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Jõelähtme kiriku renoveeritud
torn sai pühitsetud
Elu on suhteliselt
sünge paik. Ent helgeid hetki on siiski ka.
Kui sünnivad lapsed.
Kui laps lõpetab kooli.
Kui sünnib siia ilma
midagi tõeliselt suurt.
Kui toibud ootamatust
tõvest. Kui su ema on
väheke tervem. Kui
sünnib vaikset, ent tähelepanuväärset. Kui
sünnib kunst. Kui kerkib kirikutorn. Kui
pannakse kiriku torni
tippu kullatud rist.
Kui meistrimehe käed
on mördist puhtaks
pest ja ta imetleb oma
tööd.

Suvisest teedeehitusest

Tasuline
või tasuta
bussisõit?
Neemes peeti
kaluritepäeva

KADRI MATTEUS MÄLK

J

a ka sellal, kui kõnnid
pühapäeva hommikul
tasakesi mööda pehmet vaipa armulauale. Kõnnid
sinna, selg on sirge, soojad sokid jalas – kirikupõrand on
külm – helged mõtted hinges,
et paluda armu lähedastele, kallitele inimestele, oma töödele.
Neelatad. Leivapaluke, murelikook, mille oled hommikul kiiruga suhu jõudnud pista, on
valmistatud hea inimese käega.
Auto, kellega kirikusse said, on
roolitud hea ja kindla inimese
poolt. Head inimesed on kulla
hinnaga siin ilmas.
Kui imelik: om armastanu
nii kavva, kavva emä arm.
Kui valulik: veäp havva manu
liig hilda elo saatus karm!
Gustav Suits
Kerkokell
Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar on öelnud nõnda,
ja see võiks puudutada meist
igaüht: „Elu mõte kui selline on
oma olemuselt universaalne, nii
nagu on universaalsed näiteks
ilu, headus, armastus, sõprus.
Aga me leiame seda igaüks üksikisikuna ja teostame seda üksikisikuna. Ja see mõtteviis ei
ole uus. Võiks öelda, et see on
platooniline mõtteviis.”
Enesetappude uurijad ütlevad, et nende inimeste puhul,
kellel on enesetapumõtted, on
selleks kaks sagedasemat motiivi.
Esiteks, et olen üksildane,
mind pole kellelegi tarvis, minu
elus ei ole kedagi. Teine: minu
elul pole mingitki mõtet. Ja
need inimesed, kelle elul pole

Jõelähtme kiriku vitraažaken, millel on kujutatud
koguduse ajalooliste kabelite kaitsepühakuid.
Vitraažikunstnik Andrei Lobanov.
Fotod Signe Valdmann

mingit mõtet, ei ole õnnelikud
inimesed.
Kuulates noid mõtteid teel
kirikusse, saad aimu elu mõttest. Täielik üksildus. Selline
ehe, karm ja puhas. Inimesel ei
ole mitte kedagi. Ja sellises olukorras, kui sul ei ole mitte kedagi, on ka väga raske olla õnnelik.
Ja jõuad kiriklasse. Püha
müristus. Ilmselt on laulupidu.
Pole oma autonatukest kuhugi
viisakalt parkida. Tagurdame
kuis tagurdame, hakkama saame, Volvode vahele.
Õuekavaler: Õnn kaasa, tubli
rahvas! On teil ruumi, et külalisi oma majja võtta?
Talupoeg: heameelega.
Naine: Kas tohib teada, keda?
Heinrich von Kleist, Homburgi
prints Friedrich. Tartu Ülikooli
kirjastus, 2018. Tlk Mati Sirkel.
Ent tõepoolest – keda? Kuhu inimesed pühapäeval lähevad. Pühakotta, kaubanduskeskusse või metsa? Või on sel üldse enam tähtsust?
Jõelähtme kiriku valmimisaeg pole teada, Taani Hindamisraamatu andmetel oli sääl
kirik 1241, ent arvatakse, et kirik oli olemas juba 1220. alguses.
1219. aastal ristisid taanlased seal inimesi, kes polnud
veel ristitud. Oletada võib, et

Arhitektuuriajaloolane Juhan Kilumets räägib vanast kirikukellast, mis tõsteti 1. juulil
koguduse õnnistuse saatel Jõelähtme kirikusse.
Foto: Piia Ruber

tänu tihedatele suhetele välismaailmaga, võis olla ka omajagu kristlasi juba toona, nt Saha
kabeli isandaks sai eestlane.
Matused olid ida-lääne suunalised, leitud on ristikujulisi ripatseid ja ehteid.
Kui kirikuõpetaja Margus
Kirja läks EAS kontorisse kogudusele taotlust esitama, küsiti
temalt, millal on teie ettevõte
asutatud. Kirikuõpetaja vastas,
et ettevõte on asutatud aastal
1219. Ametniku näos avaldus
mõningane hämming.
Auväärne kunstiteadlane
Villem Raam külastas enne oma
surma kaht Eestimaa olulisemat pühakoda. Jõelähtmet ja
Saha kabelit. Õpetlase arvates
oli Jõelähtme kirikul kolm torni. Väiksel kabelilaadsel kirikul
oli aga valitsejarõdu. Mis tegi
selle koha ja koja nii eriliseks, et
seal oli kuningale reserveeritud
paik?
Jõelähtme kiriku vitraažaknal on kujutatud koguduse ajalooliste kabelite kaitsepühakuid: pühasid Nikolaust (Saha,
ka uus Muuga meremeeste kabel), Laurentsiust (Prangli),
Peetrust (Randvere) ja Ristija
Johannest (Ihasalu). See on
Andrei Lobanovi hea töö.
Kohtumõistmise aknal on
kujutatud ingleid ja teekonda
hüva- ja kurakätt. Aken lendas
mõned päevad enne pühapäeva eest. Torm avas klambrid ja

inglid lendasid, lendasid koos
aknaga mõned meetrid ja
maandusid vaikselt ja tervelt
maha.
Jõelähtme kirikusse tõsteti
pühapäeval 1. juulil koguduse

õnnistuse saatel vana kirikukell.
Kerkokell. Selle eest peaks eelkõige tänama arhitektuuriajaloolast Juhan Kilumetsa.
Praeguse seisuga vanuselt
kaheteistkümnes kell Eestis,
üks kahest Cordt Hartmann
noorema kellast kuulub meie
kellade „võimsasse kümnendisse” (1590. aastad; kokku seitse
kella). See on üks viimaseid valdavalt gootipärase kujundusega (minusklid, valaja märk) kelli. Vanim Eestis valatud kell,
millel esinevad vapid, araabia
numbrid, sõna kell (klocke) ja
konkreetse kiriku nimi.
Miks minnakse tänapäevalgi pühapäevahommikul kirikusse?
Sest seal on lahkel käel hingeabi, on kaetud armulaud. Patud saad andeks. Kui neid on.
Seal on su hingel soe. On
omad inimesed. On kogudusetunne.
Tornitööde käigus restaureeriti kiivri kandekonstruktsioon ja vahetati plekk. Tehti
korda luugid, aknad ja uksed,
valmisid uued vitraažid.
Tööd tegid: Juhan Kilumets
ja Rändmeister OÜ, Tiit Hindpere ja Renovare OÜ, vitraažikunstnik Andrei Lobanov. Toetasid: Riiklik Pühakodade Programm, Põhja-Harju Koostöökogu, Jõelähtme vallavalitsus ja
volikogu, lahked annetajad. Tänuga Jõelähtme kogudus. •

Kultuuridirektor
Ivar Kaldam

Jõelähtme
õpilasmalev –
muutuste teel
Kaks uut
restorani: Neem
ja Veer

Uusküla
aktiivne elu
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Teede ehituseks
parim aeg
ANDRUS UMBOJA
vallavanem

K

äes on südasuvi ja
enamus vallakodanikke sätib ennast
mõnusa päikesepaiste kaasabil
puhkama ja suve nautima, kuid
just nüüd on kõige parem ja õigem hetk teede ehituseks. Jõelähtme valla eelarves on kavandatud sel aastal teede investeeringuteks ca 2 miljonit eurot.
Aasta suurimaks ehitusobjektiks kujuneb Kostivere piirkondliku kergtee rajamine. Vallavalitsus viis selleks läbi riigihanke, mille tulemusel sõlmiti
ehitusleping Tallinna Teede
ASiga ning viimane rajab kergtee alates Kostivere aleviku Aali teest kuni Maardu mõisa tee
bussipeatuseni Maardu külas.
Esimene lõik rajatakse Kostiverest kuni Tallinna-Narva
maanteeni, sellele lõigule tuleb
ka kergtee valgustus.
Teine kergtee lõik rajatakse
äsja valminud kogujatee äärde
kuni nn prügila ringteeni. Need
kaks lõiku rajatakse EASi kaasabil Tallinna linnapiirkondade
kergteede programmi kaasrahastusega.
Kolmas lõik, mis läheb sama hanke käigus ehitamisele
kulgeb nn prügila ringteest kuni Maardu mõisa tee bussipeatuseni ja rajatakse riigi maanteeameti rahastusega.
Kogu kergtee valmimise
tähtaeg on hiljemalt 30. juuli
2019. Ehituse täpne algus ja lõpuaeg on veel täpsustamisel.
Nimetatud kergtee lõikude valmimisel saavad kergteedega
omavahel ühendatud valla kaks
suurimat keskust Loo ja Kostivere alevik, lisaks sellele on võimalik Kostiverest edaspidi liikuda ka Maardu linna, Viimsi
valla ja ka Tallinna linna kergteedele.
Kergteed on ühest küljest
olulised kohalikele elanikele,
pakkudes võimalust turvaliseks
liikumiseks kooli, bussile, poodi jne, teisest küljest harrastada
sportlikke eluviise, olgu siis sõita ohutult ratta ja rulluiskudega või joosta, teha kepikõndi või
lihtsalt jalutada.
Kergteede näol on tegemist
ka olulise infrastruktuuriga turismi arendamiseks ning meie
valla atraktiivseks muutmiseks
nii oma elanikele kui ka uue
elukoha valikut tegevatele inimestele.
Vallakodanikele, kelle elukohad jäävad kruusateede äärde, on väga oluline teema teede

tolmuvabaks muutmine. See on
ka üheks vallavalitsuse prioriteediks ning igal aastal saavad
mitmed kilomeetrid kruusateid
uue mustkatte. Käesoleval aastal läbi viidud riigihanke tulemusel saavad lõiguti mustkatte
ehk pinnatakse Looküla tee Loo
külas, Veski tee ja Veski põik
Maardu külas ning Aruaru tee
Aruaru külas. Täiendavalt läheb taastusremondi käigus osaliselt ülepindamisele Rebala tee
ja Võerdla tee Jõelähtme, Rebala ja Võerdla külades.
Lisaks eeltoodule saab
mustkatte ka Saviranna tee lõpp
ning täiendavalt rajatakse tee
lõppu busside ümberpööramise plats, et koolibussid ei peaks
edaspidi sõitma endiste Saviranna aiandusühistute kitsastel
siseteedel.
Eelmise aasta väga vihmane
suvi ja sügis tekitasid suuri
probleeme valla kruusateedel,
mitmed neist muutusid väga
pehmeks ja halvasti läbitavaks.
Sellest tulenevalt tugevdatakse
teekeha killustiku ja freesasfaldi ülekattega Haljava teel Haljava ja Parasmäe külades, Mäealuse teel Manniva ja Kostiranna külades ning Nehatu teel
Nehatu külas.
Viimase suurema ehituse
objektina toon välja nelja omavalitsuse koostööprojekti, mille tulemusel rekonstrueeritakse oluline liiklussõlm Pärnamäe
tee ja Vana-Narva mnt ristmik.
Tallinna linn, Maardu linn,
Viimsi vald ja Jõelähtme vald
viisid selle töö tegemiseks läbi
ühise hanke, mille käigus rekonstrueeritakse ristmiku teekate ning liikluskorralduse parandamiseks saab ristmik täiendavad sõidurajad ja foorilahendused.
Ristmiku rekonstrueerimise käigus rajatakse ka uued
kergteed ja teeületusvõimalused jalakäijatele ja kergliiklejatele. •

Miks ikkagi tasuline
bussisõit?
Nüüd oleks Eesti nagu
jälle kaheks löödud:
peaaegu poolele Eestile on ühistransport
tasuta, teisele poolele
soodustustega. Rahul
pole kumbki pool:
seal, kus transport tasuta, ei liigu see piisava tihedusega ega pole
teed korras. Sellel
poolel aga, kus transport osaliselt tasuta,
vaadatakse teist poolt
vingus näoga – teie
saate ju päris tasuta.
Segadust ja mittemõistmist on palju.
VELLO JÕGISOO
MTÜ Põhja–Eesti Ühistranspordikeskuse tegevjuht

Ü

ritan siin veel kord
lahti rääkida, miks
meie otsustasime
oma piirkonnas 0-hinnaga pileteid ehk tasuta bussisõitu mitte
rakendada. Alustagem natuke
kaugemalt.
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on piirkondlik
ühistranspordikeskus, mis korraldab maakonna avalike bussiliinide ühistransporti selle aasta algusest. Haldusreformi käigus liitusid vabatahtlikult Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja
Lääne-Virumaa kohalikud
omavalitsused üheks keskuseks. Keskuse liikmeteks on 29
selle piirkonna linna ja valda
(kokku on piirkonnas 31 kohalikku omavalitsust) ja piirkonnas elab 36% Eesti maaelanikkonnast. Seega on loodud keskus arvestatav jõud ühistranspordi korraldamisel.
MTÜ Põhja-Eesti Ühist-

info@sõelutudmuld.ee
505 4150
Pakume ka transporditeenust,
liiva, killustikku jt puistematerjale.

ranspordikeskuse tegevuspiirkonnas moodustab keskuse
poolt korraldatav avalik liinivedu ligi 50% vabariigis toimivast
ühistranspordist (rong+buss).
Sellest tulenevalt tähendaks tasuta ühistranspordi sisseviimine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonnas
poolte ühistranspordi kasutajate ebavõrdset kohtlemist (rong
jääb ju tasuliseks).
Teiseks. Ainuüksi Harjumaal katavad kommertsbussiliinid ligi 40% bussidega osutatavast ühistranspordist. Siia lisandub linnalähirong, millega
näiteks 2017. aastal tehti Harjumaal kokku ca 3,3 miljonit
sõitu. Harju maakonnas on
ühistranspordi nõudlus kasvanud väga kiiresti. Lisaks praegusele läbisõidule (6,7 miljonit
liinikilomeetrit) oleks tasuta
ühistranspordi korral vaja korraldada riigihanked vedaja leidmiseks (kommertsliinid ju kaovad!) veel sellel aastal vähemalt
4,5 miljonile liinikilomeetrile ja
lähema viie aasta jooksul veel 5
miljonile liinikilomeetrile. Tasuta ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse alla maakondlike kommertsliinide toimivuse, kuivõrd nad ei suuda
konkureerida tasuta avalike
bussiliinidega. Kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi
teenuse kättesaadavus, kuivõrd
pole võimalik kohe kõiki kommertsliine avalike liinidega
asendada, ja samas tekib avalike busside ületäituvus, mistõttu halveneb oluliselt reisijateveo kvaliteet.
Kolmandaks. Läbikaalumata on tasuta bussitranspordi

mõjud raudteel toimuvale reisijateveole, mis omab piirkonna
ühistranspordi korralduses olulist kohta, olles lisaks kiiresti
kasvava osakaaluga. Riigi doteeritavate rongiliinidega paralleelselt toimuv tasuta bussitransport tähendaks raudteetranspordi ebavõrdset kohtlemist, vähendades rongisõitjate
arvu ja reisijakilomeetreid. Niisugune investeeringute ja toetuste ebaefektiivne kasutamine
tooks samuti kaasa kiire, mugava ja keskkonnasõbraliku raudteetranspordi kasutajate arvu
vähenemise ja riigipoolse raudteetranspordi dotatsiooni vajaduse kasvu.
Avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud liinide osas tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvaksid Põhja-Eesti ühistranspordi kogukulud märkimisväärselt. Tasuta ühistranspordiks kulutatavate summade
ulatuses oleks mõistlik teha
hoopis investeeringuid kiirema,
säästlikuma, kvaliteetsema ja tihedama liinivõrgu arendamiseks. Me ei toeta väljapakutud
viisil tasuta bussitranspordi
kontekstis ühtegi toimingut,
millel oleks negatiivne mõju
selle toetusega hõlmamata
ühistranspordi segmentidele
või Põhja-Eesti ühistranspordi
tervikpildile.
Neljandaks. Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse piirkonna paremaks teenindamiseks
Lääne-Virumaal ja Raplamaal
on vajalik nende liinivõrkude tihendamine ja ühildamine Harjumaa liinivõrguga. Samuti tuleb korraldada nende maakondade piletisüsteemide integreerimine. Analüüsid tariifisüsteemide integreerimiseks ja tsoo-

nitariifide kehtestamiseks teeme me lähikuudel ning piletisüsteemid on võimalik ühendada 2019. aasta alguses.
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegi ka ettepaneku kehtestada tasuta bussisõit kõigile
puuetega inimestele sõltumata
nende vanusest. Kahjuks ei
leidnud see maanteeameti
poolt toetust. Samuti on meil
ettepanek kaaluda täiendavalt
eraldatavate vahendite arvel seniste sõidusoodustusteühtset
ülevaatamist, võimaldades eristada sõitjate gruppe (nt õpilased, pensionärid), samuti geograafilisi või asustustiheduse
kriteeriume. Põhja-Eesti keskuse kontekstis peame eriliselt vajalikuks liinivõrgu arendamist
ja terviklahenduste väljatöötamist, mis arvestaks rohkem inimeste tegelike vajadustega ning
vähendaks tööandjate vajadust
töötajate vedu ise korraldada.
Kinnituseks toon siin mullu
detsembris ja tänavu jaanuaris
läbi viidud Kantar Emori uuringuandmed, kus käsitletakse
Harjumaa (v.aTallinn) ning Kohila ja Rapla valla elanike liikumisviise.
Uuring on vabalt kättesaadav maanteeameti kodulehel:
www.mnt.ee.
Küsimusele „Kuivõrd järgmised tingimused paneks teid
vähendama auto kasutamist
ning otsustama ühistranspordi
kasuks?” vastas ainult 14% küsitletuist, et „ühistranspordi
soodsam hind”. Oluliselt mõjusamateks osutusid sobivamad
ühistranspordi liinid (44%),
ühtne piletisüsteem (38%), kiirem ühistransport (37%) ja paremad „pargi ja reisi” tingimused (34%). •

Kruusateedel käivad renoveerimistööd
Lisaks pindamis- ja
asfalteerimistöödele
oleme sel aastal ette
võtnud ka suurema
liiklusega kruusateede
renoveerimise. Tegemist on selliste mahukate objektidega
nagu Haljava tee ja
Mäealuse tee pindamata osa ning siia
juurde veel Nehatu
tee, mis kokku moodustavad ligi 10 kilomeetrit teid.
ART KUUM
Abivallavanem

MÜÜA
SÕELUTUD MULDA
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eie valla kruusateede peamine
probleem on erosioon. Aastatepikkune teede
hööveldamine, lumelükkamine,
vihmad ja tuuled on järjekindlalt vähendanud teekihi paksust
ja tekitanud olukorra, kus kohati nagu polekski teest enam mi-

Foto Signe Valdmann

dagi järele jäänud. On kohti,
kus tee tasapind on ümbritsevast maapinnast madalamaks
jäänud ja tee kumer profiil, mis
peaks vee tee pealt ära juhtima,
on kadunud. Selliste teedega
pole täna võimalik enam muud
teha, kui materjali peale tuua,
teed tõsta ja uuesti ära profilee-

rida. Pikas perspektiivis plaanime nendegi teedega kunagi
pindamiseni jõuda ja tegelikult
on ka tänane renoveerimine
samm selles suunas. Oleme
kruusateede taastamisel võtnud
nõuks katta teed kahe kihiga:
aluskihina kasutame killustikku, mis annab teele juurde kandevõimet ja aitab luua põhja,
mis niiskemates oludes alt ära
ei vaju. Seejärel katame killustiku asfaldifreesipuruga ja rullime selle kinni, mis loob ilusa sileda teepinna ning aitab vähendada tublisti ka tee tolmamise
probleemi. Kõigega kokku
peaks teekattele lisanduma ligikaudu 10 sentimeetri paksune
kiht, mis muudab tee tugevamaks ja parandab oluliselt sõidutingimusi.
Vallavalitsuse poolt korraldatud vähempakkumise teede
renoveerimiseks võitis FIE Enn
Roosi, kes kasutab patenteeritud tee-ehitusmasinaid, mis
laotavad materjali ühtlase kihi-

na ning profileerivad ja rullivad
selle kohe ka kinni. Mitme
tee-ehitaja käest võetud pakkumiste abil oleme leidnud soodsaima lahenduse kruusateede
katmiseks asfaldifreesipuruga,
mis võiks olla heaks lahenduseks ka paljudele erateedele lahendamaks aukude ja tolmu
probleemi. Kui kellelgi peaks
olema soov oma eratee seisukorda sel viisil parandada on
FIE Enn Roosi valmis samadel
tingimustel nagu ta valla teid on
parandanud ka erateede omanikele oma abi pakkuma. Temaga saab ühendust telefonil
5646 2409.
Edaspidi on väga oluline, et
juhid jälgiksid teedel kehtivaid
kiiruse- ja massipiiranguid.
Meie valla kruusateedel tohib
liigelda kuni 10-tonniste sõidukitega ja mitte kiiremini kui 50
kilomeetrit tunnis. Siis on tagatud liiklusohutus ja paremini
säilivad teed ning seeläbi ka
meie autod. •
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Tipptasemel harjutusväljak autodele
maavaidluse taga

Kaili Rätsep, Maa-ameti maatoimingute
osakonna nõunik

Harjumaa kolm autokooli –AV Rae Liikluskoolituse OÜ, OÜ Saku Autokool ja Haja
Autokool – tahavad
rajada Jõelähtme valda Loole tänapäevase
õppesõidu harjutusväljaku ja õpperuumid, kuid riigile kuuluvale 12,5 hektari
suurusele maatükile
pole nad siiani hoonestusõigust saanud.
MARKO TOOMING
marko@harjuelu.ee

U

us harjutusväljak on
plaanis rajada nii
veoautode, busside,
sõiduautode kui mootorrataste
ja mopeedide tarbeks. Kolme
autokooli esindaja Vello Voogi
sõnul on kogu vabariigis korralikke platse praegu ääretult vähe ning Harjumaal ja Tallinna
lähiümbruses neid polegi. „Pole ühtki, mis kannatakse veoautode õppeplatsi välja. Ka mootorratastel pole korralikku õppeväljakut – on mõned, mis
pikkuse poolest kannavad välja, aga kus ei saa harjutada kurvisõitu ja muid tehnilisi võtteid,” rääkis ta.
Autokoole on Tallinnas-Harjumaal kokku 60–70,
kuid suuremad harjutusväljakud asuvad hoopis mujal, nt
Pärnus. „Me ehitaksime normaalse õppekeskuse koos turvahalliga, kus on näitlikud õppevahendid – kokkupõrkepingid, pöörlev auto, et saaks õpetada, kuidas ümberläinud autost väljuda. Ühte sellist keskust
oleks Harjumaale tarvis,” arvas
Voog.

Õpe alles liikluses
Kui B-kategooria sõiduõp-

pe jaoks on Tallinnas enam-vähem platsid olemas, siis suur
probleem on mootorrataste ja
veoautodega.
„Mootorratastele on klassikaline platsil sõit, kus õpilane
õpib ära selle, mida eksamil
nõutakse ja ülejäänud asjad
õpib juba liikluses. Räägime
näiteks maanteel kurvis suure
kiirusega sõitmisest – kas ta
teab midagi vastutõukamisest
ja kallutamisest, et mida suurem kiirus, seda rohkem tuleb
kallutada. Ja et tuleb teha vastu
liikumissuunda tõuge, mis on
psühholoogiliselt inimese jaoks
keeruline – kus ta seda õpperajal saab õppida?” rääkis Voog
probleemidest.
Kehv on olukord ka veoautodega, mille juhtidele ei tehta
praegu pimeda- ja libedasõidu
koolitust.
„Uue harjutusväljaku põhirõhk ongi sellel, et tahaksime
saada veoautod samale tasemele kui sõiduautod, kellel on
praegu pimeda- ja libedakoolitus. Suure auto juht saab praegu oma esimese libedakogemuse kätte tänaval,” ütles Voog.
Esimese libedaga tuleb igal
aastal kui küllusesarvest uudiseid rekadest, mis on teelt välja
sõitnud.
Üheks põhjuseks ongi vastava koolituse puudumine, leiab
Voog. „Neid õnnetusi on väga
palju. Suuremate transpordifirmade juhid, kellega olen rääkinud, on väga kurvad ja ütlevad:
head juhti on väga keeruline
saada. Auto maksab aga miljoneid, koorem teist sama palju,”
rääkis ta.
Et tee peal poleks algajal juhil ehmatust, tuleb õppimisega
platsil tegelda, arvas Voog. Kolme autokooli, kes on loonud
ühise sihtasutuse Harjutusväljak, plaanides on õppeplatsid,

Ala, mille vastu Harjumaa autokoolid huvi tunnevad, kattub pea täielikult
Väo lubjakivimaardlaga. Osaliselt kattus selle alaga ASi Talter (hiljem
Lemminkäinen Eesti AS ja nüüd YIT Infra Eesti AS) Loo lubjakivikarjääri
kaevandamisloa taotlus, millega oli seotud ka kohtuvaidlus püsielupaiga
moodustamise tõttu. Kohtuvaidlus lõppes 11.01.2018 ja kaevandamisloa
taotluse menetluse lõpetamine on plaanis lähiajal.
Maa-ametisse on jõudnud Jõelähtme vallavalitsuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu toetuskirjad Loo alevikus asuva Harjutusväljaku kinnisasja
kasutamiseks (hoonestusõiguse kaudu) õppesõidu harjutusväljakuna.
Kirjadest selgub, et harjutusväljaku kasutamisest on huvitatud AV Rae
Liikluskoolituse OÜ, OÜ Saku Autokool ja Haja Autokool OÜ.
Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju
maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine”, mille kohaselt jääb Harjutusväljaku kinnisasi Rail Balticu raudtee
trassi vahetusse lähedusse. Avalikust huvist lähtuvalt säilitatakse kavandatava riikliku strateegilise objekti läheduses paiknevad riigimaad reservis,
kuna need võivad osutuda riigile vajalikuks nimetatud projekti raames
maaküsimuste lahendamisel. Seega ei saa mingit kindlat seisukohta Harjutusväljaku kinnisasja kasutamiseks võtta enne, kui Rail Balticuga seotud
maaküsimused on lahendatud. Kõnealune kinnistu jääb püsielupaiga
piiridest välja, seega looduskaitse seisukohast seal piiranguid ei ole.

Autokoolide sihtasutuse esindaja Vello Voog.

kus on ristmikud koos fooride,
ülekäiguradade ja ristuvate teedega.
„Siis saab esimesest liiklushirmust seal üle ja alles siis
minnakse liiklusesse. Higise ja
värisevana ei õpi liikluses midagi,” ütles Voog.

Bürokraatia keerdkäigud
Plaani elluviimise nimel on
kolm autokooli juba kaks aastat
vaeva näinud, kuid siiani tulemuseta. Maa, millele hoonestusõigust (30 aastaks, ütleb Voog)
tahetakse saada, on riigimaa,
kuid olukorra teevad keerulisemaks muud nüansid. Oma toetuse on harjutusväljakule andnud Harjumaa Omavalitsuste
Liit ja Jõelähtme vald. Viimane
on nõu ja jõuga autokoolide
sihtasutust aidanud, näiteks
käinud koos nendega maa-ametis, kes kõnealuse maa kasutamise üle otsustab, projekti tutvustamas.
„Kuivõrd tegemist on riigi
maaga, siis sõltub selle projekti
teostumine eelkõige riigi tahtest. probleemiks on muidugi
ka kohtuvaidlused kaevandajatega ja asjaolu, et antud alal

Foto Marko Tooming

asub osaliselt aktiivne ja osaliselt passiivne (lubjakivi) tarbevaru ala,” rääkis Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.
Otse autokoolide ihaldatava maatüki kõrval asub ala, mille üle käis tuline vaidlus. Ühel
pool oli Lemminkäinen AS, kes
soovis Loo aleviku kõrval lubjakivi hakata kaevandama, teisel pool vald ja kohalikud elanikud, kes ei tahtnud sellisest
plaanist kuuldagi. 2015. a lõpetas vaidluse toonane keskkonnaminister Marko Pomerants,
kes kirjutas alla määrusele, millega moodustati maa-alal aasnelgi ja kuninga-kuuskjala püsielupaik.
Kõrvalasuv 12,5 hektari
suurune maatükk oleks ideaalne koht autode harjutusväljaku
jaoks nii autokoolitajatele kui
vallale. Esimesed saaksid otse
Tallinna piirile tänapäevase õppeplatsi, vald ja kohalikud elanikud saaksid aga lahti hirmust,
et otse Loo kõrval hakatakse
kunagi lubjakivi maa seest välja kaevama.
„Me oleme suhelnud
maa-ametiga, siis keskkonnaministeeriumiga, aga kuidagi ei

saa üle ega ümber sellest asjast.
Jõudsime (toonase) keskkonnaministri Pomerantsini, kes andis julgustava nõusoleku. Siis
selgus, et maaüksusel käib vaidlus ja seal tahetakse kaevandama hakata. Käisime ministeeriumid uuesti läbi, aga väga
vaevaline on see asi. Seal bürokraatias me praegu oleme. Inimene on justkui tagaplaanil.
See tekitab meelehärmi,” rääkis
Voog, kelle sõnul on ka loobumismõtted peast läbi käinud.
Väljavalitud paik Lool on
mõnes mõttes ainulaadne ning
alternatiive autokoolitajatel
praegu pole. „Kahjuks pole võimalik konkureerida suurte firmadega, kes otsivad logistikakeskuste või tootmishoonete
jaoks Tallinna lähedal maad,
nad maksavad meid üle. Ainus
lootus on meil, et riik annab
Loole hoonestusõiguse. Ümbruskonna autokoolid on kohe
nõus siia tulema, suured transpordifirmad asuvad siin lähedal, Muugal ja Sõjamäel,” ütles
Voog.

Riiki ei huvita
Voog arvab ka, et ajal, mil

riik on eesmärgiks võtnud liiklussurmade miinimumini viimise, peaks peale suurte maanteede ehitamise pöörama tähelepanu ka liiklusohutuse teisele
poolele ehk sõidukoolitusele.
Praegu on riigi toetus koolitajatele täpselt null eurot. „Suurim
häda on selles, et koolitus on lükatud erasektorisse, kes peab
tagama oma kulu ja kirjadega
vabariikliku õppe. See on tõsine probleem,” arvas Voog, kes
on käinud asja uurimas Põhjamaades ning näiteks Soomes ja
Rootsis toetab riik õppeplatside rajamist.
Eesti riik ei plaani sõidukoolitajaid aga toetama hakata.
„Koolituste korraldamine, sh
vajaliku õppekeskkonna ning
hea taseme tagamine on koolitajate ülesanne. Seega on koolitajate initsiatiiv uue koolituskeskuse loomisel vägagi tervitatav. Riigil endal puudub huvi
koolituskeskuste loomisesse
ning välja rentimisse sekkuda,”
vastas Harju Elu küsimusele
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete
osakonna peaspetsialist Laura
Laaster. •

Muuga sadamasse 200 miljonit maksev keskus
Tallinna Sadam sõlmis lepingu ettevõttega MPG AgroProduction OÜ, kes rajab
Muuga sadamasse õlikultuuride töötlemise
ja logistikakompleksi.
Investeeringu suurus
on 200 miljonit eurot,
ettevõte kavatseb kõik
vajaliku valmis ehitada viie aasta jooksul
pärast keskkonna- ja
ehituslubade saamist.
MARKO TOOMING
marko@harjuelu.ee

M

PGAgroProduction tahab Muuga
sadamas endisele
söeterminali alale ehitada õlikultuuride ümbertöötlemise
tootmiskompleksi, kus saaks
töödelda 1,5 miljonit tonni

kasutada kohalikku toorainet.
„Plaanime võimalusel maksimaalselt kasutada ka Eestis kasvatatud õlikultuure, näiteks
rapsi,” ütles MPG Agro Productionsi esindaja Stephen Hackney.

Sadam on rõõmus

Muuga sadam.

toorainet aastas. Lisaks tahetakse ehitada lossimis- ja lastimisliinid ning rajada laadimispunktid rongidele ja veoautodele. Kõik see kavatsetakse valmis ehitada viie aasta jooksul
peale seda, kui on saadud kesk-

Foto Marko Tooming

konnakaitse kooskõlastused ja
ehitustegevust lubavad dokumendid.
Töödeldava tooraine toob
ettevõte Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Euroopast ning
Austraaliast. Samuti soovitakse

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul kasvab õlikultuuride töötlemiskompleksi rajamisega Muuga sadama kaubamaht märkimisväärselt.
Positiivne on nende jaoks ka
see, et lõpuks saab kasutusse
võtta aastaid tühjana seisnud
söeterminali ala. „Muuga sadama kaubamahule lisandub pärast töötlemiskompleksi täielikku käivitamist ligi 2,5 miljonit
tonni kaupa aastas,” ütles Vihman.
Leping sõlmiti 99 aasta pea-

le. Nii pikk leping sõlmiti seetõttu, et tegu on väga suure investeeringuga, ütles Tallinna
Sadama juht Valdo Kalm ERRile.
Kalmu sõnul aitab leping
avada rohkem lõuna-põhja suunalist koridori, mis vähendab
nn idariski.
MPG AgroProduction OÜ
omanik on Küprosel registreeritud Bittance Limited.
Ettevõte on loodud 2017.
aastal.
Kui õlitootlemistehase rajamise ajakava paika peab, siis
peaks see valmima enam-vähem samal ajal kui Rail Baltic.
See saab olema üks transporditeid põhja-lõuna suunal.

Mööda Rail Balticut
„Osa tehase toodangust saadetakse Eesti Raudtee infrastruktuuri kasutades ja mööda

Rail Balticut põhjast lõunasse.
Raudteed mööda transporditava toodangu maht võib küündida 500 000 tonnini aastas,” ütles Margus Vihmann.
Nii tooraine kui valmistoodangu transportimiseks hakkab
ettevõte kasutama mere-, raudtee- ja autotransporti.
Stephen Hackney sõnul valiti kompleksi rajamiseks Muuga sadam sadama kaide sügavuse ja hästitoimivate transpordiühenduste ning Eesti atraktiivse investeerimiskliima tõttu.
„Näeme võimalust kasvatada
oma ettevõtte väärtust rajades
sellise tootmiskompleksi Eestisse,” ütles ta.
Suurimaks probleemiks
võib ettevõtte jaoks aga osutuda töökäte leidmine. Õlitöötluskompleksi oleks vaja tööle
300 inimest, kellest suur osa
oleks spetsialistid. •
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Loo Kultuurikeskuse
väike saal
Jõelähtme Rahva19.00
maja
Kostivere Kultuuri10.00 mõisa Näputöökamber
12.00
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www.joelahtmekultuur.ee
Pihlakobara ümarlaud
Teatrietendus „Projekt Victoria”

Jõelähtme Lavagrupi etendus, A. Mälk „Projekt Victoria”. Lavastaja
Maie Ramjalg. Pilet 4 eurot. Soodus 3 eurot

Luutöö töötuba

Tule proovi luutööd! Koolitaja Moonika Hint. Olemas kõik vajalikud
vahendid. Osalustasu 5 eurot. Vajalik eelregistreerimine meeli1981@hotmail.com või tel 5698 7040

Kaberneeme sadama restoran Neem

Lastehommik Teoteatriga

Etendus „Meri põlvini”. Etenduse kestus 45 min. Ilusa ilmaga
toimub etendus mere ääres. Täiskasvanu 10 eurot, laps 5 eurot,
alla 2a tasuta. Palume lastehommikule tulijail meid oma võimalikest
toitlustussoovidest eelnevalt informeerida ja kindlasti ka laud ette
broneerida info@neem.ee või tel 655 5335.

Jägala küla

MTÜ Siiliokas koormusmatk, vanusele
12–18 aastat

Eesmärk on looduses üleelamiseks vajalike teadmiste ja oskuste
omandamine (looduse tundmine, iseenda võimete tundma õppimine, meeskonnatöö jms). Algus 6.08.2018 kell 14.00 Jägala külas
Kahtlase talu juurest (Anija metskonna kõrval) ja lõpetame samas
paigas 8.08.18 kella 16.00 paiku. Rohkem teavet ja kellel huvi osaleda, siis palume ühendust võtta info@siiliokas.ee

11. august 19.00 Jõelähtme kirik

Kontsert

Laulavad ja musitseerivad Sakarias Jaan Leppik ja Urmas Nagel.
Annetus 5 eurot

12. august 11.00 Jõelähtme kirik

Kihelkonnapäeva jumalateenistus

Kuldleer, hõbeleer. Ühine laud kiriklas

Kostivere Kultuuri12. august 12.00
mõis

10. Kostivere mõisapäev „600 aastat
mõisakultuuri”

Traditsiooniline käsitöölaat, näitused, töötoad, mängud, filmid, esinejad, teatrietendus, ponikaarik, sünnipäevatort, välikohvikud. Kell
18.00 külaplatsil Anne Veski kontsert. Mõisapäevale ja Anne Veski
kontserdile on sissepääs tasuta!

Näitus „Villa Voldemari linad ja villad”

Kunstnik Pille Pappeli isikunäitus. Juba pisikese tüdrukuna joonistas
Pille ümberkaudset loodust, elu ja tegevusi. Huvi kunsti vastu jätkus
ka pärast lapsepõlve nii edaspidistes õpingutes kui ka töödes:
Tallinna Laste Kunstikoolis, Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (ERKI),
tööstusdisaineri ametikohal „Maratis” ja vabakutselise kunstnikuna
oma loodud ettevõttes

Pihlakobara piknik

Külla tuleb kandlemängija Ann Kase

2. august
4. august

5. august

11.30

6.–8.
august

Kostivere Kultuurimõis

12. august

16. august 12.00 Loo Pihlapark
Jõelähtme Rahva17. august 12.00
maja
18. august 14.00 Haljava küla

21.–24.
august

Jõelähtme Rahva9.00
maja

25. august 12.00 Uusküla küla

25. august 16.00 Iru külaplats
25. august 17.00

Kostiranna muinastuled

25. august 21.00 Neeme sadam
25. august

Kaberneeme sadama restoran Neem

Koertenäitus
Uue väliköögi avamine, kus toimub ka toidukoolitus. Terve päev
kõigile tegevusi. Töötoad mängud lastele. Elav muusika ja tants

Haljava külapäev

Jõelähtme noorte linnalaager

Võrkpallivõistlus – vanavara laat – muinastulede öö pidustused

Iru muinasasumi pärimusfestival

Augusti lõpus toimub Jõelähtme noorte linnalaager, mida korraldavad Jõelähtme vald ning Kostivere ja Loo noortekeskus. Laager
toimub neljal päeval, kahes vahetuses, ajavahemikus 21.–24.08.
Laagritasu 7.–12.-aastastele noortele on 10 eurot/osaleja ning
13.–17.-aastastele noortele 15 eurot/osaleja. Laagritasu sisaldab
meeleolukaid tegevusi kahel laagripäeval, transporti laagri ajal ning
lõunasööki mõlemal päeval
12.00 Küladevaheline võrkpalliturniir rändkarikale „Valla Vägev”.
Oodatud on kõik valla külade ja alevite võistkonnad. Võistkonna
koosseis 4 meest ja 2 naist. Osavõtust andke teada aadressil ivar.
kaldam@joelahtmekultuur.ee. Registreerimise viimane kuupäev on
21.08.2018. Algusega kell 15.00 vanavara laat. Müüki võib tuua
kasutatud esemeid, riideid jne. Kohal on toitlustaja. Algusega kell
18.00 „Uusküla kümnevõistlus“ – nuputamis- ja osavusmängud
lastele ja täiskasvanutele. Võimalus tutvuda discgolfiga, mängida
pinksi ja visata korvpalli. Lastele batuut ja suhkruvatt. Avatud sendikohvik. Kell 20.00–24.00 mängib tantsuks ansambel „Talent“ ja
süüdatakse lõke muinastulede öö tähistamiseks
Rongkäik, lipu heiskamine ja lõkke süütamine. Esineb puhkpilliorkester „Kalev”, töötoad ja tegevusi lastele ning palju muud põnevat. Vaata lisa www.iru.ee

Kostiranna küla,
Mihkli talu
Muinastuled Eesti
100

Ansambel Hollarii, tegevused lastele, saab osta süüa-juua. Tule
süütamine kell 21.00

Muinastulede öö

Elav muusika. Lisainfo ilmub jooksvalt FBsse: restoran Neem

Muinastuli Neeme Sadamas, sooloesineja

Lasteaia õpetajad meisterdasid väikekandleid
Tänu Jõelähtme valla
toetusele sai 29.06–
5.07.2018 teoks projekt
„Väikekandle meisterdamise töötuba lasteaia õpetajatele”, kus
osales kuus Jõelähtme
valla lasteaedade õpetajat: Kostivere lasteaiast muusikaõpetaja
Anne, Neeme lasteaiast õpetaja Liina ja
direktor Pille ning
Loo lasteaiast õpetajad Elo ja Kaili ning
logopeed Kadri.
PILLE TRUMM

N

eli sisukat päeva Vivendi koolituskeskuses Ivari Maari juhendamisel aitasid igal osalejal
suure armastuse ja pühendumusega valmis meisterdada
väikekandle, mis on just iga pillimeistri näoga. See pilootprojekt viis pedagoogidest naised
hoopis mehisemasse maailma,
kus tuli kasutada väga erinevaid
töövahendeid nagu nt tikk-,
lint-, ketassaag, puidufrees, peitel, haamer jms.
Kuna naised on emotsionaalne sugu, siis võis kõrv läbi
puurimismüra tabada imetlusega öeldud fraase: „Kas tõesti tegin selle pilli mina?” või „Ma ju

Kultuurikeskuse direktor
Ivar Kaldam
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse alla
kuuluvad Loo kultuurikeskus, Kostivere
Kultuurimõis, Jõelähtme Rahvamaja,
Neeme Rahvamaja ja
lisaks kaks päevakeskust Kostiveres ja
Lool.
SIGNE VALDMANN

K

ultuurielu on meil
aktiivne: 365 päeva
kohta aastas toimub
erinevaid väiksemaid ja suuremaid sündmusi ca 250 (ja sellest on koolide-lasteaedade üritused välja arvatud). Alates selle aasta veebruarist veab Jõelähtme kultuurikeskust Ivar
Kaldam. Kohtume Ivariga Kostivere Kultuurimõisas, kus on
ka tema tööruumid. Saame temaga natuke lähemalt tuttavaks!

Kes sa oled ja kust sa tuled?
Olen lõpetanud Tallinna
Pedagoogilise Seminari noorsootöö erialal. Kooliajal sai kursusekaaslastega asutatud MTÜ
Eesti Pyladese Liit. Esimene
suurem projekt oli 1999. aastal
„Ei narkootikumidele”. Peale seda keskendusime noortelaagrite korraldamisele. Loogiline
jätk laagritele oli panustada
oma aeg õpilasmaleva tegemistesse. Valdavalt oli minu ülesandeks leida tööandjad, majutus, toitlustus ja transport, kuid
olin ka rühmajuhi ja tööandja
rollis.

Mis seos on Sul malevahümniga „Maasika Klaarika”?
Koolitusel valminud väikekandled.
Foto Pille Trumm

Sellest puidutükist valmib varsti
üks väikekannel.
Foto Liina Ratnik

ütlesin, et kui mehed saavad
nende tööriistadega hakkama,
saavad ka naised, aga kõva häälega kodus seda öelda ei tohi,
muidu mehed parandustöid
jms enam ise ei tee, ütlevad, et
saad ise ka hakkama”.
Meeldis see, et kõik vahendid olid käepärast ning juhen-

daja oli rahulik ja kannatlik. Iga
koolituspäev andis uusi teadmisi ja tekitas mõtteid juba järgmisteks projektideks. Kokkuvõttes on ikkagi sündinud väike ime, et me kõik, kogemusteta nagu me alguses olime, saime sellega hakkama.
Aitäh selle võimaluse eest! •

Malevasse sattusin uue laine alguses 2003, oli vaja kujundada maleva nägu. Kirjutasime
toonase malevajuhi Tiit Terikuga sõnad ja viisistasin selle. On
siiralt hea meel, et õnnestus
luua laul, mis on jäänud kandma ka vanadele malevlastele
malevasuve nostalgilist mälestust.

Muusika ei ole Sulle seega
võõras?

Õppisin ühe kursuse muusikaõpetajaks. Siis tõdesin, et
vanust on juba liiga palju, et
klaveriga leib lauale saada. Otsustasin eriala vahetada ja
noorsootööd õppida. Olen ka
tantsujuhtimist õppinud ja rahvatantsuga tegelenud ning oma
rõõmuks mängin kitarri.

Kuidas sisustad oma vabaaega?
Minu peres kasvab kolm
last. Enamus aega veedan koos
perega. Mängin korvpalli ja
kuulun Kaitseliidu Harju malevasse.

Mis tõi Sind Jõelähtme valda?
Viimased viis aastat töötasin Tallinna Teletornis programmijuhina.
Paralleelselt olen tegelenud
sündmusteloomega ettevõtetele ja päevajuhina 20 aastat.
Leidsin, et Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse direktorina on
mul suurepärane võimalus ennast teostada ja varasemat kogemust rakendada.
Maapoisina, olen pärit nn.
Viitna metsast, pakkus see mulle ideaalset võimalust linnast
pääseda.

Millised on sinu tööülesanded ja mis hakkab nüüd
teistmoodi olema?
Augustis on põhirõhk paikka panna tulevase hooaja sündmused ja tegevused.
Minu jaoks on kõige olulisem inimeste isetegevus ja tahe. On see siis harrastusteater,
muusika, käsitöö, teadus, sport
jne. Kultuurikeskuse roll on seda toetada.
Siinkohal kasutangi võimalust kutsuda inimesi üles oma
arvamust avaldama ja kaasa
rääkima meie tegemistesse. Erinevatel kogukondadel ja huvigruppidel on omad soovid ja
eelistused. Seega kujundades
kultuurikeskonda on teie soovid meile üliolulised. Kultuurikeskus on kogukonna jaoks,
mitte vastupidi. Kuid kindlasti
on kultuurikeskuse meeskonnal
ka omad ideed, kuidas teie vaba aeg huvitavamaks ja sisukamaks muuta. •
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Jõelähtme Õpilasmalev 2018.

Foto Liisi Vesselov
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Malevas meisterdatud alustest aiamööblikomplekt koos õuekabega
leidis Neeme kaluritepäeval palju kasutust.
Foto Signe Valdmann

Jõelähtme õpilasmalev muutuste teel
SIRLI STEINFELD
MTÜ Jõelähtme Noored juhatuse
liige

LIISI VESSELOV
Jõelähtme Vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialist

S

elle aasta maleva moto oli „Teel tulevikku”
ja eesmärk oli maleva
noortele jagada erinevaid kogemusi ja teadmisi ettevõtlusest,
tehnoloogiast, riigikaitsest ning
pärimuskultuurist. Malevat
korraldame Jõelähtme valla neljas erinevas piirkonnas – Lool,
Kostiveres, Neemes ja Kaberneemes. Loo ja Kostivere vahetused toimusid 18.–29. juuni
2018 ning Neeme ja Kaberneeme vahetused 25.–29. juuni
2018. Malevas osales 68 noort
vanuses 13–18 eluaastat ja otse
ettevõttesse sai maleva kaudu
tööle kaheksa noort. Lisaks malevakorraldajatele ja seitsmele
rühmajuhile oli malevakorralduse meeskonnas ka transpordijuhid, kes noori erinevatele
objektidele sõidutasid, koolide
ja lasteaedade kokad toitlustamisel ning kogukonnaliikmed
töödega abistamisel. Sellel aas-

Malevate korraldamine Jõelähtme vallas sai alguse ca 40 aastat tagasi Tallinna Näidislinnuvabriku ajal, Rein Parve korraldamisel. Hiljem
võtsid korraldamise üle Loo Keskkooli huvijuht
Rozeta Meos ja praegune Loo alevikuvanem
Hilda Männik. Seitse aastat tagasi hakkas malevaid korraldama Jõelähtme Vallavalitsus ja viimased kolm aastat on seda tehtud koostöös
MTÜ-ga Jõelähtme Noored.
tal tegime maleva korraldamisel koostööd ka mitmete kohalike ettevõtetega. Noortele pakkusid tööd Karlskroona OÜ, Favor AS, Lindström OÜ, HK
Scan Estonia AS, Nelico OÜ,
OÜ Utti, Estonian Golf ja
Country Club. Samuti on meile partneriteks Merkuur OÜ,
Eesti Töötukassa ja Jõelähtme
Vallavalitsuse allasutused.
Tänu erinevatele koostööpartneritele ja kohalikele ettevõtetele olid sellel aastal malevas pakutavad tööd ja tegemised väga mitmekülgsed ning
meie uuenenud maleva suundade tutvustamiseks korraldasime enne malevat noortele ka
ettevõtluskonverentsi, kus esitlesime maleva reklaamvideo
võidutööd. Registreerimine
malevasse on viimased kolm

aastat käinud internetipõhiselt.
Sellel aastal olid küsimused üles
ehitatud elulookirjeldusele sarnaselt, näiteks küsiti noortelt
varasema töökogemuse ja huvipakkuvate töövaldkondade
kohta, samuti noore hobide ja
huvide, oma tugevate külgede
ning selle kohta, mida soovitakse veel endas arendada.

Erinevad malevasuunad
Noorte eelistuste alusel avati erinevates piirkondades enim
huvi pakkunud malevasuunad.
Ettevõtluse suuna noored tegid
ettevõtetes lisaks heakorra- ja
koristustöödele näiteks golfiväljakute hooldustöid, toitlustusettevõtte töövarjud komplekteerisid turundusosakonnas
kinkekotte ja assisteerisid muude ülesannetega, talutöödena

tehti vürtsipeenraid, lihtsamaid
lihvimis- ning värvimistöid,
rahvamajas pesti aknaid ja toole jne. Samuti olid meie koostööpartneriteks metallitöö, puidutöö, toitlustusega, hotellitekstiilide ja töörõivastega tegelevad ettevõtted. Noored said
töökogemuse nii väiksemates
perefirmades kui ka suurtes
Eesti ning rahvusvahelistes ettevõtetes. Lisaks jagati maleva
ajal teadmisi ka sotsiaalsest ettevõtlusest. Tehnoloogia suunal
said noored tutvuda erinevate
töövõtetega ja töövahenditega
puidutöös, tutvuti ka taaskasutusega, meisterdades kaubaalustest välialadele pingid ja toolid. Samuti õppisid noored
õmblustehnoloogiat, mille tulemusel valmisid toolidele pehmed katted. Maleva ajal toimusid ka töötoad, kus noored
meisterdasid endale pinksireketid, uuriti tehnoloogia vahenditest ka arvuteid, vaadati millest
need koosnevad ja õpiti netiketti. Riigikaitse suunas said
noored laiemaid teadmisi riigikaitsest ja õppisid enesekaitset.
Samuti külastati Eesti Vabadusvõitluse muuseumit, kus toi-

mus nooretele põnevaid elamusi pakkunud ekskursioon. Pärimuskultuuri suunas said noored teadmisi kogukonna tähtsusest ja koos tegemise olulisusest, näiteks korrastati koos jaanituleplatse. Peale tööd olid
noortele erinevad ühistegemised, töötoad ja koolitused ning
kõigile maleva noortele ja koostööpartneritele toimus ka ühine lõpupidu, kus noored andsid
maleva vande, panid proovile
oma laiemad teadmised malevast ning meelelahutust pakkus
populaarne Eesti räppar Arop.

Esmane töökasvatus malevast
Kokkuvõtteks võime öelda,
et malev õpetab noortele esmast töökasvatust. Iga aasta läbivad noored ka tööohutuse ja
-õiguse koolitused, kus õpitakse tööohtusid ennetama ning ka
ohuolukordades käituma. Lisaks saavad noored teadmisi
töölepingu ning selle kohta,
kuidas oma õigusi tööl kaitsta.
Kindlasti õpetab malev noorele selle lühikese, aga intensiivse
aja jooksul ka meeskonnatöö
olulisust.

Rõõm on tõdeda, et Jõelähtme õpilasmaleva vastu tuntakse huvi igal aastal järjest rohkem ja kes on korra käinud, tahab ka järgmisel aastal tagasi
tulla.
Kuuldavasti on ka kõvasti
pealekasvu, kes ootavad malevaealiseks saamist. Väga innustav on peale igat malevat noortelt saadud tagasisidelehtedelt
lugeda, et oleme jälle millegi
vahvaga hakkama saanud. Täname veel kord kõiki koostööpartnereid, rühmajuhte ja
meeskonna liikmeid, kes aitasid
malevat korraldada. Tänu teile
oli see just nii vinge ja meeldejääv, kui on seda meie malevat
meenutav video, mida on võimalik vaadata Jõelähtme valla
kodulehelt.
Õpilasmaleva elluviimist on
igal aastal toetanud täies mahus
Jõelähtme Vallavalitsus. Sellel
aastal rahastati ja toetati noortemalevat lisaks ka koostööpartnerite ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavast
ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”. •

Koormusmatk paneb keha ja vaimu proovile
MTÜ Siiliokas viib läbi
noortele vanuses 12–
18 looduses hakkama
saamise huviringi,
mille eesmärk on looduses üleelamiseks
vajalike teadmiste ja
oskuste omandamine
(looduse tundmine,
iseenda võimete
tundma õppimine,
meeskonnatöö jms).
KAUPO LUUR
MTÜ Siiliokas, www.siiliokas.ee

Ü

hel juunikuu nädalavahetusel läksid
MTÜ Siiliokas looduses hakkama saamise huviringi noored koormusmatkale
Jägala külast Ihasalu poolsaare
tippu ja tagasi Jägala külla.
Kogu varustus ja vahendid,

mis olid vajalikud elamiseks ja
ööbimiseks pidid noored ise
oma õlul kaasa kandma. Kaasa
ei olnud lubatud võtta toitu,
kuid hea une tagamiseks oli lubatud kaasa võtta magamisalus
ja -kott.
Kogu matka ajal oli eesmärgiks vältida suuri maanteid ja
võimalikult palju liikuda ilma
teedeta maastikul.
Esimesel päeval läbisime 32
kilomeetrit, nendest umbes 3
kilomeetrit mööda mereranda
hüpates ja rannakividel ronides.
Tagasitee kujunes lühemaks, kõigest 19 kilomeetri
pikkuseks. Kokku kõnniti läbi
tublid 51 kilomeetrit.
Toitu said noored matkalised kahepäevase matka jooksul
võimalikult vähe, ehk inimese
kohta 150-grammise paki

Siiliokka
järgmine matk

Foto Kaupo Luur

pähkli ja rosina segu, 70 grammi soolapähkleid, ühe banaani
ja ühe õuna.
Samas oli toitu selle aja ja
katsumuse kohta täitsa piisavalt. Seda ka noorte endi arvamuse kohaselt, kes tühja kõhu

üle küll kordagi ei kurtnud. Samas ei tehtud noortele piiranguid toidu korjamisel loodusest: jänesekapsas, põdrakanep,
kõrvenõges, kaselehed, kuusevõrsed leidsid tee matkaliste
toidulauale.

Kui toidu osas olid kehtestatud piirangud, siis vesi oli kõigile tagatud ja selle otsa lõppemisel täiendasime kiiresti varusid.
Kogu ettevõtmise eesmärgiks oli noortele enese proovile

Järgmine matk toimub 6.–8. august. Ööbime looduses, lageda
taeva all, kasutades varustust,
mis on igaühel endaga kaasas.
Algus 6. augustil kell 14.00
Jägala külas Kahtlase talu juurest
(Anija metskonna kõrval) ja lõpetame samas paigas 8. augustil
kella 16.00 paiku.
Oodatud on osalema noored
alates vanuses 12 eluaastat.
Rohkem teavet ja kellel huvi
osaleda, siis palume ühendust
võtta info@siiliokas.ee.

panek ja enda keha ning vaimu
raskes olukorras käitumise
tundmaõppimine.
Osalejad jäid läbitud katsumustega rahule ja avaldati soovi võimeid proovile panevaid
matku ka edaspidi läbida. •
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Jõelähtme vallas avati juunikuus
kaks uut restorani
Jõelähtme vald piirneb põhjast 42 km ulatuses
Soome lahega. Pikka ja käärulist rannajoont liigendab mitu poolsaart: Tahkumäe, Koljunuki
neem ning Ihasalu ja Kaberneeme poolsaar.
Uhkusega võib öelda, et pea igal Jõelähtme valla
poolsaarel on nüüd oma restoran, sest lisaks
Ihasalu poolsaarel asuvale kolmele söögikohale
avati juunikuus uued söögikohad veel ka Koljunuki ja Kaberneeme sadamates. Käisin uute
restoranidega tutvumas ning võin julgelt öelda,
et tegemist on pilkupüüdva ja maitseelamust
pakkuva üllatusega nii mandri kui ka mere
poolt tulijaile!
SIGNE VALDMANN

Veer Köök & Baar Koljunuki sadamas
Koljunuki sadam koos sadamahoone, kaptenimaja, muuli
ja kaidega valmis aastal 2014 ja
on Eestis ainulaadne.
Nüüd on põhjust ka neil, kel
meresõidukit endal pole, sinnakanti sammud seada, sest just
seal asub Jõelähtme valla uusim
restoran Veer Köök & Baar.
Kolm hakkajat noort (Keio,
Silver ja Kristi), kes uue ettevõtmise taga on, on kõik muudele
ametitele lisaks mingil hetkel
oma elus töötanud kokana ja
omavad pikaajalist töökogemust toitlustus- ning teenindussektoris. Praegu ollaksegi
ise ametis nii baaris kokteile segamas, köögis pliidi ääres kui
ka saalis teenindamas: ikka seepärast, et rohujuure tasandil
kõik kitsaskohad ise ära näha ja
pakkuda klientidele just seda,
mis parim.
Varasemalt keegi kolmest
ise restorani pidanud ei ole, küll
aga on mitme peale ette näidata kuhjaga kogemust teenindajast juhatajani restoranides nii
Eestis kui ka mujal maailmas.
Mõtteid oma restoranist on
mõlgutatud juba mõnda aega,
käidud Tallinnaski mitmeid
kohti piilumas: küll ei olnud
asukoht päris see, mis vaja, küll
oli köök liialt väike. Ja siis saabus ootamatult Koljunuki pakkumine, mis ehmatas ja ahvatles üheaegselt. Nimelt, kuna
Koljunuki pakub lisaks toitlustusele veel ka majutust ning seminariruumi renti, tekkis kolmikul väike hirm: ehk on tegu
liialt suure ampsuga? Esimesest
külaskäigust Koljunukki aga
piisas, et oma süda sinna maha
jätta ning otsus teha. Veer Köök
ja Baar oli sündinud. Napilt
paar nädalat avatud olnud res-

Pea igal
Jõelähtme
valla poolsaarel on
nüüd oma
restoran.

toran on juba väga hästi vastu
võetud ja uue restorani külastajatega juhtub samuti see, mis
juhtus Kristi, Silveri ja Keioga –
süda jääb maha ja tullakse tagasi ikka ja jälle.
Kuid miks just Veer Köök &
Baar, mitte Veer Restoran? „Sõna restoran seostub paljudel
inimestel millegipärast kalli
söögikohaga, kus peab ilmtingimata tellima mitmekäigulise
lõuna- või õhtusöögi. Meie juures see nii ei ole. Jah, loomulikult ootame kõiki meie suurepärast menüüd nautima, kuid
samamoodi ootame me endale
külla ka neid, kes tahavad lihtsalt tassi head kohvi mere ääres
või mõnusat kokteili päikeseloojangul,” selgitavad noored
nimevalikut.
Restorani stiilipuhtas siseruumis on kokku 40 kohta ning
imeliste merevaadetega klaasgaleriis lisaks veel 20 kohta. Kohe-kohe on valmimas ka teise
korruse päikeseterass, kuhu lisandub samuti paarkümmend
kohta ning kust avanevad veelgi hunnitumad vaated Prangli
ja Aksi saartele. Kõige tipuks on
restoranil ka mereäärne avatud
terrass, kus istudes oled just kui
maa ja mere veerel ning mis on
lausa loodud romantiliseks õhtusöögiks kahele.
Hotelliosas on neli hubast
kaheinimese tuba, mis pakuvad
rahuliku peatuspaika nii kodumaisele turistile kui ka välismaisele äripartnerile. Puhkusel
annavad lisaväärtust ka lõõgastavad leili- ja aurusaun.
Amfiteatristiilis seminariruum, mis mahutab 40 inimest
ja lisaks koosolekuteruum 20le, on sisustatud viimase aja
konverentsitehnikaga: olemas
on ekraan, helitehnika, projektor, tahvel, jpm. Saal on täielikult pimendatav ning soovi
korral saab seminariruumi
ühendada ka saunakompleksiga. Seminariruumist avaneb juba restoranipoolelt tuttav imeline merevaade ja boonusena
kuulub ruumi juurde ka mereäärne terrass.
Firmaüritusteks ja seminarideks saab toitlustuse tellida
Veer Köök & Baarist, seega on
eduka ürituse jaoks kõik ühes
kohas olemas.
Kuigi tänaseks on Koljunukis juba nii mõnigi pulmapidu

Veer Köök & Baar Koljunuki sadamas.

Foto Tanel Murd

mõne suvetuuri või teatrietenduse võõrustamine.
Veeri meeskond tõdeb
rõõmsalt, et merekultuur Eestis kasvab hoogsalt ja järjest
enam saabub neile külalisi ka
meritsi. Kaikoha kasutamine on
Koljunuki sadamas 12 eurot
ning restorani kliendile 10 eurot.

Restoran Neem Kaberneeme sadamas

Veeri minimalistlik sisekujundus toetab rahulikku merevaadet.
Foto Martin Hannus

Kaberneeme sadamas on
restoran tegelikult juba ammusest ajast olnud, eelmisel aastal
aga otsustas restoran OKO seal
oma tegutsemise lõpetada ning
maja jäi uue rentniku ootele.
Õige pea see ka leiti: Tallinnas
Ülemiste City's tegutsenud catering'i väikeettevõte otsis just
sobivaid ruume, et pakkuda
oma klientidele midagi enamat
ja Kaberneeme näol see väljakutse leitigi.
„Soovisime luua midagi perekeskset, mis on hea ja mugav
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Meie nägemuses on see
koht, kuhu linnast põgeneda,
mis pakuks toiduelamust aga
samas hinnaklass jääks mõistlikuks,” valgustab restorani konseptsiooni Neemi arendusjuht
Juri Kont.
Seda, et lastega pered on
restorani igati oodatud, näeb
juba uksest sisse astudes: mudilasele piisavalt tegevust pakkuv
lastenurk lubab vanemal rahulikult einestada. Plaanis on rajada ka õuemänguväljak ning

peomajas ja rannaalal korraldada igakuiseid lastehommikuid
koos teatrietenduse ja pannkookidega.
Enne restorani avamist tehti põhjalik remont ning sisekujundust uuendati täielikult, sellest hoolimata kiputakse neid
ikka aeg-ajalt eelmise restoraniga võrdlema: „Me oleme täiesti
erineva kontseptsiooniga, oleme pererestoran ja teenindus
on meil rohkem vabamas stiilis.
Tahame, et klient tunneks ennast meie juures alati mugavalt,
näiteks ei tasu karta, et ollakse
restorani jaoks ebasobivalt riides,” selgitab Juri Kont ja räägib
kuidas neil käivad einestamas
ka jetiga sõitjad: ostavad restoranist pitsa kaasa, söövad selle
rannas ära ja kihutavad edasi.
Neemi peakokk Jegors
Porulevs on õppinud restorani
ärijuhtimist ning töötanud mitmetes tipprestoranides s.h ka
Michelini tähte omava peakoka
juhendamisel Norras. Ta on
võitnud auhinnalisi kohti mitmetelt mainekatelt kokandusvõistlustelt ja teeb oma tööd
suure kire ja pühendumusega.
Nimi Neem sai valitud teadlikult selline, mis seostuks poolsaarega ja selle kandiga: siin on
Kaberneeme ja Neeme küla
ning ka restoran ise asub neeme tipus: see kõlas pehmelt ja
lihtsalt.
Lisaks restoranile, kus on ka
kamin, õdus lounge ja merevaatega päikeseterass, on olemas
ka majutusvõimalus 20 inimesele viies toas. Kõikides tubades
on tehtud värskendusremont,
ent hoitud on lihtsat joont, et
hinnatase jääks rahakotisõbralikuks. Tubade hinnad jäävad
40–60 euro vahele.
Privaatses peomajas, mis
mahutab olenevalt ruumipaigutusest 40–70 inimest, saab
tähistada sünnipäevasid, pidada pulmi ja muid sündmusi.
Koostöös Kaberneeme sadamaga pakutakse nüüdsest ka parkimisvõimalust autokaravanidele, öö maksab 20 eurot ning
sisaldab pesemisvõimalust,
elektrikasutust ja muid autokaravaniga reisimisega seotud
eluks vajalikke toiminguid. •

Restoran Neem Kaberneeme sadamas pakub hubast äraolemist nii
lastega peredele kui niisama toidunautlejaile.
Fotod Signe Valdmann

ja muu üritus broneeritud, siis
on lisabroneeringud ja päringud alati oodatud ning Veeri
meeskond igati nõus plaanide
tegemisel abiks olema. Kindlasti tasub Koljunukki üritust pla-

neerides ning enne otsuse tegemist ise külastada: kindel on
see, et ükskõikseks ei jäta see
koht kedagi! Järgmiseks aastaks
on kolmikul juba suuremad
plaanid ning mõttes on näiteks

Neemi terassilt avaneb kaunis vaade Kaberneeme sadamale.
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Neeme küla kaluritepäev
Kaluritepäeva on Neeme külas peetud juba nii
ammusest ajast, et selle traditsiooni algusaastat
ei mäletagi enam. Traditsioon on seegi, et kaluritepäeval on ilm alati ilus: nii ka sellel laupäeval, 14. juulil, mis meelitas kohale tõeliselt palju
rahvast.
SIGNE VALDMANN
Kaluritepäeva korraldustoimkonna
liige

K

aluritepäeva on korraldanud Neeme
Merekultuuriselts,
Wana Kala kõrts ning viimased
aastad Neeme Rannavalve
Selts. See on vaieldamatult
Neeme küla iga-aastane tähtsaim sündmus. Iga järgmise kaluritepäeva korraldamine algab
juba vahetult peale eelmise lõppu: teeme tähelepanekuid, mi-

da peaks tegema teisiti, mida
saaks teha paremini ning loomulikult broneerime juba varakult bändi järgmise aasta ürituse tarbeks.
Selle aasta kõige suurem
uuendus võrreldes varasemate
aastatega oli ehk see, et pöörasime rohkem tähelepanu just
mudilastele: eraldi lastenurk
pakkus terve õhtu pisidele tegevust, vahele batuudil hüppamist ning kõrvale amps Jäämari mahejäätist. Kel vanust natuke rohkem, sai oma kiirust ja

Rannavõrkpalli esikolmik.

Fotod Signe Valdmann

osavust erinevates mängudes
proovile panna.
Juba alates 1997. aastast toimuvad kaluritepäeval ka Neeme küla lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis, mille peakorraldaja on Tõnu Lauter. Sel
aastal registreerus võrkpallile
rekordarv võistkondi: mängud
algasid juba kella 10st ning
kestsid kuni kella 20.30ni välja.
Rändkarika, millel kirjas ka eelnevate aastate võidumeeskondade nimed, võitles enda kätte
Ihasalu meeskond „Tugev tahe”
(Kristjan Tamme, Jaanus Õigemeel, Marco Kaare).
Teise koha saavutas Ihasalu
küla meeskond „Team Saueaugu” ning kolmanda koha Loo
meeskond „LooV”. Tublit taset
näitas ka eelmise aasta võidu-

meeskond „Sipelgapoisid” Neeme külast.
Ülipopulaarseks osutus ka
tänavakorvpalli võistlus, mis
toimus kaluritepäeva raames
esimest korda ning jääb päevakavasse kohe kindlasti ka järgmistel aastatel. Loomulikult toimusid ka traditsioonilised
võistlused: aerutamisvõistlus
sadamas, siiavise ja päästevestide aja peale selgapanemine.
Kuna platsil toimus koguaeg midagi, ilm oli suurepärane
ja rahvast vooris rohkelt, siis
kohaletulnud müüjad võisid ainult rõõmustada: müük oli edukas ja järgmiseks aastaks kalendrisse juba märge kirja pandud. Kindlasti plaanime järgmiseks kaluritepäevaks natuke
suuremat laadaosa, sest oli nä-

ha, et rahval oli huvi ja tahtmist
osta ning uudistada.
Siiralt rõõm on selle üle, et
kaluritepäev pole oluline ja oodatud sündmus mitte ainult
oma küla inimestele, vaid ka
paljudele teistele lähema ja natuke kaugema kandi rahvale.
Mõni välismaal elav eestlane
planeerib oma kodumaa külastuse just nimelt kaluritepäevaks
ning kohalikele elanikele voorib
selleks päevaks sugulasi ja sõpru külla igast eestimaa nurgast.
Õhtu oodatuim hetk on
ilmselt alati olnud loteriiauhindade loosimine. Peaauhinnaks
oli 3x merereisi seltskonnale
Neeme lähisaartele, lisaks kohalike ettevõtete kinkekaarte,
loomaaia perepääse, spa-de
kinkekaarte, tehnikavidinaid ja

palju muud ahvatlevat. Eriline
loosiõnn tabas sel korral üht vanahärrat, kes ostis lausa kümme loteriipiletit ning nendest
võitis suisa neli (sh üks peaauhindadest)!
Neeme Rannavalve Seltsi
korraldusmeeskond tänab abi
ja toetuse eest Jõelähtme valda,
OÜ Eli ja perekond Vaherit,
Peeter Mahlapuud, restorani
Ruhe, Wana Kala kõrtsi, Neeme poodi, fotograaf Airi Leoni,
Neeme Päästeseltsi, Tiptiptap
OÜ-d ja Rannarootsi Lihatööstus AS-i. Abikäte ees suur tänu
Moonika Teas ja Kätlin Barz,
võrkpalli võistluse organiseerimise eest suur aitäh Tõnu Lauterile ning paatide laenutamise
eest läheb tänu Koit Prantsule
ning Valdur Millerile. •

Kes nautis sööki-jooki, kes päevitas, kes tegi sporti: meelepärast tegevust
jagus igaühele.

Stardijoonel, kohe läheb lahti aerutamisvõistlus.

Uusküla elab
Lihtsalt inimeste kohal olemist ja oma
kinnistu piirides toimetamist ei saa pidada elujõulise küla tunnuseks. Varem aianduskooperatiivideks
ja põlistaluseks jagunenud külast on ajapikku saamas ühtne
kogukond oma rõõmude ja muredega.
TÕNIS TUUDER
Uusküla külavanem ja MTÜ
Uusküla juhatuse liige

K

üla elustamine sai alguse 2007. aastal kui
loodi MTÜ Uusküla
külaselts, kelle tegevuse tulemusena on tasa ja targu liigutud
parema elukeskkonna ja ühtsema kogukonna poole. Kiirema
arengu lükkas sisse 2015. aastal
alustatud külaplatsi projekt.
Tallinna Sadama toel ja Jõelähtme vallavalitsuse eestvedamisel
said tehtud esimesed sammud
külaplatsi arendamisel, edasise
tegevuse on võtnud enda kanda juba külaselts.
KOP-i (Kohaliku Omaalgatuse Programm), vallavalitsuse
ja külaseltsi omaosaluse toel on
külaplatsist saanud atraktiivne
vabaajaveetmiskoht nii küla enda inimesetele kui ka naaber-

asumite noortele. 2016. aastal
sai külaplatsile paigaldatud lipumast ning peetud ka ühine
küla jaanituli. Jaanitule traditsiooni on jätkatud ning sel aastal toimus see suuremalt kui
kunagi varem.
Toetuste najal oleme varasemalt paigaldanud külaplatsile külakiige, lastemänguväljaku
koos ronimisalaga ja rajanud
rannavõrkpalliplatsi. Eelmisel
sügisel saadud KOP-i toetuse
abil paigaldasime sel kevadel lisaks ka lauatenniselaua, laste
jaoks rippkiiged ja kaalukiige
ning discgolfi korvid.
2017. aasta lõpus sai osaliselt välja vahetatud külaseltsi
juhatus ning juurde tuli mitu
uut ja aktiivset liiget. EV 100
raames sai kohe ka plaani pandud sel aastal küla ühistegevusi suuremalt ette võtta. Kevadel
sai kirjutatud projektid KOP-i
mõlema meetme jaoks ja meie
õnneks mõlemad taotlused ka
rahuldati. Tänu sellele saime
külaplatsi hooldamiseks korraliku murutraktori koos käruga
ning kolme ürituse läbiviimiseks ka piisavalt toetust. Murutraktor on väga vajalik, kuna
seni hooldati külaplatsi ainult
isiklike niidukite ja trimmeritega.
EV 100 Uusküla kolmikürituse moodustavad jaanipäev

Uusküla perepäev linnulennult.

(22.06), perepäev (07.07) ja
võrkpallivõistlus-vanavaralaat-muinastulede öö (25.08).
Jaanipäev toimus meil juba
traditsiooniks saanud 22. juunil.
Väike vihm ja suur tuul küll
kimbutasid meid algul, aga
mängud ja võistlused said kenasti läbiviidud ning lõkke süütamise ajaks oli vihm lõppenud
ja tuul taltunud. Rahvast oli
kehvemapoolse ilma kiuste kogunenud üllatavalt palju, nende
seas ka külalisi naaberküladest
ja isegi pealinnast. Esmakordselt oli meil avatud ka nn sendikohvik, kust sai sümboolse hinna eest osta kodus tehtud küpsetisi ning morssi ja kohvi. Ko-

Fotod Tõnis Tuuder

gu kohviku tulu läks külaseltsi
toetuseks.
Perepäev toimus meil 7.
juulil ja oli taaskord tegevusterohke tänu huvitavatele osalejatele ning heale ilmale. Taaskord oli avatud külaseltsi toetav
sendikohvik ning lastele pakkusime tasuta suhkruvatti. Huvitavaid väljakutseid ja tegevusi
pakkusid politsei, päästeamet,
Naabrivalve, Kaitseliit, MTÜ
Jõelähtme Tehnikaspordiklubi,
Retrotrip Baltic OÜ, Merkuuri
mobiilne töötuba ja Roolaid
OÜ.
Politsei tõi näitamiseks uue
politseiauto, jagas infot abipolitsei töö kohta ning aitas liiklustestidega meelde tuletada

Tuletõrjeauto pakkus uudistamist nii suurtele kui väikestele.

olulist nii noortele kui täiskasvanutele. Päästeameti valvsa
pilgu all sai proovitud omal käel
tule kustutamist. Naabrivalve
tutvustas võimalusi oma kodupiirkonda turvalisemaks muutmisel. Kaitseliidu telgis sai tulirelvasid näha ja käes hoida.
Tehnikaspordiklubi lõi võimaluse lastel ATV-de ja mootorattaga sõita. Retrotrip Baltic tegi
huvilistele Žiguliga lõbusõitu.
Merkuuri töötoas sai noored
endale ise valmistada pinksireketi. Roolaid tutvustas auto- ja
lennumudelismi ning droone.
Lisaks tegi üks meie küla noormees ka kiirkursuse discgolfi
huvilistele.
Kolmas EV 100 raames

Uusküla külaplatsil toimuv üritus on tulemas 25. augustil. Siis
toimub meil ülevallaline võrkpallivõistlus „Valla Vägev”, vanavaralaat, kuhu igaüks saab
müüma tulla oma vanu ja oma
jaoks mittetarvilikke asju ja õhtu lõpetab Uusküla kümnevõistlus koos muinastule süütamise ja jalakeerutamisega ansambli „Talent” saatel.
Eelmisel aastal alustatud
küla teede nimetamine sai lõpu
sel kevadel ja nüüdseks on endised aianduskooperatiivid saanud ühtseks külaks. Tore on tõdeda, et mida aeg edasi, seda
rohkem külarahvast on kaasatud ja elu Uuskülas on saanud
uue tähenduse. •
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Raev ja rahu liikluses
Pea kõik inimesed on
igapäevaselt kuhugi
teel. Paraku tekitab
liiklus inimestes järjest rohkem emotsioone, mis halvemal
juhul valatakse välja
raevuhoona. Selline
käitumine on ennetatav.
EDVARD REMSEL
Ida-Harju piirkonna juhtivuurija

L

iiklusraevu juhtumid
on saanud kahjuks
meie elu igapäevaseks
osaks. Inimesed veedavad suvel
oma puhkuseid ja liiguvad oma
sõiduvahenditega positiivsete
emotsioonidega, külastades
kontserte või minnes loodusesse ja randa. Suvi on paraku ka
ainuke aeg, kus on võimalik
meie vahelduvates aastaaegades
teid remontida ja kõigi heaolu
sellega parandada. See toob aga
kaasa sagedased tülid sõiduridasid vahetades või parkides.
Toon liiklusraevu kohta
mõned näited elust enesest, mis
tulevad kindlasti paljudele tuttavad ette. Kahjuks ilmneb tihti asjaolu, et liiklusraevus osaleja ei ole ainult paadunud kurjategija, vaid tavaline igapäevaselt
muidu õiguskuulekas inimene
meie keskelt, kes on liikluses
enesevalitsuse kaotanud.
• On kuum suveperiood ja
käivad teede remonttööd, paljudes kohtades tekivad liiklusummikud. Bussijuht sõidab
Pirita poole ja üritab graafikus
püsida. Kadrioru poolt võtab
autojuht samuti suuna Pirita
poole. Bussil ja autol tekib teetöid tegevate masinate vahel
„ninad risti” ummikseis ning
autojuht vehib rusikatega bussi
suunas . Buss on suurem ja tugevam ning teeb „jõuga”
manöövri enese kasuks ära. Autojuht asub bussi jälitama. Bussi lõpp-peatuses sõidab auto
bussile ette ning autojuht väljub
ja kõnnib bussijuhi akna juurde. Algab sõnasõda teemal, kellel oli õigus ja kes oleks pidanud
teisega rohkem arvestama. Bussijuht üritab telefoniga agressiivset autojuhti filmida. Autojuht haarab läbi lahtise bussiakna telefoni järele ning püüab seda bussijuhil käest lüüa, rebides
samaaegselt katki bussijuhi särgi. Hiljem kahetseb autojuht
menetluse käigus ütlusi andes
oma tegu ja ütleb, et ei saa aru,
mis temaga juhtus, et sellise asja peale vägivaldseks muutus.
• Õhtupoolik Lasnamäel.
Soliidne härrasmees saabub õhJõelähtme valla
keskraamatukogu võtab
tööle raamatukoguhoidja Kostivere
raamatukogusse. Tööle
asumise aeg september
2018.
Avaldus ja CV esitada aadressil kersti.laanejoe@
gmail.com.
Info tel 5780 8969

tul koju ning asub suure korterelamu juures autot parkima.
Samaaegselt saabub autoga
meesterahvas koos väikese tütrega, jääb seisma, väljub autost,
läheb karjudes härrasmehe
juurde ning ütleb, et sellele kohale parkida ei tohi, sest see on
tema parkimiskoht juba teist
aastat. Soliidne härrasmees tuleb samuti ärritunult autost välja ja ütleb, et siin ei ole isiklikke
parkimiskohti. Parkimiskohta
isiklikuks pidav mees läheb raevu ning lööb rahulikult parkida
soovinud meest rusikaga näkku... ja seda kõike oma väikese
tütre nähes.
• Kannataja näeb autoga koju saabudes, et trepikoja ees seisab sõiduk, milles istuvad kaks
meest. Trepikojast väljub veel
üks mees ning istub samasse
autosse. Kannatanu arvab, et
masin sõidab minema ja tahab
enda auto selle asemele parkida. Seisvast sõidukist väljub
meesterahvas ja hakkab agressiivselt kätega vehkima. Seejärel tuleb ta kannatanu sõiduki
juurde ning hakkab ohvrit rusikatega peksma. Kannatanu võtab vastukaaluks välja omavalmistatud kumminuia. Hetk hiljem on rusikakangelane võtnudsõidukist püstolitaolise eseme ning tuleb kannatanu juurde, sihtides teda sellega. Mõne
aja pärast tulevad ka teised kaks
meest autost välja ja hakkavad
ohvrit peksma. Pärast peksmist
istuvad mehed autosse ning
sõidavad ära. Mõne hetke pärast peab politseipatrull peksjad ja relvaga ähvardaja kinni.
Kahjuks on parkimistülid
üsna tavapärased ka kaubanduskeskuste juures ning analoogseid näiteid võiks tuua ka
sealt.

valt kätte ja püütakse ennast
kehtestada, vehkides sellega autoaknal või lausa sihtides konflikti teise osapoole suunas. Halvimal juhul minnakse kaugemale ja tehakse lask. Rääkimata sellest, et tihti on liiklusraevus mängus kurikad ja noad.
Kahjuks ei nähta ette, et selline käitumine nõuab vastutust.
Eelpool näitena toodud teod on
kvalifitseeritavad avaliku korra
raske rikkumisena (karistusseadustiku § 263), mille eest on ette nähtud rahaline karistus või
kuni viieaastane vangistus. Kriminaalmenetlusest veel hullem
saab olla halb juhus, kus ühel
hetkel võib vastas olla teine osapool, kes omab relvaluba ja kasutab vastureaktsioonina päris
relva. Tagajärjed võivad olla fataalsed!
Tasub teada, et relvaseaduse § 11 p 3 alusel liigitub relva
alla ka pneumorelv. Seega tuleb
näiteks pneumorelva või stardipüstolit käsitleda kui päris relva – mitte seda avalikus kohas
nähtavalt kanda või konfliktsituatsioonides eksponeerida.
Relvaseaduse § 50 lg 3 p 1
keelab relva ja laskemoona
kandmise alkoholijoobes ning
narkootiliste ja psühhotroopsete aine mõju all. Esineb juhtumeid, kus pneumorelva või
stardipüstolit kasutatakse avalikus kohas alkoholijoobes. Relva ja laskemoona kandmise eest
alkoholijoobes või narkootilise
või psühhotroopse aine mõju
all karistatakse rahatrahviga
kuni 800 eurot või arestiga.
Relvaseadus lubab Politseija Piirivalveametil väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerida.

Liikluskonflikti tagajärjed
võivad olla kriminaalkaristusest surmani

• Jää liikluses alati rahulikuks! Ole viisakas isegi siis, kui
teine osapool on raevunud. Väldi mõtteviisi, et kas või saan ise
viga, aga mul on õigus. Vanasõna ütleb, et targem annab järele!
• Ära trügi oma sõiduvahendiga pidevalt sõiduridu vahetades ega demonstreeri oma
ärritunud seisundit ohtlikult

Enda ellusuhtumise ja vihaga tuleks tegeleda juba enne,
kui sellised piinlikud asjad juhtuvad ja jäävad paturegistrisse
elu varjutama ning kedagi iseloomustama terveks eluks.
Ükski parkimiskoha jagamine
ja manööver liikluses ei tohiks
hea lastetoaga inimest viia teiste suhtes füüsilise vägivalla ja
omakohtuni!
Kahjuks on saanud kasvavaks trendiks oma hirmude
kaitseks auto kindalaekas relvataolise eseme hoidmine – olgu
siis selleks päris relvaga äravahetamiseni sarnane õhkrelv või
stardipüstol. Konfliktisituatsioonides võetakse relv nähtaIhasalu külakoosolek toimub
25.08.2018 kell 16.00 Ihasalu
külaplatsil lipumasti juures.
Külavanem annab ülevaate küla
arengutest ning arutatakse
jooksvalt tekkinud küsimusi.
Asko Pukk, Ihasalu külavanem

Mõned soovitused, kuidas
vältida liiklusraevu

kiirendades. Siingi kehtib vanasõna – tasa sõuad, kaugele
jõuad! Arvesta ka motorollerite ja mootorratastega. Meie linnaliikluses ei ole neid kaugelt
nii palju näha, kui näiteks Pariisis või Roomas, aga sealne liikluskultuur arvestab nendega
kui väiksematega, kes liiguvad
üldises liiklusvoolus kiiremini
edasi. See ei tähenda, et rolleri
või tsikli juht ei peaks arvestama liikluses teiste ja enda ohutusega. Austus saab olla ainult
vastastikune!
• Lepi sellega, et tänavad vajavad ka remonti ja mingil ajahetkel tuleb seda teha – meie
kliimas ikka suveperioodil. Varu aega ja kannatust!
• Ära pane end olukordadesse, mis tekitavad raevu ja
ohtu sinu vastu. Näiteks on ratturid kindlad oma õiguses sõita sõidutee servast kuni meetri
kaugusel, aga ei arvestata tihti
vastutulevate autodega ning
suurel kiirusel tagantpoolt tulevate autodega. Tee võib ühel
hetkel kitsaks jääda ning kannatajaks on kahjuks nõrgem – st
jalgrattur. Võimalusel kasuta
kergliiklusteid ja väldi suurel
maanteel sportimist.
• Ära võta autosalongi
„igaks-juhuks” relvataolist eset,
olgu see siis relvataoline ese või
näiteks pesapallikurikas. Aga
kui satud konflikti, kus keegi
neid esemeid demonstreerivalt
kasutab, helista hädaabinumbrile 112 ja jäta meelde sõiduk
ning selle registreerimisnumber. Kindlasti proovi varjuda ja
eemalduda, et sa ise ei saaks viga!
• Kaasaegses maailmas on
abiks ikka tehnika. Võimalusel
soeta ja kasuta sõidukis videoregistraatorit (pardakaamerat).
Hiljem aitab see liiklusraevutsejat paremini tuvastada!
• Korteriühistute juures on
mõistlik parkimist reguleerida.
Võimalusel kasuta tõkkepuid ja
teetõkkeid, et mitteoodatud külalised koduparklasse ei pääseks. Samuti tulevad kasuks
parklale suunatud ja töötavad
videokaamerad.
Rahu ja mõistlikkust liikluses meile ilusas suves! •

Head Jägala küla inimesed!
26. augustil algusega kell 14.00 toimub Metskonna majas
Jägala küla koosolek. Päevakorras:
o külavanema valimised,
o geoloogiliste uuringulubade taotlused,
o jooksvad küsimused.
Pärast koosolekut toimuvad talgud, mille lõpetame ühise piknikuga. Palume kaasa võtta piknikukorv, mille sisu ühisel laual jagada. Parimate soovidega Liis Truubon, MTÜ Jägala Külaseltsi
juhatuse liige, jagalakula@gmail.com.

Võerdla küla üldkoosolek toimub
8. septembril kell 13.00 Toomla talus.
Päevakorras:
• MTÜ Võerdla Külaselts tegevuse kokkuvõte
• külaseltsi uue juhatuse valimine
• külavanema valimine
Piret Pintman-Hellaste, Võerdla külavanem

Prügi on meie kõigi asi
Viimasel ajal on laekunud hulgaliselt kaebuseid seoses pakendipunktide kõrvale
mahapandud olmeprügiga või on teada antud isetekkelistest prügihunnikutest.
MAILIS VIRVE
Keskkonnanõunik

K

uigi avalikus ruumis
on avalikud pakendikogumispunktid olnud juba aastaid ning sama
kaua on tehtud ka selgitustööd
jäätmesorteerimise osas, leidub
ikka neid vastutustundetuid,
kes rahuga jätavad oma prügi
selleks mitte ettenähtud kohta.
Juunikuu vallalehest võisime kõik lugeda mureliku vallaelaniku kirja teemal, kuidas
Kostivere jaanilõkkest oli järsku saanud prügihunnik ning samuti seda, kuidas järjepanu läheb pakendite konteineritesse
olmeprügi ja pakendina mittesobiv materjal.
Juulikuu alguses laekus vallalehele kiri järgmiselt vallakodanikult: „Kirjutan tegelikult
probleemi pärast mida pidevalt
näen. Nimelt tekib Nehatu küla tee ääres järjest prügi. Sinna
raudteetunneli juurde veetakse
juba kolmandat suve järjest
koormaid mingi tugeva taime
vartest. Viimati toodi paar päeva tagasi. Eelmise aastal veeti
samu varsi kolm koormat,
üle-eelmisel aastal koorem
põõsaste oksi. Tänavu on veetud sinna veel mitu autorehvi ja
madrats. Põõsa all on hunnik
väiksemast prahist. Tee ääres
Nehatu sillani on veel kaks
prahist kohta, ehitusprahti loodusliku kraavi otsal ning
prahihunnik silla läheduses.”
Need on ainult kaks näidet
tüüpilistest olukordadest, mis
paraku tavapäraseks on muutunud.
Aasta-aastalt on teadlikkus
jäätmesorteerimisest küll kasvanud, ent endiselt esineb liiga
palju suhtumist „poetan oma
prügi kuhugi salaja maha (metsa või kraavipervele, pakendikonteineri kõrvale jne) ja probleem lahendatud”. See on arusaamatu suhtumine juba seetõttu, et esiteks on koduse majapidamise olmeprügi arved
ühed väikseimad üldse (ja mida
rohkem prügi sorteerida, seda
vähem olmeprügi tekib, mis
omakorda peaks tähendaba
veel väiksemaid arveid). Teiseks: paljusid jäätmeid saab tegelikult tasuta ära anda, viiakse
suisa koduväravast minema.
Jõelähtme vallas saab suurjäätmeid tasuta ära anda. Selleks tuleb ühendust võtta jäätmevedajaga (OÜ Eesti Keskkonnateenused, lühinumber
1919, E–R kell 9.00–17.00) ning
kokku leppida päev, millal jäätmetele järgi tullakse. Suurjäätmeteks on suuremõõtmelised
jäätmed, mis ei mahu mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse: näiteks vana mööbel (diivanid, lauad, kapid, riiulid, too-

lid, voodid, madratsid), sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid),
suured mahutid ja taara (erinevad plastikust ja metallist mahutid, tünnid ja konteinerid),
kasvõi vana batuut, grill või lapse turvatool. Samuti saab tasuta ära anda vanarehve mõistlikus koguses, st kuni kaheksa
sõiduauto rehvi aasta jooksul
ühe isiku kohta, Lasnamäel Betooni 12 asuvasse AS Kuusakoski vastuvõtupunkti.
Ehkki sellest on räägitud juba korduvalt, kordan veelkord
üle ka selle, et olmejäätmeid
avalikesse pakendikonteineritesse tuua ei tohi! Pakendikonteineritesse saab siiski panna ainult sorteeritud ning puhtaid
pakendeid. Samuti tuleb suuremahulised pakendid (pappkarbid, kastid ning mahlapakid)
enne mahutisse panekut kokku
suruda.
Keelatud on pakendikonteinerisse panna plastist mänguasju, kummist tooteid, ohtlike
ainete pakendeid ning kasutatud mähkmeid, akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne ja päevavalguslampe, peegelklaasi, ohtlike ainete pakendeid (nt lahustite pudelid), klaasist ja keraamikast nõusid ja potte. Ohtlike
ainete metallpakendeid (nt. liimi-, värvi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolpakendeid
(nt. õhuvärskendaja, juukselaki
või vahukoore pakendid),
määrdunud ning vettinud paberit ja pappi, kasutatud pappnõusid ja -topse, fooliumi- ja
koopiapaberit, ehituspaberit,
ajalehti ning ajakirju, katalooge
ja reklaammaterjale, puhast
ning kasutatud kirja- ja joonistuspaberit ning raamatuid.
Lõpetuseks üleskutse igale
vallakodanikule: kui sul on infot mõne prügihunniku tekitaja kohta, satud parasjagu prügistamisele peale, või näed, et
keegi toob pakendikonteinerisse sinna sobimatuid jäätmeid
või jätab prügikoti maha vedelema, siis võimalusel tee sellest
inimesest pilt, kirjuta ülesse auto number ja anna teada vallavalitsusele. Leiame endi hulgast
need vastutustundetud üles ja
ehk õnnestub sedasi sammsammult liikuda puhtama elukeskkonna poole. •
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Pakume tööd mööblitislerile

Pakume tööd tootmistöölisele

Töö sisu
• eritellimusmööbli valmistamine
• töö seadmetega (formaatsaag,
servapealistusmasin, käsifreesid)
• detailide montaaž
• detailide ja mööbli paigaldus
Nõudmised kandidaadile
• erialased teadmised ja praktiline töökogemus
mööblitisleri ametikohal
• varasem töökogemus, jooniste lugemise oskus
• B-kategooria juhiload
• ausus, kohusetundlikus, hea koostöövõime
Ettevõte pakub
• Kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid.
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Väikest sõbralikku kollektiivi

Töö sisu
• abitööd mööblitootmises, detailide saagimine, detailide servapealistamine, mööbli transport,
mööbli montaaž.
Nõudmised kandidaadile
• varasem töökogemus
• B-kategooria juhiload
• ausus, kohusetundlikus, hea koostöövõime
Ettevõte pakub
• kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid
• stabiilset töökohta
• toredat väikest kollektiivi
• arenguvõimalusi

Töö algus septembri keskpaik,
töökoht asub Kostiveres

Töö algus septembri keskpaik,
töökoht asub Kostiveres
Kontakt Ragnar Jakubovski
ragnar@furnistiil.ee
telefon 5553 5404
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Jõelähtme
Vallavalitsus
teatab

Detailplaneeringute algatamised
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 21.06.2018 vastu korralduse
nr 527„Loo alevik Uus-Vahtramäe maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”.
Planeeringuala hõlmab Uus-Vahtramäe (katastritunnus
24501:001:0905; sihtotstarve 100% maatulundusmaa; pindala: 8289 m2) maaüksuse, mis asub Loo alevikus Lagedi tee ja
Lõuna tee vahelisel alal.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Uus-Vahtramäe kinnistule ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kolme tootmis- ja
ärihoone rajamiseks, juurdepääsu, tehnovarustuse lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,9 ha.
Detailplaneeringu algatamise taotlus on üldplaneeringu kohane.
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 21.06.2018 vastu otsuse nr
90 „Maardu küla Mõisa tee 24 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Planeeritavaks alaks on Mõisa tee 24 maaüksus (katastritunnus: 24504:003:0362; sihtotstarve: tootmismaa 100%; pindala: 8419 m2), mis paikneb Maardu külas Maardu mõisa vahetus läheduses.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutuse
sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ridaelamu rajamiseks,
juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Planeeritava ala suuruseks on ca 9000 m2. Kavandatav detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtivat Jõelähtme valla üldplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneeringu avalik arutelu
Jägala-Joa küla Jägala-Joa puhkeala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõelähtme
vallamajas 28.08.2018 kell 15.00.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.06.–16.07.2018
Jõelähtme vallamajas.
Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused
12.07.2018 algusega kell 15.00 toimus Jõelähtme vallamajas
Maardu küla Maardu lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Väljapaneku ajal esitas Maa-amet detailplaneeringu lahendusele ettepanekuid ja märkusi. Ettepanekute esitaja avalikul arutelul ei
osalenud, kuid kõigi Maa-ameti poolt esitatud ettepanekute ja
märkustega on arvestatud ning 08.06.2018 e-kirjas andis Maaamet teada, et märkused on täidetud.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 21.06.2018 otsusega nr 91 Neeme küla Kivineeme tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Neeme küla Kivineeme tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse
01.12.2016 korraldusega nr 938 „Neeme küla Kivineeme tn
10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeringuala moodustas Kivineeme tn 10, Toomari tee ja Pauli maaüksused ning
suuruseks määrati ca 2,5 ha.
Kivineeme tn 10 (katastritunnus: 24505:001:0827; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 11 180 m2) ja Toomari tee (katastritunnus: 24505:001:0828; sihtotstarve: transpordimaa
100%; pindala: 877 m2) katastriüksuste sihtostarvet planeeringuga ei muudeta. Elamumaa krundile on antud ehitusõigus kuni kahekorruselise kuni 9 m kõrguse üksikelamu ja kahe ühekorruselise kuni 5 m kõrguse abihoone rajamiseks.
Pauli (katastritunnus: 24505:001:0381; sihtotstarve: sihtotstarbeta maa 100%; pindala: 1,20 ha) katastriüksuse sihtotstarve
nähakse ette muuta üldkasutatavaks maaks ning ehitusõigust
sinna ei kavandata. Küll aga nähakse ette Pauli maaüksusele
avalik jalgtee randa pääsuks.

• Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 28.06.2018 korraldusega nr 580 Nehatu küla Nehatu Logistikapargi teise etapi detailplaneeringu.
Nehatu küla Nehatu Logistikapargi teise etapi detailplaneeringukoostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 12.05.2016
korraldusega nr 351 „Nehatu küla Nehatu Logistikapargi 2. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande
kinnitamine”.
Käesoleva detailplaneeringu lahendusega muudetakse ja täpsustakse alal varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud
ehitusõigust. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette viis
äri- ja tootmismaa krunti, milledele on ette nähtud ehitusõigus
kuni kahekorruseliste (va krunt pos nr 5, kuhu on lubatud kolm
korrust) kuni 18 m (va krunt pos 4, kus on lubatud hoone maksimaalne kõrgus 7,5 m) kõrguste äri- ja tootmishoonete kavandamiseks. Krundile pos 3 on lubatud rajada kuni 4 m kõrgune
plankaed, mis vähendab müra levikut Nehatu küla elamualadele ja eraldab visuaalselt perspektiivse parkla ja ladustamisala.
Krundile pos L1 on lubatud rajada kuni ühekorruseline ja 4
meetri kõrgune komplektalajaam ehitisealuse pinnaga kuni 30
m2.
Antud asukohas tootmistegevuse kavandamine on kooskõlas
kehtiva üldplaneeringuga. Nehatu küla Nehatu Logistikapargi
teise etapi detailplaneeringu realiseerumine loob eeldused majanduse arenguks ja ettevõtluskeskkonna ergutamiseks. Tulenevalt sellest, et planeeringuga nähakse võrreldes alal hetkel
kehtiva detailplaneeringuga ette suurem ehitusõigus, luuakse
planeeringu realiseerimisega eeldused täiendavate töökohtade
loomiseks, millega ühtlasi toetatakse tööhõive kasvu vallas.
Täiendavate töökohtade loomisega on valla elanikel suurem võimalus leida tööd oma koduvallas. Samuti loob töökohtade tekkimine eeldused valla elanike arvu kasvuks, mis on üks valla
arengu eesmärkidest ning tagab jätkusuutliku arengu. Detailplaneering lähtub valla arengu eesmärkidest ja detailplaneeringu kehtestamisega realiseeritakse kehtiva üldplaneeringuga kavandatut.
Detailplaneeringute osaline kehtetuks tunnistamine
• Uusküla küla Liiva 1 maaüksuse detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine Liiva tee 8 kinnistule detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas.
Jõelähtme vallavolikogu võttis 21.06.2018 vastu otsuse nr 88
„Jõelähtme Vallavolikogu 25.04.2000 otsusega nr 14 „Jõelähtme valla Uusküla küla Liiva 1 maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Liiva tee 8 kinnistule detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas”.
Liiva tee 8 kinnistu omanikud esitasid 19.03.2018 Jõelähtme
Vallavalitsusele detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise avalduse Liiva tee 8 osas, põhjendades seda sooviga loobuda kehtestatud kujul detailplaneeringu edasisest elluviimisest,
märkides, et avalduse eesmärk on detailplaneeringu osalise
kehtetuks tunnistamise järgselt viia kehtiva õigusega kooskõlla
Liiva tee 8 kinnistul asuvad ehitised.
PlanS § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja
või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Uusküla küla Liiva tee 8 kinnistu omanikud on
avaldanud, et ei soovi kehtestatud kujul detailplaneeringu kehtima jäämist, kuivõrd üle 18 aasta kehtinud detailplaneering ei
vasta kinnistuomanike elulistele vajadustele, arvestades, et olemasolevaid ehitisi on võimalik õigusaktidega kooskõlla viia uut
detailplaneeringut koostamata isiku jaoks vähemkoormavamate menetluste läbi (ehituslikud menetlused). Võttes arvesse otsuses toodud motiive, leidis Jõelähtme Vallavolikogu, et Uusküla
küla Liiva 1 maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Liiva tee 8 kinnistu osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada
asjaolusid, mis tingiksid detailplaneeringu täies ulatuses kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.
• Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Klaokse tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kinnistutele detailplaneeringuga määratud ehituskeelualade osas.
Jõelähtme vallavolikogu võttis 21.06.2018 vastu otsuse nr 87
„Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2000 otsusega nr 56 „Iru küla
Klaokse maaüksuse detailplaneeringu detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Klaokse tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kinnistutele detailplaneeringuga määratud ehituskeelualade osas.”
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Iru küla Klaokse tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kinnistute omanikud
esitasid 28.03.2018 Jõelähtme Vallavalitsusele detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise avalduse Klaokse tn 1, 2,
3, 4, 5, 6 ja 7 osas, põhjendades seda sooviga loobuda kehtiva
detailplaneeringu edasisest elluviimisest. Kinnistute omanikud
märkisid, et Klaokse detailplaneeringuga nimetatud kinnistutele määratud ehituskeelualad ei vasta kinnistuomanike tänastele vajadustele, on ebaotstarbekad ega ole kooskõlas reaalse
olukorraga.
PlanS § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamisest on möödas üle 17 aasta, mille jooksul on muutunud maaomanike huvid ja vajadused. Arvestades omaniku õigust omandit vabalt vallata, ei ole praegusel juhul mõistlik jätta
detailplaneeringut omaniku tahte vastaselt kehtima, seda olukorras, kus isikud on esitanud tahteavalduse, millest ei nähtu,
et maaomanikud sooviksid lähitulevikus kehtestatud kujul detailplaneeringu realiseerimist jätkata ning puudub avalik huvi
detailplaneeringu kehtima jäämise osas.
Võttes arvesse otsuses toodud motiive, leidis Jõelähtme Vallavolikogu, et Iru küla Klaokse maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Klaokse tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kinnistute osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele
negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti
puudub avalik huvi, mis välistaks detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid
detailplaneeringu täies ulatuses kehtima jäämise. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu
avalik väljapanek
19.03.2018 esitasid Uusküla Liiva tee 8 kinnistu omanikud
Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega soovivad Jõelähtme Vallavolikogu 24.04.2000 otsusega nr 14 „Jõelähtme valla
Uusküla küla Liiva 1 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist Liiva tee 8 kinnistu osas, põhjendades seda sooviga loobuda detailplaneeringu edasisest elluviimisest, arvestades, et Liiva 1 detailplaneeringuga on eespool nimetatud kinnistule määratud ehituskeeluala, mis ei vasta kinnistuomanike tänastele
vajadustele, on ebaotstarbekas ega ole kooskõlas reaalse olukorraga.
Vastavalt omanike avaldusele otsustas Jõelähtme vallavolikogu
21.06.2018 otsusega nr 88 eespool nimetatud detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise.
Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 88 vastuvõtmise järgselt ilmnes, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine üksnes detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala osas ei võimalda maaomanikel soovitud eesmärki Liiva tee
8 kinnistul asuvate ehitiste kehtiva õigusega kooskõlla viimise
näol realiseerida. Nimelt sätestab kehtiv detailplaneering Liiva
tee 8 kinnistule maksimaalse täisehitusprotsendi 11,8 ning
maksimaalse hoonetealuse pinna 200 m2. Arvestades Jõelähtme vallavolikogu 21.06.2018 otsuses nr 88 toodud motiive
ning asjaolu, et detailplaneeringuga määratud täisehitusprotsent on üle 18 aasta tagasi kehtestatud detailplaneeringus arhitektuurselt põhjendamata ning praegusel juhul maaomanikule koormav ja ebaproportsionaalne, ühtlasi ei vasta detailplaneeringuga määratud maksimaalne hoonetealune pind tänastele maaomanike vajadustele, ei saa üle 18 aasta kehtinud detailplaneering olla aja- ega asjakohane alus lähiaastate ehitustegevusele, mis arvestaks kinnistuomanike huvidega.
Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 otsuse nr 88 muutmise
eelnõu avalik väljapanek toimub 16.–30.07.2018 Jõelähtme
vallamajas. Tutvuda on võimalik Jõelähtme vallavalitsuse ettevalmistatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõuga, mis on eespool nimetatud ajavahemikus kättesaadav ka
Jõelähtme valla koduleheküljel.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Iru küla, Ämma tee 80 maaüksuse projekteerimistingimuste
avalik väljapanek toimub 30.07.–13.08.2018 Jõelähtme vallamajas ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav
Jõelähtme valla kodulehel.
Iru küla, Ämma tee 80 maaüksuse osas on Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 106 kehtestatud Iru küla Lõo,
Nurme ja Mäe maaüksuste detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse detailplaneeringu järgset hoonestusala ligikaudu 2% ulatuses.
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Lugeja küsib

Valla eakad sünnipäevalapsed

aatamata lubadustele pole Loo kortermajade soojaarved eriti vähenenud. Nii
kõrged kui sel kevad-talvel pole
nad varem olnud. Vannitoa
soojatoru arve ka pidevalt tõuseb, mõne aastaga 9 eurolt nüüd 13 euroni.

ÕIE-OPHELIA AUSLA

V

-30%
Püsiklientidele ja
pensionäridele
LISASOODUSTUS!
Prillitellijatele nägemise
kontroll IGA PÄEV JA TASUTA!

Loo alevik

83

28. juuli

91

11. juuli

Vandjala küla

82

3. juuli

91

25. juuli

Vandjala küla

82

15. juuli

Haljava küla

90

5. juuli

Iru küla

81

13. juuli

Loo alevik

88

5. juuli

Kostivere alevik

81

26. juuli

Saha küla

88

21. juuli

Loo alevik

81

27. juuli

Loo alevik

88

27. juuli

Loo alevik

80

13. juuli

Loo alevik

88

29. juuli

Iru küla

75

1. juuli

86

12. juuli

Saha küla

75

20. juuli

Loo alevik

84

3. juuli

Manniva küla

70

13. juuli

Loo alevik

84

9. juuli

Loo alevik

70

15. juuli

Kallavere küla

84

21. juuli

Neeme küla

70

29. juuli

Uusküla

83

18. juuli

Jõelähtme küla

70

31. juuli

Kostivere alevik

83

25. juuli

Loo alevik

70

31. juuli

Loo küla

HARALD TALVIK
LEO RIID

VAIKE KOSE
METTA LEIROST

DAGMAR HARAK
YURY DROZDOV

LINDE-LORITTE KALJULA
MIHKEL KASK
LEIDA KOLJU
HELJU KAJAMAA
HELJU VILBASTE

VÄINO LILLENBERG

Jõelähtme Püha Neitsi
Maarja kogudus ootab
kõiki 12. augustil kell
11.00 kihelkonnapäeva
jumalateenistusele.
Toimub kuldleer ja
hõbeleer.
Ühine laud kiriklas.

Kallavere küla

VIRVE JAAGU

Uusküla

HUGO LUKAS
GALINA TODRAŠEVITŠ
JAAK ALTNURME
LUULE PIIRSALU
ILVI VIIDAS
PILVI KASE

Uusküla

PJOTR IVANTŠENKO
ENN OIDEKIVI
ELLEN MÄESEPP
ANATOLI SMIRNOV
LUULE KILU
KARIN HARJU
MIHKEL MÄND

Kes ei soovi vallalehes meelespidamist, palume sellest teada anda
telefonil 605 4887 või 605 4880.

Avaldame sügavat
kaastunnet
TOIVO LEHE

Jõelähtme valla uued kodanikud
12. juuni Eveli ja Argo Reiljan

tütar Jasmin Teresa

31.08.1951–25.06.2018

26. juuni Tiina ja Kristjan Pakk

AAVO
KRISTJANKROON

27. juuni Valeria ja Juri Matin

tütar Kristiina
poeg Artur

2. juuli Melany Põlma ja Raigo
Kivirand

tütar Britely

10. juuli Egle Vetka ja Rauno
Liländer

poeg Trevor

20.11.1939–29.06.2018

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, kui ootamatult vahel lõpeb see...

AAVO KRISTJANKROON
20.11.1939–29.06.2018

Maardu, Keemikute 2, Maxima XX
E–R 10–19, L 10–16 tel 637 1688

25. juuli

LINDA PRITS

Vastab Adven Eesti pressiesindaja Norbert Kaareste
Täname pöördumise eest. Kontrollisime oma andmebaasist viimase kolme aasta soojuse hindasid Loo alevikus. Peame tõdema, et hind on siiski pidevas languses olnud, mitte
tõusnud. Kui 2015. aasta alguses oli ühe MWh hind 82 euro
juures, siis käesoleva aasta alguseks oli see langenud 66 euro
juurde. Hinnalangusele on kindlasti kaasa aidanud puiduhakke kütusele üleminek. Gaasikatlamajal töötavas soojusvõrgus
olid 2017. aasta seisuga kütuste hinnad ligi kaks korda kallimad. Käesoleval aastal on maagaasi hinnatõus olnud oluliselt
suurem kui puiduhakkel. Tänu puiduhakkele üleminekule oleme seega suutnud pidurdada kiiret hinnatõusu. Samas tuleb
meeles pidada, et kodu küttekulu ei sõltu ainult kehtestatud
soojahinnast, vaid palju oleneb ka välistemperatuurist. Viimase nelja aasta keskmine temperatuur nt veebruarikuus (mis on
reeglina kõige külmem kuu) on jäänud 0 kraadi juurde, kuid
sel aastal oli antud näitaja -6,9 kraadi juures. Külmemal ajal
kulub kütmiseks rohkem energiat ning see omakorda tähendab ka suuremaid küttekulusid.

Kõik prilliklaasid

97

Kallist tädipoega ja sugulast leinavad ja jäävad igatsema
Mare ja Veiko perekondadega.

Armas Katrin Paldermaa,
avaldame südamest
kaastunnet kalli

Südamlik kaastunne
Reedale ja tema lastele
kalli abikaasa ja isa

VANAEMA

PEETER ALLIKVERE

kaotuse puhul.

surma puhul.

Loo lasteaed Pääsupesa

Naabrid Liivakandi teelt

JÜRI PALTS
(03.12.1949–10.06.2018)
Nii vaikseks kõik on jäänud
su ümber ja su sees.
Mis oli, see on läinud,
mis tuleb, alles ees...
Juunikuus tabas meid kurb
teade: meie hulgast on lahkunud hea abikaasa, isa, vanaisa, vend, perekonnasõber, sõber, mõttekaaslane, abivalmis Parasmäe külavanem
ja aktiivne Jõelähtme külakogukonna liikumise liige, Jõelähtme Vallavolikogu liige Jüri
Palts.
Mälestus temast elab meie südametes ja
mõtetes edasi.
Jüri oli oma olemuselt kuldsete kätega
mees, sihikindel, suure südamega inimene.
Oma ütlemistes oli ta alati otsekohene, vahel ehk isegi liiga karm, aga õiglane. Südames tahtis ta alati segased asjad ausal moel
sirgeks rääkida.
Tihti oskame lähedase inimese väärtust hinnata alles siis, kui teda enam meie kõrval ei
ole. Oleme harjunud mõttega, et inimene
meie kõrval on iseenesestmõistetav ja nii
see nagu peakski olema. Oleme napisõnalised oma lähedaste ja sõprade tunnustami-

sel ja kiitmisel, harva patsutame neile sõbralikult-tänulikult õlale.
Viimased aastad oli Jüri aktiivne külavanem Jõelähtme
külakogukondade ettevõtmistes. Andis oma väärtusliku panuse Kostivere Mõisamängude ja Kostiranna
Muinsastuledeööde korraldamisse. Tema elutööks, nagu ta ise tihti uhkel toonil ütles, oli Parasmäe külaplatsi arendamine,
millest on saanud kena kooskäimiste koht
kogukonnale. Usk õiglusesse ja inimeste
headusse oli see, mis talle elujõudu andis.
Jüri sündis Jägala-Joa külas Tuisul, elas Parasmäel, Alt-Liakse talus peremehena. Tema
hinges elas tõeline armastus oma kodu ja
pere vastu ning suur armastus ja huvi Jõelähtme kihelkonna ajaloo ja vanade traditsioonide vastu.
Palju häid mõtteid, tegemisi ja tegusid jäi temast maha järglastele-jätkajatele kodutallu
ning kodukülla tegemiseks.
Langetame koos hetkeks pea leinas, mälestades meie head teekaaslast, Jüri Paltsi.
Jõelähtme valla vanakülade külakogukondade vabatahtlike nimel Tiia Välk, Vandjala külavanem
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Aston Synthetics OÜ toodab mittekootud kangaid
beebide-, isiklike hügieeni- ja meditsiiniliste
hooldustoodete tarbeks.

Otsime oma meeskonda
• tootmistöölisi, kelle peamiseks ülesandeks
on tootmisseadmete opereerimine ja seadmete hooldustöödel abistamine ja
• puhastusteenindajat, kelle tööks on hoida
puhtust tootmis- ja olmeruumides.
Huvi korral võta ühendust telefonil 713 0913 või saada
CV aadressile info@ee.asnonwovens.com.
Asume Lool,
Niidu tee 3.

MÜÜK
• Lao tühjendusmüük: antiik- ja vanamööbel Belgiast. Kauplus-ladu Tallinnas, Peterburi tee 65. Info tel
5563 2859, www.altermoobel.ee

Jõelähtme
Vallavalitsus
võtab tööle
ehituskontrolli
peaspetsialisti
Töö kirjeldus
• ehituskontrolli peaspetsialisti ametikoha põhieesmärk on
kasutusloa taotluste ning kasutusteatiste menetluse läbiviimine, ehitusdokumentide läbivaatamine ning riikliku järelevalve teostamine ehitusvaldkonnas
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust, keskeriharidust või kutseharidust ja vähemalt kolmeaastast riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse
töökogemust
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide
tundmist ja nende kasutamise oskust
• head analüüsi- ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust, oskust põhjendada oma seisukohti ja edastada infot selgelt nii suuliselt kui kirjalikult; oskust hinnata
situatsioone objektiivselt ning pakkuda välja võimalikke
lahendusi
• täpsust, kohusetundlikkust, korrektsust, tasakaalukust,
ausust ja usaldusväärsust
• head meeskonnatööoskust
• eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskust
kesktasemel
• arvuti kasutamise oskust (Word, Excel, Outlook, Internet)
ning ametikohal vajalike andmebaasi programmide ning
elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskust
• autojuhtimisoskust ja B-kategooria juhilubade olemasolu
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalust
Ettevõte pakub
• huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas ja meeldivat töökollektiivi
CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 8. augustiks 2018
e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee. Info tel 605 4864
või e-post elvis.tonnison(at)joelahtme.ee.

• Müüa biopuhastid, septikud, imbtunnelid – vaata www.biomahuti.ee. Küsi
personaalset pakkumist! Tel
+372 5811 7118 või viljar@biomahuti.
ee
• Müüa liiv, killustik, mullad, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
• Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
premium 6 mm ja 8 mm, kuivad kütteklotsid 48 kotti / 100 eurot, lepp, kask.
Laost saab osta paki kaupa. www.leilibrikett.ee, tel 637 9411, 5692 4924
• Otse tootjalt kasepuitbrikett (alates
165 eurot), turbabrikett (alates 119 eurot), pakitud kivisüsi (230 eurot), pellet
(6 ja 8 mm, 185 eurot), klotsid võrgus
(2,5 eurot). Vedu. Tel 506 8501

OST
• Ostan kiiresti sõidukorras auto. Tel
5819 0200

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee
• Korstnapitside ja moodulkorstnate
ehitustööd. Tel 5557 9399
• Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee, www.
puhaskolle.ee
• Maagia KV võtab müüki kinnisvara.
Tel 5855 0720, maagiakv.ee
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.
ee
• Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968, 5340 2068
• Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899, www.epopaigaldus.ee
• Pakume fassaadi hooldusteenust, fassaadide hooldus, vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine. Tel +372 5656 2440, fassaad@sunluna.ee

• Ostan MTZ-i, saksa virtsapüti, Kirgistani pressi. Tel 5609 6431

• Pliidid, soeseinad. Vanad head plekkahjud. Ehitus ja remont, konsultatsioonid. Pensionäridele soodustus. Tel
5624 9455

• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

• Terrasside, sauna ja leiliruumide ning
fassaaditööd. Uste, akende, liistude ja
parketi paigaldus. Tel 5360 5083

TEENUS
• F-Trans OÜ teostab reovee äravedu Jõelähtme vallas. Tellimine ja info tel 506 5406, www.fekaal24.ee

• Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel
501 6689, ken@puistemees.ee, www.
puistemees.ee

• Uued puitkarkassmajad, saunad, katused, fassaadid, terrassid, aiad. Vanade
majade taastamine. Fassaadi pesu ja
värvimine. Samuti laome fibo ja teeme
vundamente. Küsi hinnapakkumist! Tel
5671 4797, ouemlak@gmail.com, Emlak
OÜ
• Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936

10. Kostivere mõisapäev „600 aastat
mõisakultuuri” 12. augustil 2018
Kostivere mõisas, auhoovis ja külaplatsil
Ajakava
Kell 12.00
Kell 12.15
Alustavad

Kell 12.30

Kell 14.00
Kell 14.45
Kell 15.15
Kell 16.15

Kell 16.45
Kell 18.00

mõisapäeva avamine, vallajuhtide ning alevikuvanema tervitus, kultuuriprogrammi tutvustus
esineb Jõelähtme rahvamaja ansambel AnnabRe,
muusika- ja tegevustund beebidele
pop-up puidutöötuba, juhendaja Daniel Rahuvarm
(OÜ Vilepill) • savituba, juhendaja Margit Pärtel
(MTÜ Ajaveski) • Kostivere mõisa näputöötuba,
juhendaja Meeli Lõiv (MTÜ Rahvarõivaste Selts) •
Jõelähtme valla noortekeskuste MoNo (mobiilne
noorsootöö) töötelk • „Archery tag” vibumäng
Matsalu loodusfilmide festivali filmid • „Lemming –
Põhjala väike vägilane”, sai 2017. aasta kategooria
„Loodus” parima režii auhinna MAFFil, režissöör
Zoltan Török, Saksamaa-Rootsi-Ungari • Matsalu
loodusfilmide festivali film „Metsmesilased”, MAFFi
kiituskiri 2017. aastal, režissöör Jan Haft, Saksamaa
kaasaegse folkmuusika ansambli Pillikud kontsert
mõisatantsud
ettekanne teemal „Talu ja mõis”, ajaloolane ja
etnoloog Heiki Pärdi
Kostivere laste teatri etendus „Piip ja Tuut
köögiviljateatris”, lavastaja Kersti Laanejõe
(Harjumaa kooliteatrite festival 2018 laureaat)
sünnipäevatort
Eesti Vabariik 100. ja Kostivere 10. mõisapäevale
pühendatud kontsert Kostivere külaplatsil, esineb
Anne Veski

Lapsi sõidutab ponikaarik • näitused ja väljapanekud Jõelähtme
kihelkonna ajaloost • avatud välikohvikud ja käsitöölaat • Kostivere mõisapäevale ja Anne Veski kontserdile sissepääs tasuta

Toimetaja Signe Valdmann,
605 4865, 5843 7860,
signe.valdmann@joelahtme.ee,
Jõelähtme valla teabe ja infoleht.
ajaleht@joelahtme.ee.
Väljaandja on Jõelähtme vallavalitsus.
Tasulise reklaami ja kuulutuste
Omavalitsuse õigusaktidega saab
tellimine 646 2214, 5562 5500,
tutvuda valla kantseleis, raamatumyyk@harjuelu.ee.
kogudes ning www.volis.ee ja
Jälgi meid nüüd ka Facebookis:
www.joelahtme.kovtp.ee.
www.facebook.com/joelahtme.
Valla üldinfo kantselei telefonil 5301 2223.
Reklaami sisu ja lugejakirjades toodud seisukohtade eest toimetus ei vastuta.
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada.

