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Kostivere neiu mõtisklused
said kaante vahele
Veebruari alguses nägi ilmavalgust Karolin
Kääriku (21) esimene
raamat. Raamat, mis
kannab pealkirja
„Eluhellus”, kasvas
välja südame ja looduse helidest, inspireeritud inimhinge mitmekülgsusest ja ümbritsevast pöörlevast
maailmast.
SIGNE VALDMANN

K

ui Karolin umbes
kolm aastat tagasi
oma mõtiskluste kirjapanemisega alustas, oli raamatu välja andmine viimane
asi, millele ta mõtles. „Kirjutasin iseenda jaoks, see lihtsalt
voolas minust välja,” räägib
neiu.
Ainus inimene, kellele ta
katkendeid oma loomingust lugeda andis, oli tema vanaema
ning vanaema oligi see, kes esimesena ütles välja idee, et talletatud mõtisklused ja luuletused
võiksid ühel päeval raamatusse
vormuda.
Umbes aasta tagasi jõudis
ka Karolin lõpuks äratundmiseni, et miks ka mitte raamat kirjutada, küll aga oli sellel hetkel
idee luua raamat mõeldes perele ja sõpradele.
Kui keeruliseks osutus raa-

Karolin Käärik.

Foto Eeva-Maria Jõesalu

matu valmimise protsess? „Kui
seda teekonda eelmisel aastal
käima hakkasin, siis tuli pidevalt midagi vahele ja asjad ei
tundunud sujuvat. Eelmise aasta lõpus toimus aga mingi murdepunkt – ma lihtsalt tundsin,
et nüüd on õige aeg, ja tõesti –
kõik loksus paika justkui iseenesest. Kujundaja, küljendaja
ja trükikoja leidsin läbi oma perekonna, kõik läks sujuvalt ja
voolas justkui ise paika- eks vahel on vaja just see õige hetk ära
oodata” rõõmustab Karolin, et
lõpuks osutus kõik kordades

lihtsamaks kui ta esialgu oli
mõelnud.
Tänavu veebruaris nägi
119-leheküljeline raamat lõpuks ilmavalgust. See sisaldab
lisaks sõnalisele loomingule ka
pildilist loomingut, sest Karolin
on juba aastaid kirglik hobifotograaf. Raamatus on jäädvustatud hetki nii siirast kodumaa
soojusest, kui ka välismaa pinnal kogetud rännakutest.
Raamatut praegu poelettidelt veel ei leia – esimene kogus
raamatuid sai tellitud esmastele kõige kallimatele hingedele.

homne saatis mulle kirja,
et plaanis on tal jõuda täna.
mu väike mõte
kesk udu ja hullust
soovis peita pea,
kus rahu ja vaikus.
saatsin homsele kirja vastu,
et ootan teda siiralt väga,
kuid palun, et ta lävelt mul
astuks
omal ajal, kuid mitte täna...
homne tuli.
just siis kui pidi.

Teine kogus sai tellitud raamatuesitluse jaoks, sest märtsikuus, mil tähistatakse ka riiklikku emakeelepäeva, plaanis Karolin teha raamatuesitluse. Riigis valitseva eriolukorra tõttu
lükkus see nüüd küll mõneks
ajaks edasi, kuid omale õigel
hetkel saame kindlasti koos raamatu sügavustesse sukelduda.
Kas on peagi lootust Karolini raamatut ka koduvalla raamatukogudest leida? „Jaa, miks
ka mitte,” elavneb Karolin küsimuse peale. Tegelikult vähemalt ühest Eesti raamatukogust
saab tema raamatut juba laenutada – nimelt Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi raamatukogust, küll aga peab arvestama sellega, et hetkel on raamatule juba pisike ootejärjekord.
„Töötan alates eelmise aasta sü-

Emakeelepäev
•

•

•

•

Emakeelepäev on riiklik tähtpäev, mida tähistatakse alates 1996.
aastast luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil.
Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev valiti emakeelepäeva tähistamiseks
seetõttu, et ta oli üks esimesi eestikeelseid kirjanikke.
1995. aastal alustas Sondas elav emakeeleõpetaja Meinhard Laks
allkirjade kogumist emakeele kaitseks. Sama aasta detsembris andis
Meinhard Laks riigikogu kultuurikomisjoni esimehele üle ettepaneku
muuta keelepäev riiklikuks tähtpäevaks.
Mitteametlikult tähistati emakeelepäeva mõnes paigus juba 1995.
aastal ja veel laiemalt alates 1996. aastast. Ametlikult polnud siiski
emakeelepäeva veel tunnustatud.
Kui 1998. aastal võeti riigikogus arutlusele riigipühade seaduse
muutmine ning eesti emakeele ja rahvuskultuuri päeva seal ei olnud,
esitas Laks sama aasta detsembris Raoul Üksvärava kaudu küsimuse
emakeelepäeva riikliku staatuse kohta. 22. detsembril 1998 toetas
valitsus esitatud ettepanekut ja 11. veebruaril 1999 kinnitas riigikogu
ühehäälselt emakeele päeva riiklikuks tähtpäevaks. President Lennart
Meri kuulutas seaduse välja 17. veebruaril ning see jõustus ametlikult
24. veebruaril. Samal 1999. aastal tähistati emakeelepäeva esmakordselt riikliku tähtpäevana.
Allikas: Wikipedia

„Eluhellus”, autor Karolin Käärik
Sellesse raamatusse on endale pesa loonud 96 mulle kallist teekaaslast,
igaüks omal viisil eriline.
Mõni raamatu elanik on luuletus, mille kirjutasin looduse kosutavas rüpes,
mõni on mõtisklus, mis sündis, kui neius hakkas õitsema naine, mõni
on märkamine, milleni jõudsin joostes läbi elu pöörlevate, raputavate
hoovuste ning mõni on mesimagusas vabaduses lausutud siiras sõnapaar.
Need loodud sõnad kasvavad koos minuga, loovad uusi radu ning liiguvad aina sügavamale, inimhinge sügavustesse.
Paneb muigama, et oma esimesi luuletusi kirjutades olin kindel, et need
on loodud lugemiseks vaid mulle, kuid mõte ning nende olemus muutub.
Nüüd lasen sõnad lendu uusi sõpru leidma, olles ise lõputus tänus. Uskumatult imeline!

1247 kriisiinfotelefon

Kust saab
asjakohast infot?
RIIGI INFOTELEFONID

gisest Vanalinna Hariduskolleegiumis inglise keele õpetajana,
lisaks annan liikumisõpetuse
tunde. Kui mu armsad õpilased
kuulsid, et mul ilmus raamat,
tahtsid nad seda kohe lugeda.
Järgmisel päeval tormasid suure jooksuga klassi ja ütlesid, et
raamatul on nii pikk järjekord,”
räägib Karolin naerdes.
Lisaks tööle Vanalinna Hariduskolleegiumis, annab Karolin tantsutunde Eesti Tantsuagentuuri Tantsukoolis ning viib
läbi liikumis- ja tantsutunde
Loo ja Kostivere lastele. Ta on
lõpetanud ETA Tantsukoolis
Tantsijakoolituse ning praegu
õpib Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja erialal. Kel tekkis raamatu vastu huvi, siis Karoliniga
saab ühendust läbi Facebooki
lehe: Karolin Käärik. •

Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks
ja koroonaviirusega seotud küsimustes
(24 h, tasuta)

1220 perearsti nõuandetelefon
Eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid
nõuandeid ja konsultatsiooni (24 h, tasuta)

5301 9999 konsulaarabi
Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui
oled välismaal hätta jäänud (24 h)

112 hädaabinumber
Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks
(24 h, tasuta)

Visioonipäev
Neeme koolis
Glamuurne
õpilasball Loo
koolis
Parimad batuudihüppajad
elavad Kaberneemes

Eriolukorrast
riigis ja vallas

Jõelähtme
prügila peab
lõhnahäiringut
vähendama
Krimiuudistes
keldrivarguste
laine Lool ja
Kostiveres
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Volikogu veerg
VÄINO HAAB
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Ootame infot abi
vajavate inimeste kohta!

volikogu esimees

V

olikogu algas 12.
märtsil üheteistkümnepunktilise
päevakorra kinnitamise ja
kerge teadmatusega homse
ees, kuna meedia jagas ülevaadet kõigest, mida Eestis lähikuudel ei tehta ja millised
üritused üle Eesti ära jäävad.
Volikogu istungi juurde tagasi tulles, kirjutan siin põgusalt kahest päevakorrapunktist, mis on olulised just meie tervise seisukohalt.
Esimese päevakorrapunktina toon välja Ühiste kavatsuste
protokolli sõlmimine.
Ühiste kavatsuste protokoll sõlmitakse Jõelähtme valla,
Kuusalu valla ja Haljala valla vahel. Osapooled on võtnud eesmärgiks Tallinna linna ja Lahemaa piirkonna kergliiklustee rajamise, mis ühendab kolm valda ühtseks turismipiirkonnaks
ning seeläbi aitab tutvustada, kaitsta, säilitada ja arendada ajaloolis-kultuurilist elu- ja looduskeskkonda. Tegevuse eesmärgiks on luua turvaline kergliiklustee, mis ühendaks Tallinna linna Lahemaa rahvuspargiga. Suurendaks ligipääsetavust turistidele ja looks võimaluse ohutuks liikluseks kohalikele elanikele.
Tegevuste käigus projekteeritakse ja ehitatakse kergliiklustee.
Järgmine eelnevaga siduv päevakorrapunkt – Ettepanekud
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse.
Tegevuse eesmärgiks on luua turvaline kergliiklustee, mis
ühendaks Tallinna linna Lahemaa rahvuspargiga. Suurendaks
ligipääsetavust turistidele ja looks võimaluse ohutuks liikluseks
kohalikele elanikele. Kergliiklustee kulgeb projektipartnerite territooriumil nii mööda ajaloolist vana Tallinna-Narva maanteed,
kui ka läbi oluliste turismi- ja puhkekohtade (Jõelähtme kirik,
postijaam, Jägala juga, mererand jne). Projekt toetab ka 2019.
aastal rahastatud MATA projekti Kõrvemaa rattaring (Ühiskasutuses oleva transporditaristu arendamine elluviimist, võimaldades planeeritavatel kergteedel turvalist rattaringi liiklust). Pikemas perspektiivis võiks kaaluda kergliiklusteede ja ühiskasutuses rattaringi võrgustiku loomist kogu Harjumaal.
Naastes tänaste päevasündmuste juurte, kutsun kasutama
juba täna värskes õhus liikumiseks olemasolevaid kergliiklusteid, kindlasti riietume ilmale kohaselt ja püüame jääda terveks,
oleme mõistvad ja heatahtlikud. Liigume rahvarohketes kohtades võimalikult vähe ja kauplustesse teeme vaid hädapäraseid
käike. Hoolime oma lähikondsetest ja järgime Terviseameti soovitusi eriolukorra ajal.
Kui näeme või kuuleme, et naabril või mõnel vanemal inimesel on probleem toidu või ravimite hankimisega, siis Jõelähtme Vallavalitsus ootab infot abivajajate inimeste kohta ja pakub
tuge üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma
lähedastele. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on vallavalitsuse kriisikomisjon korraldanud mitu erakorralist koosolekut,
kus arutati järgnevate nädalate tegevusplaani ja igapäevaelu korraldust valla asutustes. Kriisikomisjon jagab üleriigilist ja vallasisest informatsiooni eriolukorra ajal Jõelähtme valla kodulehel.
Seniks tugevat tervist kõigile, võtame olukorda rahulikult ja
pingutame kõik koos, et olukord stabiliseeruks.
Järgmine Jõelähtme vallavolikogu istung toimub seoses koroonaviiruse levikuga välja kuulutatud eriolukorra tõttu elektrooniliselt. •

Neeme tee otsas on uus
bussiootepaviljon

K

ui varem pidid ühistranspordiga liiklejad
Ruu-Ihasalu tee
(Neeme tee) otsas ilmast sõltumata lagedal väljal tuule ja vihma käes kannatlikult bussi ootama, siis märtsi alguses paigaldati Jõelähtme vallavalitsuse
tellimusel Neeme tee otsa bussiootepaviljon. Katusealusest
on väga palju abi just koolilastele, kes igapäevaselt teeotsas
koolibussi ootavad.
Töid teostas Veega Grupp
OÜ ning tööde maksumuseks
kujunes 6448,80 eurot. •

• Kui tead kedagi Jõelähtme vallas, kellel
puudub igasugune ligipääs uudiste saamiseks – pole raadiot, televiisorit, ajalehte või
internetti, siis palun anna meile sellest kiiresti teada, et saaksime operatiivselt tegutseda ja leida mooduseid nende inimeste teavitamiseks.
• Palume ka oma kogukondade siseselt jälgida naabruskonda ning teavitada vallavalitsust eelkõige üksikutest puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kellel puuduvad lähedased või kes ei saa väga mõjuval
põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste
abile.
• Palume võimalusel aidata oma eakaid
naabreid jt, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel
vältida otsest kontakti – suhelda telefoni teel
ja jätta vajalik näiteks ukse taha.
• Palume hoida kontakti telefoni teel oma
üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega,
et saada ülevaade nende olukorrast.
• Abivajavate inimeste kohta palume saata
info vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Liivi Vainu e-aadressil liivi.vain@joelahtme.ee
või tel 520 1429.

Perearstilt patsiendile
Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös.
ESTER SASSI
perearst Loo tervisekeskuses

A

lates 16.03.2020 on
ajutiselt ümber korraldatud ka Jõelähtme valla perearstide töö. Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda
abi ohtlikus seisus inimestele.
• Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja
ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub kokkuleppel
perearstikeskusega.
• Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni ja e-posti teel ning ainult tervisemuredega. Tervisetõendeid hetkel ei
väljastata.

• Perearstikeskusse tohib
kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja täpselt õigeks ajaks,
et vältida ootekoridoris inimestevahelisi kontakte.
• Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu
võtnud õde või arst.
• Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed,
kelle puhul on kahtlus, et tal on
meditsiinilist sekkumist vajav
seisund.
• Retseptide pikendamine
toimub ainult telefoni või
e-posti teel.
• Palun olge kannatlikud,
kuna seoses telefonikõnede
rohkusega ei pruugi te kohe esimesel proovimisel oma perearstikeskusega ühendust saada.
Peske hoolikalt käsi, jalutage värskes õhus ja vältige rahvarikkaid kohti!
Kindlasti suudame üheskoos pingutades tekkinud keerulisest olukorrast võimalikult
tervena pääseda.
Olge terved! •

Kostiveres renoveeritakse tänavavalgustus
PRIIT PÕLDMA
abivallavanem

J

õelähtme vallavalitsus on saanud
positiivse otsuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) programmi „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” projektivooru esitatud taotlusele
„Kostivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine”.
Kinnitatud ajakava järgi toimub 2020.
aastal tänavavalgustuse projekteerimine ja
2021. aastal ehitus.
Valdavalt nõukogudeaegsetel betoon-

postidel ja õhukaablitega ühendatud valgustus saaks projekti käigus tänapäevased
metallpostid ja kogu postidevaheline kaabeldus viiakse maa alla, renoveeritakse ka
tänavavalgustuse alajaamad.
Renoveeritakse korrusmajade vaheline
ala, Kirsi, Aia, Ambulatooriumi, Papli, Tiigi ja Kasemetsa tee valgustid. Teistes Kostivere keskuse piirkondades on laternapostid juba varem uuendatud ja pisemad remonttööd (näiteks naatriumlampide asendamise LED-lampidega) ei olnud abikõlbulikud.
Projekti maksumus kokku on 277 920

eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustab 180 648 eurot.
Projekt on teine osa Jõelähtme valla tänavavalgustuse üleminekuks tänapäevasele LED-tehnoloogiale: juba tänavu algab tänavavalguse renoveerimine Loo alevikus.
See on juba eelmises, 2019. aasta projektivoorus rahastatud projekt „Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimine”. Loo aleviku valgustuse kogumaksumuseks kujuneb
397 000 eurot, millest 234 230 eurot moodustab KIK-i toetus. Renoveerimistöödega
plaanitakse lõpule jõuda 2020. aasta detsembriks. •

KOP-i kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill

P

rogrammi eesmärk
on tugevate ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi
saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme
kaudu.
Meede 1 – kogukonna
areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust
soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse
ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad
olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud,
mille liikmeks ei ole riik ega ko-

halik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik
ega kohalik omavalitsus.
• Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi,
valla, linna või asumi kogukonna huvides.
• Tallinna puhul toetatakse
ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid
ühendusi.
• Maakondlikke ühendusi
toetatakse juhul, kui ühendus
on maakonnas tegutsevaid

ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
e-posti aadressile kop@hol.ee
hiljemalt taotluste esitamise
tähtpäevaks kell 16.30. Infopäev
taotlejatele toimub 13. märtsil
2020 kell 11.00–14.00 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas.
Eelregistreerimine infopäevale
ja lisainfo www.hol.ee/374. •

Avanes lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvoor

K
Foto Signe Valdmann

redEx avas 16. märtsil lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud
kuni 20. aprillini 2020.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt
toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe kor-

ra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt
taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda
• eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või
olemasolev eluruum on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav.
• ehitamisega seotud tegevusteks, kui
olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.
Taotlust saab esitada alates 16.03.2020
KredExi e-teenuste keskkonnast või e-pos-

ti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust).
Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel
aadressil „Kodutoetus”, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Vormid lisatakse kodulehele 16.03.2020.
Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.
Täpsustavate küsimuste korral võtke
palun ühendust kodutoetuse halduriga:
Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel
667 4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti on toetused@kredex.ee. •
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Kolm uut autot ootavad 07.05.2012 veel autosalongi ees vallale
üleandmist.
Foto Priit Põldma

Jõelähtme vald paneb
kaks elektriautot müüki
SIGNE VALDMANN

J

õelähtme valla kolme
elektriautot on kasutanud sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist
ning koduhooldustöötajad, masinate läbisõidud jäävad vahemikku 43 000–75 000. Lisaks
kolmele elektriautole on vallal
ka kaks bensiiniga liikuvat autot.
Abivallavanema Priit Põldma sõnul on riigilt tasuta saadud autodest nende aastate
jooksul olnud hindamatu abi.
„Vald poleks ise kunagi

2011.–2012. aastal sai Eesti vabariik CO2 kvoodimüügist Mitsubishi MiEV elektriautot, millest 384 jagati sooviavalduste alusel tasuta kohalikele omavalitsustele. Elektriautosid said 18
Harjumaa omavalitsust, Jõelähtme vald sai
kolm autot.
suutnud lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistile eraldi autot osta. Oleks tulnud ühte autot kolme peale jagada ja väljasõidu
ajad oleks tihti kattunud. Siiani
on autode nii kütuse- kui ka
ülalpidamiskulu kokku olnud
suhteliselt väike,” rääkis abivallavanem.
Miks otsustati siiski kaks

elektriautot nüüd müüki panna? Põhjuseid on mitmeid, olulisemad neist, et autode korrashoiule kulub järjest enam aega
ja raha – autod on valda tublisti teeninud, aga hakkavad vanaks jääma. Teiseks pikad vahemaad, mille läbimiseks akut ei
jagu.
„Väga paljud koduhoolduse

kliendid paiknevad hajaasustuspiirkonnas, vahemaad on pikad ning ühe laadimisega mitut
sõitu ei tee. Oleme planeerinud
oma sõite ka nii, et vahepeal
toome auto vallamaja juurde
laadima ja võtame teise auto,”
selgitas haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu.
Elektriautode asemele planeeritakse kaks nn tavaautot,
üks bensiinimootoriga auto juba soetati tänavu jaanuaris.
Kolmas elektriauto jääb esialgu
sotsiaalosakonna kasutusse
edasi. •

Uued sotsiaalteenused Jõelähtme vallas

O

mastehooldajatele
senisest suurema
toe pakkumiseks ja
hoolduskoormuse vähendamiseks pakume järgnevat abi:
• isikuhooldus abivajava inimese kodus (abi söögitegemisel, pesemisel, riietumisel, ravimite võtmisel, WC-toimingutel);
• koduhooldus (abi koristamisel, kütmisel, pesu pesemisel
jms);
• juhendamine ja järelevalve abivajaja kodus;
• liikumisel väljaspool kodu,
saatmisel ja juhendamisel akti-

veerivates tegevustes, vajalike
ravi- ja sotsiaalteenuste saamisel;
• päevahoid, aktiveerivad
ühistegevused ja hooldustoimingud päevakeskuses;
• tugigrupid ja individuaalne nõustamine omastehooldajatele (psühholoogiline, juriidi-

line, hooldusvõtete ja abivahendite tutvustamine jne);
• transpordi korraldamine
teenustele pääsemiseks.

Teenused on tasuta!
Ära jää oma murega üksi,
võta meiega ühendust, et saaksime abiks olla.

Meie kontaktid
• Sotsiaalnõunik Kristiina
Välba, tel 605 4860, 5308 6476
• Sotsiaaltööspetsialist Liivi
Vain, tel 6054 880, 520 1429
• Projektijuht Pilleriin Kurg
tel 5300 1542, pilleriin.
kurg@joelahtme.ee
Jõelähtme Vallavalitsus viib
ellu projekti „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli
välja arendamine ja kasutusele
võtmine hoolduskoormusega
tööealiste inimeste toetamiseks
Jõelähtme vallas”.
Rohkem infot projekti kohta www.joelahtme.ee. •

Neeme kooli visioonipäeval arutleti mitmetel olulistel Neeme kooli
puudutavatel teemadel, visioonipäeva mõtted saavad üheks sisendiks
kooli uue arengukava perioodi (2021–2023) koostamisel.
Foto Signe Valdmann

Neeme koolis arutati
tulevikuplaane
KARIN SOOSALU
Neeme kooli direktor

N

eeme koolimajas toimus 6. märtsil Neeme kooli visioonipäev. Päeva eesmärk oli läbi
ühise arutelu leida vastused küsimustele: Milline on Neeme
kooli tegutsemise eesmärk ja
panus ühiskonda?; Millisena
soovime näha kooli kümne aasta pärast?; Kuidas parandada
koostööd kogukonna, kohaliku
omavalitsuse ja koostööpartneritega?
Kutse saadeti viiele suuremale sõbrale – lastevanematele, kooli toetavate organisatsioonide esindajatele, vallamaja rahvale, vilistlastele ja õpetajatele.
Hea meel oli, et oma mõtteid tulid meiega jagama Neeme kohalikud asutused nagu
Neeme pood, lasteaed, rahvamaja, raamatukogu, Merkuur
OÜ. Vallavalitsusest olid kohal
Priit Põldma, Carmen Viherpuu ja Signe Valdmann. Kohal

oli kuus lapsevanemat ja kaheksa õpetajat. Oli ka lapsevanemaid, kelle lapsed veel Neeme
koolis ei käi, aga kes soovisid
kooli tulevikuplaanides siiski
kaasa rääkida. Kokku 30 inimest, mis oli piisav hulk, et
hoomata mõtete lendu ja hoida
mõtteid õigel kursil.
Sõbraliku õhkkonna lõi
päeva moderaator Jorma Sarv.
Jorma oskus küsida õigeid küsimusi muutis laudkondade
ajurünnakud väga elavaks ja tulemused huvitavaks. Kõigile oli
väga südantsoojendav kuulata
kooli vilistlaste: Rein Lilienthali, Triinu Augi (Prants), Laura
Anett Leonidovi ja Silver-Ed
Sillaotsa mõtteid selle kohta,
kuidas peaks kool toetama noore karjäärivalikut.
Märtsikuu jooksul saavad
päeva mõtted ühtseks dokumendiks, mis saab olema üks
sisenditest kooli uue arengukava perioodi (2021–2023) koostamisel. Neeme kooli perele oli
see väga vajalik päev. Aitäh veel
kord kõigile! •

Jagati välja Kostivere Head Teod 2019

V

abariigi aastapäeval
24. veebruaril tähistati Kostivere Kultuurimõisas Eesti Vabariigi 102
sünnipäeva ja Kostivere Kultuurimõisa 8. sünnipäeva. Traditsiooniliselt anti üritusel üle
ka Kostivere Head Teod 2019
tunnustused.

Tegemist on juba üheksandat aastat järjest toimunud tunnustussündmusega, mille raames pälvivad tähelepanu tegusad ja abivalmid Kostiverega
seotud või siin elavad inimesed.
Tunnustused andis üle Kostivere alevikuvanem Anneli Raudlam.

Kostivere Head Teod 2019 tunnustuse pälvisid
• Maria Mažajeva – Kostivere aleviku kõige vanem elanik
• Toomas Laanejõe – Kostivere alevikuvanem, alevikuelu edendaja
• Ester Sassi – kogukonnas armastatud perearst
• Härni Sikka – kogukonna elukeskkonna kaunimaks muutja
• Pille Trumm – abivalmis ja hooliv naaber
• Kersti Vaht ja Mehis Viskar – tegus ja kokkuhoidev tandem kogukonna ühistegemistes
• Aivar Vonk – kogukonna legendaarne spordihing
• Irja Kingsepp – kultuuritraditsioonide hoidja ja kandja
• Koit Männik – kogukonna päikesepoiss •

Kostivere Head Teod 2019 tunnustuse saajad.

Foto Signe Valdmann

K U LT U U R

4
Neljandat korda toimunud Loo kooli õpilasball kandis seekord
eriti pidulikku ja kõlavat nime – „Hollywood Masquerade”
ehk eesti keelde tõlgituna – Hollywoodi
maskiball.
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Loo kooli õpilasesinduse ball
– säravaim kui kunagi varem!

SIGNE VALDMANN

E

hkki sõna „mask” on
viimaste nädalate
sündmusi arvestades
omandanud tänaseks sootuks
teise kõla ja tähenduse, oli 5.
märtsi õhtupoolik Loo koolis
igati glamuurne ja pidulik – pitsiliste maskide taha peitunud
silmad, kahisevad õhtukleidid
ning šikkides ülikondades
noormehed.
Peo korraldajateks on traditsiooniliselt olnud Loo kooli
õpilasesinduse noored, kellest
päris mitme jaoks oli see ka viimane kord pidu korraldada,
sest kevadel lõpetatakse 12.
klass.
Mida on nelja aastaga korraldamisest õpitud ning kellele
antakse üle peakorraldaja roll,
vastab Loo kooli õpilasesinduse president Anete Liis Adul.

Mis on korraldamise juures olnud kõige raskem?
Ilmselt on igal aastal kõige
raskem olnud toetajate leidmine. Meie kool asub Tallinna
piirkonnast väljas ja seetõttu on
toetajate leidmine ka keerulisem. Sellel aastal saime oluliselt
rohkem sponsoreid kui eelnevatel aastatel ja seda kõike tänu
tutvustele.
Peo eelarve oli natukene alla 2000 euro. Sellel aastal kogusime õpilasesindusega poole
sellest rahast ise ja oleme selle
üle väga uhked. Korraldasime
kohvikupäevi, tegime filmikaid
ning müüsime koolilaatadel enda tehtud pitsat ja muud paremat.
Raskuste juurde tagasi tulles, teine suur probleem on in-

Õhtujuht Allar Valge ja Loo kooli õpilasesinduse president Anete Liis Adul.

fo levitamine ja inimeste reaalne kohale tulemine. Väga kurb
oli vaadata, et ka sellel aastal ei
olnud peaaegu ühtegi vilistlast.
Loodan siiski, et iga aastaga
hakkab see traditsioon ka vilistlaste seas populaarsemaks saama.

Milliseid olulisemaid õppetunde olete balli korraldamisega saanud?
Kindlasti see, et kunagi ei
saa kedagi 100% usaldada, vaid

peab mitu korda üle kontrollima. Lisaks tuleb asjadega varem alustada.
Sellel aastal saime selle ülesandega õnneks väga hästi hakkama.

Sa lõpetad kevadel Loo
kooli, kellest saab Sinu
mantlipärija?
Jah, lõpetan ja ootan seda
juba väga, sest täiesti uued võimalused ja seiklused ootavad
ees. Aga muidugi on ka väga

Foto Kadri Palta

kahju lahkuda, sest õpilasesinduse liikmetest on kujunenud
tore sõpruskond. Minu klassist
on õpilasesinduses peale minu
enda veel kolm väga aktiivset
liiget ja peame nüüd oma teadmised ja korraldamise nipid uutele tulijatele edasi andma.
Konkreetset mantlipärijat aga
ei oska ma veel öelda. Mul on
mõned mõtted, hetkel üritamegi uut õpilasesindust kokku
panna ja leida tublisid ning aktiivseid noori. •

Tänu
•

•
•
•
•

Maskiballi õhtu tegi pidulikumaks Otsa kooli ansambel Consistencia,
kes on koos mänginud alates 2018. aastast. Koosseis: Gethe Maria
Eljas (vokaal), Maria Kristina Eerme (vokaal), Mihkel Mäekalle (akordion), Brita-Liis Oruste (süntesaator), Gertrud Soone (kitarr), Darina
Aleksejeva (basskitarr), Herman- Erik Isop (trummid).
Plaate keerutasid DJ Guthaus ja DJ L2ti.
Õhtujuht oli meie kooli särav ja superandekas vilistlane Allar Valge.
Suur kniks ja suur aitäh, et meid hädast välja aitasid!
Fotograaf Kadri Palta ja photobox Erkki Šanin.
Tänavuse Loo kooli õpilasesinduse balli sponsorid: Soundhouse,
Tallegg, Kadarbiku talu, Erki Reimann ja Maag Grupp ehk Tere,
Farmi ja Rannarootsi ning Jõelähtme Vallavalitsus. Oleme südamest
tänulikud!

Teistmoodi kultuurielu
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse allasutused on oma uksed
ajutiselt sulgenud
ning hetkel harjume,
nagu me kõik, uue
olukorraga. Suuremad
kevadesse planeeritud
sündmused oleme
edasi lükanud.
IVAR KALDAM
Jõelähtme valla Kultuurikeskuse
direktor

J

õelähtme- Kuusalu
Laulu- ja tantsupidu
„Allikat kuulates” lükkub aasta võrra edasi ning toimub 2021 aasta 29. mail. Jõelähtme laululaps, Jõelähtme lasteteatrite festival, Jõelähtme
mälumäng jne, on ootel. Ringitegevused on peatatud.
Nii palju kui võimalik, töötame kaugtöö põhimõttel. Tee-

me erinevaid hooldus- ja korrastustöid. Seoses perearstikeskuse kasvanud töömahuga on
Loo Kultuurikeskuse koristajad
perearstikeskuses abis ruume
koristamas. Suurim töö on hetkel Kostivere Kultuurimõisa
kolme ruumi renoveerimine.
Mõis saab garderoobi, muuseumitoa ning kaugtööruumi
kahe töökohaga, milles ka kööginurk. Tänu nendele ruumidele oleme alates sügisest valmis
mõisa ruume jagama Jõelähtme
Muusika- ja Kunstikooli Kostivere filiaaliga.

Tulevikku teadmata on küll
keeruline sündmusi planeerida,
kuid elu ei saa jääda seisma
ning uue reaalsusega tuleb kohaneda. Erinevad etendused,
kontserdid, muuseumid tuuakse koju kätte. Kultuuriministeerium on kogunud ühele lehele
kokku erinevad sündmused ja
võimalused vabaaja sisustamiseks: www.kul.ee/et/kultuurkodus.
Lisaks erinevaid võimalusi
Facebookis ja teistes suhtlusvõrgustikes. Viimati nautisin
Orelipoisi kontserti. Ja mis eri-

Kultuurist saab osa ka koduseinte vahel
karantiini ajal
•

•

Kultuuriministeerium on kogunud ja kogub ka edasi enda kodulehele
võimalusi, kuidas saab koduseinte vahel osa kultuuris pakutavast.
Täienev loetelu pakutavatest võimalustest on www.kul.ee/kultuurkodus.
Nimekirja täiendatakse pidevalt. Kui tunnete, et teie ettevõtmine on
nimekirjast puudu, kirjutage hannus.luure@kul.ee.

ti tore, seda on võimalik ka järele vaadata, kui aeg ei sobi.
Maitseelamuse nautijatel on
võimalik paljude restoranide
valikust leida meelepärane ning
tellida toit koju. Õige aeg õppida ja lugeda. Meeskondliku
spordi harrastajatele on õige
aeg proovida mõnda muud
spordiala. Kindlasti kasutage
võimalust liikuda värskes õhus.
Lapsevanemana tean, et laste
koduõpe on toonud vanematele lisapingeid. Lastel on võimalus terve päev kasutada nutiseadmeid ja tihti soovitus vahepeal õue minna ei tööta või leitakse sõbrad, kellega koos aega
veeta. Seega vaim tugevaks ja
perega õhtul õue. Puhkavad nii
vanemate kui ka laste meeled.
Loodan siiralt, et olukord
laheneb ja saame tavaellu tagasi siirduda. Hoidke ennast ja
oma lähedasi. Parim lahendus
on meie enda kätes. •

Jõelähtme laululaps 2020 lükkub edasi.

Foto Reet Suhova
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Hanna 2018. aastal Portugalis
laagris treeningul.

Trampoliinvõimlejad õed Hanna ja
Helena – kiiremini ja kõrgemale!
SIGNE VALDMANN

K

ohtun
õdedega
Kuusalu Keskkoolis,
kus 14a Hanna õpib
8. klassis ja 19a Helena 12. klassis ning vestluse käigus saan
teada, et tegemist on maailmas
üsnagi levinud spordialaga,
milles peetakse nii maailmameistrivõistlusi kui ka alates
2000. aastast on trampoliin
olümpiamängude kavas. Eestis
tegeletakse sellega pigem vähe
ja seetõttu sellest ka teatakse
vähe.

Alustasid noorelt
Trampoliinvõimlemise
juurde jõudsid õed tegelikult
üsna juhuslikult. „Olin umbes
viiene, kui ema pani mind akrobaatika trenni, alguses tegin iluvõimlemist ja akrobaatikat. Tallinna Ülikoolis olid suured batuudid, kus me trenniga tihti
käisime – tegime vaheldumisi
nii akrobaatikat kui ka batuudihüppeid. Kuidagi läks aga nii, et
vaikselt kadus akrobaatika kõrvalt ära ja klubi, kus ma trennis
käisin, hakkaski vaid batuudihüpetele keskenduma,” räägib
Helena. Hanna jõudis selleni
aga juba tänu Helenale.
Praegu kuuluvad tüdrukud
MTÜ SK Biomechanics Group
nimelisse klubisse. Klubi koduleheküljelt võib ala tutvustuse
kohta lugeda, et see on üks vähestest spordialadest, millega
võib alustada väga noores eas
(3–4-aastaselt), et trampoliinvõimlemine on paljuski seotud
sportvõimlemisega, mis nõuab
head vastupidavust ja jõudu
ning et selle spordialaga tegeldes ei omandata mitte ainult
hüppamisoskus, vaid ka ilus
rüht ja üleüldine hea vorm.
Hanna ja Helena, kes alustasid akrobaatika treeningute-

Kaberneeme külas elavad õed Hanna (14) ja Helena (19) Samelselg, kellel on väga põnev hobi –
trampoliinvõimlemine. „Trampoliinvõimlemine (varasema nimetusega batuudihüpped) on
võimlemise ala, mis seisneb akrobaatikas batuudil hüppamise ajal”, seletab Wikipedia pika
nime taha peituva spordiala ühe lausega lahti.

Taimi Saarma, vanaema
Hanna ja Helena on tublid tüdrukud ja nende üle võib ainult head meelt
tunda, et on leidnud endale hobi, mis neile tõesti korda läheb. Tublid on
nad ka seetõttu, et keegi pole neid trenni sundinud. Treeninguid vahele
jätta ei taheta ning kui ema-isa töö ei võimalda transporti korraldada, siis
on alati olema vanaema ja vanaisa, kes probleemi lahendavad. Aitame
alati kui saame, sest kui mul on abi vaja, siis on tüdrukud alati olemas.
Kui Tallinnas võistlused toimusid, käisin ikka vaatamas, viimasel ajal ei ole
enam käinud. Minu jaoks on need trampetihüpped tõesti hirmuäratavad.
Kartsin kogu aeg, et midagi juhtub.

Õed Hanna (vasakul) ja Helena.

ga juba viieaastaselt, on nüüdseks mõlemad saavutanud
trampoliinvõimlemises nii medalikohti kui ka meistritiitleid,
nad on esindanud Eestit Noorte MM-il ning 2019. aastal pälvis Hanna batuudihüpetes
noorteklassis Eesti meistri tiitli
ja Helena pälvis juuniorklassis
kolmanda koha.

Erinevad kategooriad
Võisteldakse kahes kategoorias – trampoliinhüpped ja topelt-trampeti hüpped.
Topelt-trampet on lihtsam,

Fotod erakogu

sest katse kestab vähem – topelt-trampet on nagu väike batuut, mis koosneb kahest osast
(kahest trampetist), millest esimene osa on kaldu ning teine
põrandaga paralleelne. Sellel
sooritatakse jooksu pealt kaks
elementi nii, et esimene maandutakse võrgule ning teine maha maandumisalale.
Trampoliinil tuleb aga järjest sooritada kümnest elemendist koosnev harjutustekava,
mida on erinevate raskusastmetega. „Batuudile on märgitud jooned ning keskel on suur

rist – kohtunikud jagavad hindeid ka selle eest, millisele alale maandud,” selgitab Hanna.
Kui erinev on trampoliin tavalisest batuudist? Selgub, et
väga erinev – võistlusbatuut on
neljakandiline, mille mõõtmed
on ~3x5x1,2 meetrit ning batuudi võrk on punutud erineva
laiusega paeltest (4–16 mm).
Ka vetruvad need batuudid oluliselt paremini, kui tavalised kodubatuudid.
Tüdrukute saavutuste taga
on aga aastatepikkused intensiivsed treeningud ja treeninglaagrid. „Käisime aastaid peale
kooli Tallinnasse trenni, trennid olid viis kord nädalas,” räägivad õed.
Tiheda trennigraafikuga ollakse endi sõnul harjunud. „Kui
tuleb pikem vahe sisse, siis kaob
kehatunnetus ära. Samuti näiteks kui on jäänud pikem paus
sisse, siis uuesti treenima hakates võivad esimesel nädalal vaevata seljavalud, sest lihased on
puhkeolekus,” selgitab Hanna.
Treeningud algavad jooksmise ja soojendusharjutustega,
seejärel tehakse batuudil üleshüppeid ning viimaks jõutakse
saltodeni.
Küsimuse peale, kas batuudil vihinal saltosid visates kukkumise hirmu ei ole tekkinud,
tunnistavad õed, et ettevaatlikkus pesitseb koguaeg kuklas,
ent hirmutundel ei tohi enese
üle võimust lasta võtta. „Teadmine, et üks vale liigutus ja oled
batuudilt väljas, on koguaeg
olemas. Õnneks ei juhtu kukkumisi tihti ning ühtegi tõsisemat
vigastust pole samuti õnneks
olnud. On olnud väiksemaid
seljavigastusi ning hüppeliigse
traumasid,” räägib Helena.
Siiski on Helena, kes valmistub kevadel keskkooli lõpetama, hetkel intensiivsetest ba-

tuudihüppetreeningutest pausi
võtnud, et keskenduda õppimisele. Mõõduka füüsilise koormuse hoidmiseks käib ta kolm
korda nädalas kergejõustikus/
üldfüüsilises trennis, mängib
võrkpalli ja käib rahvatantsus.
„Rahvatantsust on kogu
meie suguvõsa läbi imbunud,”
räägib Hanna, kes küll ise veel
rahvatantsupisikuga nakatunud
pole. (Hanna ja Helena tädi Karin Soosalu oli mullusel suurpeol S3 segarühmade liigijuht –
S.V) Vanaema Taimi Saarma
sõnul on seitsmest lapselapsest
Hanna hetkel ainus, kes rahvatantsuga ei tegele, aga avaldab
lootust, et küll ta veel jõuab.

Intensiivsed treeningud
Hanna käib praegu aga
trennis 2x nädalas Paides ja igal
laupäeval Tartus. Kui Paidesse
treeningule sõidutavad vanemad, siis Tartusse läheb Hanna
üksinda bussiga. Kell 10 Tartus
algav treening tähendab seda,
et neiu peab oma kodus Kaberneemes ärkama juba kell 5.30.
Küsimuse peale, kas motivatsioon otsa ei ole lõppenud,
vangutavad mõlemad tüdrukud
pead.
Aastate jooksul on võistlustel käidud näiteks nii Soomes,
Rootsis, Lätis, Poolas, aga ka
kaugemal nagu Peterburis või
Saksamaal. Suviti toimuvad
treeninglaagrid. „Oleme mitu
aastat järjest suviti käinud Portugalis treeninglaagris. Sinna
tullakse ka mujalt riikidest üle
maailma, enamasti aga Inglismaalt. Treeninglaagritesse on
alati kaasatud ka eksperdid, kes
jälgivad sinu treeninguid ning
aitavad uute elementide sooritamisel,” selgitavad õed. Helena
hindab treeninglaagritest saadud kogemusi kõrgelt: „Lisaks
tehnilisele arenemisele saad

Helena 2019. aastal Portugalis
AlgarveGymCamps laagris
harjutust sooritamas.

keelepraktikat ning läbi uute
tutvuste saad julgust ja kogemust juurde ka sotsiaalses mõttes.”
Millises vanuseklassis on
batuudihüpetega tegelemine
kõige populaarsem? „Pigem
nooremate seas. Eestis on juuniorklassi võistlused kuna 21a
vanustele noortele, vanematele
enam Eestis võistlusi ei ole.
Hüppajaid muidugi on, aga mitte nii palju, et saaks võistlusteks
piisavalt rahvast kokku,” räägib
Helena.
Küsimuse peale, kas batuudihüpped on populaarsemad
poiste või tüdrukute seas, vastab Helena, et kui varem oli pigem Tallinnas palju tüdrukuid
ja Tartus palju poisse, siis nüüd
on läinud olukord võrdsemaks
ja tore on ka see, et nooremaid
on järjest rohkem hakanud peale tulema. •
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COVID-19
•

•

•
•

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus. Koroonaviirused on
hingamisteede haiguste tekitajad. Viirus levib inimeselt inimesele
piisknakkuse kaudu. Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes 2–14
päeva. Spetsiifilist viirusvastast ravi pole.
Viirushaiguse sümptomid on palavik 38°C, köha, hingamisraskused.
Erilist tähelepanu tuleb neile sümptomitele pöörata siis, kui eelnevalt
(14 päeva jooksul) on haigestunu reisinud riskipiirkonnas või olnud
vahetus kokkupuutes eelnevalt kinnitatud haigusjuhuga.
Viirushaiguse ennetusest, samuti käitumisjuhistest eriolukorras lugege täpsemalt Terviseameti veebilehelt terviseamet.ee.
Terviseinfo küsimustega pöörduge Terviseameti poole e-posti teel
kesk@terviseamet.ee või helistage perearsti nõuandetelefonile 1220
või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Miks on Eestis eriolukord ja
mida see tähendab?

V

alitsus moodustas 12. märtsil 2020 koroonaviiruse leviku ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni ja kuulutas esimest
korda taasiseseisvunud Eestis välja eriolukorra. Eriolukord kuulutati välja, et viiruse levikut tõkestada.
Valitsuse eesmärgid:
• tõkestada COVID-19 edasist levikut Eestisse,
• tõkestada COVID-19 kohapealset levikut Eestis,
• tagada tervishoiusüsteemi suutlikkus COVID-19 tõrjeks ja
raviks,
• vältida paanika teket ühiskonnas ja tõsta inimeste teadlikkust
COVID-19 leviku tõkestamisel ja ravil,
• tagada elanikkonna toimetulek COVID-19 tulenevate kaudsete mõjudega,
• tagada Eesti majanduse võimalikult normaalne toimimine. •

Millised meetmeid saab
eriolukorras koroonakriisi
lahendamiseks kasutada?

K

õige olulisemad meetmed, mida koroonakriisi puhul
eriolukord juurde annab, on võimalus:
• kehtestada viibimiskeeld ja muud liikumisvabaduse piirangud. Saab kohustada isikut eriolukorra piirkonnast või
selle osast lahkuma ning keelata tal eriolukorra piirkonnas või selle osas viibida,
• avalike koosolekute ja avalike ürituste pidamise piirangud.
Võimaldab piirata avalike koosolekuid ja avalike ürituste pidamist
eriolukorra piirkonnas,
• kui riigieelarve muutmise või lisaeelarve algatamise põhjuseks on eriolukord, siis ei kehti riigieelarve seaduses toodud ajalised piirangud riigieelarve seaduse muutmise osas ja lisaeelarve
eelnõu algatamise osas.
Samuti saab kulude katmiseks kasutada stabiliseerimisreservi
vahendeid.
Selleks, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele, on oluline
järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ning sulges kultuuri- ja spordiasutused 1. maini 2020. •

Ründame loodusesse
SIRJE PÕLLU
Neeme külavanem

T

ervishoiuameti üleskutse kriisi ajal looduses värsket õhku
hingata on andnud hoopis võimaluse suuremateks ühiskogunemisteks. Väikekülad on hädas
suurlinnast massiliselt voorivate autodega, mis pingsalt püüavad leida parkimiskohta merele võimalikult lähedale, eirates
kõiki parkimist suunavaid liiklusmärke ning kartmata kontakti võhivõõraste inimestega,

kes on tulnud hordidena kaunist nädalalõppu veetma.
Küla püüd hoiduda kogenemistest kergteel, külakeskuses
on muutunud täiesti mõttetuks.
Linlane eirab igasugust hoiatust
pidada distantsi üksteisest. Kes
kaitseb kohaliku elaniku tervist
ja elu? Kogu üleskutse tuleks
selgelt ümber sõnastada ja veelkord selgitada looduses viibimise eesmärki! Pole mõtet mängida karantiini, vaid tuleb lugupidamisega suhtuda ka kohalikku
kogukonda.
Oska olla külaline. •
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COVID-19 leviku tõkestamise
lisameetmed Jõelähtme valla asutustes

J

õelähtme vallavalitsus
väljastas 13. märtsil
2020 käskkirja nr 195/8, millega määrati Jõelähtme
valla asutustes täiendavad
meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks. Käskkiri kehtib 30.
aprillini 2020 ja sellega on võimalik tutvuda Jõelähtme valla
koduleheküljel.

Vaba aeg
Alates 14.03.2020 on suletud Loo Spordikeskus, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus (Kostivere Kultuurimõis, Loo Kultuurikeskus, Jõelähtme Rahvamaja, Neeme Rahvamaja), Jõelähtme Valla Päevakeskus Kostiveres, Jõelähtme valla noortekeskused Lool ja Kostiveres.
Huvihariduse teenuseid ei osutata.

Jõelähtme valla üldhariduskoolid ja huvikool
16. märtsist on suletud kõik
Jõelähtme valla kolm üldhariduskooli (Loo Keskkool, Kostivere Kool ja Neeme Kool) ning
üks huvikool (Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool). Õppetöö
toimub distantsõppena, iga
kool korraldab õppetöö oma
äranägemisel. Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete
vajalikkust hinnatakse iga kahe
nädala järel. Keelatud on huvialaringide ja treeningute läbiviimine.

Jõelähtme valla lasteaiad
– Riigi toimimise huvides
on oluline, et lasteaiad ja -hoiud

oleks avatud, kui palju hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik.
Munitsipaallasteaedade ja
-hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.
Jõelähtme valla kolm lasteaeda (Loo, Kostivere ja Neeme)
on avatud, kuid piiratud mahus.
Alates 17. märtsist töötab Loo
lasteaias 11 rühmast kolm rühma, Kostivere lasteaias kaheksast rühmast kaks rühma ja
Neeme lasteaias kolmest rühmast üks.
Alates 17. märtsist kehtivad
lasteaedades täiendavad meetmed: lastevanemate ja võõraste
sisenemine lasteaia hoonesse ei
ole lubatud ja laste üleandmine
korraldatakse väljaspool hoonet; lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete rakendamine.

Raamatukogud
Jõelähtme Valla Keskraamatukogus ja struktuuriüksustes
(Loo, Kostivere, Kaberneeme,
Neeme ja Jõelähtme) toimub
vaid raamatute ja ajakirjade laenutamine, lugemissaalid on suletud ning arvuti kasutamist ei
võimaldata. Alates 17. märtsist
on raamatuid võimalik laenutada ja tagastada ainult kontaktivabalt. Endale meelepäraseid
raamatuid saab tellida telefoni,
e-posti või raamatukoguprogrammi URRAM (www.lugeja.
ee) kaudu.
Ettetellitud raamatud pakitakse ja sildistatakse lugeja ni-

mega ning jäetakse raamatukogu eesruumi. Tagastatud raamatud panna välisukse kõrval
asuvasse postkasti või raamatukogu eesruumi. Raamatukogudevaheline laenutus on peatatud. Muudetud on ka raamatukogude lahtiolekuaegu!

Jõelähtme Püha Neitsi
Maarja kogudus
Ära jäävad avalikud jumalateenistused. Kirik on avatud
palvetajatele tavapärastel aegadel, kuid jälgida tuleb eriolukorrale vastavaid juhiseid.
Hea tervisega koguduse
liikmetel on võimalik armulaua
sakramendist osa saada individuaalselt pühapäeviti kell 11
ning kolmapäeviti kell 18 on kirik avatud kõigile palvetajatele.
Haiged peavad jääma koju ja
pühitsema pühapäeva palve ja
piiblilugemisega. Vajadusel
saab vaimulikku kutsuda koju
armulauda jagama ja pihti vastu võtma.

Postiteenus
Postiteenus jääb toimima
täies mahus, teenust pakuvad
postkontorite ja kirjakandjate
kõrval ka postipunktid. Postipunkt on postiasutus, kus postiteenuseid vahendab näiteks
külapood või raamatukogu,
Jõelähtme vallas asub postipunkt Kaberneeme poes, Lool
töötab postkontor ning Lool
Grossi poes ja Kostiveres Meie
kaupluse ees asuvad pakiautomaadid.

Prügiveoteenus, AS Eesti

Keskkonnateenused
Toimub lepingujärgne jäätmevedu. Klientidele on soovitatud, et nad ei läheneks töötajatele lähemale kui kaks meetrit ja ühtlasi tagaksid, et mahutitele pääseks ligi nii, et inimeste vahetu kontakt poleks vajalik. Klienditeenindus on suletud, toimib e-teenindus (helistades, kodulehe kaudu, e-kirja
teel). Kui majapidamises on
keegi teadaolevalt viirusesse
nakatunud või on nakatumiskahtlusega, siis mitte koguda
jäätmeid liigiti, vaid koguda
need suletavasse kilekotti ja
panna olmejäätmete hulka. Seda põhjusel, et liigiti kogutud
jäätmed lähevad käsitsi sorteerimisse ja seetõttu on olemas
oht töötajate nakatumiseks.

Jõelähtme vallavalitsus
Jõelähtme Vallavalitsuses
kuni eriolukorra lõpuni kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnikega saab kontakti telefoni
või e-kirja teel.
Sünni registreerimiseks jms
hädavajaliku toimingu korral
leppida kokku kantseleiga telefonil 605 4887, e-post kantselei@joelahtme.ee või võtta
ühendust vastava ametnikuga
(kontaktid leitavad valla kodulehelt https://joelahtme.kovtp.
ee). 19. märtsist avanes uue
sünni registreerimise teenus
aadressil www.rahvastikuregister.ee.
Väljakuulutatud avalikke
arutelusid ei toimu, uutest kuupäevadest antakse jooksvalt
teada. •

KÜSITLUS: kuidas välja kuulutatud eriolukord Teie ja Teie pere elu mõjutab?
MARIAN LEOMAR
turunduskonsultant Haljava külast
Kindlasti on tekkinud olukord meie elu
mõjutanud. Minu tööandja on kindlasti
esikohale seadnud töötajate heaolu ja tervise
ja seega töötan juba kaks nädalat kodust, mis
on aga sundinud ära jätma mitmeid tööalaseid reise ja kokkusaamisi ja sunnib töörutiine oluliselt muutma. Uusi väljakutseid loob 1.
klassis käiva lapse koduõppega harjumine ja
ise samaaegselt kodust tööülesannetega
tegelemine, videokoosolekutel osalemine ja
kuskil seal vahel söögitegemine. Kuid
sellegipoolest usun ja loodan, et isoleeritusest on kasu nii meile kui meie lähedastele ja
aitab kiiremini jõuda eesmärgini, milleks on
tavaelu rütmi naasmine. Itaalia olukorda ju ei
tahaks keegi.
Olukord on ka mõtlema pannud meie pere
valmisolekule pidevalt poes käimata
hakkama saada ja kodusolevate varude
olemasolu. Loodan, et olukord naaseb
tavapärase elu juurde peagi tagasi.

SIRJE PÕLLU
Neeme rahvamaja kultuurijuht
See on selline kaksipidi olukord. Kultuurielu
on täielikult peatatud, samuti kontserdite
pidamine, uute ürituste ettevalmistamine,
erinevate kollektiivide töö seisab, huvikoolid
ja lasteringid ei saa tegutseda. See mõjutab
mõlemaid pooli, sest teatud osas ju kaugõppe
võimalus puudub ja ürituste ümbertõstmine
tulevikku on väga küsitava väärtusega, sest
kõik loodavad seda teha aasta teises pooles.
Kindlasti kannatab rahaline sissetulek.
Teisalt on hea, et ära jäävad varahommikused
koolisõidud Tallinnasse ja saan ka osa võtta

õppetööst kodus ning mis seal salata, ka uusi
teadmisi juurde. Aga seoses sellega ehk ka
vaatame kriitilise pilguga üle oma tarbimisharjumused ja õpime säästvamalt ellu
suhtuma. Loodame, et kõik peagi laabub ja
saab jätkata sealt, kus kõik pooleli jäi.

RANELE RAUDSOO
Kostivere kooli huvijuht
Meie elame koos pojaga Loo alevikus ja
eriolukord on meie igapäevaelu mõjutanud
üsna palju. Kõige suurem muutus on kindlasti
distantsõpe, mis võtab väga suure aja. Usun,
et peale eriolukorra lõppu on õpetaja amet
hoopis teise väärtusega, kui senini. Samas
oleme toimetamiseks koostanud selge
päevaplaani, kus kõik vajalikud tegevused on
välja toodud. Oleme saanud veeta rohkem
ühist aega, liikuda värskes õhus ja lugeda
raamatuid. Kodukontorist töötada ei ole väga
keeruline, kuna kõik on n-ö online ja igale
küsimusele saab väga kiirelt vastuse. Mulle
tundub, et ka töö tegemise juures seisneb
võti päevakavas. Tööd teen ikkagi siis, kui on
töö aeg ja päeva teise poole hoian siiski
endale.
Hea meel on selle üle, et on aega ja viitsimist
rohkem trenni teha.

KALEV ALGO

ALLAR-REINHOLD VEELMAA
Loo keskkooli matemaatikaõpetaja
Kodus ehk kõik endistviisi, aga töö iseloom
on oluliselt muutunud. Esmaspäeval tegin
esimesed videotunnid ja see leidis kajastamist ka Postimehes. Saame hakkama, tuleb
olla hoolas enda, oma lähedaste ja kaasinimeste suhtes. Ostuhullusega kaasa ei läinud.

PENSIONÄR JÄGALAST
Eks ta natuke ikka mõjutab, eriti ei taha ja ei
tohi ka kuhugi külla minna. Parem vist on, kui
igaüks püsib kodus. Toidukraami ja arstimitega probleeme ei ole, tütar toob vajalikud
asjad. Valitseva olukorra suhtes hirmu ei
tunne. Mõnikord mõtlen, et nii palju kurjust
on, et kas see olukord võib olla meie enda
karistuseks. Soovin, et kõik oleksid hoitud ja
kaitstud.

PENSIONÄR MANNIVAST
Minul on kõige kehvem see, et ei saa kusagil
käia ja päevakeskusesse ka ei saa. Toiduga
muret ei ole, saan naabritega poodi. Hirmu
seoses hetkel valitseva olukorraga samuti ei
ole. Hoian end sündmustega ikka kursis, igal
täistunnil kuulan uudiseid. Mõeldes tagasi
varasemale ajale, ei tule mulle meelde, et
sellist olukorda oleks varem olnud.

Jõelähtme vallavalitsuse IT-juht
Õnneks pole eriolukord mind eraeluliselt väga
palju mõjutanud, peale ära jäänud Saaremaa
sõidu. Lihtsalt vähem väljaskäimist ja vähem
sotsiaalset kontakti. Tööl olen pidanud nii
vallavalitsusele kui ka selle allasutustele
mõtlema kodustöötamise võimalusi. Tehnika
on olemas, peab seda lihtsalt rakendama.

PENSIONÄR PARASMÄELT
Natuke ikka on, sest ei liigu nii palju. Hetkel
olen kodune. Proovin võimalikult vähe
inimestega suhelda ja väljas käia. Poodi
külastan ainult hädapärast, kui väga vaja on.
Võimalusel lasen teistel pereliikmetel
vajalikud asjad tuua.
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Ülevaade eriolukorras riigis
rakendatud meetmetest
• 12. märts – Eesti Vabariigi haldusterritooriumil kuulutati välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja
laienemise suure tõenäosusega
ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra
seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning
anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata. Eriolukorra juhiks
määrati peaminister Jüri Ratas.
• 16. märts – suleti kõigi
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned
õppetööks. Haridusasutused
läksid üle distantsõppele. Distantsõppe perioodil on peatatud huviringid ja treeningud,
välja arvatud kui tegevust saab
jätkata kaugõppel. Peatati ka
noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus.
Lasteaedade ja lastehoiu
lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või
muu lasteasutuse pidaja.
• Alates 13. märtsist 2020.
a keelati kõik avalikud kogunemised. Kuni 1. maini on keelatud kõik avalikud kogunemised,
ka ööklubid. Publikule jäävad
suletuks teatrid, muuseumid ja
kinod ning ära jäävad spordi- ja
liikumisüritused. Etendused,
kontserdid ja konverentsid on
keelatud. Raamatukogud jäävad
avatuks vaid piiratud ulatuses,
üritusi seal korraldada ei tohi.
Piirangud puudutavad kõiki, ka
eraõiguslikke kultuuriasutusi ja
–korraldajaid. Marsruudil Tallinn-Stockholm-Tallinn kehtestatakse huvireiside raames reisijate liikumisvabaduse piirang.
• 15. märts – vabariigi valitsus võttis vastu määruse nr
15, millega taaskehtestati ajutiselt sisepiiril Eesti Vabariiki sisenemisel piirikontroll isikutele ja transpordivahenditele ning
riigipiiri valvamine alates 17.
märtsist 2020. a, et tagada avalik kord ja rahvatervise kaitse.
• 16. märts – jõustus peaministri korraldus nr 30, millega kehtestati Saaremaa valla,
Hiiumaa valla, Vormsi valla,
Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangud. Keelatakse neil territooriumidel viibivate isikute väljumine sealt ja sinna sisenemine.
• 17. märts – Valitsuse korraldusest lähtudes peatas välisministeerium koroonaviiruse
leviku tõttu ajutiselt Schengeni
viisa ning Eesti pikaajalise viisa
taotluste vastuvõtmise nii Eesti esindustes kui ka viisakeskustes. Erandkorras võib viisat
taotleda humanitaarkaalutlustel (lähisugulase haigus, matus),

kauba või tooraine transpordiks, tervishoiu- või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalike teenuste osutamiseks,
ning need, kelle vanem, laps või
abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust
omav isik.
• 17. märts – jõustus peaministri korraldus nr 32, millega kehtestati liikumisvabaduse
piirang 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul
keelatud lahkuda tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud elukohast või
püsivast viibimiskohast.
• 17. märts – jõustus vabariigi valitsuse korraldus nr 80,
millega laiendati üle Eesti öist
alkoholimüügi piirangut poodidelt kõigile toitlustusasutustele, piirang kehtib kuni eriolukorra lõpuni. Restoranides,
kõrtsides, baarides ja teistes
toitlustus- ning majutusasutustes tohib alkoholi müüa kella
10-22-ni. Alkoholi jaemüügi
piirang on vajalik selleks, et välistada alkoholiga liialdamise
juhtusid.
• 17. märts – KOV-id peavad vajadusel tagama 24/7 oma
haldusterritooriumil lasteaia ja
-hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt
politsei, pääste, meditsiini jms)
ja riigi kestlikuks toimimiseks
hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (nt kommunaal- ja sotsiaalteenused,
toiduainete tööstus, toidupood,
transport jms).
• 19. märts – Soome valitsuse otsuse kohaselt sulges
Soome oma piirid 19. märtsi
keskööl. See otsus tähendab, et
sellest hetkest alates ei ole pendelränne Eesti ja Soome vahel
senisel kujul enam võimalik.
• 20. märts – Valitsus kiitis
heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi. Tööandjad saavad
Eesti töötukassast taotleda töötasu hüvitist kahe kuu osas enda valitud perioodil 1. märtsist
kuni 31. maini ning väljamaksed toimuvad kuni 30. juunini
2020. Hüvitist makstakse töötajale, kelle töömahtu või töötasu on vähendatud vähemalt
30 protsenti. Hüvitist makstakse üldjuhul 70 protsenti töötaja
keskmisest brutopalgast, kuid
mitte rohkem kui 1000 eurot
ühe kuu kohta. Hüvitise saamise kord näeb ette, et tööandja
peab samal perioodil maksma
töötajale brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Hüvitist saab
taotleda tööandja, kelle majandustegevus on koroonaviiruse
mõjul tugevalt häiritud, käive ja
tulud järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu
maksmine raskendatud. Täpsem info www.tootukassa.ee/
content/tootasu-huvitis. •
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Seekordne ajalooline lehelugu ilmus ajalehes Kaja (nr 198, 25. august 1928) ning kirjutab vana aja esemetest Tallinna ümbruses.
Loo otsis ja kohendas Tiia Välk.

„Iru ämm” – 200-aastased perekonnad
Vana aja esemed Tallinna ümbruses. • Keiser Peeter Suure lahinguplats jm.

Tallinna ümbruses, peamiselt Nehatu vallas, kuuluwad igiwanade mälestiste ja ehituste hulka järgmised muinasaegsed esemed: Maalinn. Lahinguplats. Kiriku ase ja wana kalmistu. Saha kabel. Jru ämm. Keiser Peeter Suure jahiloss. Katkust puutumata jäänud pere. Vanad perekonnad. Suurkiwi ja Kiwikangurite perekond.

M

aatükk, kus praegu põõsastki ei
kaswa, aga saja
aasta eest metsa all asus, „kus
hundid sees elutsesid”.
Kui Narwa maanteed Tallinnast wälja sõita ja kümnenda
kilomeetriposti juures peatuda,
siis puutub paremat kätt Pirita
jõe käänu tagant kõrge mäenõlwak silma, mille keskkohal
on kõrgem kühm. Selles jõega
sissepiiratud poolsaarel, mille
põhjapoolsemas osas on mäenõlwak ja lõunapoolses madalamas osas wiljapõld, on asunud kunagi wana eestlaste maalinn.
Koht on selleks nagu loodud, sest wälise waenlase wastu andis ümberringi woolaw jõgi kaitset. Kuidas seda maalinna kunagi on nimetatud ja kui
palju aastaid tema olemasolust
möödunud, ei ole kindlasti teada. Kuulu järele olla meie maa
muinsusaja uurija Spredelsen
seda maalinna põhjalikumalt
uurinud ja oma uurimise üle ka
kirjutuse teinud.
See maalinn asub põllutööministeeriumile alluwal „Uustalu” krundil. Et selle poolsaare
teiselpool kaldal, kus Tallinna
linna „Iru wanadekodu” asub,
olla linna hoolekande osakonnal kawatsus „Uustalu” maaala
enese kätte rendile wõtta ja kui
see sünnib, siis muutub wana
maalinn linna hoolealustele
warjupaigaks.
Piritalt paar kilomeetrit eemal, Randwere-Mähe külade

Kui praegune kiwisild Irusse
ehitati, siis
häwitatud
ka „Iru
ämm”.

wahelisel teel, seal kus Mähe ja
Kaarli talude maaalad, olla
rahwa kõneluste järele lahinguid peetud kui Pirita klooster
wallutati ja põletati. Et neil kõnelemisil põhi all, sellest annawad tunnistust sealt leitud
wanaaegiste sõjariistade osad ja
rahad.
Kroodi küla all, Narwa
maanteest mitte wäga kaugel,
nii poolteist kilomeetrit ümber
Kallawere suunas, on Peetri talu heinamaal kõrgem ja lagedam plats, kus wanarahwa kõneluste järgi kirik seisnud ühes
kalmistuga.
Maardust Lagedile wiiwa
tee ääres Saha suurkülas asub
Saha kabel, millest meil „Kajas”
ennem kirjeldus ilmus ja missugused waremed tänawu said
uue katusega kaetud. Selleks
andis haridusministeeriumi
muinsuse osakond 699 krooni.
Kõne all olew kabel oli weel
seesmiselt korras kuni sõja
päewini, siis aga wene soldatid
kabeli põranda lahti kangutasid, altari ja kantsli häwitasid
ning hoone sisemuse rüvetasid.
Kabeli ümbruses asub kalmistu, kuhu praegu weel maetakse.
Iga aasta kord peab seal Jõelähtme koguduse õpetaja jumalateenistust.
Siinsed kirikusõbrad näeksid heameelega, et nad wana
kabeli wõiksid korda seada, et
see oleks jälle jumalakoda.
Kui Irus Pirita jõel asuwast
sillast üle sõita ja Tallinna poolt
tulles Iru mäest alla jõudes üle
jõe minna, siis tuleb Iru ämmamägi. Selle mäe all, sealt kust
tee Randwere peale pöörab, seisis kunagi „Iru ämm”, mille ees
esimest korda möödamineja pidi kummardama ja mütsi peast
wõtma.
Umbes neljakümne wiie
aasta eest, kui praegune kiwisild Irusse Pirita jõele ehitati,
siis häwitatud ka „Iru ämm” ja
tema purustatud kogust saadud
kiwid tarwitatud silla ehitusma-

terjaliks. „Iru ämmast” on praegu järel ainult maatasane raudkiwi.
Sel ajal kui Wene riigi
suurwalitseja Peeter Suur Tallinna Kadrioru pargi lossiga
asutas, siis olnud wanemate inimeste kõneluste järele Maardu
mõisas tema jahiloss, kuhu keiser ka pargi asutanud ja tulevase pargi asukohale, soldatid ridastikku seisma seadnud, nii et
iga soldati seisukohale puu istutatud. Ja nii kaswawad praegu seal ridastikku vanad tammed ja pärnad.
Kas keiserlik jahiloss just
praeguse mõisa härrastemaja
kohal asus, kus praegu valla
kool, ei ole teada.
Kui umbes 200 aasta eest
katk inimesed meie maal maha
tappis ja ainult üksikud inimesed ja perekonnad temast järele jäid, siis olnud Kose lähedal
Pirita jõe kaldal asum Lükkati
pere see, kuhu katk ei ole puutunud ja sealsed elanikud on ellu jäänud. Selles talus, mis Tallinna linna omandus, on püsinud üle 200 aastat. Praegu püsib seal lesk perenaine sellest
perekonnast nüüdse nimega
Bernadt.
Peale selle perekonna on
siin wanem perekond Limbach,
kelle kasutada on Nehatu vallas
Uustalu koht olnud, mille
maaalal asub wana maalinn
Irus. On teateid, et Limbachide
suguwõsa on ligi 200 aastat
„Uustalul” asunud. Kui Iru talud Wene walitsuse ajal Peeter
Suure merekindluse rajooni
wõõrandati, siis oli Uustalu ka
selle saatuse osaline ja Limbachid olid sunnitud Uustalult lahkuma ja talu hooned lammutati. Eesti walitsuse algupäewist
saadik on aga Uustalu jälle Limbachide käes. Nüüd aga rendi
alusel.
Maa-ala, kus enne Uustalu
hooned asusid, on põllutööministeeriumi poolt Kaitseliidule
kasutada antud ja seal asub ko-

Wene
soldatid
põranda
lahti kangutasid, altari
ja kantsli
häwitasid.

haliku Kaitseliidu spordiosakonna harjutusplats. Sellele
platsile kawatsewad Nehatu
seltsid ja ühingud ühist rahwamaja püstitada.
Koha ilu rikuwad praegu
lammutatud Uustalu ehituste
jäänused ja ootawad korraldawat kätt.
Maa-Kallaweres Sarapikul
on kunagi asunud Prommide
perekond, missugust perekonda ka üheks wanemaks perekonnaks tuleb pidada, mille olemasolu üle 200 aastat on. Sarapikul on kunagi ka kooli peetud
ja siis on seal üks Promm koolmeistriks olnud. Esialgu kui
Promme weel wähe oli, on nad
ühist perekonna nime kannud,
aga kui neid palju sai, siis muutusid hiljem mõned neist Prommikuteks ja Prommeriteks.
Käesolewa aasta jaanuarikuul warises Prommide perekonnast üks tähtsam liige, Mart
Jüri poeg Promm, maanalasse,
kellel wallas hariduse alal ja
omawalitsuses suured teened
olid. Mees oli siinsete seltside
asutaja, laulukoori juht, walla
wahimees, wallawolikogu liige,
wallawanem ja walla rewisioni
komisjoni liige. 1905. aastal saadeti ta Eestimaa kuberneri
poolt Siberisse Tombskisse asumisele ja kui sealt kodumaale
tuli, oli sunnitud kodumaalt jälle lahkuma, kus siis pagulasena
Soomes elutses.
Randwere lahes Muuga küla all Allika talu krundil asub
suur raudkiwi, mis kiwide rän-

Tallinna õhuvaade Vana-Narva mnt-st lõunasse Pirita jõe käänakutele ja
nüüdsele Hooldekodu tee piirkonnale. Foto 1920ndatest.
Foto Eesti Arhitektuurimuuseum

Iru sild Pirita jõel ja Iru küla Jõelähtmes, ajavahemikus 1896–1902.
Foto Heinrich Tiidermann, Eesti ajaloo muuseum

damise ajajärgul kunagi siia on
peatama jäänud ja asjatundjate
seletuse järele kõige suurem
kiwimürakas Põhja Eestis olla.
Turistid käiwad sagedasti seda
kivi külastamas. Muuga küla
elanikud on Kiwikangurite perekond ja kõik üksteisega sugulased. Seda perekonda tuleb ka
siinsete wanemate perekondade hulka arwata. Et Muuga küla ümbruskonnas palju raudkiwe lademetes, siis arwatawasti selle küla elanikud kivilademele järele Kiwikangurite nime
on kord omadanutki?
Seal kus praegu Nehatu
mõisa karjamaa ja Iru ja Kärmu
külade karjamaad, on lage maaala mitme ruutwersta suuruses

ja sellel ei kaswa puid ega põõsaid. Olla siin kõneluste järgi,
mis wanematelt inimestelt
kuuldud, kunagi mets asunud,
kus isegi tammed kaswanud.
Kunagi kuival ajal pääsenud selles metsas tuli lahti ja see hävitannd kogu metsa. Põlenud
metsa asemele uut metsa enam
ei olla kaswattud.
Umbes saja aasta eest elutsenud seal metsas hundid ja
kord kui Nehatu mõisas keegi
naine leibu ahju asetanud ja selle toimingu ajaks 4 aastase tütre maja esikusse jätnud, siis
hunt tulnud, lapse suhu nabinud ja sellega metsa jooksnud.
Praegu asub endise metsa
kohal Nehatu lennujaam. •

Jõelähtme prügila peab lõhnahäiringut vähendama
KESKKONNAMINISTEERIUM

T

allinna Jäätmete
Taaskasutuskeskuse
Jõelähtme prügilas
läbiviidud mõõtmised näitasid,
et prügilast lähtuva lõhnahäiringu tase on lubatust kõrgem
ja ettevõte peab seda vähendama.
Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse (EKUK) läbiviidud uuringuga tehti kindlaks, et prügila mõjupiirkonda jäävates Ülgase ja Kostiranna külades ületab lõhnaaine häiringutase lubatud normi ehk esineb rohkem kui 15 protsendil päeva-

dest aastas. Teistes prügila lähiümbruse külades jäi lõhnaaine
ajaline esinemistase alla 15
protsendi.
Ka väävliühendite, sealhulgas merkaptaanide sisaldused
jäid allapoole määramispiiri
ning samuti ei ületanud teiste
saasteainete mõõtetulemused
välisõhu kvaliteedi piirväärtuseid.
„Kui lõhnaaine mõõtmise
tulemused näitavad 15 protsendi lõhnatundide ületamist, on
ettevõte kohustatud koostama
lõhnaaine vähendamise tegevuskava. Vajaliku ettekirjutuse
tegemiseks on Keskkonnains-

pektsioon alustanud haldusmenetlust. Prügila peab leidma lahendused lõhnaaine vähendamiseks ning esitama tegevuskava Keskkonnaametile, kes hindab kavandatavate meetmete
tõhusust,” ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja Allar Leppind.
Keskkonnaameti kompleksloaspetsialist Riina Vahti sõnul
on EKUK võimalikud lõhnakolded läbi viidud mõõtmistega
selgelt kaardistanud. Järgmise
sammuna saab hakata Tallinna
prügila koostöös Keskkonnaametiga välja töötama ja täide

viima tegevusplaani lõhnakollete likvideerimiseks. „Eesmärk
on viia lõhnahäiring piirkonnas
minimaalseks. Siiski tuleb aru
saada, et tegemist on prügilaga,
kuhu ladestatakse suures osas
inimeste majapidamistest pärinevat sorteerimata jäätmeid,”
möönis Vaht.
Ta lisas, et ka inimesed ise
saavad jäätmete sorteerimisega
aidata lõhnateket vähendada
ning soodustada jäätmete ringlussevõttu.
Kaebusi prügilast leviva
lõhnahäiringu kohta on laekunud pikemat aega. Kaebuste
hulk suurenes 2018. aastal. •

Jõelähtme prügila.

Foto Signe Valdmann
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Kostiveres ja Lool on sagenenud
keldrivargused
KERSTI KALD
piirkonnapolitseinik

A

lates 8. detsembrist
2019 kuni 19. veebruarini 2020 on Jõelähtme vallas toime pandud
hulgaliselt vargusi keldritest,
mis pandi toime keldritesse ja
keldriboksidesse sissetungimise teel. Selliste juhtumite puhul
alustati kriminaalmenetlused
karistusseadustiku § 199 lg 2 p
8 tunnustel.

Loo alevikus langesid sissemurdmise ohvriks Saha tee 1,
Saha tee 3, kahel korral Toome
tee 6 ja Kuusiku tee 5 kortermajad. Kostivere alevikus Liukivi
tn 1 ja Maardu külas Mõisa tee
12 kortermaja.
Vargad võtsid saagiks erinevaid esemeid ja tööriistu: elektritrell, akutrellid koos lisadega,
lööktrellid, prožektor koos lisadega, kuumaõhupuhur, erinevad väiksemad tööriistad, hekikäärid, veekraan, jalgrattad,

jalgrattatuled, tööriided, töökindad, sülearvuti koos laadijaga ning isegi alkoholi.
Oli ka mitu juhtumit, kus
keldriboksi oli sisse murtud,
kuid kuna kahju oli minimaalne ja piirnes tihtipeale vaid luku lõhkumisega, siis omanik
avaldust teha ei soovinud. Siinkohal paneb politsei inimestele
südamele, et isegi sissemurdmise katse puhul tuleks juhtunu
fikseerida kasvõi telefonikõnega hädaabinumbrile 112, sest

kui infot ei laeku, loob see kahjuks kujutluse, et piirkonnas on
kõik korras.
Harjumaal ei olnud Jõelähtme valla asulad ainukesed, kust
keldrivargustelaine üle käis
ning sarnased juhtumid leidsid
aset ka Rae, Kiili ja Saku vallas.
Vargusjuhtumite eest saame
end kaitsta eelkõige ise, hoides
oma vara turvaliselt, lukustades
uksi ning olles tähelepanelikud
võõraste isikute ja sõidukite
osas oma elukohas. •
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Kevadine konnaränne on
peagi saabumas!

H

ead vallaelanikud,
jälle on saabumas
kevadine konnaränne. Et konnad saaksid ohutult üle sõiduteede liikuda, on
meil võimalik konni hukkumisest päästa, aidates neid ohutult
üle tee.
Ränne algab tavaliselt aprillis, kuid täpne aeg sõltub ilmast.
Kui õhutemperatuur on ööpäevaringselt plussis ja ilm vihmane, hakkavad konnad liikuma
alates päikeseloojangust umbes
2–4 tunni jooksul. Anna teada,
kas Sinu kodu lähedal toimub
konnade rännet või oled märganud konnade liikumist teistel
Jõelähtme valla teedel.
Konnatalgutest saab ka ise
osa võtta või konnatalguid oma
kodukohas korraldada. Jõelähtme vallas on ära märgitud järgmised konnade rändeteed: Saha tee, Saha küla, Kostivere,
Postijaama tee, Jägala-Joa, Jäga-

la, Vibeliku ning Kostivere tee
ja Linnu tee ristmik. Samuti on
üks konnaderikas ala enne Aruküla, kui sõita Kostivere poolt
(see ala jääb vist teise valla piiridesse, kuid äkki elab selles
piirkonnas mõni inimene, kes
oleks nõus aitama konnakesi).
Alati võib ka ise aidata konni üle tee, kui märkate neid autosõidul. Sellisel juhul tuleks
abistatud konnade arv kirja
panna ja see ära saata (muidugi
oleks vajalik kirja panna ka
konna liik. Kuidas liiki määrata, selleks tuleks ühendust võtta all toodud kontaktil).
Ka Lagedi mõisa juures saab
igal kevadel hukka palju konni,
vaja oleks ka sinna abikäsi – kui
tahad liituda talguliste meeskonnaga, või ise talgulisi juhtida, võta ühendust: lily.kivila@
mail.ee või telefonil 527 5189,
vaata ka www.elfond.ee/konnadteel. •

Politsei uurib koerte surma

P

olitsei alustas menetlust selgitamaks Harjumaal koerte surma
asjaolusid. Korrakaitsjad said
esmaspäeval teate, et Jõelähtme
vallas Jägala külas leiti kaks surnud koera. Põhja prefektuuri
teatel käivitas politsei kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma kohtlemist.

Jõelähtme
Vallavalitsus
teatab:

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Liivamäe küla Linnuka tee 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 13–27.04.2020 Jõelähtme vallamajas.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Linnuka tee 4 ja 6
üheks 8272 m2 suuruseks tootmis- ja ärimaa krundiks. Kavandatud krundile on lubatud rajada üks kuni kolmekorruseline kuni 13 m kõrgune tootmis- ja ärihoone ehitisealuse pinnaga kokku 3600 m2. Tootmistegevuseks on kavandatud metalldetailide
tootmine. Vastuvõetav detailplaneering ei sisalda ettepanekut
kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuala lähiümbruses on Järve tee ja Saha tee vahelisel alal juba väljakujunenud
tootmis- ja ärihoonete ala. Vastuvõetava detailplaneeringuga ei
kavandata uut tootmis- ja äriüksust, vaid varemalt kahele eraldi
krundile kavandatud kahe tootmis- ja ärihoone asemel ühe. Planeeritu sulandub olemasolevasse ja varem planeeritud tootmispiirkonda.
Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi
ning hoonete mahtusid ja kõrguseid. Ühtlasi on kavandatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundil tagatud üldplaneeringukohane haljasmaa osakaal minimaalselt 20% tootmismaa krundi
pindalast ning tootmismaa krundi suurim ehitistealune pind on
väiksem kui 70% krundi pindalast.
Materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ning kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald). Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama
tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) kohapeal materjalidega
tutvumiseks võtke eelnevalt ühendust telefonil 605 4851.
Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused
25.02.2020 algusega kell 15.00 toimus Jõelähtme vallamajas

Loo alevik Mäeotsa tee 4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal
saatis e-kirjaga omapoolseid ettepanekuid ja arvamusi naaberkinnistu Mäeotsa tee 2 omanik. Enne avalikku arutelu saatis
vallavalitsus kirjale ka vastused. Mäeotsa tee 2 maaüksuse
omaniku poolsed ettepanekud ja märkused on osaliselt kordunud ka varem saadetud kirjades ja nendele on Jõelähtme Vallavalitsus ka kirjalikult vastanud. Avalikul arutelul soovis arvamusi
esitanud naaberkinnistu omanik veelkord täpsustada vallale
kuuluva Mäeotsa tee rekonstrueerimise tingimusi, mis on lepinguga pandud huvitatud isiku kohustuseks. Ülejäänud küsimused ja ettepanekud olid seotud Mäeotsa tee 4 detailplaneeringuga kavandatud hoonestuse, juurdepääsutee ja teemaa alasse
tehnovõrkude kavandamisega. Arutelu käigus kaaluti kavandatud tuletõrjevee mahutitele uue asukoha leidmist ja keskpinge
kaablite liitumispunkti nihutamist kahe maaüksuse piirile. Mäeotsa tee 2 kinnistu omanik esitas planeeringust huvitatud isikule tingimuse, et kavandatava sisetee ja üksikelamu krundi ning
temale kuuluva kinnistu idapiirile tuleb rajada hekk ja piirdeaed.
Samuti sooviks Mäeotsa tee 2 kinnistu omanik detailplaneeringu koostamise ja menetluse käigus teha servituudi seadmise ettepaneku oma kinnistule juurdepääsuks planeeritavalt siseteelt.
Kuna esitatud tingimuste osas huvitatud isik ja puudutatud isik
kokkulepet ei saavutanud, esitatakse detailplaneering järelevalve menetlusse riigihalduse ministrile.
Kehtestatud detailplaneering
Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 20.02.2020 korraldusega nr 155 Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Kostivere alevik Jõelähtme tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse
23.08.2018 korraldusega nr 688 „Kostivere alevik Jõelähtme
tee 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine”. Käesoleva detailplaneeringuga Jõelähtme tee 6 (katastritunnus: 24504:008:0373),
Jõelähtme tee 6a (katastritunnus: 24504:008:0364), Jõelähtme tee 8 (katastritunnus: 24504:008:1034), Jõelähtme tee 8a
(katastritunnus: 24501:001:0457) ja Jõelähtme tee 10 (katastritunnus: 24504:008:0804) maaüksuste piire ja sihtotstarvet ei
muudeta. Planeeringualas olevatel kruntidel Jõelähtme tee 6a ja

8. märtsil 2020 leiti Jägala
metsast kaks tapetud koera. Tegemist oli beeži värvi ja musta-valgekirju laika tõugu koertega.
Kui kellelgi on asjasse puutuvat infot, mis võiks aidata teo
toimepanija tuvastada, palun
teavitada piirkonnapolitseinikku kersti.kald@politsei.ee või
5333 9076. •

Jõelähtme tee 6 olemasolevat ehitusõigust ei muudeta ehk
uusi hooneid ei kavandata. Jõelähtme tee 8 krundil olemasolevad hooned puuduvad ning ehitusõigust ei anta. Planeeringuga
on kruntidel Jõelähtme tee 8a ja Jõelähtme tee 10 ette nähtud
hoonestusalad olemasoleva tootmistegevuse laiendamiseks.
Hoonete korruselisuseks on kavandatud kolm korrust ning kõrguseks kuni 14 m planeeritavast maapinnast.
Detailplaneering järgib väljakujunenud hoonestuslaadi ning olemasolevate hoonete ja lähipiirkonna hoonestusmahtusid ja kõrgusi. Planeeringuga pakutud ehitusmahud peavad tagama
transpordi takistamata liikumise tootmismaa kruntidel ja normikohase sõiduautode parkimise oma krundil.
Kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme
Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr 40) kohaselt asub planeeritav maa-ala tiheasustusalas, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning koostatava Jõelähtme valla üldplaneeringu (vastu võetud Jõelähtme Vallavolikogu12.04.2018 otsusega nr 62) järgi jääb planeeritav maa-ala samuti äri- ja tootmismaa juhtotstarbega tiheasustusalasse.
Tootmistegevuse laiendamist ja arendamist planeeritavatel
maaüksutel toetab otseühenduse olemasolu Jõelähtme-Kostivere riigiteega (11109). Samuti on mõistlik eelistada olemasoleva
tootmise laiendamist ja arendamist piirkonnas, kus see on juba
välja kujunenud. Tootmise laiendamine antud piirkonnas loob
täiendavaid töökohti, mis on üks valla arengueesmärk. Ühtlasi
loob töökohtade tekkimine eelduse ka valla elanike arvu kasvuks.
Korraldusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
Projekteerimistingimuste avalikud väljapanekud
Liivamäe küla Ilunurme tee 2 ja Ilunurme tee 4 maaüksuste projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 30.03–
13.04.2020 Jõelähtme vallamajas ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Liivamäe küla Ilunurme tee 2 ja Ilunurme tee 4 maaüksuste
osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 15.08.2019 otsusega nr
250 kehtestatud Liivamäe küla Ilunurme maaüksuse ja lähiala
detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringu järgset krundijaotust.

REKLAAM
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TÜ KOSTERA
Kostivere kuivati pakub
hooajalist tööd.
Täpsem info telefonil
511 5886, Tiina Rämmeld
või
kostera.kostera@gmail.com.

#JÕM2020

Malevas
näeme!
RMK: liigu looduses
vastutustundlikult
Riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu tuleb
tähelepanelik olla ka looduses liikudes – väldi
rahvarohkeid matkaradu ja hoia distantsi teiste liikujatega.
„Riigimetsa matkarajad on viimastel päevadel
osutunud looduses liikujate seas väga populaarseks. Kahtlemata on looduses liikumine väga hea võimalus hoida värskes õhus tervist ja
tugevdada immuunsüsteemi. Küll aga tasub
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks meeles pidada, et radadel liikudes tuleb hoida distantsi
teiste inimestega ning järgida kohapealseid
suunaviitasid, et vähendada vastutulevate inimeste hulka,” lausus Marge Rammo, RMK külastuskorralduse osakonna juhataja.
RMK-l on üle Eesti looduses sadu külastusob-

Hei, Jõelähtme valla noor!
Kui Sa oled 13.–19.-aastane
ning soovid suvel väärt töökogemust saada ja palka
teenida, siis tule Jõelähtme
õpilasmalevasse.
Registreerimine Jõelähtme valla
koduleheküljel 4.–20. mai 2020.
Õpilasmalev toimub
11.–26.06.2020.
Kohtade arv piiratud!
Täpsem info Jõelähtme valla
koduleheküljel joelahtme.ee/
opilasmalev.
jekte, seega on riigimetsas ruumi kõigile, tuleb vaid külastatavust hajutada. Suurte rahvahulkade ühte piirkonda koondumise ja sellega
kaasneva nakkusohu vähendamiseks tuleb vältida ülipopulaarseid külastusobjekte nagu Viru raba ja Keila-Joa park ning avastada vähemtuntud radu.
Enimkülastatud matkaradade väisamist võiks
vähendada ka seetõttu, et see koormab konkreetse objektiga seotud keskkonda. Rahvarohkete radade kohta leiab infot Loodusega koos
kodulehelt.
Kui matkaraja juures asuvas parklas on üle
kümne auto, tasub sõita edasi ja leida „RMK
Loodusega koos” mobiilirakenduse või kodulehe abil järgmine, vähemkülastatud objekt.
Kindlasti tuleb jälgida, et looduses rännates ei
jäetaks endast maha taskurätikuid, joogitopse, toidunõusid jmt, mida loodusesse on kaasa võetud ning mis teisi inimesi ja keskkonda
võivad ohustada.
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Valla eakad sünnipäevalapsed
Märtsi Jõelähtme vallaleht trükiti
23. märtsil 2020, eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg 26.–27. märts 2020.
Aprilli vallaleht läheb trükki 27. aprillil 2020,
eeldatav postkastidesse jõudmise aeg
30. aprill–4. mai 2020. Kaastööde tähtaeg
15. aprill 2020.
Tegelikud postituskuupäevad võivad toimetusest mitteolevatel põhjustel muutuda.

112

Olulisemad juhtumid
ajavahemikul
14.02–14.03.2020

• Ajavahemikul 30.01–26.02 pandi Kostivere elaniku suhtes toime kelmus, kui talle pakuti müüa elukaaslase elatisvõlg, millega isik ka nõustus. Seaduse järgi ei ole selline tehing võimalik ning elatisvõla nõue avaldaja elukaaslase osas on jätkuvalt jõus. Alustati kriminaalmenetlust
KarS § 209 lg 1 tunnustel.
• 14.02 pandi toime kuritegu KarS § 345 lg 1 – võltsitud
dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine – tunnustel selle
kohta, et ühe ettevõtte esindaja esitas teisele võltsitud
maksekorralduse, eesmärgiga saada enda kasutusse
rendilepingu alusel tellitud tellingud.
• 18.02 juhtis Võerdla külas mees autot alkoholijoobes.
Alustati kriminaalmenetlust KarS § 424 lg 1 tunnustel.
• 19.02 avastati, et öö jooksul murti sisse Liukivi 1, Kostivere kortermaja teise ja kolmanda trepikoja peale kokku
üheksasse keldriboksi. Alustati kriminaalmenetlust KarS
§ 199 lg 2 p 8 tunnustel.
• 23.02 registreeriti ajavahemikul 29.01–30.01 Lool toimunud kütusevargus, mis pandi toime kahest ettevõttele
kuuluvast veokist. Alustati krim. menetlust KarS § 199 lg
1 tunnustel.
• 24.02 leidis Saare teel Uuskülas aset lähisuhtevägivalla
juhtum, kus elukaaslased tulid sõprade juurest ja jalutasid tänaval, kui meesterahvas muutus agressiivseks ja
ründas naist, põhjustades naisele füüsilist valu. Alustati
kriminaalmenetlust KarS § 121 lg 2 p 2 tunnustel.
• Ajavahemikul 28.02–4.03 registreeriti Uuskülas elava
meesterahva suhtes neli kriminaalasja KarS § 179 lg 11
tunnustel, mis seisneb lapsporno valmistamises ja selle
võimaldamises ja kaks krim. asja KarS § 178 lg 11 tunnustel, mis seisneb lapseealise seksuaalses ahvatlemises. Juhtumid leidsid aset ajavahemikus 27.09.2014–
6.02.2020.
• 4.03 registreeriti 15.11.2019 toime pandud arvutikelmuse kuritegu KarS § 213 lg 2 p 1, 4 tunnustel, mis seisneb
selles, et meesterahvas sisestas varalise kasu saamise
eesmärgil ebaseaduslikult andmed makseterminali, et
saada juurdepääs võõrale arvelduskontole ning omaniku
nõusolekuta käivitada andmete töötlusprotsess kontol
oleva varaga toimingute tegemiseks. Saanud ligipääsu ettevõtte nimele väljastatud Olerex'i kütusekaardiga seotud
arvelduskontole, sooritas ta makseid ettevõtte nimele väljastatud Olerex'i kütusekaardiga ja ostis korduvalt isikute
grupis kütust, tekitades ettevõttele kütusekaardi kasutamisega varalist kahju kokku summas 1105,69 eurot.
• Ajavahemikul 6.–12.03 pandi Kallavere külas toime kuritegu KarS § 203 lg 1 – asja rikkumine ja hävitamine –
tunnustel, kui ettevõtte angaari pargitud ettevõttele kuuluva sõiduauto mootori õlikorgi august pandi sisse liivasegust pinnasematerjali ning lisaks varastati sõiduki registreerimisnumber. Samuti oli pandud pinnasematerjali muruniidukisse. Kokku tekitati kahju 6390 euro väärtuses.
• Valla territooriumil alustati 80 väärteomenetlust.
• Liiklusseaduse rikkumisi menetleti 75. korral. Tabati üks
juhtimisõiguseta juht, üks lubatud alkoholi piirmäära ületanud sõidukijuht ja 66 kiiruseületajat. Alustati kolm väärteomenetlust mootorsõidukijuhi poolt varalise kahju tekitamise eest ning kaks juhti võeti vastutusele maastikusõiduki liiklemisnõuete rikkumise eest.
• Ühel korral pandi toime varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu, kui 23.02 Jõelähtme Olerex'i tanklast
varastati 78,22 liitrit diiselkütust.
• 4.03 tabati Tallinn-Narva mnt 24. km isik, kes oli eelnevalt tarvitanud narkootilist või psühhotroopset ainet ilma
arsti ettekirjutuseta. Mees võeti vastutusele narkootiliste
ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) § 151 lg 1 järgi.
• Lapse osaluseta lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeriti
Jõelähtme vallas infoteadetena (st pole alustatud süüteomenetlust) kahel korral.

96 8. märts

Loo alevik

JEVDOKIA NÄSSI
92 7. märts

Saviranna küla
Iru küla

VIRVE TAMM

Loo alevik

80 17. märts

Iru küla

TEET KUKK
Kostivere alevik

HÄRNI SIKKA

80 17. märts

Loo alevik

MAIE LÄÄNSALU

86 15. märts

Parasmäe küla

LILLE RÄHN

80 20. märts

Loo alevik

ARVO LÕHMUS

86 16. märts

Jägala küla

JOHANNES KÜTI

80 23. märts

Uusküla

ARVI SOOVIK

86 27. märts

Avaldus, CV ning haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 31.05.2020 e posti
aadressil pille.ellip@gmail.com.
Info telefonil 5390 0123.

80 17. märts

IIVI JUHANSON

89 15. märts
86 9. märts

Loo alevik

JAAN LUDOLF

HELMUTH HAAB

Lasteaed Neeme Mudila
(asukohaga Männimäe tee 10,
Neeme küla, Jõelähtme vald,
Harjumaa, 74226) kuulutab välja
konkursi lasteaiaõpetaja
(1.0 kohta) leidmiseks, tööle
asumisega 01.09.2020.

80 14. märts

Koogi küla

VILMA SAU

75 1. märts

Jägala-Joa küla

NIKOLAI BARONIN

85 17. märts

Rebala küla

75 6. märts

Uusküla

ALEKSANDRA PROMET

JURI MIHHALJOV

84 14. märts

75 11. märts

Loo alevik

SILVI KIVISAAR
84 17. märts

Jägala küla

AADE KÜTI

75 14. märts

Loo alevik

75 16. märts

SAIMA-HELENE SAKS

PAVEL KROON

83 23. märts

75 19. märts

Haljava küla

MAIE PÕLDMETS
Koogi küla
Iru küla

OLLI SAVIOTS

70 6. märts

Uusküla

70 12. märts

Loo alevik

TEET VESKUS
Koogi küla

VIRVE KIRIKAL

70 24. märts

Neeme küla

ENE KASSIHIN
Nehatu küla

AINO PAUKAS
81 13. märts

Kostivere alevik

ALEVTINA SADOVNIKOVA

82 20. märts

81 3. märts

Loo alevik

ALEKSANDER OLLO

HARALD TUPITS

82 22. märts

Loo alevik

ERIKA PUUSEPP

84 24. märts

82 8. märts

Jägala-Joa küla

NINA OMELCHENKO

70 28. märts

Neeme küla

OLIIVE TALBAK
Kostivere alevik

ALEKSANDRA MERIMAA

70 29. märts

Jõesuu küla

JELIZAVETA JAKOBSON

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

Jõelähtme valla uued kodanikud
9. veebruar Katiliina ja Mikk
Prantsen

18. veebruar Kristi Kuusik ja Viljar
Tollimägi

poeg Hugo

poeg Romek

18. veebruar Anni ja Rainer Roots

19. veebruar Inge ja Janar Tiitus

poeg Robin

tütar Karolina

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

Avaldame
sügavat
kaastunnet
KAISA PAHKMA
15.07.1945–21.02.2020

Avaldame kaastunnet
lastele ja lastelastele
ema, ämma ja vanaema

KAISA PAHKMA
kaotuse puhul.
KÜ Põik 1 elanikud
Kostiverest

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me
sinust hoiame.

KAISA PAHKMA
Head kolleegi
mälestades
Kostivere lasteaia pere
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK
• Katuseredelite müük. Tel 503 8628
• Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud sanglepp ehk must lepp kohaletoomisega. Miinimum kogus 15 tihumeetrit. Lisainfo telefoni teel! Tel
+372 5648 7816
• Müüa Harjumaal Lilli külas Anija
vallas elamumaa, neli krunti kokku
23 940 m2. Lisainfo tel 514 7886

• Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70
l kottidesse. Hind 5 eurot. Vedu tasuta.
Tel 5341 1252
• Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
• Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
• Müüa muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt. Tel 5395 3788
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345. E-post marek406@gmail.com
• Müüa segalehtpuu alates 44 eurot/
rm, valge lepp alates 44 eurot/rm,
sanglepp alates 48 eurot/rm, kask alates 58 eurot/rm, saar alates 58 eurot/
rm, metsakuiv alates 50 eurot/rm, +30
cm lisandub 3 eurot/rm. Kontakt tel
5697 5216

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
• Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi.
Ostan vene autode/mootorrataste osi.
Tel 510 2349
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
• Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika) 55678016.
• Sõidukite kokkuost! Autoromude
kokkuost! Ostame ära Teie kasutult
seisva autoromu! Äravedu puksiiriga, arvelt kustutamine! Tel
5552 2223

TEENUS
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.

• Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556.
www.korstnahooldus.ee
• Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-katuste-vaheseinte-saunade-terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude
paigaldus ja muud siseviimistlustööd.
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
• Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks tel
+372 5821 6554 või www.lõõr.ee
• Langetame, hooldame puid ja
freesime kände just Teie piirkonnas.
Leiame koos lahenduse! Meid saab
kätte www.puumehed.com, tel
5626 3857

• Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude langetamine ja puude
hoolduslõikus. Tel 5822 8154, www.
puulangetus.eu
• Ohtlike puude langetamine, hekkide
ja õunapuude lõikus. Tel 521 0334
• Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968
• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad
ja küttesüsteemid. Tel 5552 8487
• SMM Ehitus teostab järgmisi töid:
üldehitus, sisetööd, katusetööd,
plekksepateenus ja terrasside ehitus. Teostame lisaks septikute ja kanalisatsioonide paigaldust. Tel
5854 9195, smm.ehitus@gmail.com

• Vannitubade ja korterite remont
ning viimistlus. Küsige pakkumist tel
525 7443, e-post info@remontjaviimistlus.ee. Koduleht www.remontjaviimistlus.ee

• Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 eurot. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel
5656 2191
• Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476,
www.miltongrupp.ee

TÖÖ
• Pakun tööd puusepale, kes oskab käsitleda freespinki, komplekteerida uksi-aknaid. Töö asukoht Keila. CV või kirjeldus saata info@nordtimber.ee või lisainfo saamiseks helista 5664 2025

VAHETUS
• Lp. mesinikud! Luke vahavabrik
vahetab kärjepõhja 2,5 eurot/kg Tallinnas Marja 4D, laupäeval, 4. aprillil
kell 12.00–14.00. Tel 5687 9660
Luca, 5645 2997 Anu

Reklaamipinna
broneerimine ja teadete
edastamine
myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214,
5562 5500

