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Kaberneemes tervitati lauluja tantsupeo tuld
Läbi Eesti rännanud
27. laulu- ja 20. tantsupeo „Minu arm” tuli
jõudis Jõelähtme valda
2. juuli keskpäeval.
Tuli jõudis Jõelähtme
valda Kuusalu vallast,
kust see Valkla kivi
juures Jõelähtmele üle
anti.

Omnivat kohustati avama
Jõelähtmes uue
postipunkti

SIGNE VALDMANN

K

aberneeme vabatahtliku maa- ja merepääste autodega liikus tuli edasi Kaberneeme
keskväljakule depoo juurde. Tule tulemisele oli kaasa elama
tulnud sadu inimesi, kes lehvitasid lipukesi ja pidasid Marek
Sadama juhtimisel maha spontaanse laulupeo. Lisaks laulmisele tantsiti ühiselt ka kaerajaani ja esinesid Anija valla segarahvatantsurühm ning Loo
kooli 2. ja 3. klassi rahvatantsurühm.
Oodatud laulupeo tuli saabus depoo esisele platsile päästeautode sireenide saatel, kust
see liikus edasi käest kätte
inimketis, et kõik kohaletulnud
saaksid laulupeo tõrvikut korraks ka oma käega hoida. Populaarne oli ka päästeautode ja
tõrviku taustal pildistamine.
Depoohoone juurest liikus
laulev tulerongkäik Tõnu Kargi
eestvedamisel sadamasse ja anti seal Viimsi valla esindusele
Jan Trei ja Taavi Kotka juhtimisel üle.
Tule tulemise Jõelähtme
valda ning vägeva rahvapeo
korraldas Jõelähtme vald koostöös Kaberneeme vabatahtliku
maa- ja merepäästega, Eesti
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning HOL-iga. Kohapeal tegid reportaaži ka ERR koos Jüri Muttika ja Eleri Halliga, mis
on järelvaadatav ERR-i koduleheküljel (saade „Tule tulemine”,
osa 24). •

Emotsioone
möödunud
juubelipeost

Mitu vallateed
saab tolmuvabaks
Jõelähtme
Õpilasmalev
2019 kokkuvõte

Juubelipeo tuli saabus Kaberneeme, tuld kannab Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.

Fotod Signe Valdmann

Riigikohus:
kohaliku kaitseala võib luua ka
kaevandamisohu korral
Vald maksab
medali või
kiitusega kooli
lõpetanule
toetust

Tõnu Kargi eestvedamisel, kes kannab tuletõrvikut, liikus rongkäik
Kaberneeme sadamasse, kust tuli anti üle Viimsi vallale.

Millal siis veel Eesti rahvatantsu kaerajaani tantsida, kui mitte juubelipeo tule tervitamisel.

Tuletõrvik liikus käest kätte, et kõik kohaletulnud saaksid laulupeo
tõrvikut korraks ka oma käega hoida.

Kaberneeme
põlenud restorani asemele
pandi püsti
peotelk
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Volikogu veerg
VÄINO HAAB
volikogu esimees

K

una juunikuu volikogu istungi ajaks
27.06 oli ajaleht juba trükis, siis annan istungist
ülevaate juulikuu lehes.
Alustuseks on mul hea
võimalus tänada kõiki 27. laulu- ja 20. tantsupeol „Minu
arm” osalenud Jõelähtme valla kultuurikollektiive, nii kohalolnuid kui ka teleri vahendusel osalenud peolisi. Oleme kõik
selle suure peo osalised ning laulu- ja tantsupidu oli hetk, kus
nii meie koduvalla kui ka kogu Eesti rahvas hingas ühes rütmis
ja ühes hingamine on alati vaimustav.
Juunikuu volikogu istungi juurde naastes, alustasime hea tava kohaselt kaevanduse teemadel, esimese päevakorrapunktina
Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmise haldusmenetlusega
jätkamine, teise päevakorrapunktina andis Jõelähtme Vallavolikogu seisukoha Maavarade OÜ poolt 15.06.2018 esitatud
Maardu V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele ja
kolmandana punktina Veski Paas OÜ poolt 23.07.2018 esitatud
Maardu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele. Esimese päevakorrapunkti osas oli volikogu seisukohal, et tuleb
jätkata 11.08.2016 algatatud Ruu küla lähiümbruse kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise haldusmenetluse läbiviimist, Maavarade OÜ poolt esitatud taotlust ei rahuldatud,
kuna geoloogiliste uuringute teostamine ja võimaliku uue lubjakivi kaevanduse rajamine Jõelähtme valda Raadiku maaüksusele ei ole kooskõlas kohaliku kogukonna, küla ega Jõelähtme
valla huvidega.
Juunikuu volikogus oli ka rida kinnisvaraga seotud otsuseid.
Loo aleviku elanikele positiivne uudis – volikogu otsustas omandada Vahtramäe kinnistu, mille lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikule arutelule saadud arvukas tagasiside vallaelanikelt ja Loo aleviku eestseisuselt hõlmab endas ka ettepanekut
tunnistada kehtetuks või planeerida ümber Loo aleviku Vahtramäe kinnistu detailplaneeringuga kavandatud kortermajad.
Volikogu andis nõusoleku Neeme Sadama hoonestusõiguse võõrandamiseks. MTÜ Neeme Sadama poolt esitati taotlus,
mille kohaselt soovis mittetulundusühing võõrandada Neeme
sadama kinnistule seatud hoonestusõiguse osaühingule Mossow. Jõelähtme valda esindab nõusoleku andmisel Jõelähtme
vallavanem.
22.02.2006. aastal kehtestati Liivamäe küla Vanasauna 2
maaüksuse detailplaneering, mis nägi ette kahe transpordimaa
ja 29 elamumaa sihtotstarbega krundi kõrval ka ühe 6336 m2
suuruse pindalaga üldmaa sihtotstarbega krundi moodustamise. Planeering nägi ette üldmaa krundile puhke- ja virgestusala
ning üldkasutatava haljasalana kasutamise otstarbe ning sinna
mänguväljaku rajamise.
Detailplaneeringu kehtestamise järgselt on Vanasauna kinnistut mitmeid kordi võõrandatud, kuid ükski omanik ei ole asunud kinnistule detailplaneeringuga kavandatud rajatiste püstitamist realiseerima. Pigem on Vanasauna kinnistu omanikud
huvitunud selle detailplaneeringust erineva kasutuse osas kuni
30.11.2018, kui Vanasauna kinnistu üks omanikest pöördus Jõelähtme Vallavalitsuse poole kinnistu müügiettepanekuga. Müügiettepaneku kohaselt sooviti Vanasauna kinnistu ostu-müügihinnaks saada 16 942,50 eurot. Kohalik omavalitsus peab tagama, et kinnistule avalikes huvides ettenähtu viiakse ellu nii nagu planeering seda avalikku huvi silmas pidades kindlaks määras, milleks võiks vallaelanike huvides kaaluda Vanasauna kinnistu omandamist.
Vanasauna kinnistu väärtuse väljaselgitamiseks tellis Jõelähtme Vallavalitsus ekspertarvamuse kinnistu võimaliku turuväärtuse väljaselgitamiseks. OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa kinnisvara hindaja poolt koostatud ekspertarvamuse kohaselt leiti hinnatava vara väärtuseks üheksa tuhat kuussada eurot.
Vallavalitsusele anti nõusolek Liivamäe küla Vanasauna tee
54 aadressiga 6275 m2 suuruse pindalaga kinnistu sihtotstarve
100% üldkasutatav maa omandamisega üheksa tuhande kuuesaja euro suuruse ostusumma eest.
Lõpetuseks kolm olulist päevakorrapunkti finantsjuhi Terje Linderi ettekandest, kus volikogu kiitis heaks Jõelähtme valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimahuga 24 816 803 eurot ja aruandeperioodi tulemiga 393 711
eurot kinnitati Jõelähtme valla 2019. aasta 1. lisaeelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse
muudatused, ning volikogu otsustas võtta laenu investeeringute katteks kolm miljonit seitsesada tuhat eurot.
Ilusat suve jätku! •
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Vald premeerib medali /
kiitusega lõpetanuid
T

oetust saab taotleda
medaliga gümnaasiumi või põhi- ja huvikooli kiitusega lõpetamisel.
Medaliga või kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda lõpetades Jõelähtme valla kooli kui ka

Jõelähtme vallas hiljemalt
jooksva aasta 1. jaanuarist elades ja lõpetades medaliga/kiitusega mõne teise omavalitsuse
kooli. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus hiljemalt kolme kuu jook-

sul peale medali/kiitusega kooli lõpetamist. Avaldusele tuleb
lisada kooli tõend. Toetused:
• Kuldmedaliga kooli lõpetanu toetus 500 eurot,
• hõbemedaliga kooli lõpetanu toetus 300 eurot,

• kiitusega lõpetanu toetus
200 eurot.
Taotluse vorm ja täpsem info Jõelähtme valla kodulehel
joelahtme.kovtp.ee/et/medaliga-ning-kiitusega-lopetanu-toetus. •

Ülgase sai tänu KOP-ile murutraktori

PILTUUDIS

KÜLLI ILINGS
Ülgase külavanem

S

el aastal on MTÜ Ülgase Külaseltsi kasutada uhiuus murutraktor. Külaplats on suur ja ilma
murutraktorita on platsi raske
korras hoida. Ülgase külaplatsil
on võimalik mängida võrkpalli
ja saab ka palli korvi loopida.
Püstitatud on lipuvarras ja toekas külakiik. Ilmastikuolude
kaitseks on platsil ka katusealune. Niitmise graafik on sõbralikult paika pandud ja esimesed
niitmised uue traktoriga ka tehtud. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest. Projekti kirjutasid
Rita Vissak ja Angela Rämmeld.
Suur aitäh kõigile, kes küla heakorra eest seisavad ja panustavad. •

Loo pargi kinnistule (Saha tee 2,
Loopargi tee 3 ja 4 vahelisele
alale) kerkis juuli keskpaigas tore
mänguväljak. Selle paigaldas
Jõelähtme vallavalitsuse tellimusel OÜ Tiptiptap. Soovime lastele
head mängulusti ja mänguväljakule pikka iga!
Foto Priit Põldma

Sõidusoodustused ühistranspordis laienevad
ART KUUM
abivallavanem

H

arjumaa on üks
neist maakondadest, kus igaüks
veel tasuta bussiga sõita ei saa,
kuid alates 1. augustist laieneb
Maanteeameti käskkirja alusel

nende inimeste ring, kes pileti
ostmisest vabastatud on. Nüüd
on tasuta sõiduõigus ka keskmise ja raske puudega isikutel,
puuduva töövõimega isikutel,
osalise töövõimega isikutel ja
sügava puudega isiku saatjatel.
Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik

tõendada kolmel erineval viisil
– pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Soodustust tõendav dokument kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Puuduva töövõimega ja osalise
töövõimega isikud tõendavad

oma sõiduõigust töövõime
kaardiga, mis kehtib samuti
koos isikut tõendava dokumendiga. Kui reisija ei kasuta oma
sõidusoodustust elektroonilisel
sõidukaardil, vaid esitab tõendamiseks muu eelpool mainitud tõendi, väljastab juht sõitjale prinditud paberi 0-pilet! •

Mitu vallateed saab tolmuvabaks
PRIIT PÕLDMA

T
Foto on illustreeriv.

Fotod Signe Valdmann

änavused planeeritud
pindamistööd Jõelähtme vallas algasid
24. juulil. Suuremad pinnatavad
teed on:
• Ihasalu-Neeme tee
• Haljava sisetee
• Üks kilomeeter Haljava-Kostivere teest Haljava poolsest otsast (muudetakse tolmuvabaks)
• Haljava mõisa tee
• Vandjala külasisesed teed
(muudetakse tolmuvabaks)

• Mäealuse tee (muudetakse tolmuvabaks)
Pindamistöid teeb AS Eesti
Teed ja rahastus tuleb valla eelarvest. Palume kõigil autojuhtidel olla mõistavad, sest pinnatavatel teedel esineb ajutisi kiiruspiiranguid ja tööde ajal ka
liiklusseisakuid. Kiiruspiirangute jälgimine peale pindamistöid
aitab uut teekatet paremini kinni sõita – osaliselt lahtist killustikku ei sõideta teelt minema.
Nii saab vastvalminud tee parema kvaliteediga ja püsib ka
kauem korras. •

Omnivat kohustati avama täiendava postipunkti
ERR

K

onkurentsiamet tegi
AS-ile Eesti Post ettekirjutuse, millega
kohustas ettevõtjat viima kirisaadetiste edastamise teenuse
kvaliteedi ja postkontorite arvu
postiseaduse nõuetega vastavusse.
Konkurentsiamet tuvastas,
et Jõelähtme vallas ja Elva val-

las on universaalse postiteenuse postkontorite arv kummaski
vallas ühe võrra väiksem, kui
olema peab. Amet kohustas
Eesti Posti avama ühe täiendava postkontori Jõelähtme vallas
hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ja
ühe täiendava postkontori Elva
vallas tänavu 1. oktoobriks.
Teiseks leidis konkurentsiamet, et Eesti Post ei täida kirju
kohale toimetades seadust, sest

osa lihtkirju jõuab postkasti liiga hilja.
Postiseaduse kohaselt tuleb
vähemalt 90 protsenti siseriiklikest lihtkirjadest toimetada
saajale kätte järgmisel tööpäeval pärast kirja üleandmist teenuse osutajale. Konkurentsiameti andmetel viidi 2018. aastal vaid 76 protsenti kirjadest
saajale kätte järgmiseks tööpäevaks. Tulemus ei paranenud ka

2019. aasta alguses. Amet kohustas ettevõtjat viima kirisaadetiste edastamise teenuse kvaliteedi postiseadusega vastavusse hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuariks. •
Jõelähtme vallaleht palus
kommentaari Omniva esindajalt, kes vastas, et Omniva kommenteerib teemat peale valla
esindajatega kohtumist, mis toimus lehe trükkimineku päeval.
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Laeva Eestirand lugu toodi
lavale ja talletati ﬁlmiks

Algasid kiire
interneti võrgu ehitustööd

E

Etendusega soovitakse tähelepanu
pöörata Prangli saare kõige olulisemale ajaloosündmusele, mis räägib laeva
Eestirand päästmisoperatsioonist 1941.
aastal ning kus hakkab lahti rulluma
tuhandete inimeste pääsemise ja
päästmise lugu.
SIGNE VALDMANN

T

egemist on tagasivaatega teise maailmasõja
aega, mil sundmobiliseeritud Eesti mehed,
keda ootas ees ränk saatus surra Siberi tööpatareis või märg haud Hara lahe miiniväljal, pääsesid
tänu rannarahva kangelaslikkusele Prangli saarele. Mis
sai pääsenutest ning mis sai Eesti kõige suuremast kalalaevast Eestirand? Nendele küsimustele leiab vastuse sellel suvel Prangli saarel, Neeme külas ja Viimsi
Rannarahva Muuseumis etenduvast suvelavastusest.
Suvelavastus „Eestirand. Lootuse kursil” põhineb
tõestisündinud lool, mis puudutas paljusid Prangli saare ja Neeme küla elanikke.
Sündmust, millel lavastus põhineb, võib lugeda viimase 100 aasta Eesti suurimaks merepääste operatsiooniks.
Hetk etenduselt Prangli sadamakuuris.

Foto erakogu.

Etendus hoiab pärimust
Jane Leppmets ettevõttest Prangli Reisid räägib, et
suvelavastuse idee tuli Prangli Reiside tegevjuhilt Annika Pranglilt. „Juba mitu aastat olid Annika Prangli
ning lavastaja Eva Kalbus laeva Eestirand loo lavastamisest põgusalt rääkinud, kuid nüüd, Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva ajal tundus kõige sobivam aeg see lugu lõpuks teatriajalukku kirjutada ning rahvale ette
kanda,” räägib Leppmets etenduse sünnist. Esietendus
peetigi eelmise aasta suvel Prangli sadamakuuris, kokku mängiti Pranglis mullu suvel viis etendust maha.
„Etendused olid populaarsed ning vaatajaid oli nii saarelt kui mandrilt. Mõtlesimegi, et nii suurt ja olulist lugu ei saa ainult ühel suvel rahva ette tuua, vaid toome
selle sellel suvel inimestele veelgi lähemale. Praegu on
paigas üheksa etendust – neli etendust juulikuus
Pranglis ning augustikuus üks Käsmus, kaks Neeme
külas ja kaks Viimsi Rannarahva Muuseumis,” räägib
Jane Leppmets.
Kui suur on suvelavastuse meeskond? Leppmets
loetleb üles kõik olulised nimed, nende hulgas ka mitmeid väga tuntud inimesi: näidendi dramatseering Piret Saul-Gorodilov, lavastaja Eva Kalbus, lavastuse originaalmuusika Silver Sepp, kunstnik Riin Maide. Osades Külli Reinumägi, Egon Nuter, Ingrid Noodla, Hanna-Ly Aavik, Mattias Nurga, Reemus Tõniste ja Markus Reinboom.

Inspiratsioon filmiks
Mullu suvel Pranglis toimunud esietenduse järel
saadi inspiratsiooni teha Eestirannast ka film. Kohe
alustati ka intervjuudega – oma mälestusi päästeoperatsioonist jagasid mitmed Prangli ning Neeme eakad
elanikud. Nii meenutas Prangli vanaproua seika, kuidas laeva karile sõitmisest alates alustasid kohalikud
mehed lisaks inimeste päästmisele kibekiirelt maha
laadima ka laeval olevat hiigelsuurt piirituse kogust.
Piiritust sai lõpuks terve Prangli saar täis, nii et seda
polnud kuskile pannagi, ka süüa polnud kuskil keeta,
sest kõik elamises leidunud anumad olla olnud piiritust täis.
Neeme inimesed aga meenutasid hetki, kui Pranglist hakati paatidega inimesi Neeme tooma, et neid
sealt edasi mandrile saata – võhivõõraid inimesi majutati oma pisikestesse elamistesse ja jagati nendega ka
oma toidupoolist. Filmi esilinastus toimus mullu sügisel Viimsi Rannarahva Muuseumis ja tänavu kevadel
Neeme külas Ruhe restoranis.
Jane Leppmets, kes ise on etendust näinud juba vähemalt viis korda, räägib, et talle meeldib etenduse juures enim see, et see pole tehtud liialt melanhoolses võtmes ja ei jäta hinge raskemeelsust. „Ehkki palju inimesi ka hukkus, siis suurem jagu inimesi suudeti siiski
päästa ja see teeb sellest loost pigem positiivse loo –

kuidas inimesed hoidsid kokku ja aitasid ligimest nii
nagu oskasid,” põhjendab naine.
Järgmised etendused toimuvad 5. ja 6. augustil kell
18 Neemes restoranis Ruhe ning 7. ja 8. augustil kell
18 Viimsi Rannarahva Muuseumis. Pileteid saab Piletilevist, www.pranglireisid.ee või kirjutades info@
pranglireisid.ee. •

M

etallitöödele ja eritellimusmööblile
keskendunud ettevõte Repston OÜ rajab Tallinna külje alla Liivamäe külla
tipptehnoloogiast tulvil uue
tootmishoone, et rahuldada
rahvusvaheliste klientide kasvavat nõudlust. Uue hoone nurgakivi asetati paika 4. juulil.
Mai keskel alanud ehitus on
kulgenud plaanipäraselt ning
järgmisel aastal valmiva hoone
sarikapidu plaanitakse tähistada juba sügise alguses. Capital
Milli arendatav tööstus- ja büroohoone valmib 2020. aastal.
Repstoni asutaja ja tegevjuhi
Edwin Jakobsoni sõnul kolitakse ekspordile keskenduv ettevõte seniselt umbes 1000 ruutmeetrilt ligi neli korda suure-

male pinnale ning vahetatakse
välja enamus seadmepargist.
„Repstoni kaubamärk on
kvaliteetsed, efektsed ja kõrge
keerukusastmega metallist ja
puidust sisustuselemendid. Uue
tootmishoonega astume mitu
sammu edasi, sest võtame kasutusse oma valdkonna absoluutse tipptehnoloogia. Investeeringu maksumus on kokku
ligi 2 miljonit eurot,” ütles Jakobson.
Uue hoone puhul on oluline ka olmetingimuste parandamine ja avardamine, samuti
töökohtade arvu kasvatamine.
Kui olemasoleva tehase võimekus on 30 töötajat, siis uue puhul see number kahekordistub.
Lisaks kasutatakse tehase sisekujundusel Repstoni oma tooteid ja demonstreeritakse tehase võimalusi. Asukoha valikul

Repston OÜ asutaja ja tegevjuht Edwin Jakobson terassilindrisse münti
asetamas.
Foto Capital Mill OÜ

mängis olulist rolli lähedus senisele tootmishoonele ja võimalus tegevust laiendada.
„Meie jaoks oli oluline, et
uus hoone saaks Maardu külje
all asuva senise tehasega samas-

se piirkonda ning töötajad ei
peaks elukorralduses suuri
muutusi tegema,” lausus Jakobson. „Lisaks saame siinsamas
tootmist laiendada, alustades
järgmisel aastal kõrvalkrundile

Päästeameti
projekt aitas
muuta kodud
tuleohutuks

M

Repston OÜ uus tootmishoone Liivamäe külas sai nurgakivi
CAPITAL MILL OÜ

lektrilevi alustas Jõelähtme vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas
algasid Jõesuu asulas, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 52 kodule ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel
hetkel, kui Elektrilevi alustab
nendes piirkondades ehitustöödega.
Seni saab igaüks Elektrilevi
kiire interneti kodulehelt kontrollida, kas valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk teie koduni jõuab
ja millal see võiks juhtuda. Kui
teie aadressi ei ole järgmise viie
aasta ehitusplaanides, soovitab
Elektrilevi esitada kiire interneti kodulehel sooviavalduse. Mida rohkem sooviavaldusi konkreetsest piirkonnast, seda suurem on tõenäosus, et aadressid
võetakse järgmise viie aasta ehitusplaani. Rohkem infot saab
Elektrilevi kiire interneti kodulehelt www.elektrilevi.ee/kiireinternet#. •

rajatavas hoones puitmööbli
tootmisega. Tootmishoonete
katused plaanime katta päiksepaneelidega, et katta kuni 50%
aastasest elektrivajadusest.”
Repston tegeleb metallist sisustuselementide, kaubandussisustuse, trepipiirete, lühtrite
ja valgustite tootmisega ning
metallitöödega alates laserlõikusest, lõpetades pulbervärvimisega.
Repston on teinud koostööd rahvusvaheliste hotellikettidega Hilton, Radisson, Sokos,
Scandic ja Ibis, aga ka rõivabrändidega nagu Levis, G-Star
Raw. Koostööpartnerite hulka
kuuluvad ka Venemaal asuvad
kaubanduskeskused TSUM ja
GUM ning Soomes Helsingi
Vantaa lennujaam. Viimasesse
on Repston teinud kõik eritellimusel tellitud disainmööbli. •

öödunud aastal alguse saanud Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühisprojekt
„500 kodu tuleohutuks” on tänaseks valmis saanud ning selle raames said Jõelähtme vallas
korda neli kodu: renoveeriti kahe kodu küttekolded ja kahe
kodu elektrisüsteemid. Ühe
Jõelähtme valla kodu tuleohutuks muutmise lugu jagasime
ka 2019. veebruarikuu Jõelähtme vallalehes.
Projekti toetus riigieelarvelistest vahenditest oli 9476,17
eurot, valla omaosaluseks kujunes lõpuks 7893,83 eurot.
Päästeameti algatatud projekt „500 kodu tuleohutuks” on
2018–2019 vahemikus kestev
koostööprojekt, kus päästeamet, päästekeskus, kohalik
omavalitsus ja koduomanikud
tegutsevad ühise eesmärgi nimel – muuta kodu tuleohutuks.
Projektis osalevate kodude nimekiri kujunes Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal, mis analüüsiti läbi
ka koostöös kohaliku omavalitsusega. Projekti sihtgrupp olid
lasterikkad pered, puuetega inimesed ja üksi elavad eakad ning
tehtavad tööd olid küttekolde ja
-seadme ehitamine, paigaldamine ja parandamine; korstna
ehitamine, paigaldamine ja parandamine; elektrisüsteemide
uuendamine; korstnapühkimise teenus; suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti. •
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1.08
3.08

12.00 Pihlakobar
16.00 Parasmäe küla

5.–6.08 18.00
10.08
10.08
15.08
17.08
17.08
18.08

18.08

Loo noortekeskuse
skatepark
Loo noortekeskuse
15.00
skatepark
12.00 Pihlakobar

Lõikuskuu ümarlaud

Suvesünnipäevalaste õnnitlemine ja juubilaride austamine

Parasmäe küla 800

Kell 16.00 pidulik avamine. Erinevad esinejad. Külas ajalooteadlane
Jüri Kuuskemaa. Nimelise pingi avamine endise Parasmäe külavanema Jüri Paltsi mälestuseks. Mängud lastele ja suurtele, lapsi rõõmustavad ponid. Kell 20.30 süüdatakse lõke ja peetakse simmanit. Platsil
võimalik osta sööki ja jooki

11.00 Jõelähtme kirik

11.00

Kostivere kultuurimõis ja mõisapark

Haljava küla

31.08

11.00 Kostivere külaplats

31.08

14.00 Neeme küla

Rohkem infot noored@joelahtme.ee

Loo Session 2019

Lisainfo noored.joelahtme.ee

31.08

16.00 Iru küla

31.08

19.00

Ettekandeid teevad Villu Kadakas, Juhan Kilumets, Kersti Markus,
Külvi Kuusk, Janek Safranovski, Margus Kirja
Muuseumi ekspositsioonide esitlus, meelelehutus ja suupisted.
Lisainfo Merike Metstak, 527 8870
Oodatud on kõik hõbe- ja kuldleerilised ning ka need, kel 50 aastat
leeripühast möödas. Kaetud ühine laud kiriklas

Kostivere 11. mõisapäev „Sõida tasa üle
silla”

Toidu- ja käsitöölaat, töötoad, näitused, laste raamatute vahetus,
raamatute müük, murdekeele teemaline ettekanne, laste jututuba,
lastele mitmed tegevused, esinejad siit ja sealt Eestimaa nurgast
(Kihnu Virve pereansambel, Kristiina Ehin ja Silver Sepp, Nedsaja
Küla Bänd jpt), maastikumäng, lastele mängumaja, ponid, vetelpäästekoerad jpm. Täpsem info kultuurimõisa kodulehel ja Facebookis

Haljava küla külapäev
9. Kostivere sildade
jooks
Muinastulede öö/ kodukohvikute päev

Iru muinasasumi pärimusfestival

Kostiranna küla,
Mihkli talu

Pisike pihlapargi piknik punavate pihlade aegu

Jumalateenistus

Külaseltsi 10. sünnipäev. Teater ja muud tegevused
Lisainfo www.kostivere.ee
Avatakse Neeme küla kodukohvikud. Muinastulede lõke süüdatakse
Neeme sadamas kell 20.30. Mängib Paul Neitsov kitarril

Vanavaralaat ja muinastulede öö

15.00 Uusküla

Pilet 13/15 eurot. Piletid müügil Piletilevis või kirjutades info@pranglireisid.ee. Piletite olemasolul saab osta ka kohapeal enne etenduse
algust

Tänavaspordi töötuba

Piknik
Jõelähtme Ajaloo KonJõelähtme rahvama10.30
verents. Jõelähtme koja
gudus 800
Rootsi-Kallavere
Saviranna küla elanike
12.00
muuseum
ühine suvepäev

24.08

31.08

www.joelahtmekultuur.ee

Neeme küla restoran Suveteater „Eestirand.
Ruhe
Lootuse kursil”

12.00
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Muinastulede öö

Kell 15.00 Alustab vanavaralaat (platsitasu ja eelregistreerimist ei
ole). Kõik vanavaramüüjad ja ostjad on oodatud! Kell 18.00 algab
muinastulede öö programm. Toimub Uusküla kümnevõistlus (võistlusele registreerimine kohepeal), lastele batuut. Kell 21.00 süüdatakse
muinastulede öö tuli. Tantsuks ansambel, kohapeal toitlustaja (soe
toit ja joogid). Lisainfo Tõnis Tuuder, tel 516 1357
Kell 16.00 rongkäik, puhkpilliorkester Kalev, kell 17.00 laulupeo laulude laulmine, kell 18.00 laste töötoad, kell 19.00 Iru mudilaste rong,
kell 20.00 lõkke süütamine ürgoru astangul. Lisainfo www.iru.ee
Kell 19.00–21.30 töötoad väikestele ja suurtele. Kell 20.00–21.30
tule süütamine muusikalise eeskavaga. Kell 22.00–02.00 tantsuks
ansambel Hollarii. Avatud söögikoht

Jõelähtme trupid osalesid teatrifestivalil
Baltimaade harrastusteatrite festival
„Balti Ramp” sai alguse 50 aastat tagasi.
Festival on erinevatel
aegadel kandnud küll
erinevaid nimesid,
kuid sisu on säilinud
alates 1969. aastast,
kui esimest korda said
kokku Läti, Eesti ja
Leedu aktiivsemad
amatöörteatrid.
MERIKE KAHU
Jõelähtme rahvamaja kultuurijuht

F

estival toimub üle aasta ning seda korraldavad kordamööda kõik
Baltimaad. Sel korral oli korraldus Leedu kanda ja festival toimus Kretinga väikelinnas, mis
asub 10 km kaugusel kuulsast
Palangast. Festival oli pühendatud esimesele leedukeelsele
etendusele 150 aastat tagasi,
mis kandis nime „America in
the sauna”.
Traditsiooniliselt võtab
igast riigist osa kaks harrastusteatrit. Eestit esindasid sellel
aastal Viljandi linnast Seasaare
teater ja Harjumaalt Jõelähtme
Lavagrupp ja Wäike TantsuTeater MERI. Kuna festivali teema
oli mängida algupärandeid, siis
sobis teemasse hästi Jõelähtme
Lavagrupilt O. Luts „Võidulae-

Jõelähtme LavaGrupp ja Wäike TantsuTeater MERI Leedus Kretingas teatrifestivalil.

nupilet” ja Wäikselt TantsuTeatrilt „Viis väikest pakikest”.
Tegime kahest lühitükist Oskar
Lutsu ja lavastajate abiga ühe
katkematu etenduse „O. Lutsu
lühilood”, mis sai kohapeal väga sooja vastuvõtu.
Kohe saime ka esinemiskutse järgmisele festivalile Leetu
Rokiškisse, mis toimub tänavu
oktoobris. Küllakutse esitasid
meile samuti ka lätlased.
Festivalipäevad olid väga tihedad ja pikad. Esinemispaiga
ja ööbimiskoha vahele jäi 26
km, seega sõime hommikul kell
9 kõhud täis ja tagasi jõudsime
kella 22–23 paiku, siis järgnesid
veel rahvuslikud õhtud, kus iga
riik pidi üles astuma rahvusliku
kavaga ja pakkuma külakosti
ühises söögilauas.

Leedulaste jaoks oli väga
tähtis päev 6. juuli, kui kõik leedukad üle maailma laulsid täpselt kell 21.00 Leedu hümni.
Sellega tähistasid nad Leedu
esimese kuninga Mindaugase
kroonimist 120 aastat tagasi.
Festivali raames tahtsid korraldajad, et oma maa hümni
laulavad ka lätlased ja eestlased.
Harjutasime igal vabal momendil vaikselt hümni, et õhtul ikka kõik hästi välja tuleks.
Üritus toimus vabas õhus
suurel platsil, kus olid ka mikrofonid üles seatud ja üritusest
võttis osa ka kohalik linnarahvas.
Peale Leedu hümni laulmist
antigi sõna eestlastele. Närv tuli sisse küll kui mikrofonide taha astusime, kokku lausa 15

Foto Aukse Antuliene

eestlast, aga kui Viljandi mehed
esimese noodi seljataga julgelt
kätte andsid, laulsime väärika
loo väärikalt lõpuni.
Kuigi need neli päeva olid
päris väsitavad, saime juurde
palju uusi teatrisõpru ja tihendasime teatrisidemeid Läti ja
Leeduga. Siinkohal tahan veel
tänada meie vapraid roolikeerajaid, kes meid Leetu ja tagasi
sõidutasid, kusjuures lisaks vastutusele bussiroolis, pidid nad
ka ju laval üles astuma. Aitäh
Jõelähtme Lavagrupp ja Wäike
TantsuTeater MERI. Eriti suured tänud: Tiit, Marko, Ailen ja
Triin.
Suured tänud ka toetajatele:
Eesti Kultuurkapital, Eesti Harrastusteatrite Liit ja Jõelähtme
Vallavalitsus. •

Kostivere 11. mõisapäev „Sõida tasa üle silla” on 18. augustil algusega kell 11.00 Kostivere mõisas ja mõisapargis. Mõisapäeva juhivad Kristjan Annuk ja Kalev Pärtelpoeg.
Ajakava
• kell 10.30 alustab Kostivere mõisapäeva toidu- ja käsitöölaat
• kell 11.00 päeva sissejuhatus, programmi ja tegevuste
tutvustused
• kell 11.00 algab laste raamatute vastuvõtmine ja vahetus
Kutsume mõisapäeva külastajaid tooma lasteraamatuid,
mis kodus enam riiulile ei mahu, et nendega rõõmustada teisi raamatusõpru. Kaasa võetud
lasteraamatu saab vahetada
mõne teise vastu, mis veel läbi
lugemata (üks inimene võib
tuua kuni 30 raamatut). Vahetuskaup käib ilma rahata.
• kell 11.00 alustavad töötoad (siidisalli printtrüki töötuba, raamatuvoltimise töötuba,
laste töötuba jm)
• kell 11.15 lugude jutustamise tuba lastele (alates 7. eluaastast), viib läbi jutuvestja Piret Päär
• kell 11.15 ettekanne teemal „Keelemurded ja murdekeeled”, viib läbi Eesti keele Instituudi murdeuurija Jüri Viikberg
• kell 12.15 luule- ja muusikakava „Aga armastusel on
metsalinnu süda”, esinevad
Kristiina Ehin ja Silver Sepp
• kell 12.00 vanad ja unustatud laste mängud, viib läbi Merike Kahu
• kell 13.15 Kihnu kultuuriruumi ja Kihnu murdekeele tutvustus. Esineb Kihnu Virve pereansambel
• kell 14.00 algab maastikumäng „Kuhu meie sillad viivad?”, korraldab MTÜ Siiliokas
• kell 13.30 „Vana-aja koolitund” ülevaade kooliskäimisest
Oskar Lutsu ajal, viib läbi Palamuse muuseum

• kell 14.30 lastelavastus
„Mereröövlid”, esitab Kostivere
Laste Teater
• kell 15.30 O. Lutsu lühikomöödia „Võidulaenupilet”, esitab Jõelähtme Lavagrupp
• kell 16.30 kohal on vetelpäästekoerad Eesti Newfoundlandi Koerte klubist. Tutvustatakse ja näidatakse, mida need
suured ja sõbralikud koerad oskavad ning lapsed saavad neid
paitada ja kallistada
• kell 16.30 esinevad rahvatantsijad
• kell 17.00 päeva lõpetab
kuum rahvabänd Nedsaja Küla
Bänd Setomaalt.
NB! Korraldajad annavad
teada, et kellaajad võivad muutuda.
Lastealal avatud lastele terassiga mööbeldatud mängumaja, kus on lapsel piisavalt
ruumi, et mängida ja end ka
vihmase ilmaga koduselt tunda.
Isegi täiskasvanu mahub sees
püsti seisma.
Näitused
• Rändnäitus „Et rada ei
rohtuks”. Näituse koostas Piret
Päär ja räägib lugude jutustamisest 20. sajandil. Soov on äratada vaatajas-lugejas mälestused
headest jutustajatest ja jutuvestmise olukordadest.
• Fotonäitus fotokonkursi
töödest „Vaatan puud, näen siili. Märkamise lood loodusest”.
Koostaja MTÜ Siiliokas.
• Näitus „Jõelähtme Vanakülad 800”, koostaja Tiia Välk.
Toimub raamatumüük!
Kõik tegevused ja etteasted
on osalejatele ning publikule tasuta. Korraldaja Kostivere Kultuurimõis, toetajad Kohaliku
Omaalgatuse Programm, Jõelähtme Vallavalitsus ja MTÜ
Kostivere Selts. •

VALLAELU
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Klinkbergi peotelk Kaberneeme sadamas.

Foto Andres Tohver

Restorani Neem
asemele kerkis peotelk
Mullu 5. augustil süttis
prügikasti visatud konist Jõelähtme vallas
Kaberneeme külas
restoran Neem. Et punase kuke räsitud
hoonet ei olnud võimalik taastada, seisab
selle asemel nüüd
ruumikas peotelk.
ANDRES TOHVER

R

estorani Neem hoone kuulus Kaberneeme Marina OÜ-le,
mille juhatuses on Egils Kljavin,
Raivo Mererand ja Tarmo Nurmetalo. Juri Konti Foodsons
OÜ võttis selle rendile veebruaris 2018.
5. augusti tulekahju kujunes
Konti restoraniärile raskeks tagasilöögiks. Pärast õnnetust
valdas meest paanika. „Me olime palju raha investeerinud sellesse projekti. Olid suured
kontserdiplaanid, kogu piirkonna arengu plaanid,” rääkis Juri
Kont.

Hoone siiski lammutati
Konti meeskonnale pakuti

5

võimalust jätkata toitlustamisega restorani Neem peomajas,
mis jäi tulest puutumata. Kui
põlenud hoones oli võimalik
korraga toitlustada 88 inimest,
siis peomajas kõigest 40.
Et peomajast maksimum
võtta, laiendas Kont selle kööki
moodulkonteinerite paigaldamise teel. Kokku paigaldati
kolm konteinerit. „Saime seal
juba eelmise aasta septembris
tegutsema hakata,” meenutas
ta.
Restorani Neem opereerival
Foodsons OÜ-l kindlustust ei
olnud.
„Kuna me olime alles tegutsemist alustanud, siis meil käisid kindlustusega läbirääkimised. Me pidime sõlmima lepingu järgmisel nädalal. Meil olid
kõik paberid valmis. Paraku
juhtus õnnetus enne, kui me
jõudsime allkirjad alla panna,”
rääkis Kont. Küll oli kindlustus
olemas hoonet omaval Kaberneeme Marina OÜ-l. Miks siis
osaliselt põlenud hoonet ei
taastatud?
„See selgus Kaberneeme
Marina OÜ ja kindlustuse läbirääkimiste teel. Tehti audit ja

selle põhjal anti meile selline
vastus,” rääkis Kont.
Põlenud hoone lammutati
selle aasta aprillis. Asemele otsustati püstitada Klinkberg
Holding OÜ peotelk. „Selle telgi idee autor on Juri ise, kes juba eelmisel aastal ütles, et paneme selle telgi siia restoranile
pikenduseks,” rääkis Klinkbergi
omanik Priit Vanatoa. Tulekahju andis telgiplaanidele uue impulsi. Kuidagi tuli ära mahutada mõned juubelid, mis üksnes
peomajja poleks ära mahtunud.

Ajutiseks lahenduseks
Klinkbergi telgi suuruseks
on 600 ruutmeetrit. Palju sinna
ikkagi inimesi mahub? „See sõltub sellest, millises vormis tahetakse olla. Kas tahetakse olla
teatri stiilis, gala stiilis, püstijalu. Maksimum oleks 200 inimest,” arvas Vanatoa.
Peotelgi püstipanek restorani Neem endisele asukohale
võttis aega kuu, see avati 9.
mail.
Praeguste kavade kohaselt
on peotelk avatud septembrikuuni. Palju inimesi on sealt seni läbi käinud? „Meie jaoks vä-

ga vähe. Ma arvan, et mõnisada. Meil ei ole suuri pidusid seal
olnud. Sellise klientide arvuga
me ei tule toime,” tunnistas Vanatoa. Klinkbergi hoiab praegu
vee peal eeskätt inventari rent.
Millal Kaberneeme sadamasse midagi kapitaalsemat
kerkib? „See on küsimus rohkem sadama omaniku poole.
Pikas perspektiivis on siia tulemas mingi sadamahoone. See
oleks rumalus, kui seda ei tuleks. Aga lähima kahe aasta
jooksul ei ole see vast reaalne.
Need protsessid lihtsalt võtavad
nii palju aega. See sõltub väga
palju vallast ka,” arvas Vanatoa.
Kaberneeme Marina OÜ
juhatuse liige Tarmo Nurmetalo jäi kidakeelseks. Küsimusele,
kauaks peotelk Kaberneeme sadamasse jääb, vastas ta: „Ei oska öelda.” Küsimusele, kas on
kavatsus midagi kapitaalsemat
ehitada, põikles ta: „Jään vastuse võlgu.”
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja sõnul Kaberneeme
Marina OÜ põlenud restorani
asemele uue hoone püstitamiseks detailplaneeringu algatamise taotlust esitanud ei ole. •

Neeme küla kaluritepäev toob tillukesse rannakülla alati palju rahvast
kohale.
Foto Signe Valdmann

Kaluritepäev Neeme külas
Mitmendat kaluritepäeva tänavu Neeme
külas peeti, ei tea täpselt enam keegi. Ja ega
sel olegi tähtsust – armastatud üritus on
juba varakult märgitud iga kohaliku kalendrisse ning külalised ja suvitajadki sätivad oma Neeme tulekut selle järgi.
SIGNE VALDMANN

H

oolimata sellest, et
13. juuli näol oli tegemist ilmselt suve
popima kuupäevaga – inimestel puhkused täies hoos ning
üritusi, sh teiste külade kaluritepäevi, kuhu minna, oli valikus
pool tosinat, käis Neeme küla
keskel vilgas sagimine juba
hommikust alates. Nimelt alustati juba kella 9st võrkpalliturniiri Neeme Karikas mängudega, sest osavõtvaid meeskondi
oli taaskord kogunenud väga
palju – lausa üheksa!
Finaalmänguni jõuti alles
kell 19 ning selgus esikolmik: 1.
koha saavutas võistkond Tugev
Tahe, 2. koha saavutas võistkond LooV ning 3. koha võitles
välja võistkond Ruu küla.
Võrkpalliturniiriga samal
ajal käisid ka mitmed teised

sportlikud üritused – traditsiooniline aerutamisvõistlus sadamas, aja peale päästevesti selgaajamine, siiakala kaugusheitmine ning teist aastat järjest on
kaluritepäeva kavas kindla koha leidnud ka tänavakorvpalliturniir, mis on osutunud üle ootuste menukaks. Peale tänavakorvpalliturniiri tuli seekord
korraldajatel spontaanne mõte
korraldada ka vabaviskevõistlus, kuhu kogunes hetkega 40
osaleda soovijat – soovijaid oli
tegelikult veelgi, ajalimiit lihtsalt ei lubanud rohkem.
Õhtu lõppedes anti välja ka
tiitel Neeme Ilu 2019, mis läks
Laigarimere kinnistu pererahvale. Neeme Ilu antakse välja
kauni kodu eest ning selle valib
igal aastal välja Neeme küla
eestseisus. Neeme Ilu 2019
võitja pälvis lisaks kalakujulisele auhinnameenele ka nimelise
aiapingi. Õhtu lõppes ansambliga Tulv.
Kaluritepäeva korraldab
Neeme Rannavalve Selts, kes
soovivad tänada kõiki toetajaid
ja abilisi: Jõelähtme vallavalitsus, Valdur Miller, Koit Prants,
Tõnu Lauter, Kadi Sigus, Kadi
Moones, Marju Tooming, Allen Tammiksaar, Ivo Liiv, restoran Ruhe, Neeme Pood ja Kohvik, Wana Kala kõrts, Neeme
Rahvamaja. •

Riigikohus: kohaliku kaitseala võib luua ka kaevandamisohu korral
KESKKONNAÕIGUSE KESKUSE (KÕK)
UUDISKIRI

M

ai lõpus langetas Riigikohus otsuse, milles selgitas
kohaliku omavalitsuse õigust luua kohalikke kaitsealasid. Looduskaitseseaduses (LKS) sätestatud
võimalust on omavalitsused kasutanud
aktiivselt ka kaitsmaks väärtuslikke
alasid kaevandamisohu eest. Uues lahendis selgitab Riigikohus, et selline tegevus on põhimõtteliselt lubatav, ent
seejuures tuleb lähtuda õigetest kaalutlustest.

Vaidluse taustast
Konkreetne vaidlus, mida Riigikohus lahendas, puudutas Jõelähtme vallas asuvat Jägala lubjakivimaardlat. Ruu
küla, mille maadel maardla asub ning
kus OÜ Väo Paas juba 15 aastat kaevandust avada soovib, on kaevandamisplaanidele pikalt vastu seisnud. Luba kaevandamiseks anti juba 2011. a,

ent kuni Riigikohtuni peetud vaidluses
said kohalikud võidu. Kuna Riigikohus
tühistas tookord loa vaid menetluslike
rikkumiste tõttu, ei kadunud kaevandamise oht kuhugi ning Keskkonnaamet hakkas luba uuesti menetlema.
2017. a veebruaris võttis Jõelähtme
vald kaevandamisohu vältimiseks ala
kohaliku kaitse alla, seekord vaidlustas
otsuse kaevandamisettevõte.
Seejuures pole tegemist sugugi esimese kohaliku kaitsealaga, mis loodud
kaevandamistegevuse ärahoidmiseks.
Sarnastel alustel on loodud ka Ess-soo
kaitseala Urvaste kandis ning Rakvere
lähistel asuv Pahnimäe kaitseala, mõlemal juhul nõustas KÕK omavalitsusi kaitseala loomisel. Kuigi ka nende
kaitsealade vastu pöördusid arendajad
kohtusse, jäi õigus omavalitsustele.

kaitsealade moodustamisel tuleb lähtuda erinevatest huvidest. Näiteks on
EL-ülese Natura 2000 võrgustiku moodustamine riigi ülesandeks ja sestap ei
tohiks kohalik omavalitsus luua kaitseala Natura elupaigatüüpide ja liikide
kaitseks.
Teisalt kohaliku tähtsusega maastiku või kohaliku kogukonna jaoks väärtusliku puhkeala kaitseks võib kohalik
omavalitsus kohaliku kaitseala moodustada.
Riigikohus rõhutas ka, et üheks kohaliku kaitseala loomise aluseks võib
LKS § 7 lg 1 kohaselt olla väärtuste
ohustatus. Seega on kaitseala moodustamisel asjakohaseks kaalutluseks oht,
et alal asutakse kaevandama, rikkudes
sellega väärtuslikku loodusmaastikku
ning halvendades puhkevõimalusi.

Kohalik kaitseala tuleb luua lähtuvalt kohalikest huvidest

Arvestada tuleb ka muude huvidega

lusruum, mida rõhutas ka Riigikohus
oma uues otsuses. Kuigi ühelt poolt on
kohtuliku kontrolli võimalused sellest
tulenevalt piiratud, peavad omavalitsused teisalt hoolega kaaluma kõiki erinevaid poolt- ja vastuargumente. Olukorras, kus kaitseala loomine välistab
kaevandamise, tähendab see ka kaevandaja huvidega arvestamist. Riigikohus rõhutas, et mida mõjusamad on
kaitseala loomise vastu rääkivad huvid,
seda kaalukamad peavad olema põhjused kaitse alla võtmiseks.
Kaevandaja huvi suurus ei sõltu
Riigikohtu selgitusel samas sellest, kui
pikk, keeruline ja kulukas on olnud senine menetlus kaevandamisloa saamiseks.
Samuti ei tähenda huvidega arvestamise ja tasakaalustamise nõue, et alati tuleks leida huvide vahel kompromiss (piltlikult lubada natuke kaevandada ja natuke kaitsta).

Riigikohus selgitas oma uues otsuses, et kohaliku ja riigi tasandi loodus-

Kohalike kaitsealade moodustamisel on omavalitsustel ulatuslik kaalut-

KÕK-i seisukoht

KÕK-i hinnangul on uus otsus igati tervitatav, kuna loob hädavajalikku
selgust seni mitmeid vaidlusi põhjustanud küsimuses, milliste argumentide põhjal võib kohalik omavalitsus
kaitsealasid luua.
Riigikohtu seisukoht, et seejuures
tuleb tugineda kohalikele huvidele, arvestades ka kaitseala moodustamise
vastu rääkivaid huvisid, on igati mõistuspärane.
Vastuseta jäi siiski üks küsimus –
nimelt kas ja kuivõrd peaks omavalitsus arvestama riigi huviga, mis antud
juhul nt seisneb pealinna ja lähiümbruse lubjakiviga varustamises. Ühelt
poolt väljub riigi huvi sisuline väljaselgitamine-hindamine omavalitsuste pädevusest – samas tuleks kaitseala loomisel kõigi huvidega arvestada. Kuidas
peaks talitama omavalitsus näiteks juhul, kui majandusministeerium väidab
kaevandamise olema hädavajaliku, on
seega jätkuvalt vaidlusaluseks küsimuseks. •
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Jõelähtme laulu- ja tantsupeol
Jõelähtme vallast osalesid 27. laulu- ja 20. tantsupeo etendusel „Minu
arm” kümme kollektiivi:
Loo Kultuurikeskuse naisrühm Loolill, juhendaja Erika Põlendik,
Jõelähtme Muhedad, juhendaja Mirjam Sirkas,
Jõelähtme Noorte Segarühm, juhendaja Mirjam Sirkas,
Kostivere kooli 2. klassi segarühm, juhendaja Märt Agu,
Loo Keskkooli lastekoor, juhendaja Aive Skuin,
Loo Keskkooli poistekoor, juhendaja Leili Värte,
Segakoor Jõelähtme laulusõbrad, juhendaja Leili Värte ja Aive Skuin,
Loo Kammerkoor, juhendaja Age Imala,
Kostivere Kooli mudilaskoor, juhendaja Margit Nagel,
Loo Keskkooli mudilaskoor, juhendaja Leili Värte.
KARIN SOOSALU
Neeme kooli direktor, S3 segarühmade liigijuht

E

simest korda käisin
tantsijana peol 1982.
aasta koolinoorte
tantsupeol Jõelähtme 8-klassilise kooli 1.–2. klassi rühmaga.
Rühma juhendajana osalesin
esimest korda 1999. aasta üldtantsupeol Kolga rahvatantsurühmaga. Lavastusmeeskonnas olen liigijuhi assistendi rollis olnud aastast 2004. Tantsupeol „Minu arm” olin S3 segarühmade liigijuht.
Tantsupeo ettevalmistus algas kaks ja pool aastat tagasi,
kui lavastusmeeskond esimest
korda kokku sai. Ülenädalastel
meeskonna koosolekutel ja loomelaagrites sai paika pandud
pisemgi mõte, mis tänaseks on
moodustanud tohutu suure
mosaiigi. Kui see periood osadeks jagada, siis esiteks toimus
repertuaari valimine ja seminaridel tantsuõpetajatele tantsude õpetamine. Kui tantsud selged, siis 2019 jaanuar-veebruar
vaatasime üle kõik rahvatantsurühmad üle Eesti, kes peole
kandideerida soovisid. Andsime rühmadele tagasiside, kuidas end teiseks ettetantsimiseks
veel paremini ette valmistada.
2019 aprillis lõppes teine ettetantsimise voor ja mai alguseks
olid peole saajad selgunud. Samal ajal käis pidev töö tantsude
lavastamise ja joonistega.
Peonädalal on ülesandeks
oma liik ühiselt tantsima, mõt-

lema, tegutsema panna. Kõik
970 tantsijat peavad tundma, et
nad on olulised ja osa sellest
suurest peost. Ja lõpuks jääb üle
tunda vaid RÕÕMU.
Tore on see, kui peale viimast etendust on tantsuväljak
täis tantsijad, kes on peast nagu
natuke segased. Silmad vett
täis, naeratus on üle terve näo
ja mitte ühtegi sõna ei suuda
öelda. Kuuled vaid, kuidas süda
lööb ja tahab rinnust välja karata.
Seda emotsiooni saabki nimetada tantsupeotundeks. Seda tunnet ei saa mitte kusagil
mujal tunda kui ainult tantsupeol. See on tunne, kus ühes otsas on meeletu väsimus ja teisel
pool meeletu tänu. HEA tunne!
KERSTI REMMELGAS
Rahvatantsurühm Loolill

L

aupäeval, 6. juulil kell
14.09 tuli natuke ärevakstegev telefonikõne, kus noor hääl teatas: „Tüdrukud, Pärnu maakond pidi kogunema Roosikrantsi otsas kell
14.00. Kui Jane sinna jõudis, kolonn juba liikus ja kui kaugel oli
maakonna pea, polnud teada.
Seega on rongkäik 40 minutit
ajagraafikust ees!” Meil hakkasid kohe häirekellad tööle ja telefonid helisema...ei tahtnud
teist korda enam üle elada olukorda, et me ei jõua rongkäiku
. Aastaid tagasi vihma tõttu ära
jääma pidanud rongkäik siiski
toimus ja meie rühm pidi end
sokutama Tartu maakonna

juurde, sest Harjumaa oli juba
lauluväljakul.
Kogu laulu- ja tantsupidu
oli hingematvalt ilus, milles saime veenduda alles peale pidustuste lõppu, sest etenduste ajal
olime ju kellatorni taga oma
pealeminekut ootamas. Aga
meil käis ka seal oma pidu, kus
plaksutasime lastele kaasa ja
tantsisime kuulda olnud muusika saatel jalgu soojaks. Mida
me siis peost meenutame? Nädala kestnud pikki proovipäevi
ja hiljem järelvaatamisel nähtud
kauneid rahvuslikke mustreid
ning sirgeid ridu. Kogu vaev ja
väsimus oli ennast ära tasunud
juba esimesel kontserdil. Aga
eks tegijal juhtus nii mõndagi,
nii meilgi. Mis tagantjärgi on
ülinaljakas, aga situatsioonis olles oli see õudusunenägu ja lõi
kogu tantsu sassi. Üks äpardus
juhtus läbimängul riietega, kus
ühel meie tantsijal läks alusseeliku kumm katki ja see pudenes
keset tantsu platsile! Tore, et
keegi ei kukkunud ja ei koperdanud, aga olukord tekitas tõelise segaduse meie rivis...või
ühel etendusel lõi keegi teisel
tantsijal tanu peast! Ei olnud
naljakas...aga viimaseks etenduseks võtsime endid kokku ja olime rahulolevad, et läbisime
kõik tantsud viperusteta. Lõppkokkuvõttes olime üliõnnelikud, et tantsurühma nõudlik
juhendaja Erika Põlendik oli
teinud meiega ära suure töö ja
meil oli au tantsida peol, kus tema oli liigijuht. Tundsime endid peoplatsil kindlamalt kui
varasematel aastatel. Temast oli
ka väga armas ja hooliv tulla
laululavalt vastuvõtuspaleerist
oma tantsurühma juurde ja
marssida veel kord koos nendega laululava eest läbi. Seekordne pidu lõppes suure ühissimmaniga, mis jääb meelde veel
aastateks.
MIRJAM SIRKAS
Jõelähtme Muhedad ja Jõelähtme
Noorte Segarühm juhendaja

K
Kostivere kooli mudilasrühm.

äesolev üldtantsupidu oli minu jaoks
viies (alates 1999.
aastast iga pidu, sh tantsijana
kolmel noorte tantsupeol ning
juhendajana viimasel, 2017. a
noorte tantsupeol).
Juhendajana viisin peole
Jõelähtme Muhedad (koos Karel Vähiga) ja Jõelähtme Noorte Segarühma, kus ka ise tantsisin. Loo laste tantsurühm paraku peole ei pääsenud. Nemad

Jõelähtme Muhedad.

Loo kammerkoor.

Tantsurühm Loolill.

said õnneks laulu- ja tantsupeost osa tule tulemise teekonnal Kaberneemes.
Täiskasvanud segarühmad
valmistusid ülevaatusteks lisatrennide ja kõrge motivatsiooniga. Kui oli teadmine, et pääs
tantsupeole on olemas, hakkas
teistmoodi ettevalmistumine.
Soetasime endale tantsupeo
nädalaks kehvema ilma puhuks
ühtsed joped/pusad uue Jõelähtme tunnuslausega. Lisaks
sai tähelepanu osutatud eri teemadele nagu tantsupeol osalemise head tavad, proovide logistika ja et peonädalal pole
lihtsalt aega koju süüa osta.
Seekordse laulu-tantsupeo
ajal oli väga liigutav, kui paljud
liitusid #lusikagapeole üleskutsega, sh ka meie segarühmad.
Eelkõige Harjumaa ja Tallinna
tantsijad (ja loodetavasti ka
lauljad) võtsid iga päev kodust
kaasa oma supilusika lõunasupi söömiseks. Agaramatel oli
kaasas ka oma supikauss. Eesmärk oli vähemalt enda arvelt
mõni ühekordne söögivahend
jätta kasutamata ja säästa loodust. Huvitav oleks teada, kui
palju lusikaid alles jäi.

Teine mälestus on ühest
tuntud mehest publiku seas.
Tantsupeo finaali eel tundsime
ta ära ning oli tore vaadata, kuidas ta kaasa elas. Finaali loo
„Maa hing” lõpuks oli tal raske
pisaraid tagasi hoida. Ta ei olnud ainus. Selline publiku vahetu emotsiooni peegeldus pani ikka südame värisema küll.
Tantsupeo proovide nädala
sõbralik koostöö, rühmavaim ja
lõpuks pealtvaataja emotsioon
– üheskoos on tehtud midagi
õiget ja võimast.
SIGNE VALDMANN
Jõelähtme vallalehe toimetaja

M

inu ja minu 9aastase tütre jaoks oli
tänavune laulu- ja
tantsupidu eriti eriline. Seda
seepärast, et käisime esimest
korda elus tantsupeol ning osalesime esimest korda elus ka
laulu- ja tantsupeo rongkäigus.
Neid emotsioone, mis mind
Kalevi staadionil tantsupidu jälgides valdasid, ei ole võimalik
sõnadesse panna – pisarad aina
voolasid ja mind valdas tohutu
tänutunne, imetlus, hämmastus

ning uhkus. Tekkis tugev tahtmine järgmisele tantsupeole ka
ise tantsijana minna. Ka tütar
otsustas, et maksku mis maksab, järgmine kord ta enam
pealtvaataja ei ole, vaid tahab ka
ise tantsida. Mis muud, kui tuleb omale rühm leida ja kõvasti harjutama hakata!
Rongkäik koos Jõelähtme
kollektiividega oli elamus ja
mälestus kogu eluks. Juba rahvariietes läbi linna tulemine, et
jõuda Jõelähtme kogunemispunkti Kaarli kiriku juures, oli
uhke tunne – ei ole ju varem
Tallinna linna tänavatel rahvariietes jalutanud.
Tahan kiita meie valla pisemaid, kes osalesid rongkäigus –
hoolimata palavast ilmast ja ligi viie kilomeetri pikkusest distantsist jagus neil energiat ja särtsu pealtvaatajatele lehvitada
ja kõval häälel laule laulda, ei
ühtki vingus nina ega virisevat
nooti. Tõeliselt tore oli rongkäigus kohata ka oma valla inimesi, kes olid erinevatesse punktidesse Jõelähtme kollektiive tervitama tulnud. Pealtvaatajate
seast tulevad hüüatused nagu
„Elagu Jõelähtme!”, panid alati
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kõigil näod särama ja valjul
häälel vastu juubeldama.
ERIKA PÕLENDIK
tantsupeo kunstilise toimkonna
liige, N2 naisrühmade liigijuht

O

len osalenud tantsupidudel ja olen seal
tõsine veteran. Üldtantsupeol osalesin 12. korda.
Kahel peol olen olnud tantsija,
kahel nurgajuht ja edasi kolmel
peol assistent ning neljal peol
liigijuht. 2014. aasta peol olin
tantsupeo staabi juht. Niisiis
olen peo ettevalmistust ja pidu
ennast näinud väga erinevast
küljest. Kui rääkida veel noortepidudest, siis seal olen osalenud kuuel korral, esimesel peol
tantsijana ja siis kaks korda assistendina ning kolm korda
õpetajate rühmade liigijuhina.
Sellel peol oli mul kaks rolli. Tantsuõpetajana viisin peole
neli rühma – Loo Kultuurikeskuse naisrühma Loolill ja kaks
segarühma (Tontar ja Kelmiküla) ning naisrühma Pelgulinna
Rahvamajast. Teine suur roll –
olin tantsupeo kunstilise toimkonna liige, N2 naisrühmade
liigijuht.
Toredat oli sel peol palju!
Ehk kõige armsam ja südamlikum oli aegadeülese aumärgi
kodarraha üleandmine presidendi roosiaias. Üks tore seik
esimestest proovipäevadest Lilleküla Nike arenal – staadion
oli raudtee ääres ja iga kord, kui
rong mööda sõitis saime me vilega tervituse osaliseks. Ja väljakul olevad 1000 naist vastasid
rõõmsate lehvitustega.
Mida pidu edasi, seda rohkem on soovijad tantsupeole.
See tähendab aga väga suurt
pingutust ja palju tööd. Treeninglaagrid, proovid ja jälle
treeninglaagrid ja lisaproovid.
Aga tulemus oli ju suurepärane
– kõik rühmad peol. Suur rõõm
oli tantsida Loo kooli saalis enne mõlemaid ettetantsimisi

Jõelähtme kollektiivide ühispilt.

koos kõigi Jõelähtme valla peole soovivate rühmadega. See
andis uskumatu enesekindluse.
Liigijuhina oli ettevalmistus
väga tõsine. Eestimaale sai kaks
tiiru peale tehtud ja 150 naisrühma kaks korda üle vaadatud.
Suur ja omaette töö on väljakulavastuste tegemine – joonised,
kujundid, mustrid. Enda naisrühmade peal sai kõik liikumised ära katsetatud ja meetrid
mõõdetud. See on ääretult põnev töö, aga muidugi ka tohutu
vastutus!
Soe ja rõõmus tunne on südames. Häämeel on oma tantsijate üle. Tänutundega mõtlen
pealavastaja Vaike ja tema
meeskonna peale. Uskumatult
vahva tiim nii kogu kunstiline
toimkond kui ka N2 naisrühmade oma. Tore ja uhke on
kuulda positiivset tagasisidet. Ja
kui Eestimaal niimoodi tantsitakse, jäävad meie tantsupeod
kestma.

Fotod Signe Valdmann

MARGIT NAGEL
Kostivere kooli muusikaõpetaja

K

uigi olen kooris laulmist harrastanud,
siis sellele vaatamata
oli juubelilaulupidu minu esimene kogemus osaleda üldlaulupeol.

Varem olen osalenud noortepeol. Varasematest laulupidudest on tore meenutada ööbimisi koolimajades – magamisest ei tulnud suurt midagi välja.
Osalesin juubelilaulupeol
juhendajana. Nii minule kui ka
lastele oli üldlaulupeol osalemi-

Elevust täis hetked enne rongkäigu algust

ne esmakordne kogemus. Kuna
meie mudilaskooril puudusid
esinemisriided, siis pärast seda,
kui olime saanud kinnituse, et
meie koor on oodatud laulupeole, läks lahti kleitide õmblemine.
Oleme väga tänulikud emadele, kes kleidid, rätid ja kotid

Jõelähtme laulusõbrad.

väga lühikese ajaga valmis õmblesid.
Juubelilaulupeol osalemine
oli väga eriline kogemus. Laulupeo repertuaar oli väga rikkalik ning kõlanud laulud puudutasid hinge. Oli võimas energia,
mida lauljad laulukaare all koos
lauldes suutsid tekitada. •
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Jõelähtme õpilasmalev pakub
noortele nii tööd kui uusi teadmisi
Jõelähtme vallas on
malevate korraldamine juba väga pika traditsiooniga. MTÜ Jõelähtme Noored eestvedamisel toimus malev sellel aastal neljandat korda. Tänavuse õpilasmaleva jaoks
loodi seitse rühma,
kuhu kaasati kokku 63
noort vanuses 13–18
eluaastat.

Tööandja Andres Oopkaup
Meie pakkusime malevanoortele tööd teist korda. Ettevõtte põhitegevus on põllumajandustootmine. Kuna põldudevahelised kraavid vajavad
hooldamist ning sealt said puud maha võetud, mis tuli halgudeks lõhkuda
ja riita laduda, siis selle juures saidki malevanoored abiks olla. Noored, vanuses umbes 13 aastat, tegid kolm päeva tööd ja selle ajaga sai lõhutud
ja laotud ca 32 m3 puid. Seletasin noortele ka töö olemuse laiemat tausta
– kuidas puid lõhutakse, miks lõhutakse, millal saehammas nüri on jne.
Milliseid tähelepanekuid ma nende kahe aasta kogemuse põhjal, mil
malevanoortele tööd oleme pakkunud, teinud olen? Noored on noored,
eks alguses on ikka vurtsu palju ja päeva peale kipub hoog raugema. Ise
juures olles liiguvad asjad õiges suunas, omapäi jättes võib töö tempo ja
kvaliteet teinekord kannatada.
Tööpakkujana peab suutma kõik need päevad ette mõelda – tuleb mõelda viis sammu ette, koristada tööpaika, et oleks turvaline. Mulle tundub,
et tänapäeval jääb noortel töökasvatust ja püsivust väheks, seepärast on
malev väga hea ja vajalik kogemus noortele.
Mõtisklesin nendega ka filosoofilistel teemadel palga küsimustes.
Tänapäeva meedia annab noortele sõnumi, et nõudke rohkem tasu.
Mina ütlen, et kui inimene on valmis tööd tegema ja töö tekitab sellisel
määral tulu, et tulu tekib nii ettevõttele kui töötajale, siis võib seda tulu ka
vastavalt jagada. Siis pole probleemi. Probleem on selles, et tõstame tulu
töötajale, aga ettevõttele tulu ei teki. Siis on küsimus, miks me seda üldse
teeme. Küsimus ei ole ju selles, et kutsun töötajad enda juurde, ajame
juttu ja maksame palka. Kui puud laotud ei saa ja neid müüa ei õnnestu,
olen ma miinuses ja seda teha ei tasu. Ettevõtjaks olemine ei tähenda
ainult seda, et suudan palga ära maksta. Tegelik küsimus on, kuidas ma
saan tulu selle asja pealt kätte ja töötajatele palga ka ära maksta.
See on ka töökasvatuse teine pool, et noor mõistaks, kui palju palka saab
erineva töö eest maksta.

LIISI VESSELOV
noorsootöö- ja spordispetsialist

T

ööandjate otsimine
algas juba varakult.
Ühendust võeti nii
eelmise aasta koostööpartnerite kui ka uute tööandjatega. Tänu erinevatele ettevõtetele, kes
malevas kaasa lõid, olid noorte
tööpäevad väga mitmekülgsed.
Malevlastele pakkusid tööd
metallitööstus Favor AS, tööriiete ja vahetusvaipade ning
hotellitekstiilide rendi ja puhastusega tegelev Lindström OÜ,
liha- ja toiduainetööstuse ettevõte HKScan Estonia AS, golfiga tegelev Estonian Golf ja
Country Club, puu- ja köögiviljade hulgimüüja Karlskroona
OÜ, toitlustusasutus Restoran
Neem, põllumajandusega tegelev Crocus OÜ, Kaberneeme
sadam, Jõelähtme Tehnikaspordiklubi, Lagedi Ratsaspordikool
ja Jõelähtme valla allasutused.

Eesmärk oli IKT tutvustamine
Sellel aastal oli maleva üks
eesmärk IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonna tutvustamine. Mobiilseid töötubasid pakkuv Merkuur OÜ abil loodi maleva
noortele võimalused tehnoloogilise kirjaoskuse arenguks (3D
printimine, lasergraveerimine
ja CNC freesimise baasteadmised). Selleks kasutati töötubades arvutiteel juhitavaid seadmeid, kus noored said rakendada malevas õpitud teadmisi ja
oskusi ning meisterdasid meeneteks puidust kellasid.
Lisaks said noored vajalikke
teadmisi infoturbest ja küberhügieenist, sotsiaalsest ettevõtlusest, nutifotograafiast, side- ja
eritehnika kasutamisest maa- ja
merepäästes ning Eesti Noorsootöötajate Kogu tutvustas läbi virtuaalreaalsuse prillide malevanoortele noorsootöö erinevaid ameteid. Toimusid ka Eesti Töötukassa CV koostamise
koolitused ja töövestluse töötoad, Politsei- ja Piirivalveamet
tutvustas noortele koeraomanike heaperemehelikku käitumist
„Rihmaga on turvalisem” ning
loomulikult ei puudunud malevast ekskursioonid kohalikesse
ettevõtetesse ja toredad vabaajategevused.

Malevanoorte tagasiside
Loo malevarühm tööhoos.

Foto Kreete Juurak

Meie olime HKScani müügiosakonnas ning olime seal kaks nädalat
müügiedendajate töövarjudeks.
Jäime väga rahule. See on meile
mõlemale teine maleva aasta. Meie
arvates on malev oluline, sest sul on
tegevust ja seltskonda ja sa ei lase
aega raisku. Saad uute inimestega
sõpradeks ning hea kogemuse kas
ettevõttes töötades või ühiskonnale
head tehes.

Omale sobiv malevasuund
Maleva korraldajate poolt jätkati
eelmisel aastal uuenenud maleva
mudelit, kus noored saavad malevasse registreerimisel märkida oma eelistuse erinevate malevasuundade
osas. Sellel aastal valiti noorte tagasiside põhjal järgmised suunad: spordi-, kokanduse-, meelelahutuse-, nutitegevuste ja ettevõtluse suunad.
Uuendusena oli maleva lõpupidu
seekord ööbimisega Loo Spordihoones, kus toimusid erinevad tegevused, mille läbiviijateks olid noored
ise. Näiteks meelelahutuse suuna
noored valmistasid ette viktoriini,
spordisuuna noored viisid läbi noortele sportlikke mänge, kokanduse
suuna noored tegid suupistevaagnad,
ettevõtluse suuna noored tutvustasid oma kogemusi erinevates ettevõtetes ja nutisuuna noored panid valmis filmiõhtu tehnika. Lõpupeol toimus kohtumine ja ühislaulmine ka
maleva hümni autori Ivar Kaldamiga. Kutsutud olid kõik koostööpartnerid ja õhtu lõpus esines noor artist
PLUUTO.
Kutsume üles ka järgmisel aastal
ettevõtteid maleva töödes ja tegemistes kaasa lööma. Senised koostööpartnerid on meie maleva noorte
kohta jaganud ainult kiidusõnu ja ka
noored ise on huvitatud rohkem just
töö tegemisest ja vähem vabaajategevustes osalemisest. Seda näitas selle
aasta kogemus.
Jõelähtme Õpilasmaleva tegevusi toetab Jõelähtme Vallavalitsus ja
noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. •

BERTA PAJO (17A), ROBERT
NÄÄR (16A)

KEIRI PÄRNAMÄGI (16A)

Neeme ja Kaberneeme rühma viimane tööpäev.

Foto Liisi Vesselov

Mina käisin Kaberneemes Neeme
restoranis, olin seal saaliteenindaja –
poleerisin nõusid, pesin laudasid ja
viisin nõusid kööki. Ma pole kunagi
varem sellist asja teinud ja tahtsin
kindlasti just seda tööd malevas
proovida. Olen varem ka malevas
käinud, alustasin juba 12-aastaselt.
Jäin väga rahule ja kindlasti tahan
järgmisel aastal jälle tulla.

TOMMI LAANEJÕE (15A)
Mina käisin Jõelähtme golfis abiks,
ladusin puid, viisime Kostivere
jaanitulle puid ja tegin muid abitöid.
See on mulle kolmas maleva aasta.
Arvan, et malev on hea viis kuidas
aega sisustada, lisaks väike taskuraha ka.

MARIA SUSANNA PIIRIMÄE
(14A) JA ELIISE MARIA KUUSK
(14A)
Meie käisime Lindströmis ja tööülesandeid oli palju erinevaid. Näiteks
komplekteerisime klientidele pesupakke – panime pestud, triigitud ja
kokkuvolditud rätikud, linad, tekikotid ja padjapüürid ühte pakki. Avasime pessu tulnud linade pakke, sorteerisime linu ning panime pesust
tulnud linasid ka triikimismasinasse.
Kokku käisime seal üheksa päeva,
tööpäev algas kell 8.30 ja kestis kuni
12.30. Malevakogemus on väga tore, järgmisel suvel tahaksime proovida
kuskile päristööle saada, aga kui ei ei saa, tuleme kindlasti malevasse.

Maleva lõpetamine Loo spordihoones.

JUHENDAJA HILDA MÄNNIK

Suur aitäh tublidele malevajuhendajatele!

Fotod Signe Valdmann

Jõelähtme vallas on õpilasmalev olnud juba 50 aastat. Mina olen Lool
malevajuhendaja olnud 36 aastat. Vanasti käisid ka nooremad lapsed malevas, nüüd on seadus, et malevanoor peab olema vähemalt 13-aastane.
Lapsed tahavad üldiselt hea meelega tööd teha, tuleb muidugi ette ka
virisemist, aga see käib selle juurde. Minu rühma lapsed olid kõik väga
tublid, igal hommikul tulid rõõmsate nägudega.
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Jõelähtme
Vallavalitsus
teatab:
Detailplaneeringute algatamised
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 20.06.2019 vastu korralduse
nr 496 „Loo alevik Koplimetsa (24504:002:0493) maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”.
Planeeringuala hõlmab Koplimetsa (katastritunnus: 24504:002:
0493) maaüksust. Planeeritav ala asub Loo aleviku loodeosas,
Loo tee, Pirita tee ja Proosa tee vahelisel alal. Alale juurdepääs
on Pirita teelt ja Proosa teelt.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Loo alevik Koplimetsa maaüksuse jagamine kuni kaheks elamumaa ja üheks üldmaa krundiks. Detailplaneeringuga määratakse elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused elamute ehitamiseks, lahendatakse tehnovõrkudega varustamine ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava
ala suuruseks on ca 2,1 ha. Kavandatav detailplaneering on
kehtiva Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu kohane.
• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 03.07.2019 vastu korralduse
nr 552 „Neeme küla Reinumetsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Planeeringuala hõlmab Reinumetsa maaüksust (katastritunnus
24505:001:0649), mis asub Neeme poolsaare lääneosas Männiaia tee ja Metsamarja põik vahelisel alal.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kolme üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks, juurdepääsu, tehnovarustuse lahendamine
ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on ca 2,12 ha. Kavandatav detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane.
Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused
20.05–17.06.2019 toimus Jõelähtme vallamajas Neeme küla
Koertekooli detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku
ajal laekusid detailplaneeringu lahendusele ettepanekud naaberkinnistu Männimäe tee 6 omanikelt. Ettepanekutes toodi välja vajadus kavandada planeeringualal maaküte puuraukudega,
et tagada maksimaalselt kõrghaljastuse säilimine. Samuti osutati vajadusele säilitada parkla projekteerimisel võimalikult palju
kõrghaljastust. Ettepanekutega on arvestatud ning detailplaneeringu seletuskirja on vastavalt täiendatud. Vallavalitsus edastas
täiendatud detailplaneeringu lahenduse ettepaneku esitanud
isikutele ning nad kinnitasid oma vastuskirjas, et nõustuvad detailplaneeringu lahendusega ning loobuvad esitatud ettepanekutest.
16.07.2019 algusega kell 15.00 toimus Jõelähtme vallamajas
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
Arutelul osales kuus inimest, ettepanekuid ega vastuväiteid detailplaneeringu lahendusele ei esitatud.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 20.06.2019 korraldusega nr 497 Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneeringu.
Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 10.05.2018
korraldusega nr 402 „Neeme küla Männiaia tee 11 ja 11a maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” eesmärgiga määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovarustus ning seada
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Planeeringuala suuruseks määrati ca 0,9 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette Männiaia tee 11 (katastritunnus: 24505:001:0984) ja Männiaia tee 11a (katastritunnus:
24505:001:0985) maaüksuste liitmine üheks 9317 m2 suuruseks krundiks. Kavandatud krundile on ette nähtud ehitusõigus
ühe kahekorruselise kuni 9 m kõrge üksikelamu ja kuni kuue
ühekorruselise kuni 5 m kõrguse abihoone rajamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 550 m2. Lisaks olemasolevale kuuele ehitisele on lubatud rajada veel täiendavalt üks elamut teenindav
hoone.
Käesoleva detailplaneeringuga viiakse maaüksustele rajatud
ehitised kooskõlla kehtivate õigusaktidega ning muudetakse
alal Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 105 keh-
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testatud Jõelähtme valla Neeme küla Männiaia maaüksuse detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust. Samuti võimaldab
käesolev detailplaneering lahendada maakorralduslikud küsimused eeskätt vastuolud varem kehtestatud detailplaneeringus
ette nähtud ja tegelikkuses moodustatud katastriüksuste piiride
vahel. Antud asukohas üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete planeerimine on kooskõlas kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringuga. Tegemist on väikeelamute piirkonnaga ning kavandatu sobitub piirkonda ning järgib piirkonnas varem väljakujunenud asustusstruktuuri ja hoonestuslaadi.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 27.06.2019 otsusega nr 237 Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detailplaneeringu.
Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse
21.06.2002 korraldusega nr 283 „Jõelähtme valla Loo aleviku
Saare maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja
lähteülesande kinnitamine”.
Detailplaneeringuga jagatakse Saare kinnistu elamumaa ja
maatulundusmaa kruntideks, moodustades üheksa nö liitkinnistut. Elamukruntide pindalad on 1745–3780 m2, maatulundusmaa kruntide pindalad on 4360–15 234 m2. Detailplaneeringuga nähakse ette igale elamumaa sihtotstarbega katastriüksusele ehitusõigus ühe maksimaalselt 9 m kõrguse kuni kahekorruselise elamu ja kolme kuni 6 m kõrguse ühekorruselise abihoone rajamiseks eraldiseisvana või plokistatult. Lubatud hoonete ehitisealune pind on 260–560 m2 sõltuvalt kavandatud
krundi suurusest.
Kehtiva Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.08.2011
otsusega nr 209, edaspidi üldplaneering) kohaselt on Saare kinnistu keskossa ette nähtud tiheasustusala ja elamumaa moodustamise võimalus, kuid lahendamata on jäänud juurdepääsuteega seonduv. Tagamaks paremini kalda kaitse eesmärkide
saavutamist, on põhjendatud saarele juurdepääsutee eraomandisse jätmine (eratee võimaldab tee omanikul efektiivselt reguleerida ja tagada saarel liiklus- ja keskkonnakoormust, piirates
põhjendatult autotranspordiga ligipääsu, jalgsi ja kergliiklusvahenditega juurdepääsu ei piirata). Sellest tulenevalt teeb detailplaneering ettepaneku kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Pirita jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas kavandatud
juurdepääsu ja rekonstrueeritava silla ulatuses. Kuna tee on ajalooliselt olnud samas asukohas, sillasambad on olemasolevad
ja eeldatavalt silla rekonstrueerimisel ära kasutatavad, siis ei ole
ehituskeeluvööndi vähendamine kalda kaitse eesmärke takistav. Alternatiivne oleks samas asukohas avalikuks kasutamiseks mõeldud tee, mis küll ei nõua ehituskeeluvööndi vähendamist, kuid mille füüsiline mõju kaldale ja lähialale oleks samaväärne, mis aga eeldatavalt tooks kaasa olulise liiklus- ja keskkonnakoormuse suurenemise. Seega võib öelda, et eratee rajamine ajaloolisse asukohta koos ehituskeeluvööndi vähendamisega on keskkonda enim säästev lahendus.
Detailplaneeringu lahendus sobitub piirkonda säilitades suures
osas väljakujunenud looduskeskkonda, integreerides kavandatavad elamud säilitatava looduskeskkonnaga, samas luues
kaasaegse ning piirkonda säästva elukeskkonna.
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 27.06.2019 otsusega nr 238 Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneeringu.
Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 21.06.2002 korraldusega nr
281 „Jõelähtme valla Neeme küla OTSA maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine” eesmärgiga jagada maa-ala elamumaa kruntideks, määrata planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused.
Planeeringuga on kavandatud Otsa (katastritunnus 24505:001:
0319) kinnistu jagada kokku neljaks krundiks, üheks transpordimaa ja kolmeks elamumaa krundiks. Ühepereelamu kruntidele
on lubatud ehitada kahekorruseline kuni 8,5 m kõrgune üksikelamu ja kaks ühekorruselist kuni 6 m kõrgust abihoonet (v.a
pos 01, kuhu on lubatud rajada kuni kolm abihoonet).
Detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringu põhilahendust
elamumaa kruntide suuruse osas, mis on kavandatud 1637 m2,
1872 m2 ja 2514 m2 ning elamute vahelise kauguse osas. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna planeeringuala
paikneb piirkonnas, kus olemasolevate üksikelamutega hoonestatud kinnistute suurused jäävad valdavalt alla 3000 m2 (vahemikku 931–2450 m2) ja olemasolevad elamud paiknevad üksteisele lähemal kui 25 m. Planeeritud krundid sobituvad hästi
olemasolevate samalaadsete haljastatud, suhteliselt väikeste
eramutega hoonestatud kruntide hulka järgides piirkonnas väljakujunenud krundistruktuuri. Käeoleva detailplaneeringuga kavandatu ei kahjusta küla miljööväärtuslikku keskkonda.
Detailplaneeringu lahendus on avalikes huvides, kuna Ajataguse teele nähakse ette transpordimaa krunt, mis on ette nähtud
anda üle valla omandisse. Selline lahendus võimaldab Ajataguse tee nõuetekohast hooldust vallavalitsuse poolt ja korrastab
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avalikult kasutatavat teedevõrgustikku. Samuti suureneb detailplaneeringu realiseerumisega Jõelähtme valla elanike arv,
mis on valla üks arengueesmärkidest.
• Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 11.07.2019 korraldusega nr 565 Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu.
Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu
koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 09.03.2017 korraldusega nr 273 „Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine” eesmärgiga muuta alal kehtiva detailplaneeringuga
määratud ehitusõigust ja hoonestustingimusi ühe üksikelamu ja
seda teenindava abihoone rajamiseks, lahendada tehnovõrkudega varustatus ja seada keskkonnatingimused planeeringuga
kavandatu elluviimiseks. Planeeringuala suuruseks määrati ca
0,1 ha.
Kivikirve tee 2 (katastritunnus: 24504:004:0411) maaüksuse
piire ja sihtotstarvet detailplaneeringuga ei muudeta. Olemasolevale elamumaa krundile nähakse ette ehitusõigus ühe ühekorruselise kuni 7 m kõrge üksikelamu ja ühe ühekorruselise
kuni 4 m kõrguse abihoone kavandamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 396 m2. Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksuse detailplaneering on vastavuses üldplaneeringuga.
Võrreldes Kivikirve tee 2 maaüksusel kehtiva detailplaneeringuga suureneb hoonete maksimaalne lubatud ehitisealune pind,
kuid väheneb hoonete lubatud kõrgus ja korruselisus, seega
võrreldes ümberkaudsete elamumaa kruntide ehitusõigusega
Kivikirve tee 2 maaüksusele kavandatav täisehitusprotsent suureneb ca 16% võrra. Täisehitusprotsendi suurenemine 16% võrra ei moonuta piirkonnas hoonestustingimusi ja sobitub antud
asukohta.
Planeeringus kavandatud üksikelamu hoonestusala on paigutatud planeeringualale kõige mõistlikumalt arvestades maakasutust. Kavandatu sobitub piirkonda ning järgib piirkonna väljakujunenud asutusstruktuuri ja hoonestuslaadi. Detailplaneeringu
realiseerumisega viiakse ellu Jõelähtme valla arengu eesmärke,
milleks on valla elanike arvu kasv.
Detailplaneeringute osaliselt kehtetuks tunnistamise menetluste avalikud väljapanekud
• Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneering
kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr
137.
Detailplaneeringuga kavandati 3,56 h suurusele maa-alale Loo
alevikus kaks ridaelamu ja 15 ühepereelamu ehitamiseks vajalike kruntide moodustamine ning määrati kindlaks hoonete ehituslikud tingimused. Muuhulgas määrati detailplaneeringuga
elamute minimaalseks katusekaldeks 30 kraadi. Detailplaneeringu ala maaomanikud on esitanud Jõelähtme vallale taotluse
tunnistada Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuse detailplaneering osaliselt kehtetuks katusekalde piirangu osas. Planeerimisseaduse § 140 kohaselt võib kohalik omavalitsus kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui
kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise menetluse avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16.–30.08.2019 Jõelähtme vallamajas. Tutvuda on võimalik kehtiva detailplaneeringu
materjalide ja detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
eelnõuga, mis on nimetatud ajavahemikul kättesaadav ka Jõelähtme valla veebilehel.
• Neeme küla Uue-Pangari maaüksuse detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 73.
Detailplaneeringuga kavandati 3,31 h suurusele maa-alale Neeme külas kümne elamukrundi moodustamine, määrati ehituslikud tingimused ja planeeringuala kasutamiseks vajaliku ning
seda läbiva avalikult kasutatava taristu asukohad. Detailplaneeringu ala maaomanikud on esitanud Jõelähtme vallale taotluse
tunnistada Neeme küla Uue-Pangari maaüksuse detailplaneering osaliselt kehtetuks detailplaneeringuga kavandatud Sihi tee
lõik T4 avalikult kasutatava kohaliku tee määramise osas ning
soovivad jätta tulevikus nimetatud teelõigu erateeks. Planeerimisseaduse § 140 kohaselt võib kohalik omavalitsus kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui
kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise menetluse avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16.–30.08.2019 Jõelähtme vallamajas. Tutvuda on võimalik kehtiva detailplaneeringu
materjalide ja detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
eelnõuga, mis on nimetatud ajavahemikul kättesaadav ka Jõelähtme valla veebilehel.
Korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuse maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas vastuvõtuaegadel
(T 8.00–13.00, K 13.00–17.00) ning Jõelähtme valla kodulehel
(joelahtme.ee) dokumendiregistris.
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Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

REKLAAM
Ostame üle Eesti seisma
jäänud sõidukeid. Avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Võtame arvelt
ise maha. Pakkumised
võimalusel piltidega
seisevauto@gmail.com
või 5618 8671.
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Hoolekandeteenused AS on psüühilise
erivajadusega täiskasvanutele hoolekandeteenust pakkuv riigiettevõte.

Kui Sulle meeldib töötada inimestega, siis
ootame Sind meie VALKLA KOJU, kus elab
86 psüühilise erivajadusega inimest,

TEGEVUSJUHENDAJAKS
või
PSÜHHOLOOGIKS.
Lisainfo: 5885 7718 (Helga)
Igal hommikul ja õhtul sõidab ettevõtte
buss Tallinnast Valklasse ja tagasi.
Sinu CV-d ootame aadressil
varbamine@hoolekandeteenused.ee.
www.hoolekandeteenused.ee

Alates septembrist on
Loo Hambaravi avatud
esmaspäev ja kolmapäev
9.00–17.00,
kahel reedel ja laupäeval
(vastavalt graafikule)
10.00–17.00.
Informatsioon ja
registreerimine tel
5592 8686.

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis
tegutseb alates 1992. aastast ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine.

Seoses töömahu suurenemisega Harjumaa piirkonnas võtame tööle

BUSSIJUHTE,

kelle ülesandeks on reisijate teenindamine bussiliinidel.

Liinide algused piirkondadest:
Ida suund:
• Jõelähtme valla kooliliinid (Maardu, Kullamäe, Neeme)
Lääne suund:
• Laulasmaa
Kohila
Lehetu
• Rummu
Kernu
Haiba
• Ääsmäe
Munalaskme
Saue
• Keila
Laitse
• Kiisa
Nissi
Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega.
TÖÖKS VAJALIK
• kehtiv D-kategooria juhiluba,
• kutselise juhi tervisetõend,
• bussijuhi pädevustunnistus (vajadusel abistame tunnistuse saamisel),
• eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1),
• sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel.
OMALT POOLT PAKUME
• vajadusel kompenseerime sõidukulud tööle,
• töörõivaid,
• koolitusi,
• toetavat meeskonda,
• töötasu keskmiselt 1300 eurot bruto (1,0 koormusega).
Kontakti palume võtta tööpäeviti telefonidel 627 2713, 627 2737(logistik), 627 2736 (logistik), 627 2733, või astu läbi Tallinnast, Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita).
Lisainformatsioon ettevõtte ja ettevõtte teiste tööpakkumiste
kohta kodulehel www.atko.ee.
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Valla eakad sünnipäevalapsed

Olulisemad juhtumid
ajavahemikul
01.07–24.07.2019

• Tallinna-Narva mnt-l peeti kinni kaks meesterahvast, kes
juhtisid mootorsõidukit alkoholijoobes.
• Ihasalu külas rannast varastati seljakott, mille sees oli
mobiiltelefon väärtusega 420 eurot.

Juuli Jõelähtme vallaleht trükiti
29. juulil 2019, eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg 1.–2. august 2019.
Augusti vallaleht läheb trükki 26. augustil 2019,
eeldatav postkastidesse jõudmise aeg
29.–30. august 2019. Kaastööde tähtaeg
15. august 2019.
Tegelikud postituskuupäevad võivad toimetusest mitteolevatel põhjustel muutuda.
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ÕIE-OPHELIA AUSLA
HARALD TALVIK
LEO RIID

VAIKE KOSE
METTA LEIROST

K O H A L I K U D
Lapsehoidja otsimise teade
Pere otsib hoidjat kahele tüdrukule (2 ja 3a) mõnel
täispäeval nädalas, alates augustist. Graafiku oleme valmis tegema vastavalt teie võimalustele, hoid
on vajalik peamiselt äripäevadel. Sobivusel koostöö
pikemaks ajaks, stabiilses kokkulepitud mahus.
Asukoht Loo alevi ja Kostivere vahel. Kontakt heikihiis@hotmail.com.
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DAGMAR HARAK
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YURY DROZDOV

LINDE-LORITTE KALJULA
MIHKEL KASK
LEIDA KOLJU

Tänu vallavalitsusele
Neeme küla Kadakaranna piirkonna inimesed soovivad
tänada Jõelähtme vallavalitsust uue rannapääsu jalgtee valmimise eest! Vastvalminud randa viiv looklev metsarada on ilus
nii silmale kui ka mugav kasutada muuhulgas nii lapsevankrite kui ka jalgratastega liiklejatele. Aitäh selle eest!

VÄINO LILLENBERG
VIRVE JAAGU
HUGO LUKAS

GALINA TODRAŠEVITŠ
JAAK ALTNURME
Pakume Eestis kasvatatud elupuid Brabant ja Smaragd.
Lisaks kadakalisi, kuuse- ja männiistikuid ning
mustikataimi. Tugevad taimed!
Pakume
istutusteenust!

LUULE PIIRSALU
ILVI VIIDAS

Brabant
Smaragd
Kaseistikud
Mustikataimed

PILVI KASE
ELLE NÕGOLS
AIN LUITVA
LILIA VILU

ALEVTINA SILINA
ZINAIDA SMOLENKO
KAJA AAS
VAIKE KROON

VLADIMIR GRIGORJEV
ILME KOITSAAR
ASTA ZAHAROVA
RADION SERGEJEV
TÕNU KÄND

HILLE KÜLMALLIK
GALINA MAHNÕR
EHA KAUL

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

Transport üle Eesti kokkuleppel.
Kontakt 510 1325
Istikutel on sertifikaadid!
istiktaimed@gmail.com

Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib
Teie korstnapühkija!

Jõelähtme valla uued kodanikud
19. juuni Kati Pärg ja Harri
Peenemaa

2. juuli Anastassia Pogoroljuk ja
Konstantin Reismann

23. juuni Siret Voore ja Ivo Kolk

3. juuli Aire ja Remo Reismaa

poeg Aare

www.akorsten.ee
Tel 5648 3971

poeg Siim

tütar Sofija

tütar Clara-Chantel

26. juuni Teele ja Rainer Nässi

poeg Dominic Trey

Avaldame
sügavat
kaastunnet
VALLI METSTAK
VIRVE PRUSSAKOV
JEKATERINA
BAUMANOVSKIS
HEINO-ENGELHARD
TAIMSAAR
ENDEL AASMÄE
JOHAN JÜRGENSON
ELVIRA LEVADA
MUZA NEKHAEVA
AINO NURKLIK

Katusepesu ja värvimine
Fassaadidehooldus ja värvimine
Telefon 5919 1540
e-post tallinn@sunluna.ee
www.sunluna.ee

Jõudsid elus palju anda, jõudsid muret, rõõmu kanda,
kuni lõppes elutee.
Lahkunud on meie
hulgast kallis abikaasa, isa ja vanaisa

HEINO-ENGELHARD TAIMSAAR

Avaldame sügavat
kaastunnet Endlale
lähedastega kalli venna

ENDEL AASMÄE
surma puhul.

30.01.1933–28.06.2019
Omaksed

Velli, Silvi, Jaak, Ülle ja
Hille

13.12.1935–15.06.2019
01.03.1953–15.06.2019
28.03.1939–24.06.2019
30.01.1933–28.06.2019
25.12.1946–01.07.2019
17.11.1933–02.07.20199
28.04.1987–02.07.2019
21.06.1930–07.07.2019
27.06.1943–11.07.2019

Head naabrimeest

JUHAN
JÜRGENSONI
mälestab Peebu pere ja
tunneb südamest kaasa
lahkunu lähedastele.

REKLAAM
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK
• Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70
l kottidesse. Hind 5 eurot. Vedu tasuta.
Tel 5341 1252
• Müüa kasutatud plastik-välikäimlad.
Tel 506 8501

Reklaami
ettenäitajale
soodustus
10%!

Tisleritööd,
eritellimused täispuidust:

• Müüa killustik, liiv, muld jne. 1–20 tonni, info@kallur.ee, www.kallur.ee. Tel
501 2123

trepid, mööbel, köögimööbel, uksed, aknad,
saunad. Tehtud töödest pildid FB ja www.rajy.ee.
Kontakt: info@rajy.ee, 522 6105, 5667 9441.

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
• Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362

PRILLIRAAMID

Parimad progresseeruvad
klaasid 100 eurot soodsamad!

kuni
50%

Prillitellijatele nägemise kontroll
TASUTA!
Püsiklientidele ja pensionäridele
LISASOODUSTUS!

• Müüa muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel 5395 3788
• Müüa otse tootjalt pakitud kandiline
kase puitbrikett alates 170 eurot, pakitud turbabrikett alates 135 eurot, 6 ja 8
mm pellet alates 195 eurot, kivisüsi 25
kg kotis, 235 eurot / tonn, klotsid võrgus 2,5 eurot. Vedu. Tel 506 8501
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. e-post marek406@gmail.com
• Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid.
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus,
hinnad soodsad. Tel 505 4355

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

• Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info tel 5559 7572
• Voodrilaua (värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5373 1117,
www.espuit.ee

OST
• Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel
5457 5055

• Ostame või müüme-üürime Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tuuli, tel
5623 9904, e-kiri tuuli@real24.ee
• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650

MTÜ Paunküla Hooldekeskus otsib sotsiaalhooldajat eakatele ja puudega inimestele.

• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
• Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika). Tel 5567 8016

katuste, vaheseinte, saunade, terrasside
ning maalritööd. Terrasside ja aedade
hooldustööd. Tel 5360 5083
• F-Trans OÜ teostab reovee äravedu Jõelähtme vallas. Tellimine ja info tel 506 5406, www.fekaal24.ee

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee
• Keevitustööd väljakutsega kliendi juures kohapeal. Valmistame ka metallist
aedu, piirdeid, treppe ja muid metallkonstruktsioone. Keevitamine MMA,
MIG-MAG, TIG. Kõrge kvaliteediga kiire töö. Tel 5377 6668, valperkr@gmail.
com
• Kinnisvaramaakleri teenused, aitame
Teid korteri, maja, maa, garaaži või suvila müümisel-vahetamisel-ostmisel. Teeme kõik, et tehingud kiirelt ja kindlalt
toimuksid. Teie maakler Andrus Kubbe,
tel 521 5086
• Korstnapühkimisteenus. Tel
5333 0556, korstnahooldus@mail.ee
• Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte www.puumehed.ee,
tel 5626 3857
• Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968, 5340 2068
• Ohtlike puude langetamine, hekkide
ja õunapuude lõikus. Tel 521 0334
• Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899, www.epopaigaldus.ee
• Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee
• Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936

TÖÖ
• Pakume tööd Irus, sobib ka naistele. Tööaeg graafiku alusel. Töötasu
800 eurot + tasuta lõuna / transport. Предлагаем работу в Иру.
Также подходит для женщин. График
рабочего времени. Зарплата 800
евро + бесплатныи обед / транспорт.
Tel 5666 4372, info@hragency.ee

TEENUS
• Ehitus- ja remonditööd. Fassaadide,

Asume Harjumaal Tallinna-Tartu maantee 50. kilomeetril Paunküla mõisahoones Pirita jõe ääres.
Tööülesanneteks on eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingutes, hooldus- ja põetustöö,
puhtuse ning korra tagamine. Omalt poolt pakume tööd graafiku alusel, tööpäevadel toitlustust 3x päevas.
Kokkuleppel võimalusel töötada osalise koormusega. Lasteaed, kool, perearst ja kauplus asuvad 7,8 km
kaugusel Ardus ja 12 km kaugusel Kosel. Vajadusel pakume elamispinda.
Saada meile oma CV. Lisainfo ja kontakt hooldusjuht Marika Põder, 607 1748, paunhool@hot.ee.

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.

