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Register aasta lõpuks korda ja 
tulumaksueurod koduvalda

Jõulutoetuse 
maksmise kord

Teehooldus talvel

Kuidas arvestatakse 
maamaksu 

Suusavarustus 
koolilastele

Selgus Rikandi 
preemia laureaat

Ruu küla tegusad 
inimesed

 Head Jõelähtme valla 
elanikud, aasta lõpp hak-
kab taas kätte jõudma ning 
viimane aeg on taas teha 
juttu rahvastikuregistri 
järgsest elukohast. 

Miks see nii oluline on, tuleneb 
Eesti Vabariigi seadusandlusest, 
mille kohaselt on omavalit sus-
tele tulumaksuraha eraldamise 
aluseks tema elanike rahvas-
tikuregistri järgne elukoht sei-
suga 31. detsember. Lihtsamalt 
öeldes – kõikide nende inimeste 
töötasudest laekub tulumaks 
koduvalda, kes seisuga 31. det-
sember on meie registris. Jooks-
va aasta sees registreerimised 
kiiret mõju ei avalda, uus ar-
vestus tehakse alles tuleva aasta 
31. detsembril.

Jõelähtme valla rahvaarv on 

läbi aastate olnud kerges posi-
tiivses tõusus. Vahemikus 2003 
kuni 2013 kasvas meie valla 
elanike arv 5286-lt inimeselt 
6169ni ehk 883 inimese võrra. 
Seisuga 22. november 2013 on 
meil registrijärgseid elanikke 
6063 ehk 108 inimese võrra 
vähem kui selle aasta 1. jaanuari 
seisuga. Registrijärgsete elanike 
arv läks kiiresse langusesse käes-
oleva aasta esimestel kuudel 
ning minu hinnangul on olnud 
tegemist mõjuga, mis tulenes 
Tallinna linna tasuta ühis-
transpordi kehtestamisest. Sel-
ge on see, et Tallinna tasuta 
ühistransport on paljudele 
meie valla elanikele oluliseks 
soodustuseks, ning Tallinna lin-
na poolt sellise soodustuse 
sisseviimise üheks oluliseks 
põhjuseks oli oma registri-
järgsete elanike arvu suuren-
damine. Kõik need meie valla 

inimesed, kes on selle aasta 
sees oma elukoha Tallinnasse 
registreerinud, saavad aga selle 
aasta kestel teha põhimõttelise 
valiku – kas tuua oma mak-
suraha endiselt Jõelähtme val-
da, mille arvelt on võimalik 
meie elukeskkonda arendada 
ning üleval pidada haridus- ja 
kultuuriasutusi või siis viia oma 
maksuraha uuest aastast Tal-
linna linnale. 

Jõelähtme ja Tallinna registri 
vahel liikuvate inimeste jaoks 
on kaalukausil palju soodustusi. 
Teatavasti hakkas 2013. aastal 
kehtima uus maamaksu arves-
tamise kord, mille kohaselt keh-
tib kodualusele maamaksule 
vabastus (tiheasutusega aladel 
1500 m2 ning hajaasustusega 
aladel 2ha ulatuses). Kodualuse 
maamaksu vabastuse saamise 
eelduseks on registrijärgne 
aadress 31. detsembri seisuga. 

Samas Tallinna tasuta ühis-
transpordiga sõitmise puhul 
sellist eeldust ei rakendata. 
Seega kõigil neil, kes on ennast 
ümber registreerinud tasuta 
bussisõidu tõttu Jõelähtmest 
Tallinnasse, on kas otseselt ka-
sulik (et saada kodualuse maa-
maksu vabastust) ennast re-
gistreerida tagasi aasta lõpus 
Jõelähtme valda või siis kodu-
valla arengu huvidest lähtuvalt 
moraalne kohustus ja praktiline 
huvi seda teha. Öeldakse, et veri 
on paksem kui vesi, näidakem 
siis seda ka oma tegudega. Ja 
kõigil neil, kellel on jätkuvalt 
kasulik Tallinna tasuta ühis-
transporti kasutada, on või-
malik seda teha juba näiteks 
alates 2. jaanuarist oma elu-
kohta Tallinnasse tagasi regis-
treerides.

Loe edasi lk 2.

Volikogu töömailt

Loo kooli jalgpallurid  
Eesti kolmandad

Rahvastikuregistri sissekanne 
loob tingimused paremate 
teenuste osutamiseks.

Jõulud suurperedes

Ametlikud teated
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Samasisulise üleskutse teen siin-
kohal ka kõigile neile Jõelähtme 
vallas elavatele inimestele, kes 
mõnel muul põhjusel ei ole 
oma elukohta seni meie valda 
registreerinud. Tahame ju kõik, 
et meie teed oleks korras, tä-
navad valgustatud, et meil oleks 

piisavalt lasteaiakohti ning 
kooliharidust pakutaks edasi 
vähemalt samas mahus. Selle 
kõige hoidmiseks on vaja va-
hendeid, millest põhiosa moo-
dustab eelarves tulumaks. 
Vastavalt tulumaksuseadusele 
kantakse 2014. aastal iga elaniku 
brutotulust 11,6 % registri-
järgsele omavalitsusele. 2013. 
aastal laekub Jõelähtme vallale 
tulumaksu arvelt ca 4,4 miljonit 
eurot, mis teeb iga elaniku 
kohta keskmiselt 710 eurot 
aastas. Sama tulu jagunemine 
hõivatud isikute vahel näitab, et 
keskmiselt laekub ühe töötava 
elaniku kohta kuus ca 1330 eu-
rot maksuraha. Seega iga puu-
dujääv elanik tähendab maksu-
raha vähenemist ning lisanduv 
elanik maksuraha kasvu.

Meie vallas on viimastel 
aastatel välja kujunenud tra-
ditsioon teha aastalõpu elukoha 
registreerimise kampaaniat. 

Eelmisel aastal tegime algust 
registribussiga, mille kohaselt 
tuleb vallavalitsus elanikele 
lähemale ning ka sel aastal on 
võimalik detsembrikuus re-
gistribussis oma elukohta 
määratleda. Oleme graafiku-
järgselt kohal Loo ja Kostivere 
alevikes ning seekord tuleme 
väiksematesse kohtadesse eel-
registreerimise peale, selleks 
tuleks endast vallavalitsusele 
teada anda ning leppida kokku 
registriametnikuga kohtumise 
aeg ja koht. Nagu ikka, on kõi-
gile elukoha registreerijatele 
ette nähtud meened, milleks 
traditsiooniliselt valik Loo ujula 
kümne korra pääsme või valla 
kruusi vahel. Seekord oleme 
aga võtnud plaani loosida 2013. 
aasta jooksul meie valda oma 
elukoha registreerunute vahel 
välja elamumaa krundi Kos-
tivere alevikus Pumbajaama 
tee 5 väärtusega 14 000 eurot 

(loosimisel saavad osaleda täis-
ealised elanikud). Teeme seda 
selleks, et elanikel, kes tegelikult 
meie vallas elavad ja seni eri-
nevatel põhjustel ei ole valla 
registris, tekitada huvi see väike 
liigutus ära teha, ning  pakkuda 
Tallinna linnale konkurentsi 
elanike ülemeelitamisel.

Head Jõelähtme valla elani-
kud, tahan tänada kõiki ca 6000 
elanikku, kes on ennast meie 
valla registrisse kirja pannud 
ning üles kutsuda kõiki teisi, 
kes seda seni mingil põhjusel 
veel teinud ei ole, seda kindlasti 
tegema. Teie otsustest sõltub, 
kas meie valla eelarve järgmisel 
aastal kasvab või kahaneb, kas 
saame jätkata meie elukor ral-
dust parandavate investeerin-
gutega või elame peost suhu ja 
vaatame, kuidas pelgalt ots 
otsaga kokku tulla. Hea valla-
kodanik, anna oma panus meie 
valla arengusse!

Register aasta lõpuks korda ja 
tulumaksueurod koduvalda

Andrus Umboja,
vallavanem

Valimised on möödas ja uus 
volikogu koosseis oma tööd 
alustanud. Peetud on juba kaks 
esimest istungit, moodustatud 
on koalitsioon, kus partneriteks 
endiselt Reformierakond, SDE 
ja IRL. Ametisse on valitud voli-
kogu esimees, volikogu komis-
jonide esimehed ja komisjonide 
liikmed ning vallavanem koos 
vallavalitsuse liikmetega. Esi-
mesel istungil oli päevakord 
ette määratud – valiti ainult voli-
kogu esimees, aseesimees ning 
kuulati ära vallavalitsuse tagasi-
astumispalve. Teisel istungil 
valitakse ära ja määratakse 
ametisse kõik ülejäänud vali ta-
vad ja määratavad ametimehed. 
Arvestades, et kõik isiku vali mi-
sed peavad volikogus toimuma 
salajaselt ehk siis valimissedelite 
ja -kastiga, kestis teine istung 
koos hääletamisvaheaegadega 
ligi viis tundi. Kuigi Riigikogu 
öiste maratonistungitega võr-
reldes oli meie pingutus tagasi-
hoidlik, läks nii mõnelgi kõht 
tühjaks ning ei jäänud üle 
muud, kui Koogi poest pirukat 
ja kooki tooma minna. Nüüd 
on aga kõik ettevalmistavad 
tööd tehtud ja vallavalitsus ning 
volikogu saavad oma igapäevast 
tööd taas rutiinses rütmis jät-
kata. Üht-teist on volikogus ka 
muutunud: näiteks on volikogus 
4 uut liiget, kes varem Jõelähtme 
valla volikokku kuulunud pole: 
Veljo Haavel, Allar Veelmaa, 
Arno Kannike ja Terje Lindau-
Kuum. Viimased kaks küll asen-
dusliikmetena. Volikokku oli 
värskendust kahtlemata vaja ja 
ligikaudu veerandi volikogu 
liikmete vahetumine on igati 
tervitatav.

Volikogu juurde moodus-
tasime traditsiooniliselt neli 

komisjoni, kuid pikkade “lohi-
sevate” nimede asemel said nad 
nüüd endale oluliselt lühemad 
nimed. Pooled komisjonidest 
said endale ka uued juhid. 
Revisjonikomisjoni juhtimist 
jätkab Ljudmilla Kaska, Kesk-
konnakomisjoni etteotsa valiti 
Andrus Sepp nagu see oli ka 
möödunud neljal aastal. Muu-
tused olid aga Arengukomisjoni 
osas, mida valiti juhtima Väino 
Haab ja Hariduskomisjoni osas, 
mida nüüd juhib Sirje Põllu. 

Tahaksin tänada kõiki voli-
kogukaaslasi usalduse eest, mis 
te mulle andsite, kui te mind 
tagasi volikogu esimeheks vali-
site. Ma näen, et tänase koa-
litsiooni näol on tegemist hea ja 
tugeva meeskonnaga, kellega 
on rõõm koos edasi minna. 
Kõige suuremad tänud aga oma 
valijatele, kes te mind 20. ok-
toobril tagasi volikokku valisite. 
Luban anda endast parima, et 
te ei peaks oma valikus pettuma! 
Art Kuum,
vallavolikogu esimees
email: artkuum@hotmail.com
telefon: 5017127 
skype: art.kuum

Volikogu veerg

Art Kuum,
vallavolikogu esimees

 Traditsiooniliselt maks-
takse jõulutoetust ka käes-
oleval aastal Jõelähtme 
valla elanikuks registree-
ritud pensionäridele alates 
70. eluaastast. 

Toetust saavad ka valla valitsu-
sele teada olevad puudega laste 
pered ja meie elanikeregistris 
olevad paljulapselised pered, 
kus kasvab 4 või enam last. 
Toetuse suuruseks on sel aastal 
30 eurot. Toetuse saajate elu-
koht peab hiljemalt käesoleva 
aasta 1. jaanuarist olema 
rahvastikuregistri andmetel 
Jõelähtme vald.

Jõulutoetuse kättesaamiseks 
on vaja teatada sotsiaalosakonda 
oma arvelduskonto number. 
Need, kes on varasematel aas-
tatel jõulutoetuse arveldus-
kontole saanud, ei pea oma 
numbrit teatama. Küll aga 
palub hariduse-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakond oma numbri 
teatada kõigil teistel, kelle konto 
numbrit vallavalitsusel pole või 
on see muutunud. Kindlasti 
palume oma arvelduskonto 
number teatada eakatel, kes on 
alles sel aastal endale konto 
teinud ja neil, kes on käesoleval 
aastal saanud 70-aastaseks. 

Samuti tasub arvestada 
sellega, et jõulutoetuste välja-
maksmist kassast ei toimu. 
Eakad, kellel arvelduskontot 
pole või kes ei soovi seda kasu-
tada, võivad esitada valla valit-
susele kirjaliku avalduse toetuse 
väljamaksmiseks mõne teise 
isiku arvelduskontole. Sellisel 
juhul tuleb avaldusse kindlasti 
märkida ka kontonumber kuhu 
toetust soovitakse saada ja 
konto omaniku nimi.

Hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaal osakond: tel. 605 4860 
ja 605 4880. E-post: kristiina.
valba@joelahtme.ee ja liivi.
vain@joelahtme.ee 

Jõulutoetuse saamiseks kontrolli oma kontaktandmeid

Andrus Umboja jätkab 
vallavanemana
Neljapäeval, 7. novembril toimunud volikogu istun gil 
valiti suure häälteenamusega Jõelähtme valla-
vanemaks tagasi Andrus Umboja. Jõelähtme valla-
volikogu 8. koosseisu teisel istungil viibinud kuue-
teistkümnest volinikust hääletas Andrus Umboja poolt 
koguni 14 saadikut. Vastvalitud vallavanem tänas 
volikogu usalduse eest. „Püüan igati seniseid posi-
tiivseid arenguid jätkata, järgmistel aastatel laieneb 
laste sporditegevuse toetus ka huviringides osalevatele 
lastele, jätkatakse haridusasutuste laiendamist ja täna-
päevastamist, ehitatakse ratta- ja kõnniteid ning 
nähakse ette senisest suuremat panust sotsiaal vald-
konda,” ütles Umboja.

Volikogu nimetas ametisse ka uue vallavalitsuse, 
mille koosseisu lisaks vallavanemale kuuluvad veel: 
Priit Põldma, Teet Sibrits, Riimas Ukanis, Merike 
Metstak, Aleksei Räim ja Vello Voog.

Priit Põldma

Loo aleviku seenioride klubi Pihlakobar.
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 Kodualuse maamaksu 
soodustust saavad ainult 
registrijärgsed elanikud
Triin Lindau,
maaosakonna peaspetsialist

Maamaks on riiklik maks, mis 
laekub maa asukohajärgse ko-
haliku omavalitsuse eelarvesse. 
Maamaksu arvutamisel korru-
tatakse maa maksustamishind 
maksumääraga. Maamaksu 
määr on üldjuhul 0,1-2,5 (alates 
2002. aastast) protsenti maa 
mak sus tamishinnast. Maksu-
määra kehtestab kohaliku oma-
valitsuse volikogu igaks järg-
nevaks aastaks.

1. jaanuar 2013 hakkas 
kehtima maamaksuseaduse 
muu datus, mille kohaselt vabas-
tatakse kodualune maa maa-
maksust. Maksuvabastus saab 
olema maal, millel asuvas ela-
mus on maksumaksja elukoht 
vastavalt rahvastikuregistri 
andmetele. Vabastust on või-
malik saada vaid ühe maatüki 
osas. Kohalduv maamaksu-
vabastus toimub auto maat-
selt.

Maksuvabastuse eeldused 
on alljärgnevad:

• Maamaksu vabastuse 
saab isik, kes on füüsilisest 
isikust maksukohustuslane, 
üldjuhul on selleks maa oma-
nik. Reformimata maa puhul 
on selleks kasutaja, hoo nes-
tusõiguse puhul hoonestaja 
ning kasutusvalduse puhul 
kasutaja.

• Maamaksust vabastatava 
maa sihtotstarve peab olema 
kas elamumaa või maatulun-
dusmaa, millel on  määratud 
õuemaa kõlviku* osa.

• Maatükil asub hoone, mil-
les on maaomaniku elukoht 
vastavalt rahvastikuregistri 
andmetele. 

• Vabastust rakendatakse 
tihe asustusega alal (linnas, 
külas, alevis või alevikus) kuni 
1500 m2 ulatuses, haja asus tu-
sega alal kuni 2 hektari ula-
tuses. 

• Kaasomanikud on vabas-
tatud maamaksust vastavalt 
oma osaluse proportsioonile. 
Vastavalt maamaksuseaduse 
§ 11 loetakse ühisomanikud 
võrdseks kaasomanikega. Kor-
teriomandite maksuvabastus ei 
lähe kaasomandi alla, vaid 
arvestatakse vastavalt üldise 
maksusoodustuse tingimuste 
alusel.

• Vabastus kehtib ka hoo-
neühistu liikmetele osamaksude 
proportsiooni osas. 

NB! Vabastuse saamiseks on 
vajalik, et kõik nõutud tingi-
mused oleksid täidetud. 

Kuigi tingimuste täitmisel 
on määravaks järgmise aasta 
esimese päeva seis, palume 
oma andmeid kontrollida vara-
kult, et ei tuleks üllatusi. Eriti 
tähelepanelikud peaksid olema 
maatulundusmaal eluaset oma-
vad kodanikud.

*Õuemaa kõlvikuline osa 
tähendab, et maaüksuse mõõ-
dis tamisel on ära määratletud 
õue ala (hoonete alune maa), 
mis on ka katastrikaardil.

Küsimuste korral pöörduda 
Jõelähtme Vallavalitsuse maa-
osakonna peaspetsialist Triin 
Lindau poole tel nr 605 4853 või 
e-mail triin.lindau@joelaht me.
ee

Hea teada: maamaksust 
vabastamise tingimused

 Taas muutuvad päevad 
lühemaks ja pime, lumine 
ning külm talveaeg on 
tulemas.
Indrek Mäeküngas,
kommunaalnõunik

 Valla teedel teeb talihooldetöid 
Teehoolduse Grupp OÜ, kes 
omab pikaajalist talviste tee-
hooldetööde kogemust ja vaja-
likku tehnikat tulemaks toime 
lumetõrjetöödega valla teedel.

Möödunud talve kogemus 
näitas, et ettevõte sai oma üles-
annetega hakkama. 

Valla ja ettevõtte vahel sõl-
mitud lepingu objektiks on Jõe-
lähtme vallas asuvate teede ja 
tänavate talviste teehool dus-
tööde ning heakorratööde teos-
tamine ajavahemikul 01.10.2011 
–15.04.2015.

Ettevõte pakub ööpäeva-
ringset kliendi- ja dispetšer tee-
nistust telefonil 621 7740 ja 
e-aadressil info@teho.ee.

Valla esindaja lepingu täit-
misel on kommunaalnõunik 
Indrek Mäeküngas, 605 4868 ja 
505 2086 ning e-aadress ind-
rek@joelahtme.ee.

Tavaolukorras on lepingu-
partneril teede talihoolduseks 
4 sahkmasinat ja 2 libedus-tõrje 
puisturit. Kestvate tuiskude ja 
lumesadude korral kasutatakse 
kogemustega alltöövõtjate abi, 
samuti pannakse tööle suure 
võimsusega rootor mehha nis-

mid lume teisaldamiseks tee-
maalt.

Hooldatavate teede ja täna-
vate nimekirjad on määratlenud 
Jõelähtme Vallavalitsus, teede 
seisunditasemed tulenevad ma-
jandus- ja kommunikatsiooni-
ministri määrusest. 

Vallas asuvad teed on jao-
tatud kahte nimekirja:

• põhinimekirjas olevateks 
ning avalikus kasutuses ole-
vateks teedeks, millel tehakse 
teehooldustöid vastavalt keh-
testatud teehooldusnormidele;

• lisanimekirjas olevateks, 
millesse kuuluvad erateed. Nen-
de teede hooldust (lume lük ka-
mist) saavad kinnistute omani-
kud valla kulul tellida 6 korda 
talveperioodil, sellest rohkem 
kordade eest peavad kinnistu-
omanikud tasuma otse teehool-
dusettevõttele.

Nimekirjades ei ole riigi-
teede või valla teedega külg-
nevate talude juurdepääsuteid, 
mis viivad talumajadeni. Nende 
teede hooldushuvi ja -kohustus 
on kinnistu omanikul.

Vald soovitab kinnistu oma-
nikele ning erateede valdajatele, 
kelle talud või kinnistud piir-
nevad lisanimekirjas olevate 
teedega või kellede kinnistud 
piirnevad hooldatavate teedega, 
leida eelolevat talve arvestades 
aegsasti teenusepakkujad teede 
talihoolduseks, et vältida lühi-
keste reageerimisaegade tõttu 
ülepaisutatud teenuste hindu.

Hooldatavad teed kuuluvad 
valdavalt II seisunditaseme 
hooldusklassi. Antud seisun-
ditaseme kohaselt teostatakse 
lumetõrjet 12 tunni jooksul ala-
tes lumesaju algusest.

Sõltuvalt lumesaju inten-
siivsusest teostatakse vajadusel 
korduvat lumetõrjet.

Kui sadanud koheva lume 
paksus on alla 5 cm või lörtsikihi 
paksus alla 3 cm, siis lumetõrjet 
ei teostata. 

Reeglina teostatakse lume-
tõrjet tee kõvakatte servast ser-
vani, kuid sageli osutub see 
võimatuks parkivate autode, 
kinnistuomanike poolt tee äär-
de paigutatud kivide, puude, 
põõsaste ja okste vms. tõttu. 

Sellest tulenevalt võib lume-
rohkel talvel tee muutuda kit-
samaks kui ette nähtud, kuna 
lume väljaveo kohustus sõl mi-
tud lepinguga puudub. 

Samuti võib jääda tee üldse 
koristamata, kui parkivate sõi-
dukite või ehitiste vaheline läbi-
pääs on väiksem kolmest meet-
rist. 

Sellisel juhul jätkab tee-
hooldusmasin tööd teistel tee-
del ning pöördub koristamata 
teele tagasi enne piirkonnast 
lahkumist. 

Kõik takistused, mis segavad 
lumetõrjet teedel, fikseeritakse 
teehooldusfirma klien di tee nin-
duses, kuhu Jõelähtme valla 
elanikud võivad info saamiseks 
või edastamiseks pöörduda.

Teehooldusettevõte saab 
teostada teede puhastust ja 
libedustõrjet kvaliteetselt ning 
kiiresti vaid koostöös valla ela-
nikega. 

Seega on valla ja teehooldus-
ettevõtte soov, et kinnistu-
omanikud eemaldaksid teega 
piirnevalt alalt sinna pai gal-
datud kivid tee servast vähemalt 
1,5 m kaugusele ning kärbiksid 
samuti puude ja põõsaste oksi, 
et mehhanismid ei saaks vigas-
tada.

Valla poolset kontrolli (ja 
vajaduse korral ettekirjutusi) 
hakkab tegema korrakaitse-
ametnik.

Riigimaanteid hooldab 
Maan teeameti põhja regiooni 
tellimusel OÜ ÜLE.

Riigimaanteede maan tee-
info ööpäevaringne infonumber 
on 1510, e-posti aadress info@
teeinfo.ee.

Riigimaanteed on Tallinn-
Narva mnt, Nehatu-Loo-Lagedi 
tee, Lagedi-Kostivere tee, Maar-
du mõisa tee, Kostivere tee, 
Aruküla-Kostivere tee, Jõe-
lähtme-Kostivere tee, Maardu-
Raasiku tee, Aruvalla-Jägala tee, 
Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-
Kemba tee, Jägala-Joa tee, 
Jõelähtme tee, Kiiu-Kaber nee-
me tee, Kaberla-Kabernee me 
tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere-
Ülgase tee, Ellandvahe tee 
(2,1 km), Kiltri tee, Ruu-Ihasalu 
tee, Loovälja tee. 

Teeääred talveks korda

Muudatustest bussiliikluses
Alates 10. oktoobrist hakkas bussiliini nr J9 üks buss sõitma 
Saviranna külla. 
Avalik liin on käigus kõikidel tööpäevadel. Lõpp-peatus on
Mere tee 17 juures.
Maakonna bussiliin nr. J9 marsruudil Loo – Muuga – Maardu – 
Ülgase – Kostivere – Loo – Maardu – Ülgase – Kostivere teeb 
nüüd Maardus tervelt neli peatust: Orumetsa 15.20, Kallavere 
kauplus 15.22, Kallavere 15.26, Kütte 15.27. Kell 15.33 on buss 
Savirannas. 
Alates 20. novembrist 2013 on Harjumaa Ühistranspordikeskus 
idasuuna avalikel bussiliinidel 104A, 104C ja 152 planeerinud 
tööpäevaste sõiduplaanide muudatused.
Liin 104A:
Peatusest Balti jaam väljumine kl 21.00 muutub kl 21.15-ks. 
Peatusest Kostivere väljumine kl 21.45 muutub kl 22.00-ks.
Liin 104C:
Peatusest Balti jaam väljumine kl 22.30 muutub kl 22.45-ks.
Liin 152:
Peatusest Balti jaam väljumine kl 15.00 muutub kl 15.10-ks.
Sõiduplaan asub www.hytk.ee

Selleks, et sahkmasinad saaksid teid hooldada, tuleb sõiduteede äärest eemaldada takistused. Teeservale liiga lähedal (vähem kui 1,5 meetrit) asuv 
kivi, puu või põõsas võib hooldusmasinate mehhanisme tugevasti kahjustada. Kehtestatud nõuete täitmist kontrollib valla korrakaitseametnik, kes 
vajadusel koostab ka ettekirjutusi. Ka parkivad autod võivad muuta tee sahkmasinale läbimatuks. Sellisel juhul jätkab hooldusmasin tööd teistel 
teedel ning naaseb koristamata lõigule enne piirkonnast lahkumist.  Allar Viivik



 Talv on tulekul ja kooli-
lastel ootab õppekava täit-
mist. Mis võiks olla parem, 
kui sportida meie oma valla 
metsades selleks ette-
valmistatud suusaradadel?

Paraku aga pole see kõigil lastel 
võimalik, kuna üks suusapaar 
ja kõik sinna juurde kuuluv 
maksab päris kopsaka summa.

Lapsed kasvavad iga aastaga 
ning oma suusapaari uuen-
damine pole kõigile jõukohane.  
Seepärast käivad koolilapsed 
suusatamas Pirital tasulistel 
suusaradadel, sest seal saab 
suuski laenutada. Kuluallikas 
on ka selleks otstarbeks tellitav 
rendibuss, mis kooli eelarvesse 
suure augu tekitab.

Selleks, et ettevõtmine õn-
nes tuks, ootame kodanike 
panust sellesse. 

Kodudes üleliigseks jäänud 
korras suuski koos saabaste ja 
keppidega ootame vallamaja 
sotsiaalosakonda, et need lae-
nutuse näol abivajajateni jõuak-
sid. Oodatud on kõik suurused 
ja mudelid.

Ette tänades,
Sirje Põllu (5656 3333),

Neeme külavanem
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 Tänavu 17. korda välja 
antud Elsa Rikandi nimelise 
kultuuripreemia laureaat 
on Neeme külavanem, 
muusikapedagoog ja 
ansambel Laine laulja Sirje 
Põllu.
Tunnustus saabus Põllule ülla-
tusena. “Meie vallas on see suur 
äramainimine ja mulle väga 
meeldiv üllatus,” ütleb Neeme 
kooli ja lasteaia ning Kostivere 
lasteaia muusikaõpetaja Põllu, 
kelle sõnul kaasnevad au hin-
naga ka uued kohustused. 
“Nüüd ei jää üle muud, kui olla 
kogu aeg aktiivne ja osav tegija. 
Latt on kõrgele seatud,” lisab 
ta.

Ansamblitöö tõttu ei saanud 
tunnustuse pälvinud muusika-
pedagoog küll oktoobris toi-
munud õpetajate ja kultuuri-
töötajate vastuvõtul osaleda, 
kuid auhind anti pidulikult üle 
ühele tema õpilasele, kes on 
muuhulgas võitnud laulu ka-
russelli konkursse Harjumaal.

Muusikaõpetaja töö
Igapäevatöö kõrvalt tegeleb 

Põllu kohaliku elu edenda-
misega, olles Neeme külavanem 
ja MTÜ Neeme Naiste Ranna-
valve Seltsi asutaja ning juha-
tuse liige. “Hiljaaegu tähistasime 
oma seltsi 7. sünnipäeva. Resto-
ranis Ruhe toimus sünni päe-
vapidu, kus kogu külarahvas sai 
Pille Pürgi kehastuses vaadata 
erinevaid kuulsusi,” räägib 
Põllu.

Traditsioonilisi üritusi on 
Neemes õige mitu. Viimased 
seitse aastat on kevadeti toi-
munud kokkamine kuulsusega. 
Söögitegemisel on osalenud 
Ada Lundver, Tarmo Leina-
tamm, Vladislav Koržets, Emil 

Rutiku, Katrin Karisma ja Ivo 
Linna. Ka on Põllu seotud Iha-
salu poolsaare tipus toimuva 
suure jaanitule ja muinastulede 
öö korraldamisega. Lisaks toi-
mu vad traditsiooniliselt ühis-
laulmised, laadad, emadepäeva 

kontsert ja perepäevad. “Kord 
kvartalis anname me välja Iha-
salu poolsaare ajalehte, mida 
rahvas väga hästi ostab ning 
mille vastu tunnevad suurt huvi 
isegi väliseestlased,” lausub 
Põllu.

Neeme külavanema sõnul 
on seltsi liikmed ürituste korral-
damisel talle väga suureks abiks 
olnud. Praegu käib Põllu sageli 
esinemas ansambliga Laine. 
Kodupaigas tegeleb ta aga 
spetsiaalselt Kostivere ja Neeme 
lasteadadele loodud jõulu näi-
dendi lavastamisega.

Väärikas preemia
Elsa Rikand oli Kostivere 

kooli muusikaõpetaja, sealse 
muusikaelu edendaja ning Jõe-
lähtme laulupäevade algataja. 
Alates 1996. aastast on Jõe-
lähtme vallavalitsus andnud 
välja temanimelist kultuuri pree-
miat, mis antakse pikaajalise 
tulemusrikka tegevuse eest 
Jõelähtme valla kultuurielu 
edendamisel.

Esimese preemia vääriliseks 
tunnistati legendaarne rahva-
muusik ja pedagoog Ahto Nurk. 
Kokku on välja antud 17 pree-
miat valla väärikamatele ja sil-
mapaistvamatele kultuuri tegi-
jatele:  Ahto Nurk, Maria-Marika 
Kurvet, Leili Värte, Taimi Saar-
ma, Aare Värte, Silja Trisberg, 
Svetlana Siltšenko, Kai Müür-
sepp, Maie Jakobi, Maie Ram-
jalg, Kersti Laanejõe, Erika Põ-
lendik, Margus Kirja, Tiit Tam-
messon, Merike Kahu, Margit 
Pärtel, Sirje Põllu.

Kristjan Terase

Sirje Põllu pälvis maineka 
kultuuripreemia

KOSTIVERE 
TUNNUSTUS AUHINNAD 

“HEAD TEOD 2013”

Hea Kostivere ja Jõelähtme 
valla elanik!

Palun aita leida ja tunnustada 
tegusaid Kostivere inimesi, 
asutusi, ettevõtjaid, seltse, 

organisatsioone, kes sel aastal 
on oma tegudega eriliselt 

esiletõstmist väärt. 

Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja 
abivalmis või on see mõni tuttav, kes panustab 
igapäevaselt Kostivere aleviku heaolu nimel? 

Kas tead meie aleviku elanikku, kes on 
saavutanud väljapool Kostiveret tunnustust ja 
seeläbi annab meile põhjust tema üle uhkust 
tunda? Või soovid esile tõsta koostööpartnerit 
või toetajat, kelle panus aleviku elu paren-

damisel on kuldaväärt? Ehk oled märganud ja 
oskad hinnata Kostiveres tegutseva asutuse 

igapäevategevust!?

Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist – 
anna sellest kindlasti teada! 

Mitte üks tegu Kostivere aleviku elanike ja 
siinse elukeskonna parendamise nimel ei ole 

väike, vaid kõik need teod on HEAD TEOD!

Kõigil on võimalik esitada nominentideks: 
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või 

organisatsiooni.
2. Tegu, projekti või saavutust.

Esita kandidaat internetis aadressil 
www.kostivere.ee 

või täida paberkandjal ankeet 
Kostivere Kultuurimõisas.

Kandidaadi üles seadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/

inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või 
ettevõtte nimi;

2. Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/
saavutus/inimene/asutus/selts/organisatsioon 

või ettevõte tunnustust;
3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Nominentide esitamise tähtaeg on 
31. detsember 2013. 

Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja 
Jõelähtme valla elanikest 5-liikmeline žürii. 
Tunnustusauhindade saajad avalikustatakse 

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel 
Kostivere Kultuurimõisas, veebruaris 2013.

Lisainfo: 
Kadi Truuleht

Kostivere alevikuvanem
Tel. 52 06 600

ktruuleht@hotmail.com 

Too oma vanad suusad koolilastele

Foto: ansambel "Laine" 
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Toimus uue volikogu esimene istung
 Jõelähtme vallavolikogu 

8. koosseisu 1. istungil 
31.10.2013.
• Jõelähtme vallavolikogu esi-
mehe valimise tulemuste kind-
laks tegemine. 
Tunnistati Art Kuum valituks 
Jõelähtme vallavolikogu esi-
meheks.
• Jõelähtme vallavolikogu ase-
esi mehe valimine. 
Tunnistati Sirje Põllu valituks 
Jõelähtme vallavolikogu aseesi-
meheks.
• Vallavalitsuse lahkumispalve 
ärakuulamine. Andrus Umboja 
esitas vallavalitsuse nimel Jõe-
lähtme vallavalitsuse lahku mis-
palve.

 Jõelähtme vallavolikogu 
8. koosseisu 2. istungil 
07.11.2013.
• Vallavanema valimine. Otsus-
tati lugeda Andrus Umboja vali-
tuks Jõelähtme vallavanemaks.
• Vallavalitsuse liikmete arvu ja 
struktuuri kinnitamine. Kinni-
tati Jõelähtme vallavalitsus 7 
liikmelisena – vallavanem ja 6 
vallavalitsuse liiget
• Vallavalitsuse koosseisu kinni-

tamine ja palgalise valit sus-
liikme ametisse nimetamine. 
Kinnitati Jõelähtme vallavalitsus 
alljärgnevas koosseisus:
vallavanem – Andrus Umboja 
ja vallavalitsuse liikmed: Priit 
Põldma, Teet Sibrits, Riimas 
Ukanis, Merike Metstak, Aleksei 
Räim, Vello Voog
• Jõelähtme vallavolikogu ala-
tiste komisjonide moo dus ta-
mine. Moodustati Jõelähtme 
vallavolikogu 8. koosseisu voli-
tuste ajaks alljärgnevad valla-
volikogu alatised komisjonid: 
arengukomisjon, keskkonna-
komisjon, hariduskomisjon, 
revisjonikomisjon.
• Jõelähtme vallavolikogu aren-
gukomisjoni esimehe valimine. 
Kinnitati Väino Haab valituks 
Jõelähtme vallavolikogu aren-
gukomisjoni esimeheks.
• Jõelähtme vallavolikogu hari-
duskomisjoni esimehe vali mi-
ne. Kinnitati Sirje Põllu valituks 
Jõelähtme vallavolikogu hari-
duskomisjoni esimeheks.
• Jõelähtme vallavolikogu kesk-
konnakomisjoni esimehe vali-
mine. Kinnitati Andrus Sepp 
valituks Jõelähtme vallavoli-
kogu keskkonnakomisjoni esi-
meheks.

• Jõelähtme vallavolikogu re-
visjonikomisjoni esimehe vali-
mine. Kinnitati Ljudmilla Kaska 
valituks Jõelähtme vallavolikogu 
revisjonikomisjoni esimeheks.
• Jõelähtme vallavolikogu aren-
gu komisjoni aseesimehe vali-
mine. Kinnitati Toomas Laane-
jõe valituks Jõelähtme valla-
volikogu arengukomisjoni ase-
esi meheks.
• Jõelähtme vallavolikogu hari-
dus komisjoni aseesimehe vali-
mine. Kinnitati Jüri Paavel vali-
tuks Jõelähtme vallavolikogu 
hariduskomisjoni aseesi me-
heks.
• Jõelähtme vallavolikogu kesk-
konnakomisjoni aseesimehe 
valimine. Kinnitati Marko Raud-
lam valituks Jõelähtme valla-
volikogu keskkonnakomisjoni 
aseesimeheks.
• Jõelähtme vallavolikogu aren-
gukomisjoni liikmete arvu ja 
koosseisu kinnitamine. Kinni-
tati Jõelähtme vallavolikogu 
arengukomisjon 14-liikme lise-
na alljärgnevas koosseisus:
esi mees – Väino Haab, 
aseesimees – Toomas Laanejõe, 
Aavo Mooste, Andres Viirpalu, 
Heli Läns, Henri Hein, Jüri Palts, 
Maido Pajo, Marje Laimets, 
Mati Pärnamägi, Meelis Raud-

sepp, Tiit Tüvi, Vaido Laanemets, 
Veljo Haavel
• Jõelähtme vallavolikogu hari-
duskomisjoni liikmete arvu ja 
koosseisu kinnitamine. Kinni-
tati Jõelähtme vallavolikogu 
hari duskomisjon 14-liik me li-
sena alljärgnevas koosseisus: 
esimees Sirje Põllu, aseesimees  
Jüri Paavel, Alari Kasemaa, 
Allar-Reinhold Veelmaa, Ester 
Sassi, Jaana Pikalev, Kaili Raa-
mat, Leili Värte, Mailiis Kaljula, 
Paul Himma, Taimi Saarma, 
Tiina Muddi, Üllar Kerde.
• Jõelähtme vallavolikogu kesk-
konnakomisjoni liikmete arvu 
ja koosseisu kinnitamine. Kin-
nitada Jõelähtme vallavolikogu 
keskkonnakomisjon 14-liik me-
lisena alljärgnevas koosseisus: 
esimees – Andrus Sepp, 
aseesimees – Marko Raudlam, 
Aivar Treiberg, Alari Vainomees, 
Andrus Kuldkepp, Ewa Metsis,
Liis Truubon, Madis Noor, Tar-
mo Kalju, Tarmo Virgebau, 
Terje-Lindau Kuum, Tiia Välk, 
Toomas Kümmel, Tõnis Tuuder, 
Vahur Vaht
• Jõelähtme vallavolikogu re-
visjonikomisjoni liikmete arvu 
ja koosseisu kinnitamine. Kin-
nitati Jõelähtme vallavolikogu 

revisjonikomisjon 3-liikme lise-
na alljärgnevas koosseisus: 
esi mees – Ljudmilla Kaska, 
Art Kuum, Ljudmilla Bauer.
• Jõelähtme Valla esindajate 
nimetamine Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu volikogusse. 
Nimetati Jõelähtme valla esin-
dajateks Harjumaa Oma valit-
suste Liidu volikogus: 
Jõelähtme vallavolikogu esin-
daja – Art Kuum, 
tema asendaja – Arno Kannike
Jõelähtme vallavalitsuse esin-
daja – Andrus Umboja, 
tema asendaja – Merike Metstak
• Jõelähtme valla esindajate ni-
metamine Eesti Maaomavalit-
suste Liidu üldkoosoleku – 
Maapäeva – koosseisu.  
Nime tati Jõelähtme valla esin-
dajateks Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu üldkoosolekul – Maa-
päeval:
Jõelähtme vallavolikogu esin-
daja – Art Kuum, 
tema asendaja – Arno Kannike
Jõelähtme vallavalitsuse esin-
daja – Andrus Umboja, 
tema asendaja – Merike Metstak
• Volikogu esindajate nimeta-
mine Loo Keskkooli, Kostivere 
Kooli, Neeme Kooli ning Jõe-
lähtme Muusika- ja Kunstikooli 

hoolekogusse. Nimetati Jõe-
lähtme vallavolikogu esin da-
jateks Jõelähtme valla munitsi-
paalkoolide hoolekogudes: 
Loo Keskkooli hoolekogu – Jüri 
Paavel,
Kostivere Kooli hoolekogu – 
Toomas Laanejõe,
Neeme Kooli hoolekogu  – Terje 
Lindau-Kuum,
Jõelähtme Muusika- ja Kunsti-
kooli hoolekogu – Andres Sepp.

• Volikogu esindaja nimetamine 
Jõelähtme valla alaealiste komis-
joni. Nimetati Jõelähtme valla 
alaealiste komisjonis Jõelähtme 
vallavolikogu esindajaks Allar 
Reinhold-Veelmaa

• Jõelähtme vallavolikogu ja 
Jõelähtme vallavalitsuse liik me-
tele tasu ja hüvitise maksmise 
kord. Määrati volikogu (s.h voli-
kogu komisjonide) ja valla-
valitsuse liikmetele tasu ja hüvi-
tise maksmine ning valla vane-
male ja palga li sele valitsus-
liikmele side- ja transpordi-
kulude hüvitamine.

• Vallavanema informatsioon 
volikogu materjalidega on täp-
semalt võimalik tutvuda www.
volis.ee alajaotuse Jõelähtme 
vald all. 

Neljapäeval, 28. novembril kell 10.00 meenutati Jõelähtme vabadussamba jalamil 95 aasta möödumist Vabadussõja algusest. 1918. aasta 28. novembril algas Narva all Eesti Vabadussõda, kui Punaarmee 6. kütidiviisi 7000 
meest tungisid üle Narva jõe. Neile astusid vastu Eesti rahvaväe võitlejad. Vabadussamba juures peetud kõnes mainis vallavanem Andrus Umboja, et raske on öelda, kas tänane päev on kurva või rõõmsa alatooniga. “Selge on 
see, et kui Eesti vaprad sõdurid poleks sel raskel hetkel punaarmeele vastu astunud, oleks meie ajalugu sootuks teine. Võibolla ei saaks täna emakeeles sõna võttagi,” ütles Umboja. Pildil vasakult: Andrus Umboja, Art Kuum, 
Vello Voog, Merike Metstak, Rein Peetrimägi, Veljo Haavel, Ülo Kurgpõld ja Marko Raudlam.
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Ruu küla – väike, aga visa• 01.12 kell 11.00 Jõelähtme kirikus ESIMESE ADVENDI 
JUMALATEENISTUS. Kaasa teeb Kunstiülikooli Segakoor

• 01.12 kell 13.00 Kostivere Kultuurimõisas Marko Kiigajaani 
SELTSKONNATANTSU TUND. Tants tša-tša. 
Hind 6 € inimese kohta

• 01.12 kell 15.00 Jõelähtme Rahvamajas 1. advendi kontsert 
TRUBADUURILAUL. 
Heinavankri, Vox Clamantise ja Hortus Musicuse lauljana esile tõusnud 
Anto Õnnise soolokava hoogsa ja muretu trubaduurilauluga. Teda 
saadavad lautol Robert Staak ja gambal Tõnu Jõesaar. Kavas Binchois’, 
Dufay, Dowland, Morley jt. 
Pilet 5 €, soodus pilet 3 €. Kontsert toimub Eesti Kontsert sarjast 
„Muusika Eestimaale“. 
Toetaja: Eesti Kultuurkapital ja Harjumaa Ekspertgrupp 

• 01.12 kell 16.45 Kostivere Kultuurimõisas ADVENDIAJA ALGUSE 
VÄLJAKUULUTAMINE ja I advendiküünla süütamine; Jõulusõnum –
Jõelähtme Koguduse kirikuõpetaja Margus Kirja; Jõulutervitus – 
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja; Kostivere tunnustuskonkursi 
“Head teod 2013” väljakuulutamine – Kostivere alevikuvanem Kadi 
Truuleht; esinevad Kostivere lasteaia mudilased, pakutakse kuuma 
alkoholivaba glögi ja piparkooke, oma aarded avab Heade Soovide 
Laegas. 
NB! Neil, kes soovivad süüdatud advenditule endaga koju kaasa viia, 
palutakse võtta kaasa küünal. 
Kell 17.30 on kõik oodatud ARSISE KELLADE NOORTEANSAMBLI 
kontserdile mõisa II korruse saalis (sissepääs tasuta). 
Kontserdi toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus

• 01.12 kell 17.00 Loo Kultuurikeskuses 1. ADVENDI KONTSERT. 
Esinevad: segakoor „Jõelähtme laulusõbrad“, seenioride klubi 
„Pihlakobar“ ansambel, Jõelähtme Muusikakooli õpilased ning 
kohalikud laululapsed. Jõulusõnumit tuleb jagama Jõelähtme 
kirikuõpetaja Marjus Kirja

• 02.12 kell 10.00 Jõelähtme kirikus LASTEAEDADE ADVENDIHETK

• 02.12 kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas näituse JÕULUEHTED 
TAASKASUTUSEST avamine. 
Näitusel on kolme autori, Siiri Heinmaa, Külli Põder ja Gerly Karu tööd, 
mis on valminud jõulukaunistusteks ja kuuseeheteks taaskasutuse 
põhimõttel.

• 03.12 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuses JÕULUEELNE MEISTRI-
KURSUS

• 05.12 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses, B PIHLAKOBARA 
JÕULUKUU ÜMARLAUD

• 06.12 kell 11.00 Loo Kultuurikeskuses, B Loo beebikooli mängupidu 
ELU PÄKAPIKUMAAL

• 06.12 kell 18.30 Loo Kooli aulas MEMME-TAADI PIDU. Teelaud 
memmede küpsetistega kooli sööklas

• 07.12 kell 11.00 Jõelähtme kirikus LKS ADVENDIHETK

• 07.12 kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS

• 08.12 kell 13.00 Kostivere Kultuurimõisas Marko Kiigajaani 
SELTSKONNATANTSU TUND. 
Hind 6 € inimese kohta.

• 08.12 kell 16.00 Kostivere Kultuurimõisas kontsert „NOKTURN“. 
Laulab Kädy Plaas (sopran), klaveril Marje Lohuaru. 
Imeline jõulu hõnguline muusika “Advendi meeleolus” (A. Copland, 
B. Britten, L. Bernstein). 
Pilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis, Kostivere Postkontoris ja 
Kultuurimõisas ning pool tundi enne kontserdi algust kohapeal. 
Kontsert toimub Eesti Kontserdi sarjast „Muusika Eestimaale“. 
Toetaja: Eesti Kultuurkapital ja Harjumaa Ekspertgrupp 

• 09.12 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas MÕISA AKADEEMIA. 
Külas on meedia- ja turunduse kogemustega psühholoogiateadur 
ANDERO UUSBERG. 
Sellel korral teema „Otsustest ja nende mõjutamisest“. 
Juttu tuleb erinevatest otsusele jõudmise mehhanismidest ning 
nende mõjutamisest meedias ja turunduses. Räägime vaistust ja 
kaalutle misest, ratsionaalsusest ning emotsioonide rollist 
otsustamisel. 
Pilet 3 €. Müügil kohapeal.

• 11.12 kell 12.00 Loo Kultuurikeskus PIHLAKOBARA KINOTUND

• 11.12 kell 18.00 Loo kooli aulas Jõelähtme MKK (Loo) viiuli-, plokk-
flöödi- ja akordioniõpilaste KONTSERT

• 13.12 kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisa saalis Jõelähtme MKK 
Kostivere filiaali õpilaste KONTSERT

• 14.12 kell 15.00 Kostivere Noortekeskus ja Kultuurimõis KOSTI-
VERE NOORTEKESKUS – 5. Tantsuvõistlus “Kas tantsime 2013?” 
Toetaja: Harju Maavalitsus

• 14.12 kell 15.00 Jõelähtme Rahvamaja KOHTUMISÕHTU RAUNO 
PEHKAGA. 
Tuntud korvpallur Rauno Pehka on laval koos kitarriga. 
Kontserdilugude vahele pikitakse pajatusi Rauno Pehka värvikast 
elust. Pilet 4 €

• 14.12 kell 17.00 Kaberneeme vana koolimaja saalis Kaberneeme 
külarahva JÕULUPIDU

• 15.12 kell 11.00 Jõelähtme kirikus KOLMAS ADVENT

• 15.12 kell 12.00-16.00 Kostivere Kultuurimõisas JÕULU-
KINGITUSTE MÜÜK. 
Pakume käsitöid, ehteid, küünlaid ning teisi kauneid ning kvaliteetseid 
jõulukingitusi. Samal ajal on õpituba „Jõuluehted taaskasutusest“ Siiri 
Heinmaa juhendamisel.

 Tänavu oktoobris 
tühis tati riigikohtu ot su-
sega Ruu külla planeeritud 
paekivi karjääri  kae van-
dusluba. See oli tulemus, 
mille nimel nägi külarah -
vas vaeva viimased seitse 
aastat.
Kristjan Terase
kristjan@harjuelu.ee

MTÜ Ruu küla heakorra seltsi 
kodulehelt leiab 2008. aasta 
29. oktoobrist pärit avalduse, 
millega taotletakse maavara 
kaevandamise luba Jägala lubja-
kivimaardlas. Ruu külavanem 
Meeli Meri ei osanud sel ajal 
veel uneski ette kujutada, mil-
lisele protsessile paneb aluse 
ühe ettevõtte soov avada uus 
kaevandus.

Tänaseks on mõte karjääri 
avamisest küll peatunud, kuid 
kohalikud elanikud ei soostu 
oma valvsust kaotama.

“Tegelikult algas karjääri 
lugu 2004. aastal. Ajalehes oli 
väike artikkel, kus öeldi, et Ruu 
metsa tuleb paekivikaevandus,” 
ütleb Meri, kes toona küll elas 
Ruul, kuid polnud end veel 
ametlikult isakodusse sisse kir-
jutanud. Siiski pöördus ta aru 
pärimiseks sel ajal ametis olnud 
vallavanema poole, kes Meeli 
kiirelt ma rahustas. Ent mõte 
uuest naabrist jäi teda  kummi-
tama.

“Mulle meenusid kadunud 
isa sõnad. Ta oli mulle öelnud, 
et seitsmekümnendatel aastatel 
käisid siin kandis proove võt-
mas Leningradi geoloogid. Kuul-
davasti oli diktüoneemakiht 
Ruu kandis maapinnale väga 
lähedal,” räägib Meri. Tõe-
poolest, geograafiliselt olnuks 
piirkond kaevetöödeks soodus, 
kuid kohalikele tähendas see 
väga põhimõttelise valiku lange-
tamist – kas kolida mujale 
elama või peatada kaevanduse 
rajamine.

Kohalike koondumine
2007. aastal, mil algas esi-

mene keskkonnamõjude hinda-
mine, kogunesid Ruu küla elani-
kud ühise katuse alla. Ühes 
naabrinaisega asus Meeli ette-
võtmisse inimesi kaasama. Läbi 
käidi nii oma kandi majapida-
mised, kuid kaasati ka Kaberla 
ja Kodasoo küla inimesi Kuusalu 
vallast.

“Sageli kogusime me allkirju 
ja tegime selgitustööd kuni 
hiliste õhtutundideni,” kirjeldab 
Ruu külavanem algatust, mille 
käigus koguti üle 200 allkirja. 
“Ma ütlesin inimestele, et see 
on meie mets. Siin on tõepoolest 
kaunis, metsa all on seitsme-
meetrised liivaluited ning 
põlismännid,” lisab ta.

Omamoodi teavitus kam-
paania kandis vilja, sest kesk-
konnamõjude hindamise ava-
likule arutelule kogunes palju 
kohalikke elanikke kui ka tele-
visioon ja trükimeedia. Selleks 
ajaks oli ettevõtmisega liitunud 
MTÜ Ruu küla heakorra seltsi 
juht Jaan Tepp, kellest Meri 
sõnul oli suur abi juriidiliste 
küsimuste lahendamisel.

Koosviibimise järel jõudsid 
Ruu inimesed järeldusele, et 
olemasolev projekt ei ole sobiv 
ning midagi tuleb ette võtta. 
“Meie ettevõtmist toetas ka 
Jõelähtme vald ning nõnda 
suundusimegi advokaatidega 

halduskohtusse. Kahjuks küll 
edutult,” ütleb Meri.

Ka ringkonnakohtus pidid 
Ruu küla aktivistid leppima 
kaotusega ning see muutis rah-
va juba murelikuks, kuna oma 
õiguse eest seismine nõuab 
suuri kulutusi. “Me rää gime siin 
mitmekümnest tuhan dest eu-
rost,” nendib külavanem. 

Kuulsad pannkoogid
Nagu ennist sai öeldud, 

lõppes pikk kohtutee tänavu 
oktoobris. Siiski tuli Ruu küla 
heakorra seltsil tasuda veel 
aja jooksul tekkinud õigusku-
lud. Kuivõrd selle tasumisse 
panus tasid pea kõik elanikud 
oma isikliku rahaga, siis tek-
kinud võla katmiseks asusid 
Ruu ini mesed pannkooke küp-
setama.

“See on heategevusüritus,” 
ütleb Meri. “Mina, mu tublid 
naabrid ja veel mõned inimesed 
on käed külge pannud. Toor-
ained saame tasuta oma koha-
likust väikefarmist ja nõnda me 
oma vabast ajast küpsetamegi 
pannkooke,” lisab ta.

Koogitegu niipea ei lõppe, 

sest raha on veel vaja koguda 
ning Ruu bränd on saanud 
üllatavalt tuntuks. Kostiveres 
toimunud ansambli Kõrsikud 
kontsert lõppes kell üheksa 
õhtul, kuid järjekord pann koo-
giletis püsis poole üheteist-
kümneni. Samuti aitab Ruu 
küla ini mesi Jõelähtme ratta-
klubi Sin gel, mis korraldab Ruu 
metsades rattamatku ja suusa-
maratone ning sponsoreerib 
MTÜ-d raha liselt.

“See oli nii südamlik, kui 
kord tuli väike laps pannkooke 
ostma ja ütles, et ta annab selle 
raha kohtukuludeks,” ütleb 
Meri, kel endal on naabritest 
vahest kahju, kuna tema tegeleb 
raha korjamisega, teised aga 
küpsetavad.

Õpetlik kogemus
“Mind on see kõik ikka päris 

tugevasti mõjutanud. Ma olen 
mõelnud, et müün oma isakodu 
maha ja lähen ära. See mõte 
käis ilmselt kõigi peast läbi,” 
räägib Meri, kelle sõnul on tänu 
väärivaid inimesi selle kõige 
juures sedavõrd palju, et neid 
on raske üles loetleda.

“Kindlasti on see võitlus 
meid kokku viinud. Meie seltsi 
kuulub pea terve külarahvas,” 
ütleb külavanem Meri. “Me 
oleme väga palju öid ühise laua 
taga istunud, pidanud tähtpäevi 
ning niipea kui kellelgi on abi 
vaja, tõttavad teised kohe appi,” 
lisab ta.

Tulevikuks on Ruu rahval 
suured plaanid. Viimastel aas-
tatel on piirkonda kolinud uusi 
elanikke ning rahva koonda-
miseks tahetakse külamaja ehi-
tada. Eesmärk on luua multi-
funktsionaalne keskus, mida 
saaksid kasutada ka Kaber nee-
me, Kaberla ja Neeme elani-
kud.

Kuigi kohtusaaga võttis Mee-
li Meri väitel teda kohati sõna-
tuks, on saadud kogemus olnud 
väga õpetlik. Mõnes mõttes on 
Ruu lugu mitte üksnes ühe küla, 
vaid terve kodanikuühiskonna 
võit.

“Olen külakoosolekutel öel-
nud, et meil pole midagi vin-
guda, me peame edasi minema. 
Ega elu ei ole meelakkumine 
olnud, aga külainimesed on 
toredad,” ütleb Meri.

Augustikuu viimasel päeval valmis Ruu külas kohalike elanike eestvedamisel loodud bussiootepaviljon, mis 
kaitseb Ruu, Neeme ja Ihasalu lapsi vihma ja lume eest. Eriliseks teeb bussipeatuse see, et kohati hiliste 
õhtutundideni ehitustöödel osalesid pea kõik Ruu elanikud.
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Kohus Tallinna Ringkonnakohus

Kohtukoosseis Kaire Pikamäe, Ruth Plaks ja Virgo Saarmets

Otsuse tegemise aeg ja koht 13. november 2013. a, Tallinn
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Kuhu minna detsembris?



 Kahe tuhande kolme-
teistkümnenda aasta nelja-
kümne neljanda nädala 
esmaspäeval õnnistati 
viimaks sisse kümnendikud, 
kes olid esimese kooli-
veerandi läbinud ametlikult 
gümnaasiumiperesse 
kuulumata. 

Selles osas oli viimane hetk 
midagi ette võtta ning erinevalt 
paljudest teistest Eesti koolidest 
on Loo Koolis kombeks see au 
üheteistkümnendikele anda.

Rebaste ristimise on tore ja 
põnev päev „rebastele“, aga ka 
jumala staatusesse tõstetud 
üheteistkümnendikele. Tra-
ditsiooni kohaselt peavad kõik 
põhikoolist kõrgemasse kooli-
astmesse astujad läbi tegema 
ühe korraliku ristimise, milles 
assisteerivad neid direktori ja 
sekretäri asemel vanemad kaas-
õpilased.

Sel üliolulise tähtsusega päe-
val peavad uustulnukad täitma 
käske, läbima takistusradasid ja 
lürpima suppi, mille on kokku 
keeranud nende „jumalad“. 
Päev päädib vande andmisega, 
kus lubatakse edaspidi olla 
head, tublid ja korralikud.

Eelnimetatud punktid olid 
esindatud ka meie korraldatud 
päeval. Hommik algas kogu-
nemisega staadionil, kus reba-
sed said aru, et see päev ei saa 
meelakkumine olema. Nad said 
esimese kihi meiki ja riided, 
millega igapäevaselt ei käiks. 

Toimus hommikuvõimlemine 
ja viibijad said iga hilinetud 
sekundi eest enda kontole käte-
kõverduse. Reegliks oli sel päe-
val ja edaspidi mitte ühtegi 
tundi hilineda, ka vahetundi. 
Veel pidid kõik sel päeval oma 
sõnavarast kustutama kõik keel-
duva, vinguva ja viriseva too-
niga sõnad.

Kui hommikuvõimlemine 
oli tehtud, esimeses tunnis käi-
dud ja mõned snäkidki söödud, 
tuli rinda pista keerulisemate 
ülesannetega. Näiteks oli rebas-
tel tarvis kinnisilmi ja paari-
kaupa punktist A punkti B jõuda 
ja hiljem ka spordihoones füü-

silised võimed proovile panna. 
Kui harjutusi ei tehtud korra-
likult, anti „piitsa“, ent korrektse 
ja tubli kaasategemise puhul 
„präänikut“ ka ei antud, sest 
korralduste täitmine on ele-
mentaarne.

Siis jõudis kätte päeva kul-
minatsioon ja kümnendikud 
käsutati kooli sisehoovi põlvili. 
Üheteistkümnendik luges ette 
vande, mida kordasid sõna-
sõnalt kõik kümnendikud ja 
lubasid, et täidavad kõik seal 
esinenud punktid ja kohused. 
Praegugi ripub see vanne suur-
sugusel paberitükil kümnendike 
koduklassi seinal.

Ehkki artiklis kirjeldatust 
võib välja lugeda, et tegu oli 
väiksemate piinamise ja muidu 
barbaarse üritusega, siis võib 
kinnitada, et nii see siiski ei 
olnud. Ülesannete juures oldi 
paindlikud ja küllaltki järele-
andlikud. Päevaga jäid kõik 
rahule ja naeratused olid alati 
näol. Kui pärast vande andmist 
ka natuke präänikut anti, kee-
rasid suunurgad kõrvade ümber 
mitu ringi. Gümnaasium on 
kõigile palju parem koht, kui 
seal ei liigu enam ringi ille-
gaalseid sissetungijaid ja neid ei 
näe enne järgmist sügist.
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Rebaste ristimine Loo Keskkoolis

• 15.12 kell 13.00 Kostivere Kultuurimõisas Marko Kiigajaani 
SELTSKONNATANTSU TUND. 
Hind 6 € inimese kohta

• 15.12 kell 16.00 Kostivere Kultuurimõisas LASTE JÕULUPIDU. 
Esinevad: Kostivere Laste Teater, Kostivere laste rahvatantsurühm, 
väikesed solistid Kostivere Lasteaiast, „Kas tantsime?“ konkursil 
osalenud laste tantsutrupid. Külas jõuluvana. Tasuta.

• 16.12 kell 15.00 Loo Kultuurikeskuses LASTERINGIDE JÕULUPIDU

• 16.12 kell 19.00 Neeme Rahvamajas Jõelähtme MKK õpilaste 
JÕULUKONTSERT. 

• 17.12 kell 15.00 Loo Kultuurikeskuses PÄKAPIKU TUBA

• 17.12 kell 15.00 Neeme Rahvamajas SEENIORIDE JÕULULÕUNA. 
Traditsiooniline Neeme ja Ihasalu seeniorite jõulupidu koos piduliku 
jõululõunaga.

• 17.12 kell 17.30 Loo kooli aulas Jõelähtme MKK MUUSIKA EEL-
KOOLI JÕULUKONTSERT

• 17.12 kell 19.00 Loo kooli aulas Jõelähtme MKK (Loo) KLAVERI- JA 
KITARRIÕPILASTE KONTSERT

• 18.12 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuses, B Pihlakobara JÕULUPIDU

• 19.12 kell 18.00 Neeme Rahvamajas LASTE JÕULUPIDU

• 19.12 kell 18.00 Kostivere Kooli spordisaalis KOOLI JÕULUPIDU

• 19.12 kell 19.00 Loo Keskkooli aulas JÕULUD DZÄSSIRÜTMIS 
“ADIOS NONINO”. 
Argentiina helilooja Artur Piazzolla tuntud laule esitavad: Kersti Ala-
Murr (vokaal), Jaak Lutsoja (akordion), Raivo Tafenau (saksofon), Taavo 
Remmel (kontrabass), Virgo Sillamaa (kitarr), Arno Kalbus (löökriistad). 
Kontsert on Loo Kultuurikeskuse jõulukingitus Jõelähtme valla rahvale 
ja on tasuta. 
Kontsert toimub Eesti Kontserdi sarjast „Muusika Eestimaale“. 
Toetaja: Eesti Kultuurkapital ja Harjumaa Ekspertgrupp. 
Kontserdil kõlavad mõned palad argentiina helilooja Astor Piazzolla 
(1921–1992) kirevast loomingust. 
Laiem üldsus tunneb Piazzollat ilmselt eelkõige tema instru-
mentaalpalade kaudu, kuid olles olnud mõnda aega abielus lauljatar 
Amelita Baltariga, kirjutas ta ka hulgaliselt laule, millest me oleme teile 
kuulamiseks oma valiku teinud. Piazzolla muusika on suurepärane 
segu argentiina tangost, jazzist ja klassikast ning meie esituses on 
võimalik äratuntavalt kuulda kõigi nende elementide kooskõla. 
Jaak Lutsoja Kvintetis musitseerivad Eesti tipp-jazz muusikud, seetõttu 
on ka lähenemine Piazzollale improviseerivas võtmes. Kvintetile 
iseloomulik omapärane kõla tekib põnevate instrumentide – akordion, 
bassklarnet, tablad, kitarr ja kontrabass – ebaharilikust ansamblisse 
sobitamisest. Kontrastiks jazzimuusikutele kõlab kontserdil klassikalise 
koolituse saanud sopran. 
Kontserdi nimiloo kirjutas Piazzolla reekviemiks oma isale, kohe peale 
tema surma. Piazzolla ise pidas seda oma kõige paremaks looks ja ta 
enese sõnul jäigi see ületamatuks hoolimata korduvast katsetest 
kirjutada midagi veel paremat. 

• 20.12 kell 11.00 Loo Kultuurikeskuses, B Loo beebikooli 
JÕULUPIDU

• 21.12 kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas MUUSIKAÕHTU klaveri ja 
kitarri helides. 
Musitseerivad Anni Poska klaveril (klaver, Eesti) ja Spiros (kitarr, 
Saksamaa). Võimalus toetada noori muusikuid annetuste näol.

Jõelähtme kirikus

• 22.12 kell 11.00 NELJAS ADVENT

• 24.12 kell 17.00 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS

• 24.12 kell 21.00 JÕULUÖÖ JUMALATEENISTUS

• 25.12 kell 11.00 ESIMENE JÕULUPÜHA

• 26.12 kell 11.00 TEINE JÕULUPÜHA

• 28.12 kell 17.00 Kostivere Kultuurimõisas FOLGIÕHTU – Väike 
vanker. 
Esinevad noored rahvamuusikud. Õpitakse folkloorseid tantse, laule, 
laulumänge. 
Toetaja: Eesti Kultuurkapital

• 28.12 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas AASTALÕPUPIDU. 
Õhtu meeleparandajad on Kalev Pärtelpoeg ja Kristjan Annuk. 
Meeleolu loovad: Eesti Tantsuagentuuri tantsutrupp Twister, 
mustkunstnik Meelis Kubo, tantsuks ansambel Vana Kallim. 
Õhtu on laudadega, avatud kohvik, pakume kvaliteetveini. Soovi 
korral on võimalus ette tellida oma seltskonnale pidulaud. 
Peole pääseb ainult eel registree rimisega ja pidu kestab kella üheni 
öösel. Oma jookidega sisse ei pääse. 
Pilet 15 €. Kohtade broneerimine tel 608 1539; 5328 4841; 
5853 8533. Hea võimalus veeta üks ilus aastalõpuõhtu oma kõige 
paremate sõprade ja lähedastega. 

• 28.12 kell 20.00 Neeme Rahvamaja TRADITSIOONILINE 
AASTALÕPUPIDU. 
Esineb showtantsutrupp Amici. Tantsuks mängib ansambel Shock. 
Pilet 5 €

• 31.12. kell 17.00 Jõelähtme kirikus VANA-AASTA ÕHTU

• 31.12 kell 20.00 Jõelähtme Rahvamajas AASTALÕPUPIDU. 
Tantsuks mängib ansambel “Singapur”, õhtu juht Margo Hussar ja 
üllatus esinejad. 
Laudade reserveerimine on alanud tel 603 3053 Maie, 
e-mail: joelahtmerahvamaja@gmail.com. 
Pilet 12 €.

Kuhu minna detsembris?

Pärast traditisoonilise vande ettelugemist said rebastest gümnaasiumipere ametlikud liikmed.

Rebased peavad sooritama pealtnäha veidraid ülesandeid.  2x erakogu



 Küsimustele vastab 
perearst Triinu-Mari Ots
Kas ja kuidas patsiendi 
liiga suur omaosalus 
ravimite ostmisel võib 
mõjutada ravikvaliteeti? 

Ravimite toimimise eeldus 
on see, et neid võetakse. Kui 
ravimid on patsiendile kõrge 
hinna tõttu kättesaamatud, siis 
ei saa me oodata ka ravitoimet. 
Sageli võib juhtuda ka nii, et 
patsient ei saa osta välja kõiki 
määratud ravimeid – siis teeb ta 
sageli meelevaldse otsuse, jättes 
osad ravimid välja ostmata. 
Osad ravimid on aga määratud 
just kombinatsioonravina ja kui 
patsient kõiki ravimeid arsti 
väljakirjutamise järgi ei tarvita, 
ei saa me ka loodetud ravi-
tulemust.

Kas inimesed julgevad 
arstile tunnistada, et tal
tegelikult raha selle ravi mi 
ostmiseks pole? Või häbe-
nevad ja jätavad lihtsalt 
rohu välja ostmata?

Arsti kabinetis ei tule ini-
mesel igakord isegi pähe küsida, 
mis ravim maksab. Harva juh-
tub, et inimene tunnistab, et tal 
nagunii ei ole raha ja ta ei osta 
seda välja. Mõnikord selgub 
tõde, kui arst seda küsib, aga ka 
siis võib juhtuda, et patsient ei 
taha tunnistada, et tal ravimi 
väljaostmiseks raha ei jagu.

Originaalravimi tootmi-
sega nähakse nii palju
vaeva, tehakse igasugu -
seid katseid, kontrolli-
takse ohutust ja efektiiv-
sust. Geneeriliste ravimi-
tega nii palju vaeva ei
nähta. Kuidas saab väita,
et need kaks on samaväär-
sed?

Originaalravimi turule too-
mine võtab kaua aega, seepärast 
patenteerivad tootjad alguses 
ära ravimimolekuli. Patendiaeg 
on kakskümmend aastat, et ravi-
mi turulolemise ajaga kulutatud 
raha tagasi teenida. Peale pa-

tendi lõppu võivad ka teised 
tootjad hakata sama ravimit 
tootma, ostes kvaliteetset toime-
ainet. Geneerik ja originaal 
sisaldavad mõlemad samas 
koguses sama toimeainet, mis 
tähendab, et nende oodatav 
ravimtoime on sama. 

Kas teil on praktikas koge-
musi, et geneerilised ravi -
mid sobivad pat sien dile
vähem kui originaal ravi-
mid?

On nii selliseid kogemusi, 
aga on ka vastupidised. Inime-
sed on erinevad ja nii võib ka 
iga ravimi toime indiviiditi eri-
nev olla. Samamoodi võib olla 
patsiendil talumatust justnimelt 
originaalravimi abiaine suh-
tes.

Kas geneerilisele ravimile 
kehtib sama soodustuse 
määr kui originaalile?

Haigekassa kompenseeritav 
soodustus on enamasti toime-
ainepõhine, seega määrusega 
kehtestatud soodustuse määr 
on tõepoolest sama, kuid ravimi 
hind on sõltumata soodustuse 
määrast kehtestatud piirhinna 
tõttu väga erinev.

Kuna ravimite hinnad 
võivad apteegis pidevalt 
muutuda, tekib olukord, 
kus ükskord on odavam 
ühe ravimitootja pakend 
ja teinekord jällegi teise 
tootja oma. Kui soovin 
kogu aeg kasutada sood-
saimat ravimit, kas võin 
siis pakendeid pidevalt 
vahetada?

See sõltub suuresti sellest, 
millisest ravimist me räägime. 
Näiteks valuravimite puhul – 
mida inimene igapäevaselt ei 
võta – ei ole vahet tõepoolest. 
Pikemalt võttes ja pikema toi-
mega ravimi puhul võib saada 
patsiendi jaoks määravaks juba 
harjumus – osa ravimeid tuleb 
võtta tühja kõhuga, osa abi-
ained ei taha piima jne. Võrdsete 

ravimite mõju sõltub muu hul-
gas ka toidust ja nii võib oo-
datava 24-tunnise toimega ravi-
mi mõju piirduda hoopis lü-
hema ajaga. Kui üks ravim-
preparaat on juba proovitud ja 
toime kindel, võib olla muga-
vam jääda selle juurde, eriti 
arvestades, et erinevate genee-
riliste ravimite hinnad ei erine 
tavaliselt nii drastiliselt nagu 
originaalravim ja geneerik. Üks 
konkreetne ravikuur on soovitav 
lõpuni viia sama preparaadiga. 

Rääkides vererõhu- või süda-
mehaiguste ravimitest, mida 
inimesed tavaliselt võtavad 
aastaid, võib sama toimeainega 
preparaati proovida vahetada 
teise vastu küll. Igal ravimil võib 
olla indiviiditi erinev toime, 
mida on 100%-liselt võimatu 
ette ennustada, mistõttu peab 
arvestama võimalusega, et uue 
tootja ravim siiski konkreetsele 
inimesele natuke teistmoodi 
toimib. 

Kas ravimi soodustuse 
määr sõltub sellest, et 
selle määrab perearst või 
eriarst (mõne patsiendi 

väitel määrab perearst 
madalama määra)? Kas on 
ravimeid, mida saab välja 
kirjutada ainult eriarst?

Teatud ravimite soodus tin-
gimustel väljakirjutamisel on 
perearstidel tõesti piirangud. 
On ravimeid, mille retsepti 
perearst saab pikendada juhul, 
kui eriarst on seda esmaselt 
kirjutanud. Sellisel juhul on 
piirang esmane väljakirju tamis-
õigus. Osa diagnooside puhul, 
mis eeldavad eriarsti jälgimist – 
näiteks teatud süsteemsed side-
koehaigused, kasvajad – on ka 
ravimite väljakirjutamisel prae-
gu piirangud perearstile. Neid 
tohib eriarst kirjutada suurema 
soodustusega kui perearst.

Samuti on teatud piirangud 
tulenevalt ravijuhenditest – on 
ravimid, mis on suurema soo-
dustusega vaid siis, kui neid 
kasutatakse kombinatsioonis 
teiste ravimitega. Arstid on 
soodusravimite väljakirjutamis
tingimustega kursis, keegi ei 
kirjuta teadlikult väiksemat 
soodustuse määra kui seadus-
andlikult on õigus saada suu-
remat soodustust.
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 Selleks, et jõulud pere 
eelarvet lõhki ei lööks, 
tuleks kulutused juba 
varakult läbi mõelda. 
Suuremaid probleeme 
aitab lahendada aga 
võlanõustaja, keda ei 
maksa peljata.
Kristjan Terase
kristjan@harjuelu.ee

Kui kodudes valitseb detsembris 
rahu, siis jaekaubanduses on 
jõulud üks aasta kiiremaid 
perioode. Kingituste tegemise 
eesmärgil läheb sel ajal hästi 
kaubaks nii tarbeelektroonika 
kui ka rõivad ja jalatsid. Ka 
toidupoodide käive kasvab 
märgatavalt – möödunud aasta 
detsembris soetati ainuüksi 
Selveri kauplustest 51 tonni sea-
liha ning ligi 100 tonni man-
dariine.

Ent pühademeeleolus tuleb 
säilitada tähelepanu ning mitte 
kaasa minna ebamõistlike müü-
gi kampaaniatega või näiliste 
sooduspakkumistega. Või me-
test üle käiva rahalise kohustuse 
võtmine võib hiljem kalliks 
maksma minna.

Isiklik eelarve
Tarbijaveebi minuraha.ee 

toimetaja Heli Lehtsaare sõnul 
on saabuvaid pühi silmas pida-
des praegu viimane aeg oma aja 
ja raha planeerimiseks. “Alus-
tada võib detsembri eelarve 
tegemisest. Kirja tuleks panna 
vältimatud väljaminekud – tee-
nuste arved, laenu- ja liisingu-
maksed, samuti kulud toidule, 
transpordile ja hobidele,” räägib 
ta. Pärast kulude ja tulude võrd-
lemist kujunebki ülevaade sel-
lest, kui palju raha jääb üle 
jõuluostudeks.

Kindlasti tuleb 
hoiduda SMS-
laenu võtmisest, 
kuna intressid on 
väga kõrged. 

Portaalis minuraha.ee on 
aastalõpu eelarve koostamiseks 
loodud spetsiaalne kalkulaator, 
millega saab mugavalt oma 
väljaminekuid planeerida. Kulu-
tused on seejuures jaotatud 
eraldi kategooriatesse, alustades 
kuuseehetest ning lõpetades 
kontserdipiletite ja maius tus-
tega.

Lehtsaare sõnul väldib kal-
kulaatori kasutamine unus-
tamist, see aitab rahakasutust 
paremini planeerida ning hoi-
duda ebavajalikest emot siooni-
ostudest.

Sisseostude tegemisel tuleks 
intressiprotsendi tõttu vältida 
krediitkaardi kasutamist ning 
laenu võtmist. “Meeles tasub 
pidada, et laenu eest tuleb 
maksta nii lepingutasu kui ka 
intressi ning selle võrra läheb 
ost tarbijale kallimaks,” selgitab 
Lehtsaar. “Pankade tarbi mis-
laenude ja väikelaenude aas-
taintress on praegu umbes 9–
21%, sõltuvalt pangast ja 
konkreetsest laenust. Kindlasti 

tuleb hoiduda SMS-laenu võt-
misest, kuna nende intressid on 
väga kõrged ning laenu taga-
simaksmise aeg lühike,” lisab 
ta.

Nõustaja aitab 
Raskustesse sattumise kor-

ral ei tohiks tekkinud võlgnevust 
pikendada uue võla võtmisega, 
vaid pöörduda asjatundja poo-
le. Abiks on sel juhul võla-
nõustaja, kes aitab muuta üle-
määrase võlgnevuse talutavaks 
või selle sootuks likvideerida.

Eesti Võlanõustajate Liidu 
juhatuse esimehe Heldin Paju-
mägi sõnul võib öelda, et Eesti 
inimene teab võlanõustajatest 
pigem vähe. “On olnud näiteks 
juhtumeid, kus isikud on arva-
nud, et võlanõustaja maksab 
nende võlad või tegemist on 
isikutega, kes annavad oma-
korda laenu võlgade katteks,” 
ütleb ta.

Tegelikkuses püüab võla-
nõustaja tugevdada inimese 
toimetulekuvõimet, et vältida 
uute kohustuste teket. Samuti 
aitab ta suhelda võlausaldajate, 
kohtute, kohtutäiturite, ameti-
asutuste ja teiste asjaosaliste 
isikutega.

“Võlanõustaja juurde peaks 
tulema kohe, kui makseraskused 
tekivad. Näiteks, kui isik jääb 
töötuks või tema sissetulekud 
vähenevad ja tal on laenu-
kohustus, siis oleks mõistlik 
pöörduda võlanõustaja poole 
võimalikult ruttu, mitte alles 
siis, kui näiteks kohtutäitur hak-
kab isiku kinnisvara reali see-
rima,” räägib Pajumägi.

Siiski juhib Pajumägi tähe-
lepanu asjaolule, et nõustamise 
tulem ei pruugi olla alati posi-
tiivne. “See sõltub väga eri-
nevatest aspektidest, näiteks 
koostöövalmidusest,” lausub 
ta, lisades, et positiivseks võib 
siiski pidada, et isiku jaoks on 
ära kirjeldatud tema võla si-
tuatsioon ning võimalikud olu-
korrad, mis sellega kaas ne vad.

Ravimite hinnast: 
küsimused ja vastused 

Jõuluväljaminekud 
tuleb aegsasti 
planeerida

Mis on toimeaine ja sellepõhine retsept?
TOIMEAINE
• Ravim koosneb mitmetest ainetest – toime- ja abiainetest.
• Toimeaine on see, mis avaldab mõju. Ülejäänud ained on need, 

mis hoiavad ravimit koos, moodustavad sobiva vormi, annavad sellele 
värvi, kuju, maitse jms.

• See kehtib nii käsimüügis vabalt saada olevate kui ainult 
retsepti alusel müüdavate ravimite kohta. Ühe toimeainega ravimeid 
on sageli mitmeid ning neil on ka erinev müügihind.

TOIMEAINEPÕHINE RETSEPT
• Kõigil arstidel on kohustus välja kirjutada toimeainepõhiseid 

retsepte.
• Sellele kirjutab arst ravimi toimeaine nimetuse, mitte ravimi 

kaubandusliku nime. Toimeainepõhine retsept annab patsiendile 
apteegis võimaluse valida endale sama toimeainega ravimite hulgast 
hinnalt sobivaima.

• Harvadel juhtudel võib arst kirjutada retseptile konkreetse 
ravimi kaubandusliku nime – seda siis, kui patsiendil on selleks 
meditsiiniline vajadus. Sellisel juhul patsiendil apteegis valikuvõimalust 
ei ole, välja tuleb osta ravim, mille nimi on kirjas retseptil.

Allikas: haigekassa 

PAAR NIPPI 
Tarbi mõistlikult!
• Koosta nimekiri inimes-

test, kellele teed kingi ja pane 
kirja kingituste hinnad. 

• Ära jäta jõuluoste vii-
ma sele hetkele. Sageli pole siis 
enam piisavalt aega, et võrrelda 
erinevate poodide hindasid.

• Poodi mine ostunime-
kirjaga ja jäta krediitkaart koju, 
kuna üldjuhul tuleb krediit-
kaardiga makstud summade 
pealt tasuda intressi.

• Kui satud makse ras kus-
tesse, siis ära hoia seda enda 
teada, vaid pöördu abi saa-
miseks nõustaja poole.

• Mõned kohalikud oma-
valitsused pakuvad võlanõus-
tamise teenust ise, kuid teis tes 
peavad kodanikud jõudma nõus-
tajani omal käel.

• Mida varem võlanõus-
taja juurde tullakse, seda roh-
kem saab võlanõustaja aidata.

Kostivere 
korvpalli-
meeskond 
tänab Teid, 

oma toetajaid

maasoojus.ee, 
4x4 GARAGE, 

AS Aatma
ja soovib Teile 
toredaid jõule 
ning head uut 

aastat!
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Kodasoo-Ruu III rattasõit 

Ürituse läbiviijad pälvisid hea korralduse ja põneva rajavaliku eest vaid kiidusõnu.  5x Singel

 Loo Keskkooli 6.-9. klas-
side poiste jalgpalli mees-
kond osales Eesti Kooli-
spordi Liidu (EKSL) meistri-
võistlustel. Pääsme vaba-
riiklikule turniirile lunas ta-
sid Eesti maakondade ning 
Tallinna ja Tartu meistrid.

Loo kooli poistel tuli alustada 
kõigepealt alagrupiturniirist 
Kosel, kus alistati kõik vastased. 
Võideti 2:0 Laagri kooli ja 7:0 
Aruküla ning Lagedi koolide 
esindused. Sellega tagati pääs 
finaalturniirile, kus osales 5 
parimat meeskonda.

Loo Kooli poisid kasutasid 
koduväljaku eelise kenasti ära 
ning järjepanu alistati kõik 
vastased. Jüri gümnaasium 1:0, 
Tabasalu gümnaasium 3:0, 
Padise kool 6:2 ja Laagri kool 
3:2.

Harjumaa koolinoorte meist-
rivõistlustelt kuldmedalid kaela 
saadud ning ühtegi mängu 
kaotamata, mindi kõrgete oo-
tustega osalema EKSL meistri-
võistlustele, mis sel aastal toi-
musid Põlvas.

Päeva esimeses mängus 
kohtuti Jõhvi Vene Gümnaa-
siumiga. Pingeline ja tasavägine 
mäng suudeti vormistada või-
duks alles mängu viimastel mi-
nutitel, tulemusega 3:2. Järg mi-
ses mängus võeti mõõtu Tartu-
maa meistritelt Ülenurme Güm-
naasiumist. Mäng võideti kind-
lalt 2:0.

Alagrupi viimases kohtu mi-

ses kohtuti võõrustajate Põlva 
Gümnaasiumiga. Tasavägine ja 
mõlematepoolsete võima lus-
tega mängus jäid väravad löö-
mata ning mõlemad mees-
konnad said tabelisse 1 punkti. 
Kahe võidu ja ühe viigiga tagati 
alagrupis esikoht ning koht 
kaheksa parema meeskonna 
seas.

Veerandfinaalis kohtuti Võ-
ru Kreutzwaldi Gümnaasiumiga. 
Loo Kooli poisid kontrollisid 
män gu käiku, lõid vastastele 
kaks vastuseta väravat ja tagasid 
koha poolfinaalis.

Poolfinaalis kohtuti Viljandi 
Paalalinna kooli esindusega. 
Mängu normaalaeg jäi värava-
teta viiki ning seejärel asuti 
kohe lööma penalteid. Kahjuks 
Loo kooli poiste närvid ei pida-
nud vastu ning penaltiseeria 
kaotati 1-4.Viljandi finaalis ja 
Loo kooli poisid 3.-4. koha män-
gus, kus kohtuti Pärnu Koidula 
Gümnaasiumi esindusega.

Pronksi mängus oli Loo pois-
tel rohkem tahtmist ning natu-
kene rohkem oskusi ning koh-
tuniku lõpuvile kõlades olid tab-
lool numbrid 2:1 Loo Koolile, 
seega Eesti koolinoorte meistri-
võistlustel auhinnaline 3. koht.

Turniiri võitis Viljandi Paa-
lalinna kool, kes finaalis alistas 
Tallinna Õismäe Gümnaasiumi. 
Pronksmedalid said kaela järg-
mised Loo kooli õpilased: Taavi 
Vaher, Paul-Marten Põldma, 
Kevin Berg, Micheal Lilander, 
Ander Ott Valge, Sander Leks, 
Jeremy Vaask, Jarlin Pentus, 
Osvald Udras, Matthias Hint ja 
õpetaja Rain Peerandi.

Loo Kooli poisid 
jalgpallis Eesti 
kolmandad

 Ruu metsa kaitseks ja 
Ruu küla heakorra seltsi 
toetuseks peetud III Koda-
soo-Ruu rattasõit tõi no-
vembri esimesel laupäeval 
metsa pikka rattahooaega 
lõpetama üle 100 ratturi. 
Meelis Välk,
MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi 

Osalejaid oli erinevaid – kes tuli 
teistega mõõtu võtma, kes ise-
endaga võistlema ning mõni 
lihtsalt head sügisilma ja toredat 
seltskonda nautima. 

Ruu küla naised olid kohal 
koos särisevate pann koogi pan-
nidega, head ja paremat – soola-
kurkidest isetehtud kohupiima-
koogini – sai maitsa toidu punk-
tis. 

Ürituse avasõidu tegid kesk-
päeval lapsed. Neil tuli läbida 
1,5 km metsateid ja -radu. See-
järel said lähte põhi- ja matka-
sõidust osavõtjad. Ees ootas 
16 km pikkune ring Ruu metsa-
de oosidel, lõputuna näivatel 
kitsasatel radadel koos paraja 
koguse juurikate ja kitsaste 
purre tega. Põhisõidu osalejatel 
seisis ees kahe ja matkajatel ühe 
ringi läbimine. Põhisõidu esi-
mese ringi keskel oli liiderkolmik 
Marko Sigus, Rivo Pajur ja Alari 
Kannel teistel eest sõitnud. 
Teisel ringil jäi esimesena neist 
maha Kannel. Paar kilomeetrit 
enne lõppu oli ka Pajurile 
Siguse tempo liiast ja nii sai 
maastikurattahooaja viimasel 
võistluse lõpujoonel käed tõsta 
Sigus. Naiste esikohta kaitses 
kindlalt eelmisel aasta sõidu 
võitnud Iiris Õunmaa. Talle 
järgnesid Marianne Palusoo ja 
Jaanika Käes Jõelähtme Singlist. 

Sõidu läbinutelt kuulis kor-
ral daja vaid kiidusõnu nutika ja 
maastikuratturile huvitava raja-
valiku, hea ilma ja maitsvate 
pannkookide kohta. Hooaja 
viimase rattasõidu toimumisele 
panid õla alla OÜ Citymark ja 
Ivar Tupp (Haanjamatkad). 
Suur tänu! 

Üritusel osalejate osavõtu-
tasust kolmandik, summas 310 
eurot läks toetusena Ruu küla 
heakorra seltsile, kes on aastaid 
võidelnud Ruu metsa püsimise 
eest ja paar nädalat tagasi sai 
Riigikohtus võidu kaevanduse 
rajamise vastu Ruu metsa. Koh-
tu lahend jättis enamus kohtu-
kulusid seltsi liikmete kanda. 

Jõelähtme Singel tänab kõi-
ki hooaja lõpuvõistlusel osale-
jaid ja ootame teid uutel sõi-
tudel 2014. aastal. Jõeläht -
me VIII Rattamaraton toimub 
14. juunil 2014.

Kostivere kool võtab alates 2. jaanuarist 2014 
konkursi korras tööle

koka ja koristaja.
Avaldus ja  CV palun saata hiljemalt 

13. detsembriks 2013 märgusõnaga “konkurss” 
aadressil Aruküla tee 3, Kostivere alevik, 

Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa 
või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil 

kool@kostivere.edu.ee.

Lisateave telefonil 608 1580 või e-posti aadressil 
kool@kostivere.edu.ee.

Pingeliselt turniirilt naasid Loo Keskkooli õpilased uute kogemuste ja 
auväärt kolmanda kohaga.
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KRIMIUUDISED
• Ööl vastu 26. oktoobrit 
varastati Jõelähtme vallas 
Neemel ehitusobjektilt 
välikäimla. Kahju kokku 
umbes 600 eurot.
• 02. novembril avastati, et 
Jõelähtme vallas Jägala 
küla talust on varastatud 
aiakäru, redel, ehitus ma-
terjale ning autovaruosa-
sid. Kahjusumma on 
täpsustamisel.
• 16. novembril avastati, et 
Jõelähtme vallas Uus-
külas asuvast suvilast on 
varastatud elektrisaag, 
aiakäru, jalgratas, saapad, 
DVD-plaate ja muid asju. 
Kahju kokku umbes 1537 
eurot.
• 18. novembril avastati, et 
Jõelähtme vallas Irus 
varastati ehituselt kaks 
betoonilihvimismasinat. 
Kahju kokku 2760 eurot.
• 22. novembril varastati 
Jõelähtmel asuvast talust 
teler, reisikohver, alkoholi 
ja sularaha. Kahjusumma 
on täpsustamisel.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneering
Jõelähtme Vallavalitsus võttis 31.10.2013 vastu korralduse nr 661 “Haapse küla Tiidu maa-
 üksuse detailplaneeringu koostamise alga tamine ning lähteülesande kinnitamine”. Planeeringu
koostamise eesmärgiks on määratleda krundi ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme abi -
hoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 6621 m2. 
Kavandatav detailplaneering ei sisalda ettepanekut kehtiva üld planeeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu
Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu (katastritunnus 24504:004:0143) detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tutvusta mine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 16.12.2013 
kell 15.00.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et alates 01.12.2013. a. on 
kasu tatud riiete tuba suletud. Palume vallavalitsusse oma riideid ja 
jalanõusid mitte tuua! Kui soovite ära anda endale mittevajalikuks 
osutunud asju siis soovitame ühendust võtta meie koostööpartneriga 
MTÜ Aarete Laegas, juhatuse liige Kadri Britt Põldre tel. 510 0185, 
e-post: info@aaretelaegas.ee. MTÜ Aarete Laegas sorteerimiskeskus 
asub aadressil Videviku 31, Tallinn. Täpsemat infot on võimalik saada 
kodulehelt www.aaretelaegas.ee.

Tähelepanu, mälumängurid!
19. jaanuaril algab taas Jõelähtme valla mälumänguturniir. 

Paneme kolmeliikmelised võistkonnad kirja!
Tere tulemast ka uustulnukaile!

Mälu seisukorda kontrollivad nagu ikka 
JEVGENI NURMLA ja INDREK SALIS.

Uuel aastal uue hooga!
Maie tel. 5397 8896

 Laupäeval, 30. novemb-
ril toimus järjekordne 
Jõelähtme Lastekaitse 
Seltsi korraldatud valla 
suurperede jõulupidu.

Jõelähtme kirikusse oli kargel 
novembrihommikul kogune-
nud pea nelikümmend inimest. 
Advendieelse mõtiskluse ja 
head soovid andis kõigile üle 
Jõelähtme Püha Neitsi Maarja 
koguduse  preester Margus Kir-
ja. Palvuse lõppedes läitsid 
kohaletulnud küünla ja suun-
dusid edasi Jõelähtme rahva-
majja jõuluettevalmistusi tege-
ma.

Rahvamaja saal oli täitunud 
meeleolukalt sobiva kuuse-
lõhnaga. Viimane novembrikuu 
päev on just sobiv selleks, et 
algavaks advendiajaks kõik ette-

valmistused tehtud saaks. Kuu-
seokstest hakati valmistama 
jõulupärga, väiksemad pere-
liikmed vaimustusid joonis-
tamisest ja piparkookide kau-
nistamisest. Ei puudunud või-
malus paberist meisterdada 
endale sobiv lumehelves või 
jõuluvana. Kehakinnituse eest 
hoolitses Karin Ajamaa ja mulgi-
puder maitses suurepäraselt. 
Maiustamiseks jagas vahva 
päka pikupoiss kõigile lastele 
kätte ka kommikoti.

Vahva kokkusaamise lõpetas 
Obi talli korraldatud ponisõit 
rahvamaja hoovis. Jõelähtme 
vallavanema Andrus Umboja 
sõnade kohaselt on tekkinud 
kena jõulueelne traditsioon, 
kus suurperede lapsed üks tei-
sega vahvates jõulutegemistes 
tuttavaks saavad ja lõbusalt 
aega veedavad. 

Priit Põldma

Suurpered tähistasid 
esimest adventi
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Sügav kaastunne Rozeta Meosele ema

SALME MEOS'e
(29.08.1923 – 06.11.2013)

surma puhul.

Jõelähtme Vallavalitsus

Õnnitleme novembri sünnipäevalapsi
96 19.11 GUSTAV JASK     Kaberneeme küla
95 08.11 HELMI SAKSUS Loo alevik
91 21.11 HELLA SEPP  Kostiranna küla
89 26.11 LAINE NERO  Iru küla
88 08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA Loo alevik
88 25.11 KATARINA HERTMANN  Jõelähtme küla
87 02.11 ELLEN RATASEPP Loo alevik
86 10.11 HILMA JUNUS  Sambu küla
85 30.11 LEMBIT SAALISTE Loo alevik
83 06.11 PEETER PROMET Rebala küla
83 16.11 VAIKE VAHER  Uusküla küla
82 04.11 AINO SIKKA  Loo alevik
81 04.11 MILLE HAAB  Saha küla
81 14.11 SENNI VILBASTE  Kaberneeme küla
81 16.11 HILJA KOEMETS Koila küla
81 19.11 MARIA BEKRINA Jägala küla
80 05.11 VELDA TAIMSAAR Maardu küla
80 08.11 LISETTE PAEMURD Ihasalu küla
80 15.11 SUULE HEINMETS Loo alevik
80 17.11 JOHAN JÜRGENSON Jõesuu küla

Mälestame kallist kolleegi

SILVI MARDIM'it
ja avaldame kaastunnet omastele.

Töökaaslased Ulata Käsi MTÜs-t

Südamlik kaastunne Elle Himmale

EMA
surma puhul.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Südamlik kaastunne Rozeta Meos'ile

EMA
surma puhul.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Sügav kaastunne Lembitule ja Sirjele 
kalli

TAUNO PÕLDESE
surma puhul.

Naabrid Liivakandi teelt

Avaldame kaastunnet klubi liikmele 
Ellen Aunale armsa poja

KALEVI
surma puhul.

Iru Ämma Klubi

Mälestame kauaaegset majanaabrit

KALEV AUN'a
avaldame kaastunnet omastele.

Kuusiku tee 1 elanikud

Südamlik kaastunne Ellenile ja Antonile 
kalli poja ja isa

KALEV AUN'a
surma puhul.

Naabrid Tuuslari tänavalt

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Silvi Mardim 05.01.1961 – 13.10.2013
Aleksandra Lehtmets 01.03.1926 – 20.10.2013

Miralda Tomingas 15.03.1930 – 05.11.2013
Viktor Švets 13.08.1936 – 06.11.2013 

80 20.11 LEMBIT AASLA     Kaberneeme küla
75 20.11 VIRVE MEI    Kaberneeme küla
75 20.11 NIKOLAI GOLOTJUK Kaberneeme küla 
75 28.11 HELVE KURG  Kallavere küla
70 06.11 HELJU LUKAS  Iru küla
70 08.11 HELJO PENTUS Loo alevik

Jõelähtme vallas septembris ja 
oktoobris sündinud lapsed

Annika ja Ken Viidas
poeg Frank Flemming  29.09.2013
Katre ja Ranar Jõgeva
tütar Christine   04.10.2013
Pirjo Kirsch ja Margus Voogla
poeg Kaspar   10.10.2013
Viivika Ojasalu ja Kristjan Maidla
poeg Robin   15.10.2013
Kadi Ja Indrek Raudsepp
tütar Renata   18.10.2013
Anett Jürvetson ja Robin Tiits
tütar Mia    26.10.2013
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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.

Toimetus ootab 
kaastöid aadressil

ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 

kui ka fotod.

Reklaam aadressil 
reklaam@harjuelu.ee

tel. 6462214

MÜÜK
• Liuguksed ja riidekapid. Abi 
kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. 
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa lõhutud küttepuud 
kohaletoomisega kask al. 40 
eur/rm., lepp al. 34 eur/rm., 
metsakuiv okaspuu al. 34 eur/
rm. Tel 509 9598

TEENUS
• Korstnapühkija litsensee ri-
tud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686
• Ohtlike puude aastaringne 
raie-, hooldus- ja saetööd. 
Katuserennide puhastus. 
Tel 5551 2104, 
www.puuhooldaja.ee
• Ostame kokku kõiki Teie 
vanu ja antiikseid esemeid. 
TASUTA konsultatsioon ja 
transport. RAHA KOHE 
KÄTTE! www.eestivanavara.ee 
Tel 56979164
• Ostame ehte- ja hamba-
kulda, vanu münte, ordeneid 
ja hõbedat. Tuleme ja hinda-
me tasuta! Kullakeskuse 
KULLAKULLER – eurod koju 
kätte! Tel 5858 5222
• 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
• Pakume tööd kogemustega 
metsaveoautojuhile. Nõutud 
CE juhiluba. Tööpiirkond 
Eesti. Oma CV või lühitut vus-
tus saata meilile: info@hec.ee. 
Lisainformatsioon 
tel 5683 4900
• Plekk-, kivi- ja eterniit-
katuste pesu ja värvimine. 
Viies Fassaad OÜ, Andres, 
tel 5624 1509
• Projekteerimine, ehitus-
lubade taotlemine, energia-
märgised, liitumisprojektid, 
tehnosüsteemide projektid. 
Lisainfo tel. 5650 9395, erki.
maidre@gmail.com

Tööpakkumine
Otsime kvalifitseeritud elektrikke ja automaatikuid kõikvõimalike 
elektripaigaldiste ja rajatiste ehitus- ja montaažitöödeks. Objektid 
asuvad Eestis, aeg-ajalt võib tekkida vajadus töötamiseks Soomes.
Täiendav info info@jakoteks.ee Tel +372 665 2730

Hea ettevõtja!
Jõulueelsel nädalal, 20. detsembril ilmub maakonna-
lehe Harju Elu vahel erinumber JÕULULEHT, mille 
leiavad oma lehe vahelt ka kõik Harku Valla Teataja
ning Jõelähtme vallalehe lugejad.
JÕULULEHE tiraaž on 14 000. Erinumber on suure-
pärane võimalus avaldada oma firma toote või teenuse 
tutvustus, aga ka jõulutervitus klientidele, koostöö-
partnereile ning lehelugejaile!
Kõik head soovid ilmuvad JÕULULEHES, kui saadate 
need aegsasti aadressile myyk@harjuelu.ee.
Kaunist jõuluaja tulemist! Harju Elu toimetus

Loo Noortekeskus otsib

noorsootöötajat 
Töö kirjeldus:
• Loo Noortekeskuse töö juhtimine 
• noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja läbiviimine
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve 
tagamine
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toe-
tamine
• noortekeskuse tegevuskava planeerimine ja elluviimine 

Nõudmised kandidaadile: 
• noortega töötamise kogemust
• kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, 
pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni 
erialal. 
• eesti keele valdamist kõnes ja kirjas
• valmisolekut õhtupoolseks tööks (tööajad 13-20, 
laupäev, pühapäev reeglina vabad)

Kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus, 
laagrikasvataja paberid. 

Ettevõte pakub:
• võimalusi eneseteostamiseks
• stabiilset tööd
• meeldivat kollektiivi
• koolitusi enesetäiendamiseks
• rutiinivaba tööd 

Kasuks tuleb: 
• võõrkeelteoskus
• enesekindlus
• huumorimeel
• koostööoskus 

Asukoht:  Harjumaa
Tööle asumise aeg:  2. jaanuar 2013
Töö tüüp: Osaline tööaeg, palgatöötaja
Kandideerimise tähtaeg 26. detsember 2013
Täiendav info ja kontaktandmed: Elle Himma, 
elle.himma@joelahtme.ee, tel 6054881
Loo Kultuurikeskus, Saha tee 7b, Loo alevik, Jõelähtme 
vald 74201


