 
loovust arendav kool. “Räägi-
takse küll paradigma muutusest, 
aga praktikas on kõik endine: 
õpetaja seisab klassi ees, ju-
tustab, laseb õpilasel vastata, 
paneb hindeks viie ning palub 
seejärel istuda.”

Suurt uhkust tun -
neb direk tor 
Niinesalu puu töö-
klassi üle. 

Vaido Niinesalu soovib teha 
koolimajast koha, kus õppe-
protsess oleks huvitav ning 
õpilasel tekiks soov ennast 
arendada. Õpetaja ei peaks end 
seejuures koormama mahukate 
tekstide päheõppimisega, vaid 
mõtlema, milliseid praktilisi 
ülesandeid saab tundides lahen-
dada.

Direktor Niinesalu näeb 
võimalust Noored Kooli prog-
rammis. “Juba eelmisel aastal 
võtsin selle liikumisega ühen-
dust, kuid siis polnud meil 
sobivat töökohta pakkuda. Sel 
aastal tuleb Kostiverre aga kaks 
inimest sellest programmist,” 
ütleb Niinesalu, kes loodab, et 
võib-olla just nimelt noorte 
abiga on võimalik mingeid 
muudatusi ellu viia. “Kaas-
aegsed tingimused on meil 
olemas, nüüd on aeg suhtumist 
muuta, sest pidev dekla reeri-
mine tüütab juba ära: teeme-
teeme, aga lõppude lõpuks 
midagi ikka ei muutu.”

Kostivere kooli kapitaaKuhu minna septembris?
• 01.09 kell 11 Loo Spordihoone juures LÕBUS LOO PEREPÄEV 
Kergliiklustee avamine, lasteala, lasteteater, võistlused mängud 
peredele, rulluisu sprint, jalgratta vigursõit, motogross, 
toitlustamine, liiklusviktoriin, Lõvi Leo jpm
ESIMESE KOOLIPÄEVA AKTUSED:
Neeme Kool: 01.09 kl 10 Neeme Kooli saalis
Kostivere Kool: 01.09 kl 13 Kostivere Kultuurimõisas 
Loo Keskooli 2.-12. klassid: 02.09 kl 10 Loo Keskkooli aulas
Loo keskkooli 1. klass: 02.09 kl 12 Loo Keskkooli aulas
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool: 02.09 kl 17 Loo Keskkooli 
aulas
• 02.09 kell 18 Loo kooli esisel platsil AARE VÄRTE NIMELISE 
PINGI AVAMINE. 
• 05.09 kell 12 Loo Kultuurikeskuse B-saalis PIHLAKOBARA 
SÜGISKUU ÜMARLAUD
• 05.09 kl 17 Loo Noortekeskuses INFOPÄEV
• 06.09 kell 18 Kostivere Noortekeskuse saalis KOOLIALGUSE 
DISCO
• 07. 09 kl 12 Kostivere pesapalliväljakul Eesti MV FINAALMÄNGUD 
Ameerika pesapallis. Kohtuvad Kiili Pantrid ja Old Stars
• 07.09 kell 16 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 08.09 kl 10 Jõelähtme vallamaja siseõues SUUR KALTSU-
MAANIA. Siia võib tulla müüma-ostma, võtma, vahetama
• 10.09 kl 16.30 Kostivere alevikus Kostivere kooli, raamatukogu ja 
perearstikeskuse PIDULIK AVAMINE
• 12.09 kell 19 Kostivere Kultuurimõisa teatritoas KOSTIVERE 
FILMIKLUBI  Margit ja Juhan Kilumets “Pöide, vaikiv tunnistaja” 
Pilet 2 eur
• 12.09 kell 17 Loo Noortekeskuses NOORTEFOORUM ja 
OSALUSKOHVIK
• 14.09 kl 11 Iru Tenniseväljakul TENNISE SÜGISTURNIIRI HOO-
AJA LÕPETAMINE
• 14.09 Jõelähtme Rahvamajas JÕELÄHTME RAHVAMAJA – 90
 kl 12 ÜMARLAUD. Räägime kultuurist ja selle templitest
 kl 14 Etteasted meilt ja külalistelt
 kl 15.30 Tänamine. Meenutusteraamatu "VANAKOOLIMAJA 
KULTUURILOOD” esitus
 kl 16.30 Juubilar pakub kehakinnitust
 kl 18 Ansambel SVIPS ja ERVIN LILLEPEA. Õhtut veab Küla 
Karla.
• 17.09 kell 11 Neeme Rahvamajas Teoteater lastele KESSU JA 
TRIPP
• 18.09 kl 15 Pihlakobara SELLE SUVE VIIMANE PIDU. Esineb duo 
MAIE & MARET; Laululaegas Suvest sügisesse
• 19.09 kL 11 Loo Kultuurikeskuse juurest PIHLAKOBARA 
VÄLJASÕIT MERIVÄLJA PANSIONAATI 
• 19.09 kell 16 Loo Kultuurikeskus LASTETRALL ja fotonäituse 
avamine TERE, VÄRVILINE SÜGIS
• 21.09 kl 12 Kostivere alevikus KOSTIVERE III SILDADE JOOKS 
Täpsema info: www.kostivere.ee 
• 24.09 kl 19 Loo Kultuurikeskuses TEATRIÕHTU. Jõelähtme Lava 
Grupi etendus KAABU (A. Liivese „Kallimast kallim” ainetel). 
Lavastaja Maie Ramjalg. Avatud puhvet.
• 25.09 kl 12 Loo Kultuurikesuse B-saalis UUDISHIMULIKE KLUBI 
POOLAMAAL
• 26.09 kell 19 Loo Raamatukogus LUULEÕHTU
• 26.09 kl 18 Loo Noortekeskuses KINOÕHTU
• 27. - 29. 09 Põhja-Harju Koostöökogu Rahvusvaheline Seminar- 
Festival SÜGISENE PÖÖRIPÄEV. Seminari õhtud lõppevad 
festivalidega, kus esinevad  taidlejad Poolast, Leedust ja Slovakkiast. 
Jõelähtme vallast esinevad „Pihlakobar“ ja „Loolill“!
• 27.09 kl 15-21 Iru külaplatsil (Ämma teel) ÕUNALAAT
TULE ÕUNALAADALE JA TEE OMA ÕUNTEST HEAD MAHLA!
IRU KÜLAS ÜLES SEATUD TÄISAUTOMAATNE MOBIILNE 
MAHLAPRESS! Ainus omalaadne terves Eestis! Oodatud on nii 
irukad, kui ka kaugemalt kandi Jõelähtme valla rahvas. 
Mahlapressimine toimub 15.00 kuni 21.00 Iru külaplatsi kõrval 
Kella 17.00 alates on oodatud ka kõik aiasaadustega kauplejad. 
Müügiplats on tasuta!
TULE JA VÕTA ÕUNAD ning KANISTRID KAASA, SEST “ISE 
TEHTUD” MAHLA POEST EI SAA!
• 29.09 kell 11 Loo Spordihoones AVATUD TREENINGUTE PÄEV
Päeva juht MÄRT AGU. Tervisliku toitumise kohta jagab nõuandeid 
tunnustatud toitumisnõustaja ROBERT NOOL

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.

Augustikuu viimastel päevadel 
käib koolimajas kibekiire töö. 

Siseviimistlejad kinnitavad 
seintele uusi tahvleid, enamasti 
aga koristatakse juba ümbrust, 

sest 1. septembril tervitab värske 
ilme saanud hoone 96 Kostivere 

kooli õpilast.  6x Kristjan Terase

Algus lk. 1.
Lihtsaim viis muudatussoovide 
edastamiseks, on saata e-posti 
aadressile tallinn@keskkonna-
teenused.ee või siis helistada 
telefonil 1919. Muudatusest 
võib kirjutada ka käsitsi lepingu 
Lisa 1 ja postitada leping koos 
muudatustega vedajale tagasi. 
Hoiatame ette, et septembri-
kuus võivad telefoni ja kirjadele 
vastamise järjekorrad olla tava-
pärasest mõnevõrra pikemad. 
Seda seetõttu, et jäätmeveo 
korralduse muudatused puu-
dutavad korraga nelja valla 
jäätmevaldajaid.

Kui lepingut ei ole, toimub 
jäätmevedu vastavalt seadu-
sele.

Ühtlasi tuletame meelde, et 
jäätmeseadusest tulenevalt on 
korraldatud jäätmeveo raken-
dumisest kõik jäätmevaldajad 
liitunud jäätmeveoga auto-
maatselt. Siinkohal juhime tähe-
lepanu, et kirjaliku lepingu mit-
te omamine või sõlmimata jät-
mine ei vabasta kedagi jäätmete 
üleandmise kohustusest riigi-
hanke korras valitud vedajale. 
AS Eesti Keskkonnateenused 
alustab jäätmete vedu kõikidelt 
jäätmevaldajatelt, omavalitsuse 

poolt vedajale üle antud jäätme-
valdajate registri alusel, olene-
mata sellest, kas vallal on jäät-
mevaldajaga sõlmitud kirjalik 
leping või mitte.

Juhul kui jäätmete välja-
veopäeval jäätmeid vedajale üle 
ei anta, on vedajal õigus esitada 
nn. tühisõidu arve. Tühisõidu 
arvete vältimiseks palume 
tagada eeltäidetud le pingus 
märgitud veokuupäeval 
jäätmemahutile ligipääs.

Teile teadaolevate tõrgete 
ole masolu korral (nt. ilmas-
tikust tingitud probleemid, 
läbimatu tee jms takistused), 

palume vedajat ette teavitada 
vähemalt üks tööpäev. Vedaja 
vahetusega muutuvad suure 
tõenäosusega senised välja-
kujunenud ja harjumuspäraseks 
saanud jäätmeveo päevad.

Juhul kui jäätmevaldaja ei 
ela või ei tegutse korraldatud 
jäätmeveopiirkonnas asuval 
kinnistul ja seetõttu ei teki 
kinnistul jäätmeid, on jäätme-
valdajal õigus taotleda koha-
likult omavalitsuselt korral da-
tud jäätmeveoga mitteliitumist, 
saates omavalitsusele vastava-
sisulise kirjaliku avalduse.

Priit Põldma

Algab uute jäätmeveolepingute sõlmimine 
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Saviranna küla rahvas tegi möödunud aastal pallimängude jaoks liivasele rannaalale väikese spordiplatsi. Tänavu külaseltsi korraldatud spordipäeval olid kavas täpsusvise, kaugushüpe, köievedu ja muud põnevat. Jõukatsumine 
toimus kõikides vanuserühmades, noorim osaleja oli kahe aastane ja väärikaim 83-ne. Lusti ja rõõmu pakkus see päev nii vanadele kui ka noortele, suur tänu korraldajatele ja kohtunikekogule. Pärast mõnetunnist meeleolukat 
sportimist peeti maha piknik. Parimatele anti diplomid ja riputati kaela medalid. Hea traditsioon jätkub tuleval aastal.  Merike Metstak

Laupäeval, 24. augustil toimus 
Jõelähtme rahvamaja juures 
asuval võrkpalliplatsil Jõe läht-
me valla küladevaheline võrk-
pal li turniir, millel osales kuus 
võistkonda. Tihedas konkurent-
sis saavutas tänavu esikoha Loo 
aleviku võistkond koosseisus 
Kristo Lang, Ingrit Lang, Meelis 
Kull, Aivar Makki, Anneli Kolgo-
Makki, Renet Vanker ja Jüri 
Paavel. Finaalis jäi seisuga 28:26 

teisele kohale Suvitajate võist-
kond. Kolmanda koha mängus 
alistas Neeme küla võistkond 
võist konda Kärmu seisuga 
25:16. Viiendat-kuuendat kohta 
jäid jagama Ruu ja Manniva 
võist konnad. Võistluse korral-
daja Jüri Paaveli sõnul oli täna-
vune võistlus eriti tasavägine ja 
võitja meeskond selgus väga 
pingelise finaali järel.

Priit Põldma

Küladevaheline 
võrkpalliturniir

 Juba neljandat aastat 
korraldab Eesti Looma-
kaitse Selts varasügist 
kampaaniat, mille raames 
pannakse inimestele süda-
mele oma lemmikloomi 
suvekodudest endaga 
kaasa võtma ning märkama 
mahajäetud lemmikloomi.

Eesti Loomakaitse Selts

“Eestis põhjustab jätkuvalt prob-
leeme lemmikloomade hülga-
mine suvilatesse. Inimesed 
võtavad suve alguses suvilasse 
oma puhkuseperioodiks koera- 
või kassipoja, kuid hülgavad 
looma suvekodust lahkudes,” 
selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi 
juhatuse liige Tania Selart. “Hea 
meel on aga tõdeda, et seltsi 
infotelefoni statistika põhjal on 
selline trend languses. Võrreldes 
eelmise aastaga oleme sel aastal 
saanud vähem teateid suvi la-
tesse ja maakodudesse maha 
jäetud loomade kohta.” Selart 
lisab, et hülgamise tulemusena 
tekivad kasside kolooniad, le-
vivad haigused ning loomad 
kannatavad ja paljud neist sure-
vad.

Seltsil kulub aastas kümneid 
tuhandeid eurosid vastutus-
tundetute loomaomanike poolt 
hüljatud loomade päästmiseks 
ja abistamiseks. “Eestis on loo-
made hülgamine seadusega 
keelatud ja kriminaalkorras 
karistatav,” märkis ta. “Seni aga, 
kuni Eestis ei kehti üleriigiline 
kohustus lemmikloomade kiipi-
miseks ja registrisse kand-
miseks, on hülgajaid pea või-
matu tabada, rääkimata nende 

vastutusele võtmisest,“ kirjeldas 
Selart olukorra keerukust.

Üleskutse kodanikele
Eesti Loomakaitse Selts kut-

sub kodanikke üles printima 
välja “Suvi läbi. Asjad pakitud. 
Kõik pereliikmed kaasas?” kam-
paania flaiereid, jagama neid 
oma kodukohas ning postitama 
kuulutustetahvlitele. Flaiereid 
jagavad üle Eesti ka seltsi vaba-
tahtlikud. Kõik materjalid on 
allalaetavad aadressil http://
w w w. l o o m a k a i t s e . e e /
?q=node/1237 Kampaaniat tut-
vustavat videoklippi näitab 
Tallinna TV ning audioklipp 
jookseb septembri lõpuni Eesti 
Rahvusringhäälingu raadio-
kanalites.

Selts kutsub ka kõiki oma-
valitsusi üles osalema kampaa-
nias ning levitama teavet ko-
halike elanike hulgas. Samuti 
soovib selts omavalitsuste pool-
set kõrgendatud tähele panu 
seoses hüljatud ja hul kuvate 
loomadega ning taolistel juh-
tudel ka kiiret tegutsemist 
loomahülgajate kindlaks tege-
misel ja loomale abi osuta mi-
sel.

2013. aasta esimesel poolel 
nõustas ja lahendas Eesti Loo-
makaitse Selts 2290 info-
numbrile ja -meilile saabunud 
juhtumit, mis teeb keskmiselt 
13 juhtumit päevas. Võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga, 
mil poolaasta teadete arv oli 
1881, kasvas teadete arv käes-
oleval aastal 409 teate võrra ehk 
22 protsenti. Laekunud abi-
palvete nõustamise ja lahen-
damise tulemusena sai ELSilt 
aasta esimesel poolel otsest 
rahalist abi enam kui 600 looma 
22 000 euro ulatuses. 

Lemmikloomade hülgamine suvekodudesse on jätkuvalt 
probleem

Jõelähtme vald korraldab 21. septembril algusega kell 11 
Loo alevikus puude istutamise talgupäeva.

Kuusiku tee ja Saha tee 1 elamu vahelisele haljasalale on 
kavas istutada 3-4 pihlakate gruppi ning polikliiniku 

esisele haljasalale 4 kaskede gruppi.
Vald saab istikud Uuskülas Muuga sadama territooriumile 
logistikafi rma Katoen Natie Eesti AS ehitusel maha võetud 

puude asendusistikutena.
Päeva lõpuks pakutakse kõigile osalejatele talgusuppi.

Lisainfo telefonil 60 54 868, Indrek Mäeküngas
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 Jõelähtme Tehnika-
spordiklubi poisid on olnud 
augustikuus tegusad ning 
osalenud paljudel kõrgeta-
se melistel motovõistlustel.
Väino Haab

Augustikuu algas Tabasalus, kus 
toimus noorte karikavõistlus 
Vambola Helmi rändkarikale. 
Seda tiitlit küll ei võidetud, kuid 
iga poiss tõi väiksema karika 
endaga koju. Sõideti erinevates 
klassides: krossi-spetsiaal ratas-
tel ning ATV- del.

Jõelähtme valda esindasid 
Gregori Polma, Hans Priidel, 
Mar kus Maximus Lill, Frido 
Ving Viidas, Karl Johannes Latik, 
Sten Markus Punab ja Rambert 
Romandi.

Esmakordselt sõitsid Speed-
way rajal Karl Johannes Latik, 
Rambert Romandi ja Hans Prii-
del, kes on krossiradadel juba 
tuntud tegija. Poisid said Loo 
rajalt palju uusi kogemusi ja on 
järgmistel võistlustel kindlasti 
jälle stardis.

Kostivere mõisapäeval oli 
igal huvilisel võimalik sõita 
ATV-ga ja uudistada poiste 
võistlustsikleid.

Loo perepäev toob moto-
huvilised taas kokku ja tennise-
väljaku kõrval oleval mini-
speedway rajal saavad moto-

sõbrad taas ATV-ga sõita ja 
otsustada, kas siduda oma 
tulevik motospordiga.

Speedway ei ole küll väga 
teada ja tuntud spordiala, kuid 
see on pealtvaatajasõbralik ja 
ühest kohast jälgitav. Kui neli 
võistlejat kihutavad koos kurvis, 
on see vaatamisväärsus oma-
ette.

Need poisid, kes teevad täna 
ringrajal esimesi samme, võivad 

kümne aasta pärast olla staa-
dionil, kus on 15 000 – 20 000 
pealtvaatajat. Poolas, Rootsis ja 
Inglismaal on see tavaline. 
Eelmise hooaja maailma kari-
kavõistlustel Poolas oli raja ää-
res koguni 70 000 pealvaatajat.

Tehnikasport, nagu iga tei-
negi spordiala, aitab sind elus 
edasi viia. Oma tegevusega edas-
tame me spordilembelistele 
lastele ja noortele sõnumi, et 

kohalik kogukond vajab neid, 
tunnustab neid ja loob soodsad 
võimalused hobi ja isiksuse 
arenguks.

Loo Speedway klubi ja moto-
ring ootab algaval kooliaastal 
oma ridadesse uusi huvilisi. 
Isikliku mootorratta puudumine 
ei ole seejuures takistus!

loospeedway@gmail.com
Tel. 511 0968

Noorte tehnikasportlaste 
tegus suvi

Start, meie poisid, kollases Frido Ving Viidas ja oranzis Markus Maksimus Lill.   2x Väino Haab

Gregori Polma ja Hans Priidel

5.-16. augustil 2013 toimus Loo 
tenniseväljakul juba teist korda 
Jõelähtme valla laste tennise-
laager. 15 lapsele vanuses 9-17 
eluaastat jagas õpetusi treener 
Kristjan Pakk.

Nii mõnelegi oli see es ma-
kordne kokkupuude tennise-
mänguga. Laagri lõpus viidi läbi 
omavaheline tenniseturniir. Las-
te tenniselaager korraldati Jõe-
lähtme valla, Loo Spordihoone 

ja lapsevanemate toetusel. Tree-
ner Kristjan Pakki arvates innus-
tab suur mänguhuvi laste hul-
gas taolisi treeninguid läbi 
viima ka tulevikus. “Järgmisel 
aastal korraldame kindlasti 
samasuguse laagri ja lapse va-
nemate ütluste kohaselt tasub 
kaaluda ka täiskasvanute tree-
ningute korraldamist” ütles 
Pakk.

Priit Põldma

 2012. aasta oli meie valla 
tennisesõpradele hea 
aasta, valmis sai kaks uut 
tennise välisväljakut, üks 
Irus, teine Loo alevikus.
Jüri Paavel
Jõelähtme Spordiklubi

Tenniseharrastuse ja treening-
töö loogilise jätkuna said sel 
suvel mängijad võistlustel ka 
oma oskusi võrrelda.

Spordiala eestvedajad Arno 
Kannike (Iru) ja Jüri Paavel 
(Loo) võtsidki nõuks korraldada 
Loo ja Iru maavõistluse paaris-
mängus. Esimene etapp toimus 
juunikuus Irus, teine augustis 
Lool.

Spordis mängib tihtipeale 
oma osa koduseinte toetus, nii 
juhtus sellelgi korral, et mõle-
mad võistlused võitis korraldav 
pool, seega kokkuvõttes sõbralik 
viik 1:1.

Suve alguses Irus peetud 
turniiri finaalis alistasid Iru 
Ämma Klubi mängijad Richard 
Kerde ja Erik Strahhov Loo paari 
Kalle Kivisaare ja Jüri Paaveli. 
Suve lõpul võtsid Loo mängijad 
oma väljakul revanši. Segapaar 
Tiina ja Kristjan Pakk alistasid 
Erik Strahhovi ja Martin Johann-
soni.

Korraldajate poolt oli pari-
matele ka väike auhinnalaud, 
aga paremusjärjestuse ja au-
hindade kõrval märkisid osa-
lejad siiski esmatähtsaks mängu-
elamust ja võimalust oma või-
meid proovile panna.

Ots on nii-öelda lahti tehtud 
ja mõtted liiguvad juba järgmise 
suve peale. Huvilisi paistab juur-
de tulevat ja kavas on käesoleva 
maavõistluse kõrval korraldada 
ka ülevallalisi võistlusi, seda siis 
eelkõige üksikmängijatele. Aga 
sellest lähemalt juba kevadel, 
uue välishooaja alguses.

Laste tenniselaager 2013

Loo – Iru 1:1

Loo turniiri fi nalstid, vasakult Kristjan Pakk, Tiina Pakk, Erik Strahhov, 
Martin Johannson. Jüri Paavel

Jõelähtme valla koolide avaaktused:
Neeme Kooli tarkusepäeva aktus toimub 01. september kell 10.00;

Kostivere Kooli avaaktus toimub 01. september kell 13.00 Kostivere Kultuurimõisa saalis;

Loo Keskkooli aktused:
2.-12.klassi aktus toimub 02. septembril kell 10.00:

1.klassi aktus toimub 02. septembril kell 12.00
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Lugeja kiri

Kuidas toimib 
kodanike ja 
vallavalitsuse 
omavaheline 
koostöö?
Tauno Tuisk,
Jõelähtme valla elanik 

22.augustil 2011.aastal ilmus 
Jõelähtme vallalehes artikkel, 
kus Jõelähtme valla elanik ning 
käesoleva kirjatöö autor andis 
tagasisidet koostööle elanike ja 
vallavalituse vahel. Tol hetkel oli 
päevakorras kinnisvara aren-
daja poolne tegevusetus, mille 
tulemusena viibis ja muutus 
ebatõenäoliseks Jõeääre tee 
teeehituse teostamine ja täna-
vavalgustuse rajamine.

Vallavalituse ja Jõeääre tee 
elanike ühise koostöö tulemu-
sena õnnestus arendajalt saada 
piisavalt rahalist ressurssi, et 
alustada Jõeääre tee tänava-
valgustuse ja tee-ehituse projek-
teerimisega, aga seda siis juba 
vallavalituse ja elanike endi 
eestvedamisel.

2012. aasta talve hakul saigi 
lõpuks Jõeääre tee piirkond, kus 
kokku elab ligikaudu 100 ini-
mest, tänavavalgustuse, mis 
muu tis ümbruskonna valge-
maks ja mis peamine – ohutu-
maks ja turvalisemaks.

23.augustil 2013.aastal, ehk 
kaks aastat pärast eelmise artikli 
ilmumist, saame rõõmuga tõ-
deda, et lõpuks on korda saanud 
ka Jõeääre sõidutee. Siinkohal 
soovin esile tõsta ja erilised 
tänusõnad edastada Jõelähtme 
valla kommunaalnõunik Indrek 
Mäeküngasele, kes vankumatu 
abilisena läbi aastate on alati 
elanikele toeks olnud ja aidanud 
jooksvatele küsimustele kiired 
lahendused leida. 

Suure kummarduse peab 
tegema Jõelähtme vallajuhile 
Andrus Umbojale, tänu kelle 
otsusekindlusele oleme suut-
nud paljude vallaelanike heaolu 
ja turvatunnet olulisel määral 
suurendada. Aitäh kõikidele 
valla töötajatele ja elanikele, kes 
nõu ja jõuga on kaasa aidanud. 
Soovin kõigile, et hea koostöö 
vallatöötajate ja elanike vahel 
jätkuks!

KRIMIUUDISED
• 05.08 kell 15.05 teatati häirekeskusele, et Jõelähtme vallas 
Jägala külas on elektrijaama kanalisse kukkunud noor 
metskits. Kehra päästjad aitasid metskitse veest välja, loom 
oli terve ning jooksis metsa.
• 5.08 kella 7.40 paiku teatati politseile, et Jõelähtme vallas 
Uuskülas on terariistaga vigastatud 63-aastast meest. 

Kahtlustatavana peeti kinni 52-aastane mees. 
• 07.08 kell 21.25 teatati tulekahjust Jõelähtme vallas 
Kostivere alevikus. Põleng toimus saematerjalide tootmise 
angaaris. Tulekahju täpse tekke põhjuse selgitab uurimine.
• 11.08 kell 12.38 teatati häirekeskusele, et Jõelähtme vallas 
Jägala-Joa külas on leitud kolm käsigranaati. Ohtlikud leiud 
hävitati ohutus kohas.

• 17.08 avastati, et Jõelähtme vallas Loo alevikus on maja 
keldriboksist varastatud tööriistakohver koos tööriistadega ja 
muid esemeid. Kahju kokku 1126 eurot. 
• 18.08 varastati Jõelähtme vallas Kaberneeme küla talust 
tööriistu, kohvimasin, röster, mikrolainerahi, kaks 
mängukonsooli, kaks telefoni, laste kalipso, saunaahi ja 
laevalgusti. Kahju kokku 2603 eurot. 

 Augusti teisel nädala-
vahetusel toimus Intsikur-
mus IX rahvusvaheline 
seeniortantsufestival, 
millel ka Pihlakobara 
ansambli tantsulisem pool 
osales. 
Kai Müürsepp

Tantsurühmi oli tulnud nii 
Läänemaalt kui ka Harjumaalt, 
Võrumaalt ja Põlvamaalt. Välis-
külalisi esindasid tantsijad Soo-
mest, Lätist ja Leedust. Vihma-
hoogudest hoolimata kiren-
dasid Intsikurmu tantsuplatsil 
tantsijate lennukad seelikud. 
Oleme tänulikud peo peakor-
raldajale Maria Drenkhamile, 
kes andis võimaluse osaleda 
sellisel rahvusvahelisel suur-
peol.

Pihlakobara ansambel alus-
tab uut hooaega juba sep-
tembris ja on valmis kaasama 
lauluhuvilisi ja tantsulembe -
seid seenioriprouasid oma 
ringi. Tule julgelt Loo Kultuuri-
keskusse, helista 58545272 
või kirjuta kai@lookultuuri kes-
kus.ee.

Uute kohtumisteni!

Pihlakobar Intsikurmus

Olete oodatud 
Kostivere kooli, 
raamatukogu 

ja perearstikeskuse 
avamisele

10. septembril kell 
16.30.

Esinevad Kostivere 
kooli lapsed, 
tutvustatakse 

vastvalminud maja ja 
pakutakse suupisteid.
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Südamlik kaastunne Väino Haabile ema 

HELGI HAABI
surma puhul.

Jõelähtme vallavolikogu ja vallavalitsus

Õnnitleme augusti sünnipäevalapsi
98 21.08 OLGA ROŽOK  Jägala küla
89 29.08 LINDA KARIN  Loo alevik
88 10.08 ELMERISE PAKKAS Aruaru küla
87 03.08 VAIKE HELL  Neeme küla
86 06.08 HUGO NIGOL  Ihasalu küla
85 05.08 ALEKSANDER OLÕKAINEN Iru küla
85 19.08 LIDIA ODRAKS  Loo alevik
85 31.08 ASTRID TUNKEVITŠ Koila küla
83 01.08 SILVIA LUHA  Saha küla
83 25.08 MAIE JAKOBI  Koogi küla
83 31.08 HEINO STUMBUR Kullamäe küla
82 10.08 AINO TALVIK  Vandjala küla
82 13.08 LINDA LAIMETS Loo alevik
82 25.08 HELNA TINT  Loo alevik
82 29.08 HELLE-KOIDU TOMMULA Iru küla
81 24.08 VIENO KESKÜLA Loo alevik
80 04.08 ELVI-ASTRID SEPP Loo alevik
80 27.08 VIIVE UDU  Loo alevik
80 29.08 VERA NAUMOVA Liivamäe küla
75 08.08 LIINA ERNESAKS Jõelähtme küla
75 16.08 LAINE KÄSPER  Loo alevik
75 17.08 MAIE LEPPIK  Jägala küla
75 31.08 HELMI KARD  Kostivere alevik
70 02.08 ENDEL KUUSKOJA Parasmäe küla
70 25.08 JEVGENIE LAANEJÕE Kostivere alevik

Jõelähtme vallas juulis ja 
augustis sündinud lapsed

Egne Järve ja Indrek Põld
tütar Indra   02.07.2013
Inga ja Meelis Koitmäe
poeg Kalev Mark   02.07.2013
Reili Vaher ja Toomas Lukas
poeg Indrek   09.07.2013
Alisa ja Mauri Mletsin
poeg Mikael   14.07.2013
Kristel Makus ja Siim Kompost
tütar Loretta   14.07.2013
Eneli ja Argo Reiljan
tütar Nora Adele   20.07.2013
Elis ja Veiko Kurs
poeg Kaur   30.07.2013
Ave ja Reigo Laul
poeg Remi   02.08.2013

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Rein Ellermaa 27.07.1955 – 19.07.2013
Ants Sikka 24.09.1939 – 20.07.2013

Heino Liiser 07.04.1933 – 04.08.2013

Mälestame armsat sõpra

EEVI RANNALAT
avaldame kaastunnet abikaasale ja 

poegadele.

Vaike ja Reeli

HELGI HAAB
03.06.1933-08.08.2013

lahkus meie hulgast pihlade punamise aegu.

Loo seenioride klubi Pihlakobar 
mälestab oma asutajaliiget ja avaldab

 sügavat kaastunnet omastele. 

Avaldame kaastunnet Väino Haabile 

EMA
surma puhul.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Hea kaaskodanik!
MTÜ Randvere Külaselts tunneb muret selle üle, et Muuga 

sadamas on ohtlike kemikaalidega ettevõtete konsentratsioon 
suurem kui kuskil mujal Eestis. Nimelt moodustavad Muuga 
sadama ja selle vahetus läheduses paiknevad A-ohukate-
gooriaga ettevõtted 69% Harjumaa sarnastest ettevõtetest. 

Sellega seoses algatas Randvere Külaselts petitsiooni 
riskide koondamise vastu Muuga sadamasse ning palub 
toetust oma seisukohtadele. Petitsiooni terviktekst on kätte-
saadav aadressil http://petitsioon.ee/eiriskidekoondamisele 
nii eesti, vene kui inglise keeles. Külaselts palub jagada infot 
ka oma sõpradega – sellega aitad sa Muuga sadama 
ümbruses elavaid inimesi ja võib olla ka neid, kes sellele 
probleemile veel hetkel ei mõtle. 

Juhul kui Sa ei ole petitsiooni seisukohtadega ühel nõul, siis 
palun võta aega probleemiga tutvumiseks! 

Lugupidamisega,
Ingrid Veermets, 

MTÜ Randvere Külaselts

Algatati uue Harju maakonnaplaneeringu 
koostamine

Vabariigi Valitsus algatas oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõiki-
des maakondades maakonnaplaneeringu koostamise. Tulenevalt 
Planeerimisseaduse §7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplanee-
ring aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega 
on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata planeerimistegevust 
ka kohalikul tasandil. Juhtudel, kui üldplaneering puudub või kui 
maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei 
kajasta maakonnaplaneeringus sätestatut, on maakonnaplaneering 
ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste väljaandmise 
aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise 
planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonist 
ja arengusuundadest, planeerimisseaduses toodud ülesannetest 
ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas 
Harju maavanem oma 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k Harju 
maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hin-
da mise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 2 on maakonnaplaneeringu koosta-
mise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik 
ning hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hin-
damise koostamist korraldab Harju Maavalitsus. Planeeringualaks 
on kogu Harju maakonna territoorium. Planeeringu kehtestab 
Harju maavanem. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja 
sel gub hanke käigus.

„Harju maakonnaplaneering 2030+“ ja selle keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamise korraldustega on võimalik tutvuda 
Harju Maavalitsuse kodulehel: http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-
maakonnaplaneering-2030.

Täpsemat infot planeeringuprotsessi kohta on võimalik saada 
Harju Maavalitsuse arengutalitsusest (Roosikrantsi 12, Tallinn)  
tööpäevadel E-N kl 8.15-17.00 ja R kl 8.15-15.45, tel 611 8789, e-post 
alan.rood@mv.harju.ee.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneering
Jõelähtme Vallavalitsus võttis 11.07.2013 vastu korralduse nr 434 
“Ihasalu küla Kägala maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koosta-
mise algatamine ja lähteülesande kinnitamine”. Planeeritava ala suu-
rus ca 0,5 ha, sh veeala ca 250 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on 
Kägala maaüksusele ühe eluasemekoha rajamine, vajadusel juurde-
pääsu tee teemaa krundi moodustamine, planeeritava krundi tehno -
varustuse lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine planee-
ringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringualasse on kaasatud 
osa liselt Kõrtsi 7 maaüksus (katastritunnus 24504:001:0652, pindala 
10 527 m2, elamumaa 100%), millest planeeritakse moodustada 
ajutine krunt, mis liidetakse Kägala maaüksusega. Detailplaneering 
on kehtiva üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste 
avalikud arutelud
• Loo alevik Biotiigi kinnistu ( 24504:002:0494) detailplaneeringu 
lähte seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 09.09.2013 kell 15.00.
• Ihasalu küla Kägala maaüksuse (24504:001:0155) ja lähiala detail-
planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 19.09.2013 kell 15.00.
• Neeme küla Toomari 1 kinnistu (24505:001:3060) ja lähiala detail-
planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 26.09.2013 kell 15.00.
Detailplaneeringute avalikud arutelud
• Liivamäe küla Suurekivi II, Suurekivi VI ja Uue-Suurekivi III kinnis -
tute (24504:003:0035; 24504:003:0036; 24504:003:0544) detailplanee-
ringu avalik väljapanek toimus 08.07-22.07.2013 Jõelähtme valla-
majas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav ava-
lik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 05.09.2013 kell 15.00.
• Kaberneeme küla Hindu 5 kinnistu (24505:001:0145) detailplanee-
ringu avalik väljapanek toimus 08.07-05.08.2013 Jõelähtme valla-
majas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 17.09.2013 kell 15.00.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus
Loo küla Kandle kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik välja-
panek toimus 08.07.2013 kuni 22.07.2013 Jõelähtme vallamajas. Ava -
liku väljapaneku ajal planeeringule ettepanekuid ja vastuväiteid ei
esitatud. Avaliku arutelu ajal 13.08.2013 esitati vastuväide planee-
ringu lahendusele, mis näeb ette kahe üksikelamu ehitamist muin-
suskaitsealale. Vallavalitus on pöördunud muinsuskaitseameti poole 
seisukoha saamiseks. 

Avaldame kaastunnet Anu Plinknerile 
ema 

VAIKE OLLA
surma puhul.

Kolleegid Lunden Food OÜ-st

Valgus ei saagi vanaks, valgus on alati uus. 
Valgus on see, mis paistab eemal tunnelisuus.
Valgus on jaaniuss rohus, valgus on küünal käes. 
Valgus on see, mis paistab, siis kui aeg on käes“ 

(Jaan Kaplinski)

Meie kaastunne Mare ja Aivar Treibergile

 õe ja tädi 
surma puhul. 

AS Aatmaa

Täname kõiki, kes olid toeks meile leinas ja 
aitasid viimsele teekonnale saata 

meie kallist ema,

HELGI HAABI
 Pojad Väino, Elmo ja Urmas peredega 

Rail Baltic maakonnaplaneeringu 
lähteseisukohtade ja KSH programmi 

eelnõu avalik arutelu toimub 2. oktoobril 
2013. a kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas. 

Harju Maavalitsuse poolt korraldatava 
arutelu raames tutvustatakse kodanikele ka 

esialgseid trassialternatiive.

Puud langetavad lehti
Sügislillede silmad on pisaraid täis.

Mälestame

EVI RANNALAT
Endised töökaaslased haudemasinalt

Asta, Linda, Helmi, Helvi, 
Silvi Marika, Maiga ja Heldi
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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.

OST
• Ostan Teie seisva või mitte-
töötava auto. Pakkuda võib 
kõike. Tel 5674 0940, Mart.
• Ostame raieõigust ja 
metsamaad ning kasvavat 
võsa. RSG Invest tel: 5091948 
e-mail: info@rsginvest.ee
• Vanatehnika huviline ostab 
sääreväristaja või selle 
jäänused. 510 2349

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 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
• OÜ F-Trans teostab reovee 
ja liigvee äravedu Jõelähtme 
val las. Tellimine info@
fe kaal24.ee või telefonil 
506 5406. Roh kem infot 
www.fekaal24.ee

• Korstnad, ahjud, pliidid. 
Ehitus ja remont. 
Pensionäridele soodustused. 
Tel. 56 249 455

• Korstnapühkija litsensee ri-
tud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686

• Lõikan hekki ja võsa,
trimmerdan, saetöö, kultuuri-
hooldus. Tel. 55547291

• Sõelutud muld, liiv, killustik, 
freesasfalt kojuveoga kuni 
7 tonni (väike kallur). Ohtlike 
puude raie. Ehitusprahi ära-
vedu. Kopp-laaduri kaeve-
tööd, jms. Tel 5878 0000, 
www.sulane.ee 

• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohale-
toomisega müüa liiva, mulda, 
killustikku, asfaldipuru, 
kruusa, sõnnikut ja täite-
pinnast. Tel. 509 2936.

• Plekk-, kivi- ja eterniit-
katuste pesu ja värvimine. 
Viies Fassaad OÜ, Andres, 
tel 5624 1509

AS Harjumaa Liinid 
pakub tööd bussijuhile 

Harju maakonnaliinide 
teenindajana. 

Liinide algusega Jõelähtme, 
Kose.

 Info tel 627 2713; 5558 0667

Otsime sõbralikku 
lapsehoidjat kahele 

toredale lapsele, 
1,8 aastasele tüdrukule ja 

aegajalt 6 aastasele 
poisile, 2-3 päeva 
nädalas. Soovime 

hoidmist oma kodus 
(Manniva külas, Jõelähtme 

vallas). Kiire! 53810107
katrin.peo@gmail.com

Otsime endale 
usaldusväärset ja töökat 

koristajat, kes käiks 
koristamas iga kahe 

nädala tagant. Maja on 
kahe korruseline ja asub 

Manniva külas, 
Jõelähtme vallas. 
Katrin 53810107, 

katrin.peo@gmail.com

Teatame Teile, et alates 01. septembrist 2013 oleme 
planeerinud idasuuna avalikel bussiliinidel väljumisel 
Balti jaamast marsruudi muudatuse – liinidel lisandub 
peatus Vabaduse väljak. Seoses sellega on võimalikud 
liinidel mõneminutilised nihked.
Liinil 152A alustatakse Loo ja Kostivere teenindamist 
et Kostiveres elavad ja Kuusalu koolis käivad lapsed 
saavad hommikuti otse kooli.
Alates 1. septembrist 2013 on muudatused bussiliini 
nr J2 Jõelähtme-Kaberneeme sõiduaegades.
Tööpäeviti väljub buss peatusest Jõelähtme senise 
18.15 asemel 18.35, puhkepäeviti 13.10 asemel 13.15
Muudatustega seotud info on MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeskuse kodulehel:  www.hytk.ee

Toimetus ootab 
kaastöid aadressil

ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 

kui ka fotod.

Reklaam aadressil 
reklaam@harjuelu.ee

tel. 6462214


