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Kaamerad hoiavad korra majas

Ruu küla bussipeatus

Kaamerate paigaldaja Kurmutec Systems OÜ kinnitusel jäädvustatakse selget pilti ka pimedas.    Kristjan Terase 

Laste merelaager

 Sel kuul paigaldati 
Kostivere alevikku ilmas-
tiku kindlad turva kaame-
rad, mis lihtsustavad polit-
seil kuritegude avastamist 
ja menetlemist.
Kristjan Terase
kristjan@harjuelu.ee

Kostivere naabrivalve eest hoolt 
kandev ja piirkonna esindaja 
Marko Raudlam on äsja valmi-
nud süsteemi vajalikkuses veen-
dunud. Kogukonna turvalisuse 

eest hoolt kandev mees seisab 
parajasti aleviku sõlmpunktis, 
kuhu on paigaldatud neli kaa-
merasilma. Nõnda avaneb koha-
liku kaupluse juurest täielik üle-
vaade ümbruskonnas toimu-
vale.

Raudlami sõnul ei olnud 
ettevõtmise ajendiks kindlasti 
kuritegevus, kuna sellega üldi-
selt väga rahulikus Kostiveres 
probleeme ei ole. “Pigem on 
videosalvestussüsteemil enne-
tav funktsioon. Inimesed, näi-
teks bussipeatuses aega veetvad 
noored, annavad endale aru, et 

see alevik on nende kodu ja 
siingi tuleb puhtust ja korda 
hoida,” selgitab ta.

Ühtne kaameravõrk
Tegelikult hõlmab valve süs-

teem mitte üksnes aleviku täna-
vaid, vaid ka äsja renoveeritud 
koolimaja. “Ümbruskonda on 
seatud üles 10 kaamerat, aga ka 
Kostivere põhikooli juures on 
10 tükki ning siserumides 12,” 
teab Raudlam rääkida.

Kuuldavasti on valve sead-
metel väga tugev kasvatuslik 
mõju. Kui varem lõhuti midagi 

ära või tehti ulakusi, siis oli 
raske süüdlast leida. Pärast uue 
koolimaja avamist on õpilased 
ise pöördunud direktori poole 
ning tunnistanud oma teo üles, 
sest nad teavad, et varem või 
hiljem tuleb see videolindlilt 
ilmsiks.

Raudlami sõnul ei pea Kosti-
vere elanikud privaatsuse pärast 
muret tundma, kuna salvestatud 
materjali vaadatakse üksnes 
siis, kui on alust arvata, et 
videole on jäänud mõnes väär- 
või kuriteos kahtlustatav isik. 
Ühtlasi tegeleb delikaatse infor-

matsiooni töötlemisega üld-
juhul politsei ning salvestistega 
tutvumisel talletab süsteem 
alati ka andmeid töötleva ini-
mese nime ja kõik süsteemis 
tehtavad toimingud.

Kostivere alevikku ja kooli-
maja hõlmava videovalve süs-
teemi maksumus on 30 849 
eurot. Eelnevalt taotleti toetust 
ka Leader-programmist, kuid 
viimaks tasus turvakaamerate 
paigaldamise eest täies mahus 
Jõelähtme vald.

Majanduslike huvide 
deklaratsioonid

Saviranna külapäev
 Kuigi elektrooniline 

õpilaspilet koos oma sõi du-
soodustusega on saanud 
juba 1-aastaseks, tekitab 
see siiski palju küsimusi, 
seda eriti kooliaasta algu-
ses. Alljärgnevalt väike üle-
vaade ja meeldetuletus. 

Kristiina Välba,
sotsiaalnõunik

Oma sõidud tuleb registreerida 
kõigil liinidel, nii valla sise lii-
nidel kui ka maakonna avalikel 
liinidel. Kõigil Jõelähtme valla 
koolides käivatel lastel on elek-
trooniline õpilaspilet, mis an-
nab õpilasele tasuta sõiduõiguse 
kooli ja koju. Tasuta sõiduõiguse 
määrab vald kooli poolt esitatud 
taotluse alusel. Kui õpilane või 
lapsevanem ei ole kooli tasuta 
sõidusoovist teavitanud, siis 
tuleb ise tasuda kõikide sõitude 
eest.

Elektrooniline õpilaspilet 
toimib sarnaselt Ühiskaardile – 
sellele on võimalik lisaks oma-
valitsuse poolt antavale tasuta 
sõiduõigusele kanda ka kuu-
pileteid ja e-raha üksikpiletite 
ostmiseks.

Teisisõnu saab laps kooli ja 
koju oma elektroonilise õpilas-
pileti alusel tasuta, kuid mõnel 
teisel liinil sõites (nt. teise oma-
valistusse huviringi) tuleb siiski 
pilet osta või õpilaspiletile raha 
laadida.

Raha laadimine käib sar-
naselt Ühiskaardiga, seda saab 
teha interneti kaudu (www.
pilet.ee) või Ühiskaardi müügi-
punktides: http://bit.ly/ost-
mine.

Oluline muutus võrreldes 
eelmiste aastatega on see, et 
selle aasta septembris ei ole 
õpilastel tasuta sõitu nagu on 
olnud varasematel aastatel. Sõi-
duõigust tuleb tõendada juba 
esimesest koolipäevast, esitades 
selleks kas sõiduõigusega Ühis-

kaardi, elektroonilise õpilas pi-
leti või ostes juhilt üksikpileti.

Tasuta sõiduõigus kandub 
automaatselt edasi iga kooli-
aasta alguses. Kooli lõpetanute 
või teise kooli minejate kohta 
esitab kool nimekirja oma va-
litsuse esindajale, et tasuta sõi-
duõigus peatada. Samuti tea-
vitab kool kõigi uute õpilaste ja 
õpetajate kohta, et nende kaar-
dile saaks tasuta sõidu õi guse 
lisada. Tel. 605 4859; kristiina.
valba@joelahtme.ee

Elektroonilisest õpilaskaardist ning sellega kaasnevast 
sõidusoodustusest

Saha kabel

Valimised
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 Vanasõna ütleb, et 
üheksa korda mõõda ja üks 
kord lõika. Seda ütlust saab 
kasutada väga erinevates 
olukordades, selle mõtte 
saab üle kanda ka meie 
valla olulisemate tegevuste 
iseloomustamiseks. 

Kostivere kooli rekonstruee-
rimisest ning Loo ja Lagedi ale-
vike vahelise kergliiklustee ehi-
tusest on räägitud ja unis tatud 
juba väga pikka aega, kindlasti 
rohkem kui üheksa aastat. Kui 
üks asi ikka nii pikalt inimeste 
unistustes ja plaanides seisab, 
siis on tegemist ikka ühe väärt 
ja vajaliku asjaga, mis väärib 
teostust esimesel võima lusel 
ehk seda kääridega lõika mise 
hetke. 

Viimased neli aastat on 
vallamajas nende kahe objekti 
valmimise huvides tehtud ära 
väga suur töö. Kostivere kooli 
rekonstrueerimisprojekt oli küll 
valmis juba enne 2009. aastat, 
kuid kooli reaalseks ehitamiseks 
oli vaja leida rahastus, mis 
takerdus mitmeteks aastateks 
Siseministeeriumi ja Loksa lin-
na ning Harku valla vahelistesse 
vaidlustesse, kuhu otsustaval 
hetkel kaasati ka Jõelähtme 
vallavalitsus. Meie advokaadi 
argumentidega sai kohtuvaidlus  
lõpuks meie seisukohast posi-
tiivse lahenduse, mis võimaldas 
asuda projekti tegelikule ellu-
viimisele.

Uute põhikooli, muusika-
kooli, perearstikeskuse ja raa-
matukogu ruumidega hoone 
ehitus kestis ca aasta. Sellel ajal 
olid lapsed sunnitud ühe vee-
randi õppima ka suhteliselt 
kitsastes tingimustes, kuid 
usun, et lõpptulemus oli seda 
vaeva väärt. Nüüd on lastel 
kool, kuhu võib igal hommikul 

uhkusega minna, kuhu saab 
kutsuda külalisi, ning nende 
saabumisel pole enam põhjust 
silmi maha lüüa. Meil on nüüd 
Kostiveres igati kaasaegne ja 
väärt kool, kuhu peaks nüüdsest 
õppima asuma iga Kostivere 
koolilaps, ainult nii saavad koha-
likud inimesed näidata, et kooli 
on Kostiverre vaja ning Jõe-
lähtme maksumaksja panus 
kooli rekonstrueerimiseks oli 
igati õigustatud investeering. 
Meie maksumaksja paigutas 

ehi tusse ca 1 miljon eurot, üle-
jäänud ca 1,2 miljonit eurot 
saime toetusena Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuselt ko-
halike investeeringute program-
mist ehk Euroopa Liidu toetu-
sena. Lisaks sellele veel maja 
täielik sisustamine.

Teine suur projekt, Loo ja 
Lagedi alevike vaheline kerg-
liiklustee, sai võimaluse teos-
tusele tänu linnaliste piir kon-
dade toetusprogrammile, mis 
oli kokku pandud Tallinna ja 
tema naabervaldade tarbeks. 
Omavalitsused otsustasid ühi-
selt, et see raha peaks minema 
kergteede ehitamiseks. Algselt 
oli selles programmis meie val-
last kavandatud ainult Uusküla 
läbiv kergtee, kuid majandus-
surutise saabumisega läksid 
ehituse hinnad alla ning meil 
oli võimalik kiire tegutsemisega 
saada täiendav toetus Iru küla 
kergteele. Uusküla läbiv kergtee 
ja Iru küla kergtee on kasutusel 
juba mõnda aega. Tänu pro-
jektis ettenähtud rahaliste va-
hendite ülejäägile oli meil või-
malus esitada kiirelt veel üks 

lisataotlus ning kiired läbi rää-
kimised Rae vallaga lõppesid 
kokkuleppega, et Jõelähtme ja 
Rae vallad esitavad koos taot-
luse Loo ja Lagedi alevike vahe-
lise kergliiklustee rahastamiseks 
linnaliste piirkondade toetus-
programmi, kust õnnestus meil 
ka ühine rahastus saada. Pro-
jekti õnnestumise huvides oli-
me aegsasti asunud seda kerg-
teed ka projekteerima ning ka 
kergtee alla jäänud maade 
omanikega saime maade kasu-
tamises mõistlikele kokku lepe-
tele, mis võimaldas alustada 
kergtee ehitusega selle aasta 
mai kuus. Loo ja Lagedi alevike 
vaheline kergliiklustee maksu-
mus oli ca 390 tuhat eurot ning 
meie maksumaksja osa sellest 
oli ca 90 tuhat eurot. Ülejäänud 
summa maksis kinni Euroopa 
Liidu maksumaksja.

Tulles tagasi kääride juurde, 
siis viimase paari nädala sees 
on meil olnud hea võimalus 
need mõlemad objektid pidu-
likult avada ning anda need ka 
ametlikult nende eesmärgi pä-
rasesse kasutusse.

Valmisid viimase nelja aasta 
suurimad objektid

Andrus Umboja,
vallavanem

Augustikuine volikogu istung 
oli tänase volikogu koosseisu 
jaoks eelviimane istung, kuid 
oma sisult ei erinenud ta pal-
judest teistest möödunud 4 aas-
ta jooksul peetud istungitest. 
Oli konstruktiivne ja töine koos-
olek. 

Volikogu töölaual oli 9 de-
tailplaneeringut ja veel mõned 
maa sihtotstarbe- või kasuta-
misega seotud küsimused, mis 
erilist avalikku huvi ilmselt ei 
paku. Kuid päevakorras oli ka 
Jõelähtme valla 2013. aasta 
teine lisaeelarve. 

Tänu suhteliselt konserva-
tiivsele eelarvepoliitikale oli 
volikogul jälle meeldiv võimalus 
menetleda ja vastu võtta posi-
tiivset lisaeelarvet, mille kogu-
maht oli seekord 122 234 eurot. 
Investeeringuteks läks sellest 
44 122 eurot. Ülejäänud osa 
läks erinevateks majandamis-
kuludeks sh. lasteaia õpetajate 
palgatõusu katteks, mille koha-
ne otsus sai vastu võetud juba 
mõned kuud tagasi.

Kõige pikem arutelu tekkis 
volikogus aga Rail Balticu võima-
liku raudteetrassi keskkonna-
mõjude hindamise programmi 
ümber. Maavanem palus voliko-
gult seisukohta võimalike trassi 
asukohtade suhtes ja kuna neid 
asukohti oli meie valla lõikes 
rohkem kui üks ning sellest tule-
ne valt ka keskkonnaohud väga 
erinevad, ei olnud kerge lihtsat 
ja ühest vastust maavanemale 
anda. 

Suurim oht meie elanike 
jaoks on tõenäoliselt see, kui 
meie valda lisandub Peterburi 

maanteele lisaks veel teinegi 
valla poolitaja. Kui maanteest 
saab vähemalt jalgsi üle minna, 
siis Rail Balticu trass saab ilm-
selt olema aedadega piiratud ja 
seda saab ületada vaid selleks 
ette nähtud kohtadest.

Pika arutelu tulemusena 
tehti vallavalitsuse esitatud eel-
nõusse väiksed parandused ja 
otsus võeti lõpuks 10 poolt hää-
lega vastu. Erapooletuid oli 3, 
kuid vastu polnud mitte keegi. 
Tasub meeles pidada, et see oli 
alles keskkonnamõjude prog-
rammi arutelu. Programmi põh-
jal hakatakse võimalikke kesk-
konnamõjusid alles hindama. 
Enne kui trassi asukoht kunagi 
otsustamisele tuleb, jõuab see 
teema kindlasti uuesti volikogu 
lauale ja ka laiemale avalikule 
arutelule.

Tänase volikogu koosseisuga 
viimane istung toimub 17.10. 
email: artkuum@hotmail.com
telefon: 501 7127 
skype: art.kuum

Volikogu veerg

Art Kuum,
vallavolikogu esimees

Kostivere kooli, raamatukogu ja perearstikeskuse ehitus.

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimistepäeva 20. oktoobri 2013 
busside liiklus Jõelähtme vallas.
1.  9.00 Haapse küla – külakivi
  9.10 Kaberneeme pood
  9.25 Neeme teerist – Karukella
  9.40 Neeme pood
  9.55 Jägala-Joa – Asula tee 1
  10.05 Koogi pood
  10.10 Jõelähtme vallamaja
  10.15 Männisalu – Kiriku tee ja Vana-Narva tee ristis
           – Kostivere mõis
Tagasi 10.45 mõisa värava kõrvalt
2.  12.25 Jõelähtme kirik
  12.30 Rebala Küla keskus
  12.40 Manniva küla
  12.50 Ülgase endine kontor
  12.55 Nõmme talu
  13.10 Uusküla Nuudi tee ja Uusküla teerist
  13.30 Vandjala bussipeatus ja Kostivere mõis
Tagasi 14.15  mõisa värava kõrvalt
3.  9.00 Maardu mõis
  9.05 Saha piimapukk
  9.10 Lagedi bussipeatus
  9.15 Loo kool
  9.20 Iru – Iru tee ja Ämma tee ristis
  9.30 Nehatu küla ja Loo kool
Tagasi 10.00 Loo kooli bussipeatusest
4.  10.50 Parasmäe bussipeatus
  11.00 Aruaru bussipeatus
  11.15 Haljava bussipeatus
  11.20 Jägala bussipeatus ja Kostivere mõis
Tagasi 12.00 mõisa värava kõrvalt

Teenindab Tranko Transport OÜ
10.10. – 13.10.2013 Toimub eelhääletamine maakonna valimis-
komisjoni 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 kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 
16. ok toobril kell 18.00.
14.10.–16.10.2013 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskon da-
des kell 12.00-20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elu ko ha-
 järgset vali misjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning 
kinnipidamiskohas.
20.10.2013 VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00-20.00. 
Toimub ka kodus hääletamine.

Loo-Lagedi kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamine.
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 15 magamata ööd olen 
sõdind endaga, teinud 
suurt ja julma tööd, et mu 
süda vabaks saaks – nii 
kõlavad sõnad ühe tuntud 
Eesti naislaulja repertuaaris 
olevast palast. Laulu-
tekstiga sarnases rütmis 
kulges ka käputäie kosti-
verelaste septembrikuu 
kolm esimest nädalat. 
Andres Oopkaup 

Tõsi, nad ei võidelnud südame 
vabaks saamise eest – või tege-
likult, kes teab – vaid selleks, et 
saaks teoks järjekordne Kosti-
vere sildade jooks.

On 21. september 2013. 
aastal. Tihe, kohevat suhkruvatti 
meenutav udu on vallutanud 
Kostivere aleviku. Kusagil taa-
mal kuulutab kukk hommiku-
tundi. Mõisapargis siristavad 
linnukesed. Enamik külarahvast 
naudib magusat, raske töö-
nädalaga väljateenitud und, aga 
Tõnu köögis podiseb juba pud-
ru pott. Kõrval paraadnas elava 
sõber-kamraadi (Taneli) pliidi 
leek limpsab 10 liitrise supipoti 
emaileeritud palet – üks teeb 
süüa enesele, teine näeb vaeva 
selleks, et kolmandatel kere he-
le daks ei läheks. Tegusad mehed 
mõlemad.

Peakorraldajatel sel päeval 
hommikukohvi nautimiseks 
aega ei jagu, sest tööpõld (loe: 
jooksuraja tähistamine, osale-
jate toitlustamine, helitehnika 
ülesseadmine jne.) ootab ja 
stardipauguni on jäänud vaid 
loetud tunnid. Võistluspäeva 
hommiku esimese ülesandena 
tähistatakse 3,45 kilomeetri pik-
kune rada kilelintide ja suuna-
viitadega. Seejärel püstitatakse 
võistluskeskus, kus toimub star-
dinumbrite jagamine, registree-
rimine, toitlustamine, autasus-
tamine, saab sooritada Adidas 
footscan jala(tsi)testi jne. Kor-
raldajatele appi tulnud kosti-
verelaste aktiivse ja produktiivse 
sekkumise tulemusena jõutakse 
töödega õigeks ajaks valmis. Ka 
tunnike enne põhistarti raja-
meistrini jõudnud infole, mille 
kohaselt on (ilmselt kohalikud) 
kratid mõned suunaviidad üm-
ber pööranud, reageeritakse 
operatiivselt ja seatakse üles 
vahipostid.

Esimesena pääsevad rajale 
kõige pisemad ehk tillud: võist-
lus kulgeb tasavägiselt, kuigi 
tuleb mainida, et esimese otsa 
moodustavad pigem tüdrukud. 
Tõenäoliselt on viimane tingi-
tud heast kodusest kasvatusest 
(eelkõige siis poiste kasvata-
misel), sest „naistel on ju alati 
(ees)õigus“. Kuid võitjad on ju 
siiski kõik.

Noortejooksu (7-11 aasta-
sed) eel ega ajal enam lapselikke 
vaimustuskilkeid kuulda pol-
nud – vanus lihtsalt ei luba. Ka 
tundus võidul olema suurem 
tähtsus, mis tegelikult ei ole ju 
vale. Näha võis nii õnnelikke 
võidunaeratusi kui kibedaid 
kaotusepisaraid. Kuid kas see, 
kes koguaeg võidab, oskabki 
enam sellest rõõmu tunda?

Peale külavanema aktiivset 
ja tantsulist soojenduskava oligi 
käes aeg, mil stardipasun kuulu-
tas avatuks põhijooksu. Päikese 
ja kaasaelajate valjude ergutus-

hüüete saatel suundus läbi mõi-
sa pargi, üle- ja jõe äärt mööda 
kulgevale trassile kolmes erine-
vas vanuses huvilist: kes oli 
konkurendiks (keda edestada) 
valinud kella, kes sõbra, kes 
iseenda ning tõenäoliselt paljud 
ei läinud üldse võistlema vaid 
nautima ilma, seltskonda, seda 
mõnusat väsimust, mis kaasneb 
füüsilise pingutusega.

Pärast üritust oli siit-sealt 
kuulda palju positiivset nii kor-
ralduse, trassi kui ka ilma osas, 
mis omakorda annab alust ar-
vata, et Kostivere sildade jooksu 
traditsioon jätkub ka järgmistel 
aastatel, kümnenditel, sajan-
ditel…

Sekka ka pisut kulmu kortsu-
tamist, et korraldajad on vahe-
peal hoogu läinud ning noorte 
jooksu start mõnikümmend 
minutit enne väljakuulutatud 
aega liikvele lasti. Nii juhtus 
tõepoolest ning oleme selle üle 
ise ka pisut rahulolematud ning 
tulevikus lubame sellist asja 
mitte korrata. Stardist eemale 
jäänud poisid said siiski põhi-
stardiga koos oma distantsi 
läbida ning ajad kenasti proto-
kolli.

Kostivere sildade jooksu 
korraldajad soovivad tänada toe-
tajaid, ilma kelleta antud üritus 
ei oleks teoks saanud:

Jõelähtme vallavalitsus
Serdna – Andres Oopkaup
OÜ 4×4
Europart
Loo Ujula
Kostivere Kultuurimõis
MTÜ Kostivere Küla Selts
Olev Nõmmik
Jõelähtme Singel
perekond Martmaa
Kostivere showtantsu grupp
Kostivere 4×4 Garage poisid
Kostivere noortekas ja Kossu
Rando Soome
Hasso Paap (Adidas footscan)
Lea Palu
Ilmataat 
Osalejad
Reet Suhova

Loo Lasteaed Pääsupesa
kuulutab välja konkursi

muusikaõpetaja ametikohale
koormusega 0,6 ametikohta.

Erialane haridus võib olla ka omandamisel.
Tööle asumise aeg on 1. detsember 2013. 

Kandideerimiseks: avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad esitada 25. oktoobriks 2013 

aadressil Saha tee 12, Loo alevik, 74201 Harjumaa või
 e-aadressil loopesa@gmail.com.

Lisainfo telefonil 512 4107 või meili teel.

Imeline sildade 
jooks Kostiveres

Getryn Martmaa, noorte klassi 
võitja (600 m). 
21. septembril toimus III Kostivere 
sildade jooks. Tegemist on üritu  -
sega, mis sai alguse 2011. aastal 
ühes Kostivere uue kergliiklustee, 
jalakäijate silla ning renoveeritud 
ajaloolise silla avamisega. 
Tänaseks on üritusest kujunenud 
tore sportlik laupäevak, kus osa -
levad nii Jõelähtme valla kui ka 
meie naabervaldade tervise -
sportlased. Tänud ürituse korral -
dajatele, toetajatele, vaba tahtli -
kele ning muidugi osalejatele, kes 
Kostiverre sügisvärvides jooksu -
rada nautima tulite. Rõõmsa 
kohtumiseni 2014. aastal. 
Võistlustulemused ja pildigalerii: 
www.kostivere.ee .   Reet Suhova

 Uskumatult hea tunne 
on näha, kuidas tehti ära. 
Sõna otseses mõttes, sest 
saime ju lõpuks ometi 
valmis kaua tehtud 
kaunikese – bussioote-
paviljoni. 
Meeli Meri,
külavanem

Imelik küla see Ruu, ise vaevleb 
kaevanduse hirmus, aga kui on 
vaja, siis tuleb, teeb ja elab. Ei 

puudu siin külas üksmeel ja 
ühtehoidmine ning mis pea-
mine – ulatakse abikäsi ning 
aatelisusest ja heast südamest 
tehakse asjad koos ära. Ei 
oodata “käsi pikal”, et ehk keegi 
annab midagi ja teeb.

Nii meie küla kui ka Neeme 
ning Ihasalu lapsed seisavad 
juba aastaid lageda taeva all, 
oodates tuules, vihmas ja lumes 
koolibussi. Paar aastat tagasi 
kerkis mõte panna Ruu külla 
“bussi putka”. Kahjuks nii palju 
võimu ja väge meil polnud, et 
oleksime saanud panna igasse 

bussi peatusesse oma paviljoni. 
Esi algu püstitasime ühe.

Kõik head Ruu küla nähta-
vad ja nähtamatud päkapikud 
olid valmis andma oma panuse 
sellesse üritusse – toimetati 
isegi pimedas. Ja lõpuks ta val-
mis saigi: valge ja särav koos 
karukelladega. See on meie 
kingitus lastele.

Bussiootepaviljon avati 
31. augustil ning lindi lõikas läbi 
vallavanem isiklikult. Omalt 
poolt tahaksin tänada oma küla 
tublisid inimesi: Andrust Nõm-
me talust, kes selle ootepaviljoni 

muretses ning oma metsa vastu 
andis, Rasmust, Jannarit ja 
Janarit, kes tegid aluspõhja ning 
katuse ja paigaldasid kogu süs-
teemi nii, et see ka püsti püsiks. 
Lisaks värvijate tiim ja viimist-
lejad, nii noored kui ka vanad. 
Tänan ka karukellade maali -
jaid – Pajunurme peret.

Kaua tehtud paviljon sai 
kaunikene ja ma loodan, et ka 
lapsed ning vanemad on tehtu 
üle rõõmsad ning oskavad seda 
hoida puhtana ja korras.

Suured tänud sulle, Ruu kü-
la ning turvalist bussi oota mist!

 20. septembri vara-
hommikul toimus Kosti-
veres omanäoline reid. 

MTÜ Kostivere Küla Seltsi aktiiv-
grupi eestvedamisel ning Jõe-
lähtme valla toel on tänaseks 
üritusest saanud juba 3-aastase 
traditsiooniga ning aleviku ela-
nikelt tunnustust pälvinud ette-
võtmisega. 

Ajavahemikus kl 6-8 hom-
mikul jagati kokku ca 250 hel-
kurit nii autoga liiklejatele, jala-
käijatele, koeraga jalutajatele 
kui ka aiamaale tõttavatele 
memmekestele. Helkureid ja-
gades pandi inimestele süda-
mele, et nad sügise saabudes, 
pimedal ajal ikka helkureid 
kannaks – nii jõuab kenasti 
turvaliselt taas koju tagasi!

Ruu küla: tehtud!

Kostiveres toimus helkuri-reid 
“Turvalist sügist!”

Tähelepanu mälumänguhuvilised!
Nüüd siis võimalus ka sügisel ajusid ragistada.

26. oktoober on üle-eestiline rahvamajade päev. 

“24 TUNDI RAHVAMAJAS”

Väike nipp on selles, et Jõelähtme Rahvamaja 
seekordne mälumäng toimub südaööl! 

See tähendab 25. okt. öö vastu 26. okt. OO.OO
Põnev testida, kui teraselt öisel ajal me vaim 

sädeleb!
Juba registreerin võistkondi. Ikka kolmeliikmelised. 

Küsimusi esitavad meie vanad tuttavad
INDREK SALIS ja JEVGENI NURMLA.

Olge siis valmis! Tel. 53978896, 6033053



VALD
NR. 195

SEPTEMBER 2013
4

Õppisin ja elasin 2013. aasta kevadsemestril Erasmuse 
programmi raames Sloveenia pealinnas Ljubljanas. See 
programm annab koduülikoolis vähemalt aasta aega õppinud 
tudengile võimaluse mõnes Euroopa ülikoolis haridust 
omandada.

Välismaal õppimisest pean olulisemaks seda, millise 
kogemuse see periood tudengile annab – iseseisvat elu 
välismaal ja sellest tulenevat makaronide keetmise oskust on 
raske millegi samaväärsega võrrelda. Lisaks kümned sõbrad 
ja sajad tuttavad üle kogu maailma, kellega koos uusi ja 
tundmatuid riike ning kombeid, traditsioone ja gastronoomiat 
avastada.

Mind kutsuti pea pooleaastasest välismaa seiklusest 
rääkima noortele inimestele Jõelähtme valla Lastekaitse Liidu 
poolt korraldatavas igasuvises merelaagris. Kui minu kolm-
veerandtunnine monoloog välismaal reisimisest, õppimisest, 
elamisest ning erinevate keelte õppimise vajalikkusest kasvõi 
ühe põhikoolis käiva noore inimese silmad särama pani, olen 
ma siiralt õnnelik, et mind sinna laagrisse kutsuti.

Kui kellelgi on huvi Erasmuse programmi või sellega 
seonduva info kohta – kuidas maitseb Sloveenia rahvusköök, 
võib ta julgelt oma küsimusega minu poole pöörduda.

Lõpetuseks ütleksin poolnaljatledes, et seda kogemust ei 
soovita ma kellelegi, sest mida aega edasi, seda raskem on 
välismaalt pisaraid valamata koju tulla.

Kert Ajamaa

 Augusti keskel toimus 
taaskord kauaoodatud 
Jõelähtme Lastekaitse 
Seltsi poolt korraldatud 
merelaager Jõelähtme valla 
lastele. 
Priit Põldma

Merelaager on mõeldud su-
viseks puhkusevõimaluseks 
kõikidele lastega peredele. Lisa-
boonust andsid muidugi kõik-
võimalikud muud laagri tege-
vused. Kõige olulisem laagri 
juures on alati mõnus olemine 
ja omavaheline suhtlus. Laager 
ilma korraliku lõkkeõhtuta ei 
ole ju mõeldav. Kena tulekuma 
ja õhtused jutud, mis jäävad 
lõppenud suvest kauaks meel-
de. Õhtul lõkke ääres meister-
dasime ajalehest paadid ja saat-
sime koos heade soovidega 
merele.

Merelaagri eluoluline külg 
on alati olnud küllaltki skautlik: 
elatakse telkides, mis näevad 

välja nagu kummuli lükatud 
paadid. Omavahel kutsumegi 
ennast paadialuste laagriks.

Samas ei maksa karta, et 
laagris liiga sõjaväeline kord või 
sportlikult pingutav olemine 
oleks. Ennekõike on tegemist 
siiski aktiivse puhkusega ning 
võimalusega pisut lähemalt 
merd nuusutada ning sõita 
kanuude ja paadiga. Suur tänu 
siinkohal Liis Tuubonile. Suur 
tänu ka Ülle Eranurmele, kes 
aitas lastele mänge korraldada. 
Karin Ajamaa ja Liia Väikmeri 
valmistatud hea söök pävis alati 
kiidusõnu, seda enam, et värske 
õhk ja liikumine tekitavad alati 
suure isu. Kristo Lang korraldas 
lastele saunalina võrkpalli võist-
lused, mis oli laste arvates ka 
laagri kõige põnevam tegevus.

Laagri lõppedes kostus 
paljude suust: Selle selts kon-
naga võib tõesti luurele minna. 
Laagrist koju sõites olid aga 
kõik osalejad ühel nõul: kind-
lasti kohtume järgmisel aastal 
uuesti.

Laste merelaager 2013

 Projektis osales üle 300 
Põhja-Soome Kajaani piir-
konna elaniku , kes komp-
lekteerisid ja saatsid Eesti 
lastele tasuta 160 koolikotti 
koos koolilapsele vajalike 
asjadega. 
Koolikotis oli: pinal, pliiatsid, 
pastakad, kumm, joonlaud, 
pliiatsiteritaja, mall, vihikud, 
joonistuspaberid või värvi-
raamat, värvipliiatsid või vilt-
pliiatsid või rasvakriidid, helkur, 
hambahari, -pasta, seep, käte-
rätik, joogipudel, einekarbike, 
kindad, sokid, müts, sall, mingi 
spordivahend (nt. pall poisile ja 
hüppenöör tüdrukule), mängu-
asi ja/või ka üllatus (nt. sussid, 
tossud, rihmikud vm.)

Projektis osalemine Soomes 
toimus 1. maist kuni 12. juunini 
2013. Koolikottide jagamine 
Eestis toimus 12. juunist kuni 
13. sep tembrini 2013.

Tasuta koolikotid said: 
• Har jumaalt Jõelähtme valla 
koolid: Loo KK, Kostivere PK, 
Neeme AK. 
• Jõgevamaalt Torma valla koo-
lid: Torma PK, Sadala AK.
• Viljandimaalt Suislepa AK 
1. kl. õpilased.

Kuna koolikotte oli planee-
ritust rohkem, siis saavad tasuta 
koolikotid ka järgmisel, 2014. 
aasta 1. septembril Loo kooli 
tulevad 1. klasside kõik õpi-
lased. Tänan südamest kõiki, 
kes selle projekti õnnestumisele 
kaasa aitasid, eriti projekti alga-
tajat Soome Kajaani piir konna 
noortejuhti Peter Ing mani. 
Lisaks Soome Kajaani  laste va-
nemate vabatahtliku ühenduse 
VAAKA OÜ kõiki liikmeid: Tero 
Ruotsala – mis jonär Tallinnas, 
Hilda Männik – vabatahtlik, 
Tarmo Palder maa – vabataht -
lik ning Ants Rebane – vaba taht-
lik. Projekti kontaktisik Eestis 
oli Loo kooli huvijuht Rozeta 
Meos.

Rahvusvaheline projekt 
„Tasuta koolikott 2013“ 
1. klassi õpilasele

 Vana Jõelähtme Kooli-
maja juu belipäev on 
möö das. Sellest on jäänud 
pul bitsema südamlikud 
mee nutused, fotod ja 
vastas tikku öeldud siirad 
sõnad. 
Maie Ramjalg 

Milline rõõm oli näha ja tutvu-
da inimestega, kes on siia 

majja oma nooruse sära talle-
tanud.

Aitäh Jõelähtme Külaseltsile, 
kelle eestvedamisel on nüüd 
rahvamaja ees, vana õunapuu 
all, pink kirjaga: “Koolimajale“. 
On foto pingist, kus istuvad 
tolleaegne õpetaja Ester Peetri-
mägi, õpilane Jüri Lepp ja 
ringijuht Ivi Põder-Talimaa.

Väga hinnatud esineja oli 
Inga Rikandi oma abikaasa 
Lauriga Soomest. Elsa Rikandi 

lapselaps tõi oma muusikalise 
etteastega meie sekka ka killu-
kese oma vanaema suurepära-
sest loomingulisest  pärandist.

Raamat – „Vana Koolimaja 
Kultuurilood“!

See oli allakirjutanu esimene 
katsetus koostada mälestuste-
raamatut. Ärge otsige sealt 
puudusi, nähke kaante vahel 
vaid siirast soovi edasi anda 
selle vana kultuurihoone pildi-
kesi erinevatelt ajajärkudelt. Nii 

palju, kui materjali kätte tuli. 
Vigu on sees. Ka nimedes, mis 
tulid teadmatusest kui ka kiirus-
tamisest tingitud hooletusest. 
Selle eest siirad vabandused!

Loodan vaid, et sellelt õhtult 
lahkusi inimesed helgete mõ-
tetega, soovist hoida ja täien-
dada selle vana väärika kooli-
maja ajalugu.

Olge tänatud kõik, kes sel-
lele juubelile kaasa aitasid ja 
kohal viibisid.

Tänud teile, armsad sõbrad!
 14-15. septembrini 

toimusid Riias  “kadettide 
klassis 2. avatud Euroopa 
meistrivõistlused sambos”. 
Teisel võistluspäeval kaalu-
kategoorias kuni 78 kg esines ka 
meie maa esindaja, noor sport-
lane German Duran, kes on on 
spordiklubi Põhjakotkas kas-
vandik. Pärast kolme kohtumist 
eri riikide esindajatega saavutas 
German Duran sellel mainekal 
võistlusel kolmanda koha. Esi-
me sel kohtumisel sai German 
võidu Ukraina maadleja üle. 

Väga keeruline oli sünd-

muste areng teisel kohtumisel 
Venemaa sportlasega. Kogu 
kohtumise vältel oli German 
ees ja kogenud Venemaa võitleja 
ei suutnud vastu seista meie 
sportlasele, kuid võistluse lõ-
puks suutis Venemaa esindaja 
viigistada seisu 1:1 ja sambo 
reeglite järgi on määrav just 
nimelt viimane võitlus. 

Kolmanda koha saavuta-
mise eesmärgiga German koh-
tus Leedu sportlasega, keda ta 
ka kindlalt võitis. Eesti Sambo 
Föderatsioon, treener, sõbrad ja 
vanemad õnnitlevad Ger manit 
selle tulemuse saavuta misega 
ja soovivad talle edu edasiseks.

Kolmas koht Euroopa 
meistrivõistlustelt

 Jõelähtme vald osaleb 
koos Harku ja Raasiku valla 
ning Maardu linnaga MTÜ 
Perede ja Laste Nõuande-
keskus projektis, mille 
raames käivitatakse alates 
septembrikuust kaks 
uudset varase märkamise 
teenust eelkooliealiste ja 
nooremas koolieas lastega 
peredele. 

Teenusteks on „kunstipõhine 
diaaditöö“(peresid jõustav kogu-
konnapõhine sotsiaaltöö vorm) 
ning “vanem-laps loovteraa-
piline diaaditöö" (teraapia tee-
nus).

Käivitatavad teenused tugi-
ne vad Eesti jaoks suhteliselt 
uudsele kunstipõhise diaaditöö 
metoodikale. 

Vanem-laps kunstipõhine 
diaaditöö on grupiformaat, mis 
toetab vanema-lapse suhet 
ning lapse kognitiivset arengut.

Vanem-laps loovteraapiline 
diaaditöö teraapia teenusena 
tugineb kiindumussuhte teoo-
riale ja kunstiteraapiate teoo-
riatele. Teraapilise sekkumise 

eesmärgiks on vanem-laps 
suhte toetamine, mis toimub 
individuaaltöö (vanem-laps 
diaad) või väikegrupi (2–4 
diaadi) formaadis ning kavan-
datakse eelkõige laste käitu-
muslikest eripäradest lähtu-
valt.

Projektiperiood: juuli 2013 
– juuni 2014. Rahastaja: Rootsi 
heategevusfond World Child-
hood Foundation.

Täpsem info Perede ja Laste 
Nõuandekeskuse kodulehel: 
http://www.perenou.ee/index.
php?id=12185

ja Margit Väik meri laste kaitse ja 
noorsootöö vanem spetsia lis tilt 
margit.vaik meri@joelaht me.ee; 
tel 605 4858; 5343 3303

Jõelähtme vald käivitab kaks 
uudset teenust lastega peredele
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Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Jõelähtme 
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete ning vallavalitsuse ametiisikute 
poolt korruptsioonivastasest seadusest ja Jõelähtme Vallavolikogu poolt 
31.01.2013 kinnitatud määrusest nr 111 “Korruptsioonivastase seaduse 
rakendamise kord” lähtudes, ametiisiku majanduslike huvide dekla-
ratsiooni vormi järgi:
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele). 
3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk. 
(Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega; volikogu liikme 
puhul ei avalikustata).
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni, ka ehitised ja nende 
osad). 7. Registrisse kantud autod, vee-ja õhusõidukid; sõiduki liik, mark, 
väljalaske aasta. 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, 
kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 9. Pangaarved (pank arve liik ja nende 
arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta.
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus 
ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal 
ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal. 
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal 
eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui ametikohal ametipalka 
ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms.).
IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ameti-
isikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, 
sh. nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates 
hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst 
saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, 
mis liiki tuludega on tegemist. Tulu suurust näitamata).
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed.
1. Marko Raudlam. 3. Haldur. 4 Jõelähtme Varahaldus OÜ. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Harju 4977802, kinnisasi (pooleliolev elamu) 
elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Harju 7144902. 7. Ei ole. 8. Ergo 
Pensionifond 496,26; LHV pensionifond L 3284,84. 9. Swedbank – 
arveldusarve 1, laenukonto 1; SEB – arveldusarve 1; Sampopank –
arveldusarve 1. 10. Swedbank eluasemelaen 138 345,83 €. 11. Swedbank 
hüpoteek 182 787,3 €. 12. JVH töötasu; volikogu aseesimehe hüvitis; 
komisjoni liikme tasu.
1. Väino Haab. 3. Majandusjuht. 4. Loo Keskkool. 6. Maja (ühisomand) 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; garaažiboks (ühisomand) Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Maardu 
Harju 24504:003:0333; kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu Harju 24504:003:0402; kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme 
vald Nehatu Harju 24504:002:0244; korter Tallinn (ühisomand). 7. Sõi-
duauto Audi 100 (1992); mahtuniversaal Ford-Transit 100 (1995); maht-
universaal Mercedes-Benz vito (1997); sõiduauto Volkswagen New Beetle 
(1999); mootorratas Kawasaki (1991); mootorratas Honda (2002); ATV 
Kawasaki-750 (2007); jett Jamaha (2002); traktor T-25 (1993). 8. Ei ole. 
9. Swedbank – arvelduskonto 1; Nordea Bank – arvelduskonto 1. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Loo Kultuurikeskus – leping.
1. Ljudmilla Kaska. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; elamu Harjumaa Jõelähtme vald 
Iru Harju. 7. Sõiduauto Seat Toledo (1990). 8. Riverside Grupp OÜ 100% 
aktsiad. 9. SEB – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension.
1. Art Kuum. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Elamumaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju 24504:002:1491; elamumaa, elamu 
Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju 24504:002:0303. 7. Mootorpaat TERHI 
405 FUN; sõudepaat TERH 385. 8. Dermaline OÜ aktsiad 50% (100) 
6390 €; Merila Trans OÜ aktsiad 50% (100) 6390 €; LHV Pensionifond 
osakuid 2001,232 – 2728 € 9. Swedbank – arveldusarve; SAMPO pank – 
arveldusarve; LHV pank – arveldusarve, investeerimiskonto, 
kogumispension. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus; 
Dermaline OÜ.
1. Ardo Lass. 3. Juhataja. 4. OÜ Melanell. 6. Elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju 12256; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu Harju 24504:003:0088; maatulundusmaa Lääne-Virumaa Tapa 
vald Läpi ½ 10064; maatulundusmaa Hiiumaa Pühalepa vald Suuremõisa 
58133, 63902:001:0680. 7. Ei ole. 8. AS Aatmaa nimeline 9770 – 6,4 € – 
62528 €; OÜ Melanell osa – 1,0 – 2556 € – 2556 €. 9. SEB – arveldusarve 1, 
USD konto 1. 10. AS SEB – 191 029,35 €. 11. Võlaõiguslik müügileping – 
jääk 42 000 €. 12. Jõelähtme Vallavalitsuse juhtimis- või kontrollorgani 
liikme tasu; OÜ Melanell palk; Eesti Haigekassa hüvitised.
1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4. TÜ Talismaa 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. TÜ Talismaa 
osak 12 500 €. 9. Danske Pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Pension; volikogu liikme hüvitis.
1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 4. Jõelähtme Spordiklubi MTÜ. 
6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 68605. 7. Sõiduauto Toyota 
RAV4 (2005). 8. Ei ole. 9. SEB – arveldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Tarmo Paldermaa. 3. Juhataja. 4. Protrailer OÜ. 6. Elumaja Harjumaa 
Jõelähtme vald Loo Harju 86107; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju 86106; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 86105; kinnistu 
Läänemaa Nõva, Hindaste 888. 7. Sõiduauto MB 190 E (1991); sõiduauto 
M-21 (1962). 8. Protrailer OÜ 100%; Loo Maja OÜ 100%; Martom Vara 
OÜ 25%. 9. Swedbank Eesti – arveldusarve, krediit; SEB – arveldusarve. 
10. SEB – 2123,54 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Mati Pärnamägi. 3. Administratiivdirektor. 4. Baltic Clean AS. 
6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju. 7. Ei ole. 8. Express 
Grupp aktsia – 14 – 16,94 €; Nordea Pensionifond A osak – 18 763,925 – 
0,93921 – 17 623,38 €. 9. Swedbank – arvelduskonto 1, väärtpaberikonto 
1, kogumispensioni konto 1; Nordea – arvelduskonto 1, krediidikonto 1, 
kogumispensioni konto 1, reservhoiusekonto 1; SEB Pank AS – arvel-
duskonto 1. 10. Ei ole. 11. Käendusleping, Nordea Bank Finland Plc Eesti 
filiaal. 12. Palk; Loo Vesi OÜ nõukogu liikme tasu; Jõelähtme valla volikogu 
liikme hüvitis.
1. Kai Rimmel. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 6. Suvemaja Saaremaa Pihtla vald 
Laheküla 96434; elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 2010102; 
elumaja Harjumaa Jõelähtme vald Parasmäe 1344502 (50%); elamumaa 
10900602, 10900702, 10901202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Danske Bank A/S 

Eesti filiaal – arvelduskonto. 10. Danske Bank A/S Eesti filiaal 42 600 € 
(50%). 11. Elamumaa hüpoteek 97 210 €; elamumaa hüpoteek 76 694 €. 
12. Ei ole. 
1. Ester Sassi. 2. Perearst-juhataja. 3. Loo Tervisekeskus OÜ. 6. Kinnistu 
Võrumaa Võru linn 70541. 7. Ei ole. 8. AS Pharmac lihtaktsia 30 – 20 – 600; 
Loo Tervisekeskus OÜ osakud 50,25% – 1407; SEB Pensionifond 
(tasakaalustatud). 9. SEB arvelduskonto 2; Swedbank – arvelduskonto 1; 
Nordea Pank – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto kasutusrent. 
12. Loo Tervisekeskus OÜ töötasu; Jõelähtme Vallavalitsus – volikogu 
liikme hüvitis; pension.
1. Andrus Sepp. 3. Projektimüügijuht. 4. Henkel Balti OÜ. 6. Maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 9192602; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 9192702; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 9192802; 
elamumaa ½ kaasomandist Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
9192902; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
11170202; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562402; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562502; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562602; transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562702; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562802; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12562902; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563002; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563102; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563202; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563302; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563402; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563502; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563602; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563702; transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12563802; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 
12564002; elamumaa 321/1511 kaasomandist Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo alevik Harju 12564602. 7. Sõiduauto Opel (2000). 8. Swedbank 
Pensionifond K2 – 11137.354 – 0,90414 – 10232.47. 9. Swedbank – ar vel-
dusarve, laenukonto, krediitkaardi konto 2. 10. Swedbank – 30 827.76 €.
11. Hüpoteek Swedbank’i kasuks summas 781 000 EEK-i 12. Henkel Balti 
OÜ; Jõelähtme Vallavalitsus.
1. Tõnu Truumaa. 3. Aednik. 4. Iluaiandus OÜ. 6. Elamu ½ Harjumaa 
Jõelähtme vald Harju 8893802; korter ½ Harjumaa Jõelähtme vald Harju 
10079102. 7. Ei ole. 8. OÜ Artvali 25 564 €; OÜ Kosbi 2556 €; OÜ Kostivere 
Haldus 2556 €; OÜ Iluaiandus 3195 €; OÜ Autoalarm 2556 €; LHV 
Pensionifond L 1475.81 €; LHV Pensionifond XL 1001.16 €. 9. Swedbank 
– arvelduskonto; SEB Pank – arvelduskonto; Sampo Pank – arvelduskonto; 
Krediidipank – arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vara-
haldus OÜ nõukogu liikme tasu; MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu palk; 
Artvali OÜ palk.
1. Riimas Ukanis. 4. Rimtom OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Rimtom OÜ 50%; 
Rimtom Ehitus OÜ 30%. 9. Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. OÜ Loo Vesi nõukogu liikme hüvitis; Jõelähtme Vallavolikogu liikme 
hüvitis.
1. Valeri Tammeleht. 4. Royalbaltictrans OÜ. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo Harju; garaaž Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto 
Volkswagen Sharan (2000). 8. Ei ole. 9. SEB Pank – lihtarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Sirje Põllu. 3. Muusikaõpetaja Neeme Lasteaed, Neeme Kool, Kostivere 
Lasteaed. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Kinnistu 539302 Harjumaa 
Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0560; kinnistu 2090302 Harjumaa 
Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:1821; kinnistu (20%) 5849402 
Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0268; kinnistu 5849502 
Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0271. 7. Sõiduauto 
Toyota Yaris Verso (2001). 8. Ei ole. 9. Danskebank – deebetkaart 1; 
Swedbank – deebet 1, krediitkaart 1; Nordea Pank – deebet 1, krediitkaart 
1. 10. SEB Pank – 88 770,43, 65 869,27; Eraisik – 126 067,53. 11. DNB 
sõiduauto liising – 10 942,97; õppelaenu käendusleping 2 ( 626.33). 
12. Neeme Kooli, Neeme Lasteaia, Kostivere Lasteaia palk; auto-
kompensatsioon; Neeme Rahvamaja, Neeme Lasteaia ringitasud; voli-
kogu komisjoni ja liikmetasud.
1. Toomas Kümmel. 3. Vabakutseline. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme 
vald Loo Harju 24504:002:0314. 7. Ei ole. 8. Valx OÜ osak 50% – 1250 €. 
9. Swedbank – arveldusarve; Nordea Pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Honorarid ja autoritasud meediaväljaannetest; Jõelähtme 
valla volikogu liikme hüvitis.
1. Maido Pajo. 3. Vallavolikogu liige. 4. Jõelähtme Vald. 6. Kinnistu nr 
12837302 elamumaa mõtteline osa 330/1980 Harjumaa Jõelähtme vald 
Loo Harju. 7. Sõiduauto Toyota Avensis (2011). 8. AS Kalev aktsiad 144 tk 
– 10 EEK – 86 €; AS EGCC 1 aktsia 10 000 EEK – 640 €; Loo HLÜ osamaks 
4153 €; OÜ Pajo Õigusnõu osamaks 5688 €. 9. SEB Pank – arveldusarve ja 
tähtajaline hoius; Nordea Pank – arveldusarve ja tähtajaline hoius. 
10. SEB Liising 23 000 €. 11. Ei ole. 12. OÜ Pajo Õigusnõu töötasu; pension; 
töövõtulepingute tasud; Harju Maakohtu rahvakohtuniku tasu; dividendid 
ja pangahoiuste intressid; autoritasud ja honorarid. 

Vallavalitsuse liikmed ja ametnikud.
1. Leho Kure. 3. Vallasekretär. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 1438 €. 6. Elamu 
½ Põlvamaa Põlva vald Tartu 557138; korteriomand Tallinn, Harjumaa 
Tallinn 7351701; korteriomand (ühisomand) Harjumaa Rae vald Harju 
12676102. 7. Sõiduauto (kasutusrent) Citroen C4 (2008). 8. Kohustuslik 
Pensionifond Danske Pension 50 – osakuid 7546,22; osaku hind 1,13293, 
väärtus 8549,34 €. 9. Danske Bank – arvelduskonto, krediidikonto; SEB – 
arvelduskonto, krediidikonto; Swedbank – arvelduskonto. 10. Danske 
Bank eluasemelaen 34 481,39 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Maire Kivistu. 3. Vallasekretäri abi. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 19 – 959 €. 6. Elamumaa Harjumaa Kuusalu vald Harju 3015; 
maatulundusmaa Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Eipri 115031/1150 
(1/4 osa); maatulundusmaa Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Pandivere 
1616631/16166 (1/2 osa). 7. Ei ole. 8. Kogumispension K2 – 4884,239 
osakut – 4355,36 €. 9.  Swedbank – arvelduskonto 2. 10. Swedbank 
17 794,04 €; Eesti Vabariik maa hüpoteek 3115,81. 11. Hansa Liising 
9559,45 €. 12. Lisatasud komisjonide töös osalemise eest, rahvakohtuniku 
tasu, pension.
1. Teet Sibrits. 3. Jõelähtme Vallavalitsuse liige, abivallavanem. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 – 1438.01 €. 6. Hoonestatud kinnistu 
(ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere 13006402. 7. Ei ole. 
8. Ei ole. 9.  Swedbank – arveldusarve 2; SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Ei ole.

1. Priit Põldma. 3. Arendusnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
26 – 1183 €. 6. Hoonestatud kinnistu (1/14 osa) Harjumaa Lagedi Harju; 
elamumaa (1/2 osa) Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; maatulundus-
maa (1/2 osa) Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto Fiat 
Punto (2000). 8. Ei ole. 9.  Swedbank – arveldusarve 3; SEB – arveldusarve 
1. 10. SEB, eluasemelaen – 93 844.33 €, preemialaen – 51 161.00 €. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Tiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. Aara talu. 6. Maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 24504:003:0126; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju 24504:008:0159; maatulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald Ruu küla Harju 24504:008:0236; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase küla Harju 24504:004:0162; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju 
24504:008:0224; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Ülgase küla 
Harju 24504:004:0174; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Kalla-
vere küla Harju 24504:004:0192; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Kallavere küla Harju 24504:004:0909; maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Rebala küla Harju 24504:008:0177; maatulundusmaa 
Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju 24504:008:0172; maatulun dus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald Koogi küla 24504:008:0483; maatulundus-
maa taluhooned, elamu ja rajatised Harjumaa Jõelähtme vald Vandjala 
küla Harju 24504:008:0482; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Maardu küla Harju 24504:003:0002; maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald Maardu küla Harju 24504:003:0001; elamumaa Harjumaa 
Maardu linn Harju 44603:003:0097, mõtteline osa elamumaast ning 
korter; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju 44603:003:0128, 
garaažiboks ning mõtteline osa elamumaast. 7. Veoauto Peugeot Partner 
(2002); Sõiduauto WW Golf II (1988). 8. Ei ole. 9. SEB Ühispank – 
arveldusarve; Swedbank – tähtajaline hoius, arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme hüvitis, tulu füüsilisest isikust 
ettevõtjana.
1. Uno Paas. 3. Väärteomenetleja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
23 – 1087 €. 6. Elamumaa Harjumaa Rae vald Lagedi Harju 8030702 
(kaasomand 109/379); korteriomand Tallinn 19374701 (ühisomand); 
korteriomand Tallinn 26087401 (ühisomand). 7. Sõiduauto BMW X5 
(2002); BMW X5 (2004); sõiduauto Chrysler 300C (2006). 8. “OÜ Atoll” 
osakud – 2556 €; OÜ Richard Future osakud – 1250 €. 9. Swedbank – 
deebetarve, 3 krediidiarvet; SEB – deebetarve; Sampo – deebetarve, 
krediidiarve; Nordea – krediidiarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Igor Skorohodov. 3. Järelevalveametnik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 19 – 959 €. 6. Korteriomand Harjumaa Tallinn 12983701. 
7. Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond K3 (kasvustrateegia) 3292.709 – 
1.03812 – 3418.23 €, pensionifond K4 (aktsiastrateegia) 170.555 – 0,76391 
– 130.29 €; LIGTER OÜ osanik 2 566 €. 9. Swedbank – arvelduskonto, 
krediidikonto, kogumispensioni konto; SEB – arvelduskonto. 10. Ei ole. 
11. Swedbank – õppelaen 4 584.78 €, laen 8 694.52 €. 12. Ei ole.
1. Carmen Viherpuu. 3. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 14 – 799 €; lisatasu 480 €. 6. 
Elamumaa, elamuboks Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju nr 1969 
katastritunnus – 24504:002:0220. 7. NISSAN MICRA (2006). 8. Ei ole. 9. 
Swedbank – arvelduskonto 1, SEB pank – arvelduskonto 1. 10. 
Eluasemelaen SEB Pank AS (kaaslaenutaotleja 50%) laenujääk 43 963,72 
€. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Ülo Laanemets. 3. Maanõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
26 – 1183 €. 6. Ridaelamuboks elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju nr. 198502; garaažiboks elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo 
Harju nr. 10589102 (1/10 m.o). 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionifond osakud 
K-2 (tasakaalustatud) 11867 – 0,808 – 9596 €. 9. Swedbank – arvelduskonto, 
tähtajaline hoius, investeerimishoius; Nordeabank – tähtajaline hoius. 
10. Ei ole. 11. Ühishüpoteek SEB 1019 000 EEK-i; Hansaliising (sõiduauto 
kasutusrent) 10 321 €. 12. Ei ole.
1. Heiki Lilienthal. 3. Ehitusnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
26 – 1183 €. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Neeme küla Harju 
24505:001:0733; Elamumaa Ida-Virumaa Kohtla vald Peeri 32002:002:0133; 
korter Ida-Virumaa Kohtla-Järve 32214:004:0073; maatulundusmaa Ida-
Virumaa Iisaku vald Tälivere 22401:001:0180. 7. Sõiduauto Volvo V70 
(1999). 8. Ei ole. 9. Swedbank – deebet; Ühispank – deebet, kreedit; Nordea 
– deebet. 10. SEB pank – 32560.-; Nordeapank – 51100.-. 11. Ei ole. 12. TÜ 
Hedi.
1. Indrek Mäeküngas. 3. Kommunaalnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 26 – 1183 €. 6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
Ihasalu, kinnistu nr 3313102; elamumaa korteriomand Harjumaa Viimsi 
vald Viimsi kinnistu nr 4193202. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank – 
arveldusarve 1, tähtajalise hoiuse arve 1, krediidiarve -1. 10. Ei ole. 
11. Hüpoteek summas 16 000,00 € Swedbank AS kasuks. 12. Ei ole.
1. Rein Ratas. 3. Keskkonnanõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
26 – 1183 €. 6. Elamumaa, elamu Pärnumaa Saarde vald Marina 3342006; 
maatulundusmaa Pärnumaa Saarde vald Marina 4136006; elamumaa, 
elamu (kaasomandis 50%) Pärnumaa Häädemeeste vald Häädemeeste 
3324306; maatulundusmaa (kaasomandis 50%) Pärnumaa Häädemeeste 
vald Häädemeeste 3342106. 7. Sõiduauto VAZ (1978); sõiduauto FORD 
(2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank – jooksevkonto 1, tähtajaline hoius 6; SEB 
pank – jooksevkonto 1; Krediidipank – jooksevkonto 1; tähtajaline hoius 
2. 10. Swedbank – eluasemelaen 13 362 €. 11. Ei ole. 12. Euroakadeemia 
0,2 kohaga õppejõu palk; AS Tallinna Vesi nõukogu liikme tasu; Tallinna 
Linnavolikogu liikme tasu; Nõmme linnaosa halduskogu liikme tasu; 
pension; OÜ Adepte Ekspert konsultatsioonitasu.
1. Marica Sepp. 3. Planeerimisnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 26 – 1183 €. 6. Korteriomand Harjumaa Tallinn; korteriomand 
Harjumaa Tallinn; kinnisasi (2/6 kaasomandist) Saaremaa Kaarma vald 
Saare. 7. Sõiduauto Citroen C4 (2009). 8. European Value Fund 568,5850; 
Far Eastern Equity Fund 1294,2690; Global Emerging Markets Equity 
Fund 300,7500; Nordic Equity Fund 380,5670; Norwegian Equity Fund 
1246,0720. 9. Swedbank – arvelduskonto 1; Nordea arvelduskonto 5; LHV 
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
Volikogu esimees Toomas Laanejõe ja vallavanem Andrus Umboja 
esitasid oma deklaratsioonid Siseministrile ja need avalikustatakse Riigi 
Teataja Lisas.

Valla ametiisikute 2012. a. majanduslike huvide deklaratsioonid
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 Kooliaasta alguse puhul 
kogunesid Tallinna Vaba 
Waldorfkooli  vastavatud 
gümnaasiumi õpilased 
Saha kabelisse. 
Janek Šafranovski
Rebala muuseumi juhataja

Igati tore, et nii väärikas koht 
sellise uue alguse tähistamiseks 
sai valitud. Kuigi kabeli ajalugu 
ja legendid on äärmiselt huvi-
tavad ja mitmekesised, oli esi-
mese hooga raske leida otsest 
seost koolihariduse ja nime-
tatud koha vahel. Kuid selline 
seos tundub olemas olevat ja 
isegi päris kaalukas.

Kes on esimene nimeliselt 
teadaolev eesti soost haritlane 
tänapäevase õhtumaise hari-
duse mõttes? Selleks on eesti 
soost munk Nicolaus, kes mää-
rati esimese Eesti piiskopi Fulco 
abiliseks juba aastal 1171. Nico-
laus polnud muidugi mingi 
kodu abiline, vaid igati auväärt 
mees, kelle appi saatmist palus 
Rooma paavst Alexander III 
isiklikult. Ilmselt lasuski tollase 
missiooni põhiraskus hoopis 
eestlasest mungal, mitte prants-
lasest piiskop Fulcol, kes kohali-
kest oludest ei teadnud ööd ega 
mütsi. Muidu poleks ju olnud 
vaja selle missiooni abista-
miseks nii suurejoonelist otsin-
guportaali nagu Rooma kuuria.

Saha kabeli seost piiskop 
Fulcoga mainitakse tihti mär-
kega „rahvapärimus“ või „le-
gend“. Rahvapärimust Fulco 
kohta pole, kuid on pärimus 
sellest, et Saha kabel rajati juba 
50 aastat enne Tallinna linna. 
Fulco seost Saha kabeliga on 
seostanud eelkõige kirjanik 
Bernard Kangro ja koduloolane 
Oskar Raudsepp. 

Kuid kas piiskop Fulco ja 
eestlase Nicolause seost Saha 
kabeliga saabki pelgalt legen-
diks nimetada? Proovigem järg-
nevalt Saha lugu selles valguses 
üle vaadata.

Piiskop Fulco määrati Eesti 
piiskopiks Lundi piiskopi Eskili 
poolt. Lund oli Taani ja kogu 
Skandinaavia usuline keskus. 
Toona, enne kristlaste vallutust, 
mingit Eesti riiki muidugi pol-
nud ja missiooni sooritamiseks 
oli vaja kohalikku nõusolekut, 
mis sai olla maksimaalselt maa-
konna tasandiline. Selle kasuks, 
et see võis olla Rävala, räägivad 
nii eelnevad kultuurilised seo-
sed, kui hilisemad ajaloolised 
sündmused.  Kui Fulco või õige-
mini Nicolaus sai Rävala vane-
matega kaubale, tuli leida mis-
siooniks sobiv keskne koht, 
kuhu rajada kirik. Kui vaadata 
muistset Rävalat geograafiliselt, 
siis asub Saha väga soodsalt 
toonase maakonna keskel. Saha 
maakondlikult mingisuguse 
keskse rolli kasuks räägib ka 
asjaolu, et Saha kohanimest on 
tuletatud sekundaarne koha-
nimi Saijentaken, mis asus 
teises kihelkonnas. Niisiis kaud-
sed eeldused Sahale piiskoplik 
misjonikirik rajada olid igati 
olemas.

Järgnevalt tõuseb Saha kirik 
ajaloos esile seoses Taani hinda-
misraamatuga, mis pandi kirja 
aastal 1241, juba pärast Põhja-
Eesti vallutamist taanlaste 
poolt. Nimetatud teos sisaldab 
Taani valduses olnud külade 
nimestikku ning nende algset 
(muinas) kihelkondlikku kuu-
luvust, uut kirikukihelkondlikku 

kuuluvust, omanikke ja adra-
maade arvu. Enam kui 500 küla 
hõlmavas lakoonilises nimes-
tikus on paljude uurijate tähe-
lepanu köitnud kaks eristuvat 
märkust nii sisu kui ka vormi 
poolest. Saha küla kohta on 
öeldud, et see on „koht, kus oli 
kirik ja on kalmistu“ ja Lähtse 
küla kohta, et „koht, kuhu sobib 
kirik ja kalmistu“. Enamasti on 
arvatud, et Saha kirik ehitati 
1219 ja 1241 aastate vahel ja 
selles vahemikus see ka hävis. 
Siiski sellised arvamused ei allu 
väga kergesti loogikale.

Saha ja Lähtse küla asusid 
toona Ocrialae muinas kihel-
konnas ja Vaskjala (Jüri kiriku 
eellane) kirikukihelkonnas. 
Tähendab oli olemas juba 
Vaskjala kirik. Eriline on juba 
see, et ühe kirikukihelkonna 
kohta on mainitud kahte kirikut 
ja eriti ebaloogiline tundub ette-
panek küllaltki väikeses kihel-
konnas veel ühe kiriku ja surnu-
aia rajamiseks.

Vastus võib peituda nende 
märkuste erinevas ajalises pärit-
olus. Enamus ajaloolasi alates 
Paul Johansenist on arvamusel, 
et Taani hindamisraamat koos-
neb andmete sisult kahest ki-
hist. 1219/20 aastal koostasid 
maal ristimas käinud mungad 
külade nimekirja ja mainisid ka 
muinaskihelkondliku kuulu-
vuse. 1241. aastal kasutati sama 
nimekirja ja lisati põhiliselt 
uued omanikud, kiriku kihel-
kondlik kuuluvus ja adramaade 
arv. 

Äsja vallutatud maal ristivad 
mungad tegid arvatavalt ka 
ettepanekuid kohtade osas, 
kuhu rajada kirikud. Igatahes 
oli 1241. aastaks maa kaetud 
kirikutega küllaltki ühtlaselt.

 Sahal sattusid nad erand-
likku olukorda, kus oli juba 
olemas kirikukoht ja toimis 
siiani kristlik kalmistu. Kunagi 
Rävala keskel olnud kirik osutus 
nüüd aga kihelkonna kiriku 

tarvis ebasobivalt piirkonna 
servas olevaks. Ilmselt eeldasid 
mungad kiriku taastamist ja 
nägid lahendusena teise kiriku 
ehitamist kihelkonna teise 
serva. Nagu ilmneb samast üri-
kust, oli 1241. aastaks kihel-
konnakirik rajatud siiski hoo-
piski kihelkonna keskele Vask-
jala külla. Kuna olukord oli 
1241. aasta dokumendi koos-
tamisel ebastandartne ja tähele-
panuväärne, jäetigi kaks 
1219/20. aastast pärinevat 
märkust sisse. Sellest ka nende 
erinev lausevorm. 

Eelnevat tõenäoliseks pida-
des teaksime ainukesele mui-
nasaegsele piiskopile lisaks ka 
ainukest teadaolevat taanlaste 
okupatsioonieelset kirikut ja 
see asus Sahal.

Taani hindamisraamatu 
järgi läänistati Saha küla eest-
lasest vasallile nimega Hilde-
lempe. Ta oli üks vähestest 
toonaseid kohalikust soost 
vasalle ja selles kihelkonnas 
lausa ainuke eraisikust vasall 
üldse. Küllaltki tähelepanu 
äratav seik. Kui Taani Hin da-
misraamatu järgi toimis vähe-
malt kuni 1219. aastani Sahal 
kristlik surnuaed, pidi olema ka 
kristlik kogukond ja suure 
tõenäosusega ka kristlik maa-
omanik. Kristliku järjepidevust 
sealsel kalmistul juba 12. sajan-
di teisest poolest tõendavad ka 
arheoloogilised leiud. 

1219. aastal saabus koos 
Taani kuningaga kohale koha-
like kristlaste juht Lundi pea-
piiskop Andreas. Hildelemp või 
tema eellane sattus suure tõe-
näolisusega kohe vabadust hin-
davate naabrite meele härmiks 
vastasleeri ja osutus üheks 
väheseks kolloborandiks. See 
oleks andnud põhjuse vabadust 
kaitsvatele rävalastele reeturi 
pühakojale tule otsa pista juba 
1219. aasta suvise sõjategevuse 
käigus. Kirik võis olla hävitatud 
muidugi ka varem. Igatahes sai 

Hildelempe suguvõsa taanlaste 
poolt vääriliselt tasutud.

Järgmine suurem ajalooline 
etteaste Sahalt toimus 15. sa-
jandil, kui ehitati seal praegugi 
seisev kabel. See keskaegne 
kabel on Eesti mõistes täiesti 
eriline eelkõige oma suuruse 
poolest. Teiseks on kergesti tä-
heldatav tema ehituslik sar na-
sus Pirita kloostri kirikuga. 

Pirita kloostri rajamise ka-
vatsus ei meeldinud toona 
üldsegi Tallinna linnale. Seda 
nii majanduslikel kui ka polii-
tilistel põhjustel. Linn loopis 
plaanile igati kaikaid kodara-
tesse ja kloostri ehitamisega 
alustamine võttis aega üle 
kümne aasta. Kloostri rajamist 
saabus nõustama kaks augus-
tiinlasest munka Vadstenast.  
Mungad oleksid võinud tallin-
lastele öelda umbes nii: „Ärge 
olge nii tähtsad midagi – meie 
vend Nicolaus rajas siia maale 
kiriku juba 50 aastat enne 
Tallinna linna!“ Nimelt oli ka 
eelpool mainitud eestlasest 
munk Nicolaus augustiinlane ja 
samuti Skandinaaviast, Stavan-
geri kloostrist. Tema tegevusest 
teave omamine augustiinlastest 
orduvendadele võib tunduda 
isegi tõenäolisem, kui sellest 
mitteteadmine. 

Selline argument oleks 
kindlasti meeldinud ka Saha 
küla omanikule, mõjuvõimsale 
vasallile Wekebordile, kes oli ka 
Pirita kloostri toetaja ja anne-
taja. Nii võis Saha kabeli raja-
mine toimuda mingis mõttes 
komplektis Pirita kloostriga ja 
sellest ka tema sarnane arhi-
tektuur ja erakordne suurus. 
Ehk oli tegemist isegi kloostri 
rajamise lobitööga? Saha kabeli 
väga vildakas põhiplaan viitaks 
justkui ehitusega kiirusta mi-
sele.

Igal juhul toimus Pirita 
kloostri rajamisega teatav Skan-
dinaaviapoolse kirikumõju tõus 
ja selle tähtsustamine esimese 

Lundi missiooni asukohas 
Sahal tundub igati tõenäoline.

Just sellel ajal võis tekkida 
ka rahvapärimus, et Saha kabel 
on 50 aastat Tallinna linnast 
vanem. Kabeli rajamise põhjus 
levis ja seda levitati kindlasti 
kohaliku rahva seas. Pealegi 
olid Pirita kloostri jutlustavad 
mungad kohalike seas väga 
populaarsed. Oleks eba tõe näo-
line, et  konkreetset ajaloolist 
numbrit sisaldav pärimus oleks 
rahva seas säilinud juba muinas-

aja lõpust. Niisiis võis esimese 
siin kandis eksisteerinud krist-
liku kiriku juures tegutseda ka 
esi mene teadaolev eestlasest ha-
ritlane Nicolaus. Tema mee to-
did ristiusu levitamisel ei osu-
tunud siiski nii tõhusaks, kui 
viiskümmend aastat hiljem 
taanlaste omad. Saha kabelit 
võiks pidada teiste väärtuste 
kõrval ka mälestusmärgiks nii 
rahumeelsele ristiusustamisele, 
kui ka eestimeelsele haritu-
sele. 

Saha kabelist hariduse ajalugu otsimas

Kunagistele kabeli ehitajatele ei olnud geomeetriline korrektsus eriti 
tähtis. Selleks, et järele mõelda, mis on tähtis, on Saha kabel üks hea koht.

Keskaja mõistes täiesti enneolematu suurusega Saha kabeli põnev minevik paelub ajaloolasi veel tänapäevalgi.
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• 31.08 kella 23.45 ajal teatati politseile, 
et Jõelähtme vallas Loo alevikus tungiti kal-
lale 30-aastasele mehele. Kahtlustatavana 
toi metati politseijaoskonda 26-aastane 
mees. 
• 12.09 avastati, et Jõelähtme vallas Kaber-

neeme külas on avalikult lõkkeplatsilt varas-
tatud maa sisse pandud grillalus. Kahju 
kokku umbes 500 eurot. 
• 13.09 avastati, et Jõelähtme vallas Loo 
aleviku maja keldriboksist varastati tööriistu. 
Kahjusumma on täpsustamisel. 

KRIMIUUDISED 

 On tõsi, et inimeste soov 
ja võimalused kohaliku elu 
küsimustes kaasa rääkida 
on aasta aastalt vähene-
nud. Põhjuseid tuleb otsida 
eelkõige kohalike oma-
valitsuste iseseisvuse ja 
otsustamisvõime pidevast 
vähenemisest. 

Toomas Kümmel,
ajakirjanik, geograaf

Kui näete mõnes vallas valla-
vanemat suurema teeremondi 
lõpetamise tähistamiseks linti 
läbi lõikamas, pole vallal tava-
liselt selle ettevõtmisega mitte 
vähimatki pistmist, kuna neid 
otsuseid tehakse riiklikul tase-
mel tsentraliseeritult. Valla-
vanemale jääb vaid tunne ja 
teadmine, et vedas – riik ot-
sustas tema koduvalda midagi 
ehitada.

Võimuvertikaal
Eesti on võimu tsentra-

liseerimise poolest Euroopa esi-
rinnas. Venemaa puhul ni me-
tavad spetsialistid taolist näh-
tust võimuvertikaali ülesehi-
tamiseks. See on äärmuseni 
tsentraliseeritud juhtimine, kus 
püramiidi tipus olev väike 
seltskond inimesi jagab alla-
poole käske täitmiseks. Ehkki 
Eestis on näiteks ühistranspordi 
ja hariduse korraldamine koha-
like omavalitsuste ülesanne, ei 
suuda nad reaalselt neid üles-
andeid täita ja sõltuvad täie-
likult riigi rahastusest. Kui 
valimistel kuuleb jälle kõlavaid 
loosungeid, kuidas ühte või 
teise valda lubatakse töökohti 
rajada, siis on see bluff. Koha-
likul omavalitsusel puuduvad 
hoovad ettevõtluse, töökohtade 
ja majanduselu suunamiseks ja 
mõjutamiseks.

Kui Põhjamaades moodus-
tab kohalike omavalitsuste eel-
arve võrreldes tsentraliseeritud 
riigieelarvega üle poole, siis 
Eestis on see protsent nutune 
17/83 riigieelarve kasuks. Siia 
ongi koer maetud. Eesti ei ole 
selles mõttes demokraatlik riik: 
me ei anna kohtadele isegi 
võimalust väljasuremisest pää-
seda. Poliitikuil ei ole aimugi 
tänapäeva omavalitsuste kor-
raldusest, missugune on kogu-
kondliku ja teenindus funk-
tsiooni tasakaal, missugune on 
maksude riikliku ja kohaliku 
aluse tasakaal jne. Eesti po-
liitikud ei kuula ega kasuta 
spetsialiste. Tohutu mass riigi-
töötajaid teeb päevast päeva 
sisuliselt kasutut tööd, sest 
nende töö vilju ei vaja ükski 
poliitik. Olen oma kõrvaga 
kuulnud poliitikuid arutamas, 
et kui kohalikele omavalitsustele 
anda rohkem otsustamisvõimet 

ja rahalist iseseisvust, ei saa nad 
rumalad sellega hakkama. Sel-
line suhtumine ja mõttelaad ei 
erine sovetiaegsest kompartei 
instruktori arusaamast riigi-
valitsemisele.

On tõsi, et Eesti elus on 
kohalikud omavalitsused suu-
red ja olulised tööandjad. Samu-
ti liigub kohalike omavalitsuste 
kaudu Euroopa Liidu projekti-
raha. Levinud on skeemid, kus 
vallavõimu, sugulaste ja pere-
liikmetega seotud firmad saa-
vad kohalikult omavalitsuselt 
suuri tellimusi, mis aitab neil 
firmadel konkurentsis ellu 
jääda. Selline on kahjuks meie 
igapäevaelu. Kohalikud oma-
valitsused on suurel määral 
parteistunud. Niivõrd tsent-
raliseeritud riigis nagu Eesti 
otsustab investeeringute jao-
tamise saamise kohaliku elu 
arendamiseks keskvõim. Seega 
on kasulik olla võimuerakonnas, 
olla võitjate poolel, et saada 
raha koolide ja lasteaedade 
remondiks ja ehituseks.

Valimissüsteem
Tsentraliseeritud võimu-

püramiid on Eestis juba niivõrd 
paigas, et muutused on väga 
rasked tulema. Eespool räägitud 
tsentraliseerimine on süve-
nenud ka kohalike valimiste 
süsteemis. Kes saavad koha-
likesse volikogudesse? Kesk-
asula ja mõne teise suurema 
asula inimesed. Külade ini-
mestel on vähe võimalusi osa-
leda kohaliku võimu teosta-
0misel. Teine suur kategooria 
on kohalike asutuste juhid ja 
omavalitsuse ametnikud, kes 
on huvitatud töökoha ja po-
sitsiooni säilitamisest. Neil on 
sageli ükskõik, missugusesse 
parteisse kuuluda, olulisem on, 
et see oleks võimul. Kolmanda 
kategooria moodustavad äri-
mehed või nende tankistid, 
kellel kohalikus mastaabis 
mõned pikemad ja sügavamad 
ärihuvid, kas siis kinnis vara-
arendus või midagi muud. Väga 
suurt hulka inimesi ei huvita 
aga kohaliku omavalitsuse te-
gemised absoluutselt, sest nad 
ei näe võimalusi saada iga-
päevase töö ja erapooletu huvi 
tõttu kuidagi kaasatud.

Kui me räägime kogu kon-
dadest ja külaühiskonna toi-
mimisest, siis tuleks koha likke 
valimisi korraldada terri to ri-
aalsel printsiibil, et tagada kõigi 
kogukondade esindus voli ko-
gus. Tuleks tõsiselt mõel da ka 
sellele, kuidas külavanema 
statuut reguleerida ja suhtes-
tada volikogu ja valimiste kon-
tekstis. Poliitilised parteid sel-
lest huvitatud ei ole, sest see 
võib hakata segama praeguste 
omavalitsuste inkubaatori üles-
annet, kus parteid omale poliit-
broilereid kasvatavad. Kogu-

kondadel aga poliitbroilereid 
vaja ei ole.

Haldusreform
Enne valimisi kerkib ikka 

päevakorda tegemata haldus-
reformi teema. Juba ammu on 
see muutunud poliitiliseks sõna-
kõlksuks. Praegune jutt nn 
tõmbekeskustega Eestist on 
sama kui küsida näiteks ini-
mestelt, kas nad eelistavad 
kirjutada näpuga, hanesulega 
või kaasaegse kirjutus vahen-
diga. Iga inimene, kes on kas 
või aastakese tudeerinud inim-
geograafiat, teab et sotsiaalne 
ruum ongi organiseeritud eri-
neva astme tõmbekeskuste 
kaudu. Valdade piirid kujunesid 
nõukogude ajal ühismajandite 
piiride järgi ja see ei vasta enam 
ammu tõepoolest tegelikule 
olukorrale. Aga kas aitab taoliste 
piiridega omavalitsuste lihtne 
liitmine, enne kui ei ole selgeks 
räägitus olulised sisulised fis-
kaalpoliitika ja kohalike mak-
sude, valimissüsteemi ja politi-
seerituse küsimused. Kindlasti 
mitte, alustatakse valest otsast. 
Lisaks saab kohalik omavalitsus 
ise väga palju oma piiride kor-
raldamisel otsustada.

Vaadates konkreetselt Jõe-
lähtme valla poole, kerkivad 
mitmed otsustamist ja lahen-
damist vajavad küsimused. 

Kas Loo ja Iru juba oma geo-
graafilise asukoha ja valglin-
nastumise tõttu on rohkem 
Tallinna või valla osad. Kas 
näiteks Tallinna linnaosana 
oleks arengupotentsiaal suu-
rem. Aja jooksul on Loo ini-
meste seotus pealinnaga kas-
vanud, laste Tallinna kooli vii-
mine on tegelikult puhas geo-
graafia, mitte vandenõu Loo 
keskkooli suretamiseks. Võibolla 
Tallinna linnaosana oleks või-
malused paremad kui Jõe-
lähtme valla äärealana. Lihtsalt 
inimeste sidemed ja seotus ühe 
või teise territooriumiga aja 
jooksul muutub ja seda tuleb 
arvesse võtta.

Kas valla halduskeskus 
peaks ikka asuma ühis trans-
pordiga raskesti ligipääsetavas 
kohas või võiks selleks olla 
Kostivere – valla idaosa tõmbe-
keskus. 

Jõelähtme külas võiks aga 
realiseerida vana idee, kujun-
dada sinna Rebala muinsus-
kaitseala keskus ja vajalik 
taristu, kombineerides seda 
meie valla kultuuri- ja loo-
duslike vaatamisväärsustega.

Selliseid olulisi küsimusi ei 
armasta poliitikud tõstatada, 
sest tekitavad palju poolt- ja 
vastuargumente. Kuid ilma 
taoliste asjade selgeks vaid-
lemiseta ja kohalike inimeste 
kaasamiseta libiseme aina 
enam ja enam kasvavasse loi-
dusesse ja stagnatsiooni.

 Saviranna külapäeval 
räägiti rannarahva elust 
ja olust ning kalapüügi 
tavadest. 

Merike Metstak,
külavanem

Sündmuskohale oli tellitud 
isegi merenduse õppejõud 
Lembit Liimand, kes pajatas 
kalapüügist ja püünistest ning 
korraldas lastele päevakohase 
viktoriini. Kuna välja oli kuu-
lutatud kalapäev, siis mõistagi 

podises lõkkel pada kalasu -
piga – see koosnes peamiselt 
kohalikest tegijatest nagu mu-
dil, lest ja mereahven. Lapsed 
said lähemalt uurida, millised 
nägid välja äsjapüütud koha-
likud kalad.

Kavas oli loomulikult köie-
vedu ja muud rahvalikud muru-
mängud. Kuigi vihma sadas, ei 
seganud see meid meremeeste 
iidset spordiala harrastamast: 
köievedu toimus nii meeste kui 
naiste arvestuses. Eriti põnevaks 
kujunes Suur- ja Väike-Savi-
ranna naiskondade jõukatsu-

mine, mille võitis muljet aval-
dava eduga Väike-Saviranna 
võistkond. 

Kalasupp valmis talgutööna, 
alustades kala puhastajatest 
Helmist ja Jutast ning lõpetades 
Ivi ja Andrusega, kes vastutasid 
supi keetmise eest. 

Kõige suure mad kiidusõnad 
sai Anneli Kaasik, külaseltsi 
mootor ja kalapäeva projekti 
autor. Tänan samuti Juta Ma-
karenkot ning kõiki teisi küla-
seltsi liikmeid toreda suve ja 
sisukate ürituste korraldamise 
eest!

Oma valitsus on 
iseotsustamine

Saviranna küla keetis ühiselt 
kalasuppi



Kuhu minna oktoobris?
• 01.10-04.10 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuses LEIVANÄDAL
• 01.10 Loo Kultuurikeskuses RAHVUSVAHELINE MUUSIKA-
PÄEV 
Kl 17.30 Mängivad noored muusikud. Kuulutatakse välja Noor 
muusik 2013 laureaat
Kl 18-18.30  Laulab Vanemuise esisolist PIRJO PÜVI,  klaveril Pia 
Paemurru
28-kohaline buss väljub Neemest 16.15, Kostiverest 16.45, peale 
kontserti sõidab buss samal marsruudil tagasi
• 02.10 kl 11 Salme Kultuurikeskuses VABARIIKLIK EAKATE 
FESTIVAL. Tasuta piletid festivalile saab Südameapteekidest. Buss 
festivalile väljub Kostiverest 10.15, Loolt 10.30. Tagasi Salme 
keskusest 13.15.
02., 16., 23. 10 kl 18 Veski talus TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  TÕN. 
KERAAMIKA TÖÖTUBA ALGAJATELE. Juhendaja Margit Pärtel
Hind: 8 eur
• 02.10 Neeme Rahvamajas RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV
Kl 18.30 pidulik vastuvõtt
Kl 19.00 Mängivad viiulivirtuoosid
Soome Rahvusooperi sümfooniaorkestri kontsertmeister ANDRUS 
HAAV  ja RUTH HAAV. Kõlavad Bachi, Vivaldi, Paganini teosed 
sooloviiulile ja viiuliduole.
• 03., 17., 24.10 kl 18 Veski talus. TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL – 
TÕN. KERAAMIKA TÖÖTUBA EDASIJÕUDNUTELE. Juhendaja 
Margit Pärtel. Hind: 8 eur
• 03.10 kl 12 Loo Kultuurikeskuses TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  
TÕN. PIHLAKOBARA oktoobrikuu ÜMARLAUD.
TERVISLIK TOITUMINE – vestlusringis on Tallinna Terviseklubi 
farmatseut ANNA TIITSAR ja MARJET SALMAR. Tervise 
mõõdistamine (varbad paljaks!). 
Koridorigaleriis avatud SILJA SAAREOKSA maalide näitus. 
Seenioride oktoobrikuu LUGEMIS LAUD soovitab Tiit Sepa 
loomingut. INFO
• 4.10 kl 17 Loo Noortekeskuses WII BOWLINGUTURNIIR
• 04.10  kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas JÕELÄHTME MOTO-
HOOAJA LÕPETAMINE. Hooaja parimate tunnustamine
• 05.10 kl 14 Kostivere Kultuurimõisas pidulik eakate koosviibimine 
ME KÕIK JÄÄME VANAKS. 
Vallavanema ja Kostivere alevikuvanema tervitus. Märkamine ja 
tunnustamine. 
TTÜ Toiduainete Instituudi direktor Raivo Vokk  räägib eakate 
tervisliku toitumise teemal “Söö hästi, siis tunned end hästi!” 
Pidulaud. Tänuüritus on tasuta. 
• 05.10 kl 16 Kostivere Kultuurimõisas LEMBIT SAARSALU – 65
Kaastegevad Heidy Tamme, Olav Ehala. Pilet 8 eur, pensionär 
3 eur. Piletid müügil alates 16. septembrist Piletilevis ja Kostivere 
postkontoris. Üritusele toob ja viib valla buss. Pane end tänu-
üritusele kirja.
Registreeru bussi peale: Jõelähtme külas – Maie Ramjalg; 
Kaberneeme külas – Anne Kanne; 
Neeme külas – Marika-Maria Kurvet; 
Loo alevis – Kai Müürsepp. 
• 05.10 kl 16 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 08.10 kl 17 Loo Noortekeskuses JALGPALLIVÕISTLUS
• 08.10 kl 18 Kostivere Kultuurimõisas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL 
– TÕN. SOOME KEELE KURSUS algajatele
• 09.10 kl 20 Neeme Rahvamajas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL – 
TÕN. TIKKIMISE PÜHAD SALADUSED. JuhendajaVirve Valtmann-
Valdson. 
• 10.10 kl 18 Loo Keskkooli aulas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  
TÕN. ÕIGE AEG ÕPPIDA RAHATARKUST
• 10.10 kl 19 Loo Kultuurikeskuses STIILIPIDU
• 11.10 kl 18 Tallinna Linnateatris ÕPETAJATE JA KULTUURI-
TÖÖTAJATE PÄEVA TÄHISTAMINE
Kl 18 Pidulik vastuvõtt
Kl 19 Etendus „Eesti filmi laulud”
• 11.10 kl 19 Kostivere Kultuurimõisas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL 
– TÕN. POKKERIÕHTU. Tegemist on pokkerit tutvustava koo-
litusega, mille raames õpitakse tundma maailmas enim levi numat 
pokkerimängu „Texas Holdemi“. Õpetuse eesmärk on veeta mõnus 
õhtupoolik väga levinud meelelahutusega (turniiripokkerit ei loeta 
hasartmänguks, vaid siiski spordialaks – see ei hõlma mingit 
rahalist kohustust).
Mäng on jõukohane kõigile, kes armastavad mõttemänge ning 
tahaksid veeta mõnusat õhtut heas seltskonnas, milles kohustuslik 
naljasoon, respekt vastasmängijate suhtes ja viisakusreeglite 
tundmine. Garanteeritud on meeleolukas ajaviide!
Kuivõrd osalejate arv on limiteeritud (max 10 inimest), siis palume 
soovijatel endid aegsasti registeerida alloleva ankeedi kaudu.  
Pokkerimängu õpetust viib läbi: Kaspar Anderson
• 12.-13.10 Jõelähtme Rahvamajas. HARJUMAA HARRASTUS-
TEATRITE FESTIVAL 
• 12.10 kl 9 Kostivere lasteaias TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  TÕN. 
JOOKSUTRENNI LOENG
Inimeste jaoks on jooksmine reeglina lihtsalt üks spordiala, millega 
võib siis kas pühapäevasportlasena või siis natukene hakkajama 
inimesena tegeleda ja selle põhiline eesmärk on mingisugune 
tervislik seisund või selle parandamine. See on aga tegelikult 
pealispind.
Jooksukogemuse teebki eriliseks see, et kui meil tavaelus on kuidagi 
keha, vaim ja hing eraldi, siis jooksukogemuses, tänu sellele, et 
meie keha on väga intensiivselt kohal, tulevad sama inteniivselt 
kohale ka meie mõtted. See, mis jooksust sünnib, sõltubki sellest, 
kes me oleme ja kus maal me iseendaga oleme.
Mida kujutab endast jooksukogemus koos nende kolme elemendiga 
ja kuidas jooksja nendega suhestub?
Teemast räägib maratonist ning jooksufilosoofiks tituleeritud 
Kristjan Puusild.
• 12.10 kl 10 Kostivere Lasteaias TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  
TÕN. TRE-PINGETEST JA STRESSIST VABANEMISE TEHNIKA 

Juhendaja Maris Viires. TÕN-i raames viin läbi ülevaatliku loengu 
koos praktiliste harjutustega, ajalise kestvusega 1,5-2h. Soovitatav 
on enne TRE-d kergemalt toituda ja juua puhast vett. Kel võimalik, 
võib kaasa võtta isikliku pleedi või joogamati. 
TRE tähendab pinget ja stressi vabastavaid harjutusi (“Tension and 
Stress Releasing Excercises”). 
• 13.10 kl 12 Loo Noortekeskuses LOO SESSION
• 13. 10 kl 11 Kostivere mõisas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  TÕN. 
KALOSSIDE MAALIMINE
Suveõhtute vihmasabinas, aiamaal paterdades või sügislehtedes 
sahistades on igati omal kohal meeleolukas kalossipaar. Kursusel 
valmivad kaunid maalitud kalossid, mis hoiavad jalad kuivas 
vihma- või kastemärjas rohus. Kõik maalimistarbed ja vahendid 
kohapeal olemas, samuti kalossid. Värvid on veekindlad ja maa-
lingud jäävad ka peale poriloigus plätserdamist kenasti alles. 
Kursuse toimumiseks on vaja kokku saada vähemalt 10 inimest, 
osalustasu 19 eur /per inimene. Registreeruda palume hiljemalt 
10-ndaks oktoobriks. Jalatsi number märkida registreerumisel 
märkuste lahtrisse.
• 13.10 kl 15 Kostivere Kultuurimõisas
NÕMME MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE KONTSERT
• 14.10 kl 18 Kostivere Kultuurimõisas TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL 
– TÕN. NÄPUTÖÖKAMBER
Erinevate näpunööride punumine
• 15.10 kl 18 Kostivere kooli spordisaalis TÄISKASVANUD ÕPI-
NÄDAL – TÕN. JU-JUTSU NÄIDISTREENING. 
Kaasaegses ju-jutsu õppe- ja treeningprogrammi kuuluvad 
kukkumistehnikad, judo-heited, valuvõtted, aikido liikumised, 
kick-boxing ja karate tõrje tehnikad. Eelnimetatutele lisaks aga ka 
noa, püstoli ja kumminuia kaitsetehnikad. Kostivere TÕN raames 
viib Ju-Jutsu näidistreeningut läbi oma aleviku mees Alvar 
Jaamu.
• 15.10 kl 18 Loo Noortekeskuses UNO TURNIIR
• 16.10 kl 12 Loo Kultuurikeskuses PIHLAKOBARA KINOTUND
• 17.10 kl 19 NO99 Teatris etendus ENESETAPJA
Loo Noortekeskuse väljasõit Aita lapsi projekti raames
• 17. 10 kl 18 Kostivere Raamatukogus TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL 
–  TÕN. RAAMATUPIDAMISE JA INVESTEERIMISE ALGTÕED
Lühikoolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja 
raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad 
mõista raamatupidamist tervikuna. Lisaks saab ülevaate investee-
rimisest ja maksude optimeerimise mõnedest võima lustest. Kursus 
sobib ka neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatu-
pidamisega, kuid töö paremaks tegemiseks peavad mõistma 
raamatupidamise olemust. 
Samuti jagab Alvar Jaamu oma teadmisi teemadel: Mis asi on 
investeerimine ja väärtpaberitega kaup lemine? Millised on enim 
kaubeldud tuntumad instrumendid (aktsiad, võlakirjad, tuletis-
instrumendid). Olulisemad tunnused väärtpaberi tulevikuliikumise 
ennustamiseks.
• 18.10 kl 10 Neeme Rahvamajas PÄRIMUSMUUSIKA 
KONTSERT
• 18.10 kl 11 Loo Kultuurikeskuses Loo Beebikooli (van. grupp) 
mängupidu. LANGEVAD LEHED
• 18.10 kl 17 Neeme Rahvamajas DISCO LASTELE
• 19.10 kl 7.15 Kostivere kaupluse eest TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL 
– TÕN. AJUJAHT PÕDRALE KOOS KOSTIVERE JAHISELTSIGA. 
Suurepärane võimalus osaleda ajujahil põdrale! 
Kohtume Ruu metsade juures, Musta kassi kõrtsu vastas olevas 
parklas (Tallinna suunas sõites) kl 7.30 või Kostivere kaupluse ees 
kl 7.15.
Kell 7.30 viib jahipealik Marko Olop läbi ohutusalase instruk-
taaži, tutvustab jahipidamise käiku ja koostatakse ühisjahist 
osavõtjate nimekiri.  Riietus ilmastikule vastav, arvestada tuleks, 
et liikumist jalgsi on päris palju (kaasa kindlasti midagi juua, 
soovitavalt vett). Jalatsid soovitatavalt kummikud või matka-
saapad, soojalt riidesse.
NB! Seadusest tulenevalt on ühisjahist osavõtjatel kohustus 
kanda punast vesti, kellel on võtku kaasa. Jahipäeva pikkus 
sõltub jahi edukusest. Päeva lõpetame supisöömise või grilliga 
looduses. Samuti teeme lõpus väikese kokkuvõtte möödunud 
jahipäevast.
• 20.10 kl 11 Jägala Linnamäe parkla RAHVAMATK Kalevi Liivale
Giid Janek Šafranovski näitab ja räägib matkateele jäävatest 
muistsest Jägala linnusest, Eesti endisaegsest ühest suuremast 
sõjaväe polügoonist, Kalevi Liiva natsismiohvrite mälestus-
paigast. Matk on umbes 8 km pikk. Naudime imelist oktoobrikuu 
loodust ja õpime tundma oma kodukanti.
• 20.10 kl 15 Rebala Muuseumis TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  
TÕN. MUINASTÖÖTUBA
• 21.10 kl 11 Loo Kultuurikeskuses TÄISKASVANUD ÕPINÄDAL –  
TÕN. Alustab tööd Pihlakobara MEISTRITUBA
• 23.10 kl 14 Loo Kultuurikeskuses KIRJANDUSLIK KOLMAPÄEV
Seenioride klubi Pihlakobar koostöös Loo Raamatukoguga
 * Vestlusringis kirjanik TIIT SEPA
 * Kirjanduslik VIKTORIIN
 * Pihlakobara laululaegas
• 24.10 kl 19 Loo Kultuurikeskuses MOESHOW
• 25.10 kl 19 Rakvere teatris etendus OSCAR JA ROOSAMANNA
Loo Noortekeskuse väljasõit Aita lapsi projekti raames
• 26. 10 kl 00-24 JÕELÄHTME KULTUURIRAHVA RALLI 
(üri tus toimub projekti „24 TUNDI EESTIMAA RAHVAMAJADES” 
raames) 
Kl 00 Jõelähtme Rahvamajas UNETUTE MÄLUMÄNG (2 h)
Kl 9 Jõelähtme Rahvamajas HOMMIKUAEROOBIKA ja hommiku-
söök
kl 10 PÄIKESETERVITUS Jõelähtme Rahvamajas, Neeme Rahva-
majas, Loo Kultuurikeskuses ja Kostivere Kultuurimõisas
Kl 11.30 Kostivere Kultuurimõis AVAB UKSED. Ehalill Halliste 
gobelääninäitus „Tanu all”; Mõisa näputöö kamber (Jõelähtme 
mustriga vaiba kudumine kangastelgedel, kõla- ja näpupaelad, 
viltimine jne) keraamika töötuba, laste kööginurk ja mini-
restoran, avatud on mõisa kohvik.

Kl 12 Neeme Rahvamaja viib matkale MAA JÄTAB MEREGA 
HÜVASTI 
Kl 13 Neeme küla filmis ja RANNARAHVA MURDE- JA LAULU-
TUND (lood-laulud kohalikelt memmedelt-taatidelt). 
Neeme Rahvamajas on avatud Virve Valtmann-Valdsoni tööde 
näitus
Kl 15 Jõelähtme Rahvamajas TEATRIMÄNGUD (osalevad Jõe-
lähtme, Neeme, Kostivere, Raasiku, Kuusalu jt trupid).
Kl 17 Kostivere Kultuurimõisas Folgiõhtu VÄIKE VANKER. 
esinevad noored rahvamuusikud. Õpitakse folkloorseid tantse, 
laule, laulumänge.
Kl 17 Loo Kultuurikeskuses EHE KODUKOHA ÕHTUPOOLIK. 
Loo oma laulud ja tantsud. Fotonäitus 20 aastat kultuuri Loo 
alevikus, Vanavaranäitus. Kohal on endised ja praegused 
kultuuritegijad. Avatud on näitus
Kl 20 Rallipäeva lõpetamine LIUKIVI RITUAAL. Tõrvikutega 
rongkäik Kostivere mõisa juurest liukivi juurde, kus viiakse läbi 
teatraliseeritud viljakusrituaal.
• 29.10 kl 19 Loo Kultuurikeskuses LUULEÕHTU. Külas on 
põnev noor luuletaja ja laulja TUULI TAUL. Kitarril saadab Teet 
Velling
• 31.10 kl 18 Loo Noortekeskuses HALLOWEENI ÕHTU

KULTUUR
NR. 195

SEPTEMBER 2013
8

Sügisest (oktoobrist) jätkab 
Neeme Mudilas 

BEEBIKOOLI 
MUUSIKARING

(vaid juhul, kui registreerub vähemalt 5 osalejat)

esmaspäeviti kell 15.30, 
kus emmed-issid saavad koos oma lastega 

käia laulmas, mängimas ning niisama 
mõnusasti aega veetmas. 

Ootame registreeruma!
Beebikooli muusikaringi kestus on 

30 minutit, soovitame lapsele selga panna 
mugavad riided.

Ühe kuu tasu on 6.40. Puudutud tundide osas 
järgmisel kuul tasaarveldust ei toimu.

Maksmine toimub Jõelähtme valla arveldus-
arve kaudu. Arve saadetakse Teile e-mailile.

Juhendaja Sirje Põllu, 56563333.

Registreerumiseks saada e-kiri aadressile 
pille.ellip@gmail.com või sirje.pollu@gmail.com 

ja märgi ära: lapse nimi, lapse sünnikuupäev, 
lapsevanema nimi, kontakttelefon ja e-mail.
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 Kohalike valimiste aegu 
muutuvad praegused või-
mu esindajad aktiivseks 
ning tahavad pidada dialoo-
gi kohaliku rahvaga. See on 
igati hea võimalus võtta 
rahvaesindajal nii-öelda 
lipsust kinni ning vahetada 
mõtteid kodukoha oleviku 
ja tuleviku üle. 
Hille Hinsberg, 
Poliitikauuringute Keskus Praxis

Tuleb vaid pisut jälgida, kas 
jutus on piisavalt infot ja ar-
gumente. Seda saab iga kodanik 
hinnata, kui esitab kandi dee-
rijale mõned küsimused. Eks ta 
siis kuuleb, kas vastuseks tuleb 
ümmargust tühijuttu või on 
plaanidel ja lubadustel ka tõe-
põhi all. Hinnata tuleb ka ausat 
ülestunnistust, kui asjad on 
keerulised ja head lahendust 
pole varnast võtta. Valimiste ja 
valitsemise tegelik eesmärk 
ongi ju koos neid lahendusi 
otsida. 

Kuidas meie vallal praegu 
läheb? 

Kui kandidaat hakkab: kiit-
ma kõike kena, mida tema koos 
oma erakonnaga on seni saavu-
tanud või laitma kõike seda, 
mida praegu valitsev seltskond 
on untsu keeranud, jäägu küsija 
rahulikuks ning uurigu hoopis 
konkreetselt kulude ja tulude 
kohta ehk kust meie raha tuleb 
ja kuhu ta läheb. Kas meil on 
piisavalt varu, et vajalikud iga-
päevased kulutused ära katta? 
Kui on edaspidi vaja kärpeid 
teha, siis mille arvelt kandidaat 
tahab kokku hoida? Kas on see 
koolitoit, mõni ehitatav objekt, 
teede korrashoid või mõne 
kultuuritöötaja koondamine? 

Muidugi mõista on ka valijal 
oma eelistused ning vastuse 
järgi saadki aru, kas kandidaadi 
ettepanekud sinu valikutega 
kattuvad. Uskuda ei maksa 
neid, kes igas asjas on valmis 
raha juurde lubama. 

Kuigi majandusel läheb pisi-
tasa paremini, pole äkilist sisse-
tulekute suurenemist mõtet 
loota. Kohalikud ettevõtted an-
navad küll kohapeal tööd, aga 
nende maksud lähevad ju ikka 
ühisesse katlasse. Sellise tulu 
peale vallavalitsejad panuseid 
teha ei saa. 

Mil moel on plaanitud 
sissetulekute pool? Kas peamine 
lootus on sellel, et valda voolab 
kuskilt juurde elanikke? Või kui 
maksurahast ei piisa, kas 
õnnestub riigilt rääkida välja 
suurem summa tasandusfondist 
ehk keskvalitsuse antavast 
rahast? Milline on strateegia, 
kui rahandusministeeriumiga 
peetakse kõnelusi järgmiste 
aastate eelarve suhtes? Kas ko-
ha peal on peetud nõu ja pan-
dud valmis korralikud arvu tu-
sed? Milline on varu plaan, kui 
loodetud summat ei saada ning 
tuleb siiski ise toime tulla? 

Mis meist edasi saab?  Kas 
jääme üksi või liitume?

Tuleviku suhtes on peamine 
teema see-mida-ei-tahagi-
enam-nimetada ehk haldus-
reform. Ka siin on abiks, kui 
emotsioonid ja kirumine maha 
jätta ning proovida kandi daa-
diga juttu teha konkreetsetest 
lahendustest. 

Rahvaloenduse tegijad too-
vad järjest päevavalgele arve, 
mis tõendavad olukorda, mida 

kõik juba omal nahal tunnevad. 
Mida kaugemal tõmbekeskus-
test, seda vähemaks jääb vallas 
inimesi, seda rohkem tuleb 
sõita töö pärast, seda kaugemale 
jäävad koolid. Seetõttu peavad 
omavalitsused üksteisega para-
tamatult koostööd tegema, kas 
siis liitutakse või mitte. Pole just 
hea märk, kui mõni kandidaat 
tahab ainult oma jõududega 
hakkama saada ning peab teisi 
omavalitsusi vaid konku renti-
deks. 

See, et valdu pole liidetud, 
ei tähenda, et nad ei võiks oma 
ülesandeid koos lahendada 
juba praegu. Igal juhul on vaja 
panna seljad kokku, et ära teha 
midagi suuremat, millest oleks 
kasu tervele piirkonnale. See-
tõttu päri kandidaadilt, milline 
on tema arvates parim viis naab-
ritega ühist asja ajada – kas lii-
tumine, teenuste koos pakku-
mine või näiteks ühised inves-
teeringud.

Mismoodi me suudame 
areneda? 

Just praegu pannakse kokku 
plaane, mida teha Euroopa 
Liidu tõukefondide rahaga. 
Nende taotlemine algab juba 
järgmisel, 2014. aastal. Näiteks 
kohalike teenuste korralduse 
arendamiseks on hetkel kavan-
datud 138 miljonit eurot. Kui 
mõni kandidaat annab välja 
kindla veksli, et just tema era-
kond või valimisliit toob kodu-
kohta suure rahakoti, et korras-
tada koolid, maksta igale põllu-
pidajale toetusi või ehitada ome-
tigi valmis üks kultuuripalee, 
siis seda juttu uskuda ei maksa. 
Kindlasti tuleb selle raha kasuta-
mise suhtes kõva konkurents. 

Tunne ära lubadused, mis 
on üleliia ambitsioonikad. Esi-
teks pole tegu mingi vaba reser-
viga, millest saaks katta kõik 
tegemata asjad. Kuna kogu 
euroraha moodustab umbes 
15% riigieelarvest, siis seda 
tuleb kulutada ja investeerida 
targalt ja nii üle kogu riigi. 

Mida väiksem on oma va-
litsus, seda keerulisem on leida 
projektis vajalikku omafinant-
seeringut ning seda hoolikamalt 
on vaja valida, mille jaoks seda 
kasutada. Parimal juhul leitakse 
ühine vajadus ning kulutatakse 
struktuurifondide raha selleks, 
et saada pigem üks, aga see-
eest kogu piirkonnale kasutoov 
asi. Seega võib just eurorahast 
saada ka kohalike omavalitsuste 
koostöö käivitaja. 

Seega pole valimis program-
mist mõtet otsida nimekirja 
objektidest, mida ELi rahaga 
ehitama hakatakse. Küsi hoopis, 
mis eesmärgil on raha kõige roh-
kem vaja ja kas on kaalutud 
mõju, mida investeering peaks 
kaasa tooma. 

Võrdle ennast teistega
Hea tööriist oma koduvalla 

võimaluste hindamiseks ning 
naaberomavalitsustega võrdle-
miseks on veebileht www.kodu-
pilt.ee. Seal saab võrrelda oma 
vallas olevaid teenuseid teiste 
omavalitsuste omadega. Saab 
näiteks vaadata, kui palju tuleb 
oma kodukoha lähedal maksta 
eaka sugulase hooldekodu koha-
tasu ning mis on hind pisut kau-
ge mal, naabervallas. Omakandi 
võimuesindajalt maksab siis 
küsida, millest võivad olla eri-
nevused tingitud – miks on 
meie lasteaedades rohkem lapsi 
ühe kasvataja kohta, miks on 
meie valla maksutulu elaniku 
kohta hulga madalam kui naab-
rite juures keskmiselt.

Valimiste eel esita küsimusi

 Uue põrandakatte 
saanud Kostivere noorte-
keskuse saalis võib tegeleda 
showtantsuga või korral-
dada noorte seas populaar-
seid tantsuõhtuid.
Kristjan Terase
kristjan@harjuelu.ee

Kostivere aleviku kaltamaja juu-
res asuval noortekeskusel, amet-
liku nimega Kostivere Noortekal, 
täitub tänavu viies tegevusaasta. 
Maja juhataja Anneli Birkholtz 
kavatseb seda sündmust tähis-
tada erinevate õpitubade korral-
damisega ning suure tantsu-
võistlusega, mille finaal toimub 
14. detsembril.

Kuid tööstushõnguga hoo-
nes pakutakse noortele tegevust 
ka muul ajal. Eriti suurt hea-
meelt tuntakse äsja värske ilme 
saanud saali üle. Töö käigus 
betoonpõrand tasandati ning 
kaeti linoleumiga. Birkholtzi sõ-
nul saadi 10% remondi töödeks 
kulunud rahast Eesti Avatud 
Noortekeskuse Ühenduse pro-
jektist, ülejäänu eest tasus Jõe-
lähtme vald.

Lisaks värviti ruumi seinad 
üle ning paigaldati efektne val-
gus lahendus – laes keerleb dis-
kovalgusti ja seintel vilguvad 
värvilised valgustorud.

Kuuldavasti on diskoõhtud 
noorte seas väga populaarsed. 
“6. septembril oli kooli alguse 
disko ja muusikat mängisid 
kohalikud poisid,” ütleb noor te-
keskuse juht, kelle sõnul osa-
lesid üritusel nii esimese kui ka 
üheksanda klassi õpilased.

Palju tegevusi
Kui alumisel korrusel asuvas 

saalis tantsitakse, tehakse teatrit 
ja vaadatakse filme, siis veelgi 

rohkem tegevust jagub hoone 
ülemisele korrusele. “Alles sep-
tembris avasid lapsed üheks 
päevaks sügispuhveti, kus pa-
kuti sümboolse hinna eest ise 
küpsetatud muffineid ja pann-
kooke,” ütleb Birkholtz.

Noortekeskuse majarahva 
üllatuseks ja suureks rõõmuks 
külastasid ajutist kohvikut ka 
uued õpetajad, kes alles tänavu 
asusid Kostivere Põhikoolis 
tööle. Keskuse tööga seotud 
Jõelähtme valla haldur Marko 
Raudlam leiab et noortekeskus 
aitab liita Kostivere kogukonda. 

“Kui varem võis juhtuda, et 
meie maja ja kooli või kul tuu ri-
mõisa üritus sattus ühele ajale, 
siis nüüd käime omavahel tihe-
dalt läbi ja püüame selliseid 
olukordi vältida,” lisab ta.

Pidevas arengus
Hetkel peab noortekeskus 

suuremate ürituste tarbeks 
laenama helitehnikat Kostivere 
kultuurimõisast. Samas on 
Anneli Birkholtzil kindel plaan 
saada mõne projekti raames 
noor tele päris oma heli või-
mendus. Üks eesmärke on DJ-

koolituste läbiviimine, mille 
vastu on noored suurt huvi välja 
näidanud.

Lisaks kultuurimõisale teeb 
noortekeskus tihedat koostööd 
Kostivere põhikooliga, kus toi-
mu vad õmblemise õpitoad. 
“Detsembris toimuva võistluse 
“Kas tantsime 2013?” eel saavad 
noored kultuurimõisa juhen-
daja abiga õmmelda omale 
esinemiskostüümid,” selgitab 
Birkholtz, kelle sõnul on üks 
ürituse eesmärke taaskasutus-
võimaluste tutvustamine noor-
tele.

Noortekeskuses saab 
tantsida ja õppida

Efektvalgustitega ruumis saab korraldada kohalike noorte seas populaarseid diskoõhtuid. Päeval treenivad noortekeskuse renoveeritud saalis 
Kostivere ergutusgrupi tantsutüdrukud.  2x Kristjan Terase

Tänavu viiendat sünnipäeva tähistavale keskusele on iseloomuliku näo andnud kohalikud noored ise. Pildil 
on Kostivere noortekeskuse juhataja Anneli Birkholtz.
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Andrus Umboja
Jõelähtme vallavanem aastastel 2006-
2007, ning 2009-2013. 
„Tegus ja hooliv vald ka järgmisel 
neljal aastal. Huviringi ja spordi tege -
vuse toetus igale lapsele.  Rohkem 
kõnni- ja rattateid koduvalda“

Riimas Ukanis
Ettevõtja, volikogu liige aastast 2005.  
„Kostiveresse ja kogu Jõelähtme valda 
rohkem sportimisvõimalusi. Stabiilsus 
ja arukus valla juhtimisel.“

Terje Lindau-Kuum
Restoran Ruhe juhataja, Neeme Naiste 
Rannavalve Selts ja Neeme Tennise -
akadeemia liige. 
 „Ühised tegemised  liidavad kogu -
konda. Vald atraktiivseks turismi -
piirkonnaks.“

Toomas Laanejõe
Eraettevõtte osakonna juhataja, 
volikogu liige 2010-2013, sellest 2011-
2013 volikogu esimees. 
„Panustame kõnni- ja rattateedesse, 
mängu- ja spordiväljakute rajamisse.“. 

Jüri Paavel
Jõelähtme Spordiklubi juhataja, voli -
kogu liige alates 1999. 
„Hea haridus, sportlik eluviis ja 
liikumisharrastuse kättesaadavus.“

Ester Sassi
Kostivere perearst, volikogu liige 
aastast 2003
„ Seisan perearstiteenuse kätte -
saadavuse ja kvaliteedi jätkuva tõusu 
eest Jõelähtme vallas!“

Mati Pärnamägi
Volikogu liige aastast  2009, MTÜ Iru 
Ämma Klubi juhatuse liige.
„Otstarbekas valla eelarvevahendite 
kasutamine ning läbimõeldud 
piirkondade arendamine!“

Leili Värte
Loo kooli õpetaja
“Toetan valla juhtimises kujunenud 
stabiilsust. Õpetajana töötades toetan 
laste loovat arengut ja nüüdisaegset 
keskkonda.”

Andrus Sepp
Kauaaegne Loo kooli hoolekogu liige, 
Loo alevikuvanem, volikogu liige 
aastast  2009.
„Loo kooli igakülgne laienemine ja 
uus spordisaal. Loo kultuurikeskusele 
oma maja.“

Kaili Raamat
Kostivere Lasteaia direktor, Kostivere 
Kooli hoolekogu esinaine. 
„Kõigile lastele lapse keskne alus- ning  
põhiharidus ning võrdsed võimalused 
huvitegevuseks!“

Väino Haab
Volikogu liige aastast 2005, volikogu 
esimees 2008-2009, Jõelähtme Teh -
nikaspordiklubi juhatuse liige.
“Ühen dan noorte teotahte ja vanema 
põlvkonna kogemused ning muu -
dame järgnevad neli aastat tegusaks.”

Ewa Metsis
Loo lasteaia hoolekogu esimees 
aastatel 2005-2009  ja hoolekogu liige 
alates 2011, Loo Keskkooli hoolekogu 
esimees alates 2010. 
„Parim haridus lastele kodukohast!“

Marko Raudlam
Volikogu liige aastast 2009, Kostivere 
aleviku eestseisuse liige, Jõelähtme 
Valla Naabrivalvesektorite ja Kostivere 
Naabrivalvesektori vanem. 
„Seisan hea kaugkütte uute ja sääst -
like lahenduste ning turvakaamerate 
võrgustiku laiendamise eest“

Taimi Saarma
Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik, 
vallavanem 1985-2005.
„Lastele on vaja tugevat kodu- ja 
kogukonnatunnet. Toetan 
külakeskuste  ja kergliikumisteede 
võrgustiku väljaarendamist.“

Priit Põldma
Jõelähtme valla arendusnõunik, 
abivallavanem aastatel 2009-2013
„Iga alevik, iga küla, iga elanik- kõik on 
valla jaoks ühtviisi tähtsad. 
Koostöövaim ja eluterve suhtumine 
viivad valla elu edasi!“

Henri Hein
Pealehakkamist täis EBS tudeng 
Kostiverest. 
“Tihedam bussigraafi k ja paremad 
sportimistingimused Jõelähtmes!”

Mailiis Kaljula
Jurist, Jõelähtme valla põliselanik. 
„Muudame Rebala muinsuskaitseala 
elu pidurdajast elu eestvedajaks. 
Toetame kultuuri, inimene ei ela 
üksnes leivast.“

Aavo Mooste
OÜ Haljava Loomakasvatus juht. 
"Rohkem kergliiklusteid. Kindlasti 
rattatee Raasiku ja Kostivere vahele."

Marje Laimets
OÜ Loo Hooldus pearaamatupidaja, 
korteriühistu juhatuse  liige, volikogu 
liige aastatel 1996-2009 
„Panustame korteriühistute või -
mekusse ja ühistesse tegemistesse!“

Aivar Treiberg
Jõelähtme valla väikeettevõtja, 
maaharija.
„Soodustame väikeettevõtluse 
arengut Jõelähtme vallas.“

Tarmo Virgebau
Väikeettevõtja metsanduse ja 
haljastuse alal.
„Teeme Haljavas külakeskuse ja mõisa 
pargi ümbruskonna teed korda!

Andrus Kuldkepp
Elukeskkonna arendaja Uus-Rebalas, 
Kostivere lasteaia hoolekogu esimees, 
uus tulija volikogus.
“Laste, meie tuleviku heaks. Elu maal 
peab säilima. Liikumine ja liiklemine 
ohutuks.”

Kalmer Kase
Igapäevatöös omanikujärelevalve, 
konsultant ja peresuhete kons tel la -
töör. 
„Korrektsus ja ausus loovad hea 
vundamendi õnnelikule pereelule ja 
edukale majandusele.”

Jüri Palts
Parasmäe külavanem alates 2010
„Tegusad ja sõbralikud külad, tagavad 
tugeva valla! Parasmäe-Kostivere 
vahele kergliiklustee.“

Tõnis Tuuder
Estanc AS Kvaliteedi- ja arendusjuht, 
MTÜ Uusküla Külaselts juhatuse liige 
“Uusküla külla korralik ühisveevärk ja 
kanalisatsioon”

Üllar Kerde
Korvpallitreener ja treenerite koolitaja 
Rebala külast 
„Panustame laste liikumiskasvatusse 
ja sporti, muudame laste kooli vahe -
ajad organiseeritumaks ja huvita va -
maks.“

Paul Himma
Kultuuritegelane ja ühistu juhatuse 
esimees Haapse külast
„Haapse küla elanikuna tahan seista nii 
meie küla kui kõigi meie valla ranna-
külade huvide eest. Märkame ääre-
 maad, hoolime ka meie muredest.”

Veljo Haavel
Iru Hooldekodu haldusjuht, Koogi 
külavanem 2007– 2010.
„Töökus, stabiilsus ja terve mõistus.“

1. Tegus ja hooliv vald ka järgmisel neljal aastal, 
et tagada jätkuvalt tasakaalukas valla areng ning 
kvaliteetne ja tõhus avalik teenus.

2. Huviringi ja sporditegevuse toetus igale 
lapsele, et tagada lastele kooliväline arendav 
tegevus, olenemata vanemate majanduslikest 
võimalustest ja lähtudes laste eelistustest.

3. Rohkem kõnni- ja rattateid koduvalda, mis 
võimaldab elanikele turvalist liiklemist ja 
sportimist ning loob seeläbi sõbralikuma 
elukeskkonna.
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Õnnitleme septembri 
sünnipäevalapsi

93 12.09 ELIN METSALA  Neeme küla
89 15.09 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik
86 13.09 MARIA MAŽAJEVA Kostivere alevik
85 17.09 NIINA PJANKOVA Loo alevik
84 04.09 HILDEGARD LEIMANN Loo alevik
84 07.09 MELAINE TIISKER Kostivere alevik
83 15.09 JAAN REIMAN  Liivamäe küla
82 18.09 RAISSA KARTOFELEVA Iru küla
81 02.09 LILLI TOMP  Koogi küla
80 11.09 VALENTINA KAHU Jõesuu küla
80 19.09 HELLE-VIOLA LIND Loo alevik
80 26.09 GALINA ZIMMERMANN Iru küla
75 18.09 VIRVE ROMANOVA Loo alevik
75 20.09 ILME RATNER  Ülgase küla
75 26.09 MEETA VILBA  Loo alevik
70 11.09 ELLE LUIK  Kostivere alevik
70 19.09 MAHTA SAHK  Ülgase küla
70 25.09 HELVE SILAJEVA Koogi küla

Jõelähtme vallas juulis, augustis 
ja septembris sündinud lapsed

Kristi ja Märt Jõesaar
poeg Uku    31.07.2013

Helen Veide ja  Andres Boklan
tütar Heleri     08.08.2013

Elen ja Marek Orav
pojad Kaarel ja Karl   10.08.2013

Aita Mets ja Jaan Raudkivi
tütar Pihla Mari    11.08.2013

Eike Otto ja Lauri Betlem
poeg Lukas     11.08.2013

Tiina Tiidus ja Kalev Laurits
poeg Uku    16.08.2013

Jelena Savlovskaja ja Alexander Koshlyak
tütar Uljana    18.08.2013

Kersti Sepp-Kivikangur ja Kuldar Kivikangur
tütar Emma Oliivia   18.08.2013

Kaire ja Mati Kiilu
tütar Kelly    19.08.2013

Kersti Vaht ja Mehis Viskar
tütar Rena    20.08.2013

Merilin Ero ja Kalle Lamaso
poeg Marcus    27.08.2013

Elerin Promvalds ja Kristjan Kroon
poeg Chris Patrick   28.08.2013 

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Helgi Haab 30.06.1933 – 08.08.2013
Eevi Rannala 06.07.1939 – 19.08.2013
Mare Toppa 01.09.1960 – 23.08.2013

12.-13. oktoobril 2013. a. toimub

JÕELÄHTME RAHVAMAJAS

HARJUMAA TÄISKASVANUTE  
HARRASTUSTEATRITE FESTIVAL

  Kahel päeval on teil võimalus tutvuda oma 
maakonna üle kümne harrastusteatri loominguga.

Jälgige reklaami!

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 29.08.2013 vastu otsusese nr 412“ 
Loo alevik Lulli kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, 
lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus on ca 3,2 ha. 
Koos tatava detailplaneeringu eesmärk on Loo aleviku Lulli kinnistu 
sihtotstarbe muutmine ja ühe eluasemekoha rajamine.
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 29.08.2013 vastu otsuse nr 414 
“Kaberneeme küla Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koos-
tamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus 
on ca 2000 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida krundile 
üksikelamu ja abihoone, lahendada krundi tehnovarustus ning seada 
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 29.08.2013 vastu korralduse nr 508 
“Loo alevik Kase 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine”. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha. 
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks, 
sh määrata kruntide ehitusõigus ja seada keskkonnatingimused pla-
neeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritaval alal on olemas-
olevad  juurdepääsuteed ja tehnotrassid. 

Lähteseisukohtade ja eskiislahendusete avalikud arutelud
• Iru küla Põldma I kinnistu (24504:002:1341) detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 08.10.2013 kell 15.00.
• Loo alevik Tondikivi kinnistu (24504:003:0247) ja lähiala detail pla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 10.10.2013 kell 15.00.
• Loo alevik Lõhe ja Küünisaare kinnistute (24504:002:0354; 
24504:002:0355) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme 
vallamajas 15.10.2013 kell 15.00.
Detailplaneeringute avalike väljapanekute ja avalike arutelude 
tulemused.
• Liivamäe küla Suurekivi II, Suurekivi VI ja Uue-Suurekivi III kin-
nistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.07.2013 kuni 
22.07.2013 Jõelähtme vallamajas. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks 
ettepanek planeeringulahenduse täiendamiseks perspektiivsete 
trasside osas. Avaliku arutelu ajaks 05.09.2013 oli joonist vastavalt 
ettepanekule täien datud. Vastuväiteid detailplaneeringu lahen du-
sele ei olnud.
• Kaberneeme küla Hindu 5 kinnistu detailplaneeringu avalik välja-
panek toimus 08.07.2013 kuni 05.08.2013 Jõelähtme vallamajas. 
Ava liku väljapaneku ajal esitati kolme isiku poolt ettepanekuid, mis 
puudutasid tehnovõrkude lahendust alal ning hoonestusalade paik-
nemist planeeritud kruntidel. Esitatud ettepanekutega arvestati. 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 17.09.2013. Avaliku välja-
 paneku ja arutelu tulemuste alusel viiakse planeeringusse sisse
parandused ja täiendused, mis ei muuda planeeringu põhi-
lahendust. 

Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsuse ga
nr 413 Rebala küla Jäätmekeskuse kinnistu ja lähiala detail pla nee-
ringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsusega 
nr 415 Rammu küla Olmi kinnistu detailplaneeringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsusega 
nr 416 Rammu küla Kaarli 2 kinnistu detailplaneeringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsusega 
nr 417 Kallavere küla Montov 12 ja Montov 19 kinnistute detailpla-
neeringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsusega 
nr 418 Parasmäe küla Nurga talu kinnistu ja lähiala detail planee-
ringu.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 29.08.2013 otsusega 
nr 419 Manniva küla Sootalu 5 maaüksuse detailplaneeringu.

TREENINGUD JÕELÄHTME VALLAS 2013/2014
Kundalini jooga: T ja N kell 18.30 Loo Spordihoones. Treener Pille Zupping.

Aeroobika treeningud: 
Üldaeroobika: E kell 19.00, treener Veronika
Ringtreening: T kell 19.00  ja N kell 19.15 Loo Kultuurikeskuses, treener Jelena Kobjakova
Body balance: K kell 19.00 Loo Kultuurikeskuses, treener Jelena Kobjakova
Stepaeroobika või rasvapõletus: T kell 19.00 Kostivere Kooli spordisaal, treener Kadi Truuleht
Zumba: N kell 19.00 Kostivere Kooli spordisaal, treener Ene Ottokar
Shaping: N kell 20.00 Neeme Rahvamajas, treener Sirje Põllu
Vesiaeroobika: E ja K kell 19.00 Loo ujula, treener Triin Lindau

Tantsutreeningud:
Naisrahvatantsurühm Loolill: E ja K kell 19.00 Loo Keskkooli aula, treener Erika Põlendik
Jõelähtme Noorte Segarahvatantsurühm: T ja N (üle nädala) kell 19.00 Kostivere Kultuurimõis, 
treener Mirjam Sirkas
Kõhutants: T kell 19.15 Kaberneeme vana koolimaja, treener Katre Diinabel
                        N kell 18.00 Loo Kultuurikeskuses, treener Iris

Laste tantsutreeningud:
1. klasside rahvatantsurühm: T 6. tund ja R 5. tund Loo Keskkooli aula, treener Mirjam Sirkas
2.-3. kl rahvatantsurühm: T 7. tund ja R 6. tund Loo Keskkooli aula, treener Mirjam Sirkas
2. klassi rahvatantsurühm: T ja R kell 12.15 Kostivere Kultuurimõis, treener Irina Pärila
Active Studio tantsuring: R kell 15.00 Loo Keskkooli aula, treener  Robert Veskus
Showtants: aeg täpsustub, Kostivere Noortekeskus, treener Tiiu Kass
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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.

OST
• Vanatehnika huviline ostab 
sääreväristaja või selle jäänu-
sed. 510 2349

MÜÜK
• Liuguksed ja riidekapid. Abi 
kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. 
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• 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
• Müüa komposteeritud hobu-
se sõnnikut, asukoht Jõe läht-
me vald. Hind kokkuleppel. 
Tel. 504 7247
• Müüa loomasõnnikut 7 t – 
140 eur, 15 t – 210 eur, mul da 
15 t – 125 eur, killustikku, 
kruusa ja liiva. Tel. 5697 1079, 
taluaed@hot.ee
• Müüa lõhutud küttepuud 
kohaletoomisega: lepp 
36 eur/rm, must lepp 40 eur/
rm, kask 44 eur/rm, haab 
36 eur/rm, metsakuiv okaspuu 
36 eur/rm. Tel 509 9598.
• Müüa 2 m pikkune, oksa-
vaba mustalepp küttepuuks. 
Küsi 5696 6907
• Müüa soodsa hinnaga frees-
asfalti. Transpordivõimalus. 
Tel: 5381 8801.
• Siberi lehisest kvaliteetsed 
terrassi-ja voodrilauad, aiali-
pid ja eritellimustööd, sh ka 
kuusk ja mänd. Tel. 5919 2469 
www.wellmax.ee

TEENUS
• Kiviaedade ehitus. 
Tel. 510 1902; http://kiviaia-
meister.blogspot.com/
• 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
• Ohtlike puude langetamine. 
Kruntide puhastamine võsast 
ja puidujääkidest. Raietööd. 
Küttepuude müük. 
Tel. 525 0893, 5626 0344; 
e-mail: info@vahergrupp.ee; 
www.raietööd.ee 
• 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
• OÜ Viher pakub raamatu-
pidamisteenust. Aitab kirju-
tada äriplaane, toetuste 
taotlusi, jne. Info tel 529 2181 
või 5557 0798, www.viher.ee,  
info@viher.ee
• 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

TÖÖ
• AS Harjumaa Liinid pakub 
tööd bussijuhtidele Kostivere-
Loo liinide teenindamisel. 
Info tel 627 2713, 5558 0667.

Kostivere Kool võtab tööle

KORISTAJA

Informatsioon telefonil 6081580 
või 

e-post: kool@kostivere.edu.ee

Uut töötajat otsib Metos AS, rahvusvahelise METOS kontserni tütarettevõte. 
Suurköögiseadmeid on kontsern valmistanud juba aastast 1922. Metos AS 
klientide hulka kuuluvad hotellide ja restoranide suurköögid, ettevõtete sööklad ja 
köögid, õppeasutuste ja lasteaedade, armee ja haiglate köögid ning laevaköögid. 
Ettevõtte tehas, müügi- ja hooldusosakond asuvad Lool. Hooldusosakonnas 
töötab hetkel 15 töötajat. Vaata lisaks: www.metos.com

Soovime Tallinnasse leida

SUURKÖÖGISEADMETE 
HOOLDUSMEISTRIT

Hooldusmeistri põhiliseks tööülesandeks on suurköögiseadmete, nagu näiteks külm-
seadmed, kuumseadmed ja gaasiseadmed, hooldus ja remont. 

Ootame Sind oma meeskonda, kui:
• Sul on tehniline taip ja tunned huvi tehnika vastu;
• oled õppinud elektrikuks ja/või külmaseadmete mehhaanikuks või Sul on
         eelnev töökogemus sellel alal;
• valdad väga heal tasemel eesti keelt, suhtlustasandil vene keelt;
• kasuks tuleb inglise ja/või soome keele oskus;
• hindad ausust, täpsust ja Sul on kõrge pingetaluvus.

Omalt poolt pakume: 
• kaasaegseid töövahendeid ja tööautot;
• oskustele ja tulemustele vastavat töötasu.

Kui tundsid, et tegemist on just Sulle sobiva tööpakkumisega ja soovid kandideerida, 
siis palume saata oma CV aadressile aarne.reinas@metos.com märgusõnaga 
“Suurköögiseadmete hooldusmeister”. 
Lisainfo e-maili või telefoni +372 650 0710 teel. 

A-idamet OÜ

VANAMETALLI KOKKUOST
HEA UUDIS – me avasime Teie jaoks 

maja kõrval vanametalli vastuvõtu punkti, 
aadressil VANA-NARVA MNT 8A.

Aitame Teid hoovi puhastamisel vanarauast.

Tulge meie juurde esmaspäevast reedeni 
kella 9-st hommikul kuni kella 18-ni õhtul.

Vajadusel tuleme ise Teie juurde. Helistage meile 
numbril 5550 2004.

KAMPAANIA! Kuni 31. oktoobrini transport 
kuni 10 km ainult 5 eurot.


