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Jõelähtme valla 2021.
aasta elutööpreemia
pälvis Hilda Männik
Hilda Männik on Lool elanud ja toimetanud juba pea 47 aastat. Ta on töötanud 18 aastat Loo
kultuurikeskuse perenaisena, olles kultuurikeskuse jaoks olemas sõna otseses mõttes 24/7.
SIGNE VALDMANN

I

lma Hilda osaluseta ei toimu Lool pea ühtki sündmust – ta on ette valmistanud ja aidanud ellu viia sadu
sündmusi ja tegevusi. Tema vabatahtlik panus on hoomamatu – tema jaoks ei jookse piiri
töö- ega isikliku aja vahel. Ta on
orienteeritud lahenduste leidmisele ning pakatab entusiasmist. Kolleegid on tema kohta
öelnud, et raske on leida kohusetundlikumat ja energilisemat
inimest kui Hilda ning et Hilda

jaoks puuduvad lahendamatud
olukorrad.
Aastaid Loo alevikuvanemana ja eestseisuse liikmena on
ta panustanud palju aega Loo
aleviku heaolusse ja arengusse.
26 aastat töötas Hilda Tallinna
näidislinnuvabrikus haljastajana ning missioonitundest on
sellega jätkanud tänaseni, kujundades Loo aleviku keskkonda.
Läbi aastate on Hilda kogunud ning säilitanud ajaloolist
materjali Loo aleviku kohta,
kuid ajalugu ei seisa niisama ai-

nult kastides ja kappides – Hilda on loonud neist näituseid,
mis on hariv pilguheit meie lähiajalukku.
Hilda on aidanud kujundada meie noorte arusaamist töökasvatusse 36-aastase tegevuse
jooksul õpilasmalevas. Olnud
nii tööandja kui ka rühmajuhi
ülesannetes. Lisaks tegevus Jõelähtme lastekaitse seltsis ja aktiivne kaasalöömine noortelaagrite korraldamisel.
Ta on kuulunud Jõelähtme
vallavolikogu hariduskomisjoni
ning olnud kaheksa aastat rahvakohtunik.
Aitäh Hilda, et oled 47 aasta jooksul meie kogukonna tegevustesse oma aega ja vaeva
panustanud! •
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Hilda Männik elutööpreemia üleandmisel.
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Lipu heiskamine päikesetõusul Kostivere alevikus.

Mälestushetk ja pärja asetamine Jõelähtme vabadussamba jalamile. Ühine sõdurisupi söömine.

24. veebruari sündmused Jõelähtme vallas

V

Neeme rahvamajas esines Trio Naturale ja kaetud oli ka pidulaud.

abariigi 104. aastapäeva puhul toimusid koduvallas mitmed sündmused, millest
olid oodatud kõik osa saama. Juba
päikesetõusul kell 7.32 Kostivere lipuväljakul heisati riigilipp ning lauldi hümni. Seejärel toimus mälestushetk ja pärja asetamine Jõelähtme
vabadussamba jalamile ning ühine
sõdurisupi söömine.
Jõelähtme ja Neeme rahvamajas
toimusid kontserdid ja külalistele oli
kaetud kohvilaud. Kostivere Kultuurimõisas leidis aset EV 104. aastapäeva ja Kostivere Kultuurimõisa 10.
tegevusaasta pidulik aktus. Kultuurimõisa 10. tegevusaasta puhul toimub terve aasta vältel hulk sündmuseid, millest kõik on oodatud osa
saama! •

Lk 3 Kostivere
Kultuurimõis
tähistab
10. aastapäeva
Lk 3 Aita taastada Jõelähtme
kiriku orel või
soeta oma vile
orelisse

Lk 5
Integreeritud
hoolekanne
kodu lähedal
Lk 6–7 Jõelähtme valla
2021. aasta
aasta tegude
nominendid ja
laureaadid

Kostivere Kultuurimõisas tähistati ka kultuurimõisa avamise 10.
aastapäeva. Lisaks pidulauale esines Ranele Trio.
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Volikogu veerg
VÄINO HAAB
volikogu esimees

V

abariigi aastapäeva hommikul tabas meid kõiki paras šokk ja saime aru, et
maailm ei ole enam endine. Lõplikult on läbi ilus
aeg, kus sõda oli midagi,
mis kuulub ajalukku või
kaugetele maadele. Tagasi
on ajaloo kõige süngemad
hoovused. Tundub, et oleme alles väga pika ja raske tee alguses.
Venemaa rünnak ei lasknud tunda Eesti riigi sünnipäeva täit
peomeeleolu, aga võimaldas erakordse selgusega aru saada, kui
väärtuslikul ja õnnelikul ajal me oleme siiani elanud. Volikogu
otsused tunduvad kuidagi teisejärgulised selle muutuva maailma taustal. Siiski tuleb meil oma eluga edasi minna ja kindlasti
on Jõelähtme vald valmis andma võimaluste piires abi ja toetust, kui seda peaks tarvis minema.
Nüüd siis 17.02 volikogu istungi juurde. Esimese päevakorrapunktina kinnitati Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused. Määruse eelnõu eesmärk on kehtestada Jõelähtme valla üldhariduskoolide (Loo keskkool, Kostivere kool ning
Neeme kool), koolieelsete lasteasutuste (Loo lasteaed Pääsupesa, Kostivere lasteaed, lasteaed Neeme Mudila), huvikooli (Jõelähtme muusika- ja kunstikool) direktori, õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste haridustöötajate töötasustamise alused ja töötasu alammäärad kuus. Pärast pikka arutelu sai haridustöötajate töötasustamise alused volikogu poolt kinnitatud
12 poolthäälega, kolm volikogu liiget olid eelnõu vastu. Volikogu kinnitas pärast teist lugemist Jõelähtme valla 2022. aasta eelarve, eelarvest andsin ülevaate jaanuarikuu volikogu veerus.
Revisjonikomisjoni 2022. aasta esimese poolaasta tööplaan
sai volikogu heakskiidu, valla allasutuste juhid, abivallavanemad
ja osakonna juhid annavad ülevaate oma valdkonna vastutusalast kokkulepitud tähtaegadel.
Olulise päevakorrapunktina märgin ära, et volikogu esitas
oma seisukohad seonduvalt keskkonnaameti koostatud ja edastatud Jägala jõel Linnamäe paisul jõe paisutamise ja hüdroenergiast elektritootmise tagantjärele Natura hindamise aruande ja
Natura erandi hindamise aruande projektidega.
Detailsem info: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid.
Kokkuvõtvalt: Paisjärv ilmestab Linnamäe vanemaid asustusjärke, mil ala oli kasutusel asulakoha ja kolmest küljest veekogude poolt ümbritsetud linnusena ja loob sellele sobiva ning
toetava konteksti koos hüdroelektrijaamaga. Paisjärv toetab positiivselt Jägala linnamäel ja selle ümber paiknevaid arheoloogiamälestisi ja olemasoleva olukorra lõhkumine ning paisjärve
likvideerimine läheks vastuollu muinsuskaitseseaduses välja toodud eesmärkidega teadvustada ja säilitada tervikväärtusi. Paisjärve ümber on kinnistud, kus paikneb väärtuslik arheoloogiapärand, mistõttu on otstarbekas kehtestada kõikide lähestikku
paiknevate mälestiste ja neid ümbritseva ning teadaoleva arheoloogilise kultuurkihti säilimise tagamise eesmärgil ühine kaitsevöönd.
Võttes arvesse, et Linnamäe HEJ paisu puhul on tegemist
Eesti ühe kauneima tööstusrajatisega, mis on jätkuvalt sihipärases kasutuses, oleks Jõelähtme valla arvates lubamatu selle
mälestise kahjustamine või hävitamine.
Kokkuvõtvalt on Linnamäe paisjärve säilimise vastu suur
kogukondlik huvi, mida keskkonnaamet ei ole arvestanud. Kõiki neid tegureid arvesse võttes ja tekkinud julgeolekuolukorda
arvestades on väga lühinägelik sulgeda Linnamäe HEJ kui toimiv ja tänasel päeval reaalselt elektrit tootev elektrijaam, kui
elektrienergia defitsiit sellest tulenevalt suureneb veelgi. Seega
on keskkonnaamet sisuliselt jätnud analüüsimata energiajulgeolekuga seonduva. Üle maa hajutatult paiknevad väikse võimsusega elektrijaamad tagavad selle, et toimivat elektrisüsteemi
on kõige keerulisem nii-öelda rivist välja lüüa. Seevastu olukorras, kus elektri tootmine tugineb mõnele suurele elektrijaamale, on toimiva elektrisüsteemi hävitamine tunduvalt lihtsam. •

Teave
Alates käesoleva aasta 21. veebruarist on Jõelähtme
vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul, kelle
tööülesannete hulka kuulub ka vallalehe toimetamine.
Senine Jõelähtme valla kommunikatsioonispetsialist Signe
Valdmann suundub uutele väljakutsetele. Soovime Signele
palju edu ja kordaminekuid!
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Tartu rahulepingu aastapäev
FOTO: SIGNE VALDMANN

2. veebruaril möödus
102 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest
Eesti ja Nõukogude
Venemaa vahel.

K

ell 10.30 toimus Jõelähtme Vabadussamba
juures pidulik mälestustseremoonia, kus osalesid ka
Jõelähtme valla kolme kooli
õpilased. Kaks Loo kooli
9. klassi õpilast pidasid kõne,
Kostivere kooli 3. klassi tüdrukud esitasid regilaulu ning
9. klassi õpilased asetasid
Vabadussamba jalamile pärja.
Neeme kooli 5. klassi õpilased
astusid üles samuti regilauluga.
Kooliõpilaste osalemine
ning etteasted Tartu rahulepingu mälestuspäeval on saanud
juba traditsiooniks. On oluline,

Jõelähtme vallavolikogu istungil võeti
vastu otsus astuda
Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL-i)
liikmeks.

Vabadussamba jalamile asetati lillepärjad.

et mäletame toimunut ja kordame uute põlvkondade jaoks üle
Tartu rahu tähtsuse.
Auvalves seisid noorkotkad
Karut Luur ja Tommi Laanejõe.
Vabadussamba jalamile asetasid pärja volikogu esimees
Väino Haab ja abivallavanem
Priit Põldma. Kõne pidas Jõe-

lähtme koguduse õpetaja Margus Kirja.
1920. aastal Tartus sõlmitud
rahvusvahelise lepinguga tunnustas Venemaa Eesti iseseisvust igavesest ajast igavesti de
jure, loobudes „igaveseks ajaks
kõigist suveräänõigustest, mis
olid Venemaal Eesti rahva ja
maa kohta“. •

Elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete
hüvitamine kuni keskmise
sissetulekuga peredele
Olenemata vahepeal
kehtestatud uutest
meetmetest (elektri ja
gaasi hinnapiir) saab
jaanuari kuni märtsi
energiaarvete hüvitamist taotleda samamoodi kui seni. Arved,
mille alusel taotletakse, on küll elektri ja
gaasi puhul mõnevõrra väiksemad, kuna
sealt on uue meetme
jagu automaatselt maha arvatud, ent siiski
võib ülejäänud koguselt hüvitisena tagasi
saada arvestatava kuluosa.
KRISTIINA VÄLBA
Jõelähtme valla sotsiaalnõunik

E

nergiahinna hüvitis on
mõeldud eraisikutele
leevendamaks energiahindade kasvust tingitud mõju. Tegemist on riikliku meetmega ning toetuse maksmise
piiriks on terves Eestis 1126 eurot pere esimese liikme kohta
ning iga järgmise 14-aastase ja
vanema leibkonnaliikme kohta
on sissetuleku piirsumma koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14-aastasel koefitsiendiga 0,3
(337,80 eurot).
Jõelähtme vallavalitsus on
15. veebruari seisuga võtnud
vastu 497 energiahüvitise taotlust, millest 423 on esitatud iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
Veebruarikuus on juba ka hulk
korduvtaotlejaid, kes esimese
toetuse septembri- kuni detsembrikuu eest on juba kätte
saanud ning on esitanud uue
taotluse jaanuarikuu arvete
osas. Taotluste läbivaatamisel
on tekkinud sotsiaaltöötajatel
mõned kindlad tähelepanekud,

Jõelähtme
vald astus
Eesti linnade
ja valdade
liidu liikmeks

mida taotluse esitaja peaks
kindlasti järgima:
• taotluse saad esitada sellele
omavalitsusele, kus oled
registreeritud – isegi kui
elad Jõelähtme vallas, aga
rahvastikuregistrijärgne elukoht on mujal (nt Tallinnas),
siis pead taotluse esitama
rahvastikuregistrijärgsele
KOVile;
• taotluses märgi kõik oma
leibkonna liikmed, kes antud
eluruumis elavad – ka lapsed;
• märgi netosissetulekud kõigi pereliikmete kohta, kellel
need sissetulekud (palk, töötutoetus, peretoetus jms) on;
• arvesta, et sissetulekuna läheb arvesse ka pensionisambast välja võetud raha või
aasta lõpus saadud preemia;
• taotlusele lisa arved teenusepakkujalt – kas elektriarved
või kommunaalkulude arved;
• kui elad üürikorteris, siis lisa taotlusele ka üürileping.
Tagasiulatuvalt hüvitatakse
perioodi september 2021 kuni
märts 2022 ja seda 80% ulatuses arvetel esitatud energia koguhinnast, mis ületab elektril
12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh
ning kaugküttel alates 7,8 s/
kWh. Kui nimetatud keskmised
ühikuhinnad jäävad alla kehtestatud määrasid, siis ei ole inimene toetusele õigustatud, isegi
juhul kui tema sissetulek jääb
alla kehtestatud sissetuleku
piirsumma 1126 eurot.
Kaugküttepiirkondadena on
Jõelähtme vallas arvesse võetud
Loo alevikku ning Kostivere
alevikku. Toetuse määramise
juures võetakse sel puhul arvesse just küttekulu ühikumaksumuse kasvu – Loo piirkonnas
ühikumaksumus ei ole tõusnud
arvesse võetud ajavahemikul

e h k
2021.
aasta jooksul ning seetõttu ei
ole Loo taotlejad ka kaugkütte
hüvitist saanud. Kostivere aleviku kaugkütte ühikumaksumus on see-eest tõusnud 1,5
korda ning Kostivere taotlejad
on hüvitisele õigustatud.
Kogu menetlusprotsess toimub sotsiaaltoetuste ja -teenuste andmeregistris (STAR),
mis teeb automaatpäringuid
muudesse registritesse, sealhulgas maksu- ja tolliamet ning
töötukassa.
Veebruaris ja märtsis
taotlust esitada soovijatel tuleb tähele panna ka asjaolu,
et tulumaksutagastus loetakse samuti sissetulekuks ning
võetakse hüvitise määramisel aluseks. Seega kui on
soov ka veebruaris ja märtsis
taotleda energiahinna hüvitise toetust, siis tuleks tuludeklaratsiooni esitamisega
oodata kuni 1. aprillini.
Inimesed, kes ei saa mingil
põhjusel energiahinna hüvitise
taotlust esitada elektrooniliselt,
saavad seda teha paberkandjal
• Loo teenindusmajas (perearstikeskuses) igal kolmapäeval kell 9.00–12.00;
• Jõelähtme Valla Päevakeskuses Kostiveres 9. märtsil ja
23. märtsil kell 14.00–16.00;
• Jõelähtme vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnas vastavalt eelregistreerimisele.
Vastuvõtule registreerimiseks
helista Hannes Vetikule,
tel +372 518 1371 või Kristiina
Välbale, tel +372 5308 6476.
Energiakulude hüvitamise
kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine. •

„O

leme Jõelähtme vallavolikogu otsuse
üle väga rõõmsad, sest nende liitumise järgselt kuulub
Eesti linnade ja valdade liitu riigi 79 omavalitsusest
78. Nelja aasta eest toimunud haldusreform tõi linnade-valdade poolt kaasa selgelt tunnetatava huvi tõusu
ühiseks tegutsemiseks ning
omavalitsuste huvide paremaks esiletoomiseks ja kaitseks, eelkõige suhetes riigiga. Kindlasti on oluline, et
ka Jõelähtme vald saab nüüd
meie liikmena kaasa rääkida nii riigieelarve läbirääkimistel kui ka osa saada erinevatest võrgustikest, mida
Eesti linnade ja valdade liit
on aastate jooksul üles ehitanud,“ sõnas ELVL-i juhatuse aseesimees Mihkel
Juhkami.
Ühtlasi kinnitati Jõelähtme vallavolikogu istungil
Jõelähtme valla esindajateks
ELVL-i üldkoosolekul Väino
Haab (asendaja Allar-Reinhold Veelmaa) ja Andrus
Umboja (asendaja Priit
Põldma) ning Eesti linnade
ja valdade liidu volikogus
Väino Haab (asendaja Andrus Umboja). ELVL-i üldkoosolek leiab aset 9. märtsil.
„Jõelähtme vald toetab
ühistegevust erinevates vormides nii maakondlikul kui
ka üleriigilisel tasandil. Olles liidu liige, saame olla
teiste omavalitsustega ühises inforuumis, seda nii õiguslike arutelude kui ka kõige muu poolest, alustades
ühistest infopäevadest, lõpetades parimate praktikate jagamisega,“ ütles Jõelähtme vallavanem Andrus
Umboja.
Eesti linnade ja valdade
liidu eesmärk on esindada ja
kaitsta liikmete huve nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil. Liidu tegevusvaldkonnad hõlmavad
kogu kohaliku omavalitsuste korraldust alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.
Oma tegevuses lähtub
liit kohaliku omavalitsuse
üksuste liitude seadusest
(KOLS). Liidu ülesannete
täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses
ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest. •
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Toeta Jõelähtme kiriku
oreli restaureerimist või osta
oma vile orelisse

FOTO: ENDEL APSALON.

Kui ma sõidan Tallinnast Nõmmel asuvast
kodust oma suvekoju
Kaberneemes, tulevad mulle alati meelde kaks asja: Jõelähtme prügila, mis on
päris uudne paik
ning mis suurele teele ei paista, ja Jõelähtme kirik, mida
silmavad kõik, sest
sihvaka torni läikiv
torniplekk tõmbab
tähelepanu.

Kirglik talisupleja katsetamas Loo talisupluskohta 9. veebruaril 2022.
FOTO: KAROLIN KAIVOJA

Vallaelanik
suplema!
Talisuplema!

PROF ANDRES UIBO

Alles hiljuti valmis
Loole talisupluskoht,
mille eestvedaja
Hindrek Männik tänu
inimeste huvile ette
võttis ja ära tegi.

organist, helilooja ja muusikaprodutsent; riigi kultuuripreemia
laureaat; Suure-Jaani valla, Vigala
valla ning Tallinna linna aukodanik

S

elles ühes Eesti iidseimas
kirikus on siiski ka isevärki „prügimägi“ ja see
on orelirõdul asetsev (õigemini sinna ladustatud) orel, mida
rüüstati tugevalt teise maailmasõja käigus ning mida sõjajärgsel perioodil, kui kirik oli
põlu all, parandasid kohalikud
orelimeistrid käepäraste vahenditega nõnda palju, kui
suutsid. Praegu on too orel olnud pikka aega täiesti mängukõlbmatu ja seetõttu näeb välja tõesti kui prügimägi.
Ometigi võib igast prügimäest otsides leida palju väärtuslikku. Nii on sellest orelist,
mille ehitas Eesti nimekas oreliehitaja Gustav Normann, säilinud küllaltki palju üliväärtuslikke detaile: prospekti esikülg,
terve rida Normanni valmistatud vilesid ja lõõtsad. Eesti
mees Gustav Normann oli
maailmakuulsa saksa orelimeistri Friedrich Ladegasti

3

Andres Uibo Iisaku kiriku oreli mängupuldi taga.

õpilane ning seetõttu iseloomustab Normanni töid kõrge
viimistletus ja kaunis kõla. Ladegasti aga võib nimetada oreliehituse Stradivariuseks (selle
viiulid maksavad täna kümneid miljoneid dollareid). Hindamatu väärtus.
Olen kolme aasta jooksul
juhtinud giidina reisisarja

Teave
Oreli kordategemist, vilede
müümist ja toetuste kogumist
korraldab Jõelähtme Kirikumõisa sihtasutus, arvelduskonto nr
EE907700771007276357 LHV
pangas.
Iga annetatud rahasumma on
suureks abiks. Täpsem info
sihtasutuse kodulehelt
kirikumoisa.eu ja Facebooki
lehelt joelahtmekirikumoisa.
Kontakt: Kert Veiper, telefon
+372 510 0407.

10.

„Eestimaa kirikud ja orelid“.
Tänaseni oleme külastanud
ühtekokku 140 Eesti kirikut ja
võin kinnitada, et Jõelähtme
kiriku orel on üks kõige kurvemas seisukorras olevaid oreleid Eestis. Ja see ei ole mitte
ilus. Orel, mis ehitati Jõelähtme kirikusse 1858. aastal, tuleb kiiresti korda teha, sest kui
see pill suudeti ehitada 165
aastat tagasi, siis peaks tänapäeval oreli kordategemine
olema meile küll jõukohane ja
auasi.
Oreli täielik kordategemine maksaks ühtekokku ca
250 000 eurot ja siis oleks meil
üks ilus paik, kus kõlab muusika Jumala ülistuseks ja inimeste rõõmuks. Saaksime ühtlasi juurde ka Tallinna lähedal
asuva kena kontserdipaiga.
Professor Hugo Lepnurm,
kellele pühendatud imeilus vit-

raažaken asub Kuusalu kirikus,
on öelnud: „Mis see orel muud
on, kui üks Jumala kiitmise
masin.“
Ühendagem siis jõud ja
tarkus ning tehkem selle iidse
kirikuhoone orel kenasti korda. Igaüks saab osta orelivile
oma rõõmuks, kingiks lähedastele, ristimise, leeri või laulatuse päevaks, lahkunu mälestuseks. Orelivilede ostjate nimed jäädvustatakse kirikus ja
iga ostja saab tunnistuse soetatud vile kohta. Orelis on 17
registrit, igas registris 54 vilet,
pedaaliregistris on 30 vilet. Vilede hinnad algavad 30 eurost.
Vilesid on võimalik osta ühekaupa, aga võimalik on omandada ka üks või enam registrit.
Selleks meile kõigile lahket
kätt ja head südant, sest Jumal
armastab lahket annetajat ja
Tema heldus on suur. •

KOSTIVERE
KULTUURIMÕISA
JUUBELIAASTA

Täname ja tervitame kõiki meie häid
koostööpartnereid ja kalleid külalisi!
Tulge tähistame koos!

Juubeliaasta kõik sündmused:
joelahtmekultuur.ee/mois

Tähistame
juubeliaastat
suurejooneliselt
14. augustil 2022
Kostivere
Mõisapäeval.

KAROLIN KAIVOJA

T

alisuplus ja taliujumine
kui üsna uued mõisted
hakkasid Eestis laiemalt
levima alles 2010. aastal. Nüüd
on need talvised karastusviisid
leidnud eestlaste seas üha
rohkem harrastajaid.
Kui taliujumiseks peetakse
tõsisemat sportlikku tegevust,
kus liigutakse vees ühest punktist teise ning isegi võisteldakse, siis talisuplus on lühiajaline
enda jääauku kastmine, mis
turgutab kogu keha ja meelt.

Kuidas sündis Loo talisupluskoht?

Värske talisupleja Hindrek
sõnas, et Loo supluskoha idee
sündis üsna juhuslikult alles
2021. aasta detsembris. Kuna
vallaelanike huvi oli ootamatult
suur ning lähim talvine supluskoht alles Maardu järv, otsustas Hindrek eestvedamise enda
kätte võtta ja asja ära teha.
Algatuse peamine eesmärk
oli luua kodu lähedale talisupluskoht, kus kohalikud saaksid
end talisuplusilmaga karastamas käia. Mehe sõnul oli Jõelähtme vallavalitsus koos vallavanema Andrus Umbojaga
hea meelega valmis õla alla panema, mistõttu vajaliku varustuse ja soojaku planeerimine
ning korraldamine läks lihtsalt
ja kiirelt. Lisaks märkis algataja ära ka suureks abiks olnud
Marko Raudlami ning koos
mõne ettevõtliku kohaliku abiga saigi suplusauk 5. veebruaril rajatud ning ära proovitud.
Talisuplusaugu sügavus on
umbes 1,2–1,3 m, sügavaimas
kohas ligikaudu 1,6 m. Paigaldatud sai ka vette minemise
abivahend ning suplusauk
märgistatud hoiatuslindiga.
Soojak asub looduskaitseala
tõttu supluskohast veidi eemal
ning on sinna planeeritud aprilli lõpuni. Rohkem infot saab

Facebooki grupist Loo talisuplejad.

Talisupluse positiivsed
mõjud

Talvine suplemine jääaugus tugevdab immuunsüsteemi ja
hoiab ära tavapärased külmetus- ja hingamisteede haigused.
Lisaks parandab talisuplus vereringet ja kiirendab ainevahetust. Samuti usutakse sel olevat
nahka noorendav ja kehakaalu
alandav mõju, kuna külmas
vees viibimine langetab kehatemperatuuri nii, et selle taastamine nõuab palju rohkem
energiat.
Kõigele lisaks ühendab talisuplus inimesi ja pakub head
võimalust ühise harrastuse ning
uute sõprade leidmiseks.
Talisuplus on hea viis enda
karastamiseks, kuid uisapäisa ei
maksa siiski jääauku hüpata,
sest sellel võivad olla ootamatud tagajärjed.

Soovitused alustavale talisuplejale:

• veendu, et talisuplus pole
sulle vastunäidustatud;
• tunne talisupluse juhiseid ja
soovitusi;
• leia omale turvaline ja sobiv
supluskoht, sest talisuplust
ja -ujumist ei tohiks turvalisuse kaalutlustel teha üle pea
ulatuvas vees;
• planeeri suplemine ja võta
kaasa soojad riided;
• kutsu esimesel korral kaasa
keegi, kes on talisuplusega
juba varem tegelenud, ka kogenud suplejana mine koos
kaaslasega;
• vette mine kõndides või
libista end turvaliselt jääauku;
• alusta tasapisi – kui esialgu
piisab enese vette kastmisest, siis optimaalne soovituslik vees olemise aeg on
2–3 minutit;
• veest väljudes pane külma ilmaga esimesena kätte kindad, sest käed võivad külma
ja tuule koosmõjul kiiresti
ära külmuda;
• ole enda üles soojendamisel
ettevaatlik ja väldi supluse
järel kuuma vett või sauna.•
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www.joelahtmekultuur.ee

Koht

Sündmuse nimi

Sündmuse lisainfo

1.02–
31.03

Loo kultuurikeskuses
(Kuusiku tee 1a)

Jõelähtme muusika- ja kunstikooli Loo kunstiosakonna
õpilastööde näitus “MIDAGI
VEEL”

Kas oled mõelnud sellele? Meil kõigil on kogunenud koju päris palju igasuguseid asju, kas
osta midagi veel? Kas kogunenud asjadest saaks
enne ära viskamist teha midagi veel? Jõelähtme
muusika- ja kunstikool õpilased on teinud taaskasutus-kunsti loodusest. Tule vaatama!

15.02–
31.03

Loo kultuurikeskuses
(Kuusiku tee 1a)

RAADIONÄITUS

Tule Loo kultuurikeskusesse nostalgilisele raadionäitusele, kus on välja pandud erinevad mudelid
aastatest 1950–70. Kuulmiseni!

1.03

19:30

Loo keskkooli aula

TANTSUTEISIPÄEV

4.03

17:00

Neeme rahvamaja

5.03

11:00

Loo Spordihoone suur Lõbus perepäev
saal 2. korrusel
“LOTTEMAA LOOL”

Kostivere Kultuurimõis

6.03

8.03–
7.04

9.03

Jõelähtme vald –
Fitsphere äpp

19.00

Loo keskkooli aatrium

10.03

12.00

Loo kultuurikeskus,
Saha tee 11 saalis

11.03

19.00

Naistele naistest

Naistepäeva Eri “Jah, ilma
naisteta!”

KÕNDIMISVÕISTLUS –
Loo kõnnib! 18

OTT LEPLAND - Naistepäeva
kontsert

Pihlakobara ÜMARLAUD EMAKEELEPÄEVA EEL
Jõelähtme Lavagrupi etendus:
Jõelähtme rahvamaja A. Kivirähk “Keiserlik Kokk”.
Lavastaja M. Ramjalg

Tule suurele Tantsuteisipäevale Loo keskkooli
aulas! Armastatud Eesti rahvatantsudega esinevad Loolill, Jõelähtme Muhedad ja Pelgulinna
tantsurühmad. Juhendajateks on Erika Põlendik
ja Karel Vähi.
Cuba tantsud ja disco. Pilet 10 eurot.
Perepäev toimub Loo spordihoones. Lisaks Lottemaa programmile seatakse üles batuudid ning
kõigil huvilistel on võimalus näomaalija käe all
ennast Leiutajateküla tegelaseks muuta. Head ja
paremat saab osta kohvikubussist ning JJ-Street
Dance esineb ägeda tantsukavaga, peale mida
on kõik oodatud tantsutrenni!
Laval Madis Kreevani ja Mihkel Tikerpalu värske
loeng-kontsert “Jah, ilma naisteta!”. Pilet 10
eurot. Kavas on tuntud õrnemale soole pühendatud laulud ja humoorikad vahesketšid, millega
härrad püüavad veidi kergitada kaant sellelt,
millest nad ilmselt mitte kunagi ei hakkagi aru
saama. Laual vahuvein ja suupisted.
Piletimüük / kohtade broneerimine kuni 01.03.
Pilet 10€ müügil Fienta.com ja kultuurimõisas
Laadi alla Fitsphere äpp - osale naistepäevast
(8. 03) kuni rahvusvahelise tervisepäevani
(7. aprill) kestaval kõndimisvõistlusel. Tee selle
aja jooksul 217 000 sammu ehk ainult 7000 sammu päevas ja võida auhindu!
Lembelaulik Ott Lepland esineb naistepäeva
puhul kauni kontserdikavaga Loo keskkooli aatriumis. Piletid on müügil enne algust kohapeal ja
veebikeskkonnas Fienta. Kohtumiseni Lool!
* Vestlusringis on EBE TALPSEPP * AABITSATE
VÄLJANÄITUS
Publiku tungival nõudmisel soovitud lisaetendus,
kes veel pole näinud, nüüd tõesti viimane võimalus see vahva etendus ära vaadata. Pilet 5/3 eur
* Enne kalendrikevade algust annab viimase lumise etenduse Kostivere lasteteater - LUMEEIT
* Meenutame Pihlateatri ajalugu * Teatripuhvetis
õnnitleme märtsiikuu sünnipäevalapsi

Jõelähtme Valla Päevakeskuse
tegevused märtsis
RINGI- JA HUVITEGEVUSED
Kostivere Kultuurimõisas
7., 14., 21. ja 28. märtsil kell 12.00–13.00
loovusring
10., 17., 24. ja 31. märtsil kell 12.00–13.00
seenioride võimlemine
10., 17., 24. ja 31. märtsil kell 13.30–14.30
lauluklubi
25. märtsil kell 11.00 filmiklubi, pilet 3 eurot.
SOTSIAALTÖÖTAJA NÕUSTAMINE
Sotsiaaltööspetsialisti Hannes Vetiku vastuvõtt
9. ja 23. märtsil kell 14.00–16.00
Jõelähtme Valla Päevakeskuses aadressil
Mõisa tee 2a, Kostivere alevik.
TEENUSED Jõelähtme Valla Päevakeskuses
2. märtsil juuksur
21. märtsil massaaž
28. märtsil ravipediküür-maniküür
Täiendav informatsioon ja aegade broneerimine: 5918 2324,
elo.sagor@joelahtme.ee / 520 4763, elen.kaur@joelahtme.ee.
Vaata ka joelahtmepaevakeskus.ee.

Jõelähtme valla keskraamatukogu võtab tööle

RAAMATUKOGUHOIDJA
Loo raamatukogusse (1,0 ametikohta).

Töökirjeldus:
• raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lapsi ja
noori;
• algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde,
kirjandusüritusi jms lastele ja noortele;
• juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete
ja tarkvarade kasutamisel;
• töötad teavikute ja koguga jne.

17.03 14.00

Loo kultuurikeskus,
Saha tee 11 saalis

27.03 12.00

Jõelähtme rahvamaja Mälumäng III voor

Selguvad selle aasta parimad Jõelähtme valla
mälumängurid

Kandidaadilt ootame:
Loomingulisust ja head orienteerumist kirjanduses,
head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, head
arvuti kasutamise oskust.

31.03 19.00

Komöödiateater etendus:
Jõelähtme rahvamaja
Pille Pürg “Kutse juubeliks”

Pille Pürg ja tema 10 Eesti prominenti. See etendus värskendab nii keha kui vaimu! Pange oma
naeruhääled valmis! Pileteid võimalik osta Fienta.com ja Jõelähtme rahvamajast Pilet. 17/15 €

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile
kersti.laanejoe@gmail.com
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Lisainfo telefonil 5780 8969

Pihlakobara TEATRIPIDU

Tulemas on Jõelähtme valla
laste laulukonkurss
„Jõelähtme laululaps 2022“
Konkurss toimub
pühapäeval, 10. aprillil
2022 algusega kell
11.00 Kostivere Kultuurimõisas.

K

utsume kõiki valla
noori soliste osalema!
Konkursil osalemiseks tuleb igal noorel lauljal
selgeks õppida üks lugu ning
see kaunil selgel häälel heatahtlikule publikule ja žüriile
ette laulda. Osaleda võivad
kõik Jõelähtme vallas sissekirjutust omavad lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad
või millises lasteaias käivad.

Vanuserühmad: 3–4-aastased,
5–6-aastased, 7–9-aastased,
10–12-aastased, 13–15-aastased, 16–18-aastased (19, kui
õpib veel koolis). Arvesse läheb
laulja vanus seisuga 5. mai 2022.
Autasustatakse iga vanuserühma kolme parimat lauljat.
Igast vanusegrupist pääseb kaks
parimat lauljat edasi maakondlikule lauluvõistlusele „Harjumaa laululaps 2022“.
Konkursile saab registreerida kuni 4. aprillini 2022 täidetud ankeedi alusel, mis tuleb
esitada e-posti teel mehis.
viskar@joelahtmekultuur.ee. Lisainfo 5853 8533. Laulmiseni! •

Kostivere lasteaed
ootab oma sõbralikku kollektiivi

MUUSIKAÕPETAJAT
Tööle asumise aeg on 1. märts 2022.
Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi
soovil teised oluliseks peetavad materjalid
esitada aadressil kaili@kostilaps.ee.
Lisainfo telefonil +372 520 5818.

VALLAELU
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Targa linna kõrval võiks rääkida
ka arukatest küladest
Kui räägitakse tarkadest linnadest, siis
hõlmab see digilahenduste kõrval tihti ka
keskkonna jätkusuutlikkust ehk tuuakse
rohelust linnadesse.
Silme ette võivad kohe
kerkida kujutlused
kõrghoonete rohefassaadidest ja toidukatustest.
KADRI PIHO
Cleantech Estonia

K

ui aga toimiks täpselt
vastupidi? Selle asemel,
et tuua loodus linnadesse, viime hoopis tehnoloogia ja uuendused maapiirkondadesse, luues tõeliselt tervisliku ja võimalusterohke elukeskkonna.
Uuenduseks võib olla näiteks energia iseseisvus, koolilaste parem mobiilsus isesõitvate autode võrgustiku näol,
kogukonna virtuaalne keskus,
tark toiduvõrgustik, mobiilne
hooldekodu, kohalik ringmajanduse teenus… Võimalusi on
palju.

Arukate külade eesmärk on
ikka üks: elujõulisem, jätkusuutlikum ja atraktiivsem kodupaik. Arukas küla viitab
maapiirkonnas välja töötatud
kontseptsioonile, mis pakub lahendusi tekkinud probleemidele ja parandab elukvaliteeti.

kogukond edu saavutamiseks
ülioluline. Üldse on arukate külade puhul kogukond keskse
tähtsusega. Paljud uuendused
tehaksegi ära just rohujuuretasandilt alustades.

Tehnoloogia kui arengu katalüsaator

Linnastumise tulemusena tekitab linnapiirkondade pidev
kasv täiendavaid väljakutseid,
nagu suurenenud liiklusummikud, halvem õhukvaliteet, kuritegevus, üksindus ning ebapiisav juurdepääs headele haridusasutustele. Tihti tuuakse
linna eelistamise põhjuseks
töökohtade ja taristu olemasolu. Kuid ka arukad külad suudavad pakkuda kohati samaväärseid hüvesid ja töötamise
võimalusi. Lisaks on kogukonnas inimsuhted lähedasemad
ning olemas on ka tervist toetav looduskeskkond.
Elanike aktiivne kaasatus –
mitte ainult planeerimisprotsesside algatamises, vaid ka kavandatud tegevuste elluviimises
– on edukate nutikate külade
tuttav tunnusjoon. Kodanike
kaasamine varajases staadiumis
aitab kujundada ühtset arusaa-

Lihtne definitsioon arukatele
küladele oleks külade digitaliseerimine. Kuid tuleb silmas pidada, et digitaliseerimine on
tööriist, mitte eesmärk omaette. Targa küla kontseptsiooni
tõukejõuks on see, et tehnoloogia peaks toimima arengu katalüsaatorina, võimaldades haridust ja kohalikke ärivõimalusi,
parandades tervist ja heaolu,
suurendades demokraatlikku
kaasatust ja külaelanike üldist
väärtustamist.
Arukas küla ei ole mitte ainult bürokraatia ja teenuste tõhustamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
abil, vaid ka kogukonna arendamine, muutes IKT toetavateks
teguriteks või võimaldajateks.
Arukate külade puhul on
aktiivne ja kaasahaarav kohalik

Võtmetegur nr 1: aktiivne
kohalik kogukond

ma vajadustest ja võimalustest,
tagades seeläbi ühisel tulevikuvisioonil põhineva strateegilise
plaani väljatöötamise. Lisaks
loob osalemine omanikutunde,
mis võib osutuda rakendamisetapis võtmeteguriks.

Võtmetegur nr 2: liikuvus
ja ligipääsetavus

Mobiilsuse kliimasõbralikuks
muutmiseks edendatakse jalgrattasõitu, keskkonnasõbralikku liikuvusjuhtimist ning transpordisüsteemide ja sõidukiparkide muutmist alternatiivsetele
sõiduvahenditele ja kütustele,
pöörates erilist tähelepanu
elektrilisele liikuvusele.
Arukate külade puhul on
ühendused üliolulised: need
võivad olla füüsilised või digitaalsed, kuid need peaksid aitama inimesi ühendada. Seega on
liikuvus ja ligipääsetavus võtmetähtsusega.
Sotsiaalsete uuendustena
saab esile tuua dementsusega
inimestele mõeldud humanoidrobootika ja hooldusrobotite kasutamise, videokõnede
kasutamise hooldekodu elanike paremaks ühendamiseks; rakendused, mis toetavad inime-

si, kes soovivad teha positiivseid käitumismuutusi ja droonide kasutamise hädaabivarustuse kiireks maapiirkondadesse
toimetamiseks. Euroopas on
loodud algatusi nagu täppispõllumajandus, e-tervise digitaalsed platvormid, ühismajandus,
taastuvenergia lahendused ja
maaturism.

Arukate külade arenguprogramm

2021. aasta juunis käivitus Eestis siseriiklik LEADER-i koostööprojekt, mille eesmärk on
pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele
küladele oma piirkonna aruka

küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Arukate külade
arenguprogrammi viivad LEADER-i koostööprojekti käigus
ellu 13 Eesti tegevusgruppi ning
arenguprogrammis osalevad 24
küla/piirkonda üle Eesti.
Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti arukate
külade võrgustik, et suurendada kohalike kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks
luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart
Rural 21 (www.smartrural21.
eu). Lisainfo: leaderliit.eu/arukad-kulad/. •

Vajalik abi kodu lähedalt
Jõelähtme vald on abi
saamise võimaluste
parandamiseks, sotsiaalteenuste arendamiseks kaasanud välisrahastust ja panustanud viimastel aastatel üle poole miljoni
euro.
PILLERIIN KURG
Jõelähtme vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

A

lates 2020. aastast on
Jõelähtme vallavalitsus
tegelenud Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel sotsiaalteenuste arendamisega ja
vahekokkuvõtet tehes võib tõdeda, et küllaltki edukalt.
Teen ülevaate aastatel
2020–2021 ellu viidud projekti
tulemustest.
• Alustasime täiesti uudse abi
saamise võimaluse pakkumisega. Nimetasime selle integreeritud hoolekandeteenuseks. Teenuse sisu kujuneb inimese abivajadusest
lähtuvalt: vastavalt vajadusele võib osutatav abi sisaldada hooldustoiminguid abivajaja kodus või päevakeskuses, päevahoidu päevakeskuses, abi asjaajamisel väljaspool kodu, emotsionaalse
toe pakkumist, nõustamist
jne. Oleme integreeritud
hoolekandeteenusega saanud aidata perekondi, kelle
eakas pereliige on vajanud

iga päev põetust ja hooldust
ning ka dementsusega inimestele oleme võimaldanud
nii päevahoidu kui ka koduhoidu kombineerituna, et
pereliikmed saaksid jätkata tööl käimist või natuke
väga vajalikku puhkeaega.
Oma pereliikme hooldamine võib olla kurnav ja põhjustada hooldajale tõsiseid
terviseprobleeme, nii vaimseid kui ka füüsilisi. Soovime
seda ennetada.
• Lisaks pakkusime hoolduskoormusega inimestele nende vajadustest ja isiklikest
eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides
ja/või saada individuaalset
nõustamist. Nõustamisteenus võib olla nii psühholoogiline, juriidiline, hooldusvõtteid tutvustav, füsioteraapiline, tööalane vm hoolduskoormusest tulenevaid raskusi leevendav teenus.
• Jõelähtme valla päevakeskuses Kostivere alevikus
Mõisa tee 2a-3 remonditi
ruumid hooldustoimingute ja päevahoiuteenuse
osutamiseks. Päevakeskusena kasutatavale hoonele
ehitati remondi tulemusena
uus ligipääsetav sissepääs
ning kohandatud pesemis- ja
tualettruum, mis on vajalikud päevahoiuteenuse osutamiseks ja hooldustoiminguteks. Päevakeskusesse

pääseb nüüd ka ratastooliga ja tugiraamiga. Pakume
võimalust käia duši all ja
tuua või saata oma pesu
pessu kõigile vallaelanikele,
kel see võimalus kodus puudub. Päevakeskuses toimub
väga palju, rohkem infot
nende tegemiste kohta leiate vallalehest, sotsiaalmeediast ja kodulehelt.
• Tööle võeti hoolekandetöötajad, kes oma valdkonna
spetsialistidena toetavad ja
abistavad just neid inimesi,
kes seda vajavad ja kellest on
meile teada antud. Kõige
suurem tänu teile, Inga,
Elina, Riina, Sirje, Marika,
Mirgit, Mare ja Maie! Ilma
teieta ei oleks me saanud
pakkuda abivajajatele toetust ja abi. Hoolekandetöötajad teevad oma tööd professionaalselt, suhtuvad
tähelepanelikult klienti ja
tema lähedastesse, märkavad
muresid ja leiavad lahendusi.
• Ja mis kõige tähtsam: integreeritud hoolekandeteenust
kasutas kahe aasta jooksul
51 abivajajat, teenuse osutamisega toetasime 89 lähedast ja 10 hoolduskoormusega inimest kasutas nõustamisteenuste võimalusi.
Aastateks 2022–2023 on meil
uued väljakutsed ja uus projekt,
mida rahastavad samuti Euroo-

pa Sotsiaalfond ja Jõelähtme
vallavalitsus. Jätkuvad kõik eelnimetatud tegevused ja soovime veelgi tõhusamalt jõuda
kõigi abivajajateni ning pakkuda just neile kõige sobivamat
abi. Jätkame integreeritud hoolekandeteenuse pakkumisega
ning lisaks arendame edasi
koostöös teenuse kasutajatega
koduteenust, tugiisikuteenust
ja isikliku abistaja teenust. Jätkuvalt on võimalik saada ka
nõustamisteenuseid. Abistame
transpordiga teenustele jõudmiseks või kompenseerime sõidukulud. Teenused on abivajajatele tasuta.
Head inimesed, kui teie
või teie lähedane vajab igapäevaeluga toimetulekuks ja
elukvaliteedi säilitamiseks
abi ja tuge, siis võtke minuga
ühendust! Meil kõigil on vaja,
et keegi meist hoolib ja küsib,
kuidas läheb. Loome pidevalt
uusi võimalusi ja meil on
olemas vajalik abi kodu lähedal.
Kontaktid:
pilleriin.kurg@joelahtme.ee,
telefon 5300 1542. •

OTT LEPLAND
Naistepäeva kontsert

9.

märtsil
Kell 19:00
Loo Keskkooli Aatriumis
Piletid 10/8 müügil enne algust kohapeal ja
Fienta.com

LOO LASTEAED PÄÄSUPESA
kuulutab välja konkursi:

KOKA ABI (1,0)
ametikohale
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Kandideerimiseks esita sooviavaldus
ja CV: e-posti aadressile: loopesa@gmail.com
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Jõelähtme valla 2021. aasta silmapai
Jõelähtme algatus

LAUREAAT
Kostiferi Puhkekeskuse avamine. Mullu juunis avati Kostiveres pidulikult Kostiferi Puhkekeskus. Efektses maakivist
seintega hoones saab pidada
kõige tähtsamaid sündmusi,
korraldada koolitusi, fotosessioone, ettevõtte üritusi jpm.
Kostiferi avar ja moodne saal
mahutab ligi 150 ning majutab
20–30 inimest. Küüni restaureerimisega alustati 2016. aastal ning sellel hetkel olid
küünist alles vaid maakividest
seinamüürid, mille keskel
kasvasid võsa ja nõgesed. Küün
kuulub Kostivere mõisa
ansamblisse, kus on kokku 14
kultuurimälestistena riikliku
kaitse all olevat hoonet.
NOMINENDID
Jõelähtme noortekonverents.
Novembri lõpus toimus Jõelähtme noortekonverents „Otse rahast ja seksist“. Nendel teemadel konverentsil ka otse ning
ausalt räägiti. Käsitletud teemadeks saadi sisendit noortelt endilt, kes täitsid eelnevalt saadetud küsimustiku, millistel teemadel konverentsil enim rääkida võiks.
Saviranna treppide rekonstrueerimine. Saviranna
küla ääristab mere poolt valdavas osas kahe kilomeetri pikkune Saviranna klint, mis on ca
45-kraadine astang kõrgusega
12–16 meetrit merepinnast. Senised olemasolevad kaks treppi
olid amortiseerunud ja ohtlikud. Saviranna külavanema
Merike Metstaki algatusel ja
eestvedamisel sai treppide taastamiseks kirjutatud Harju kalandusühingusse projekt ning
rekonstrueeritud trepid avati
pidulikult mullu detsembris.

Jõelähtme haridustegu

LAUREAAT
Kostivere koolile Erasmuse
õpirände akrediteeringu
omistamine üldhariduse
valdkonnas kehtivusega kuni
31.12.2027. Erasmus+ õpirände akrediteering aitab paremini saavutada õppeasutuse arengueesmärke ning korraldada
õpirännet õpetajatele mõeldud
koolitustele ja töövarjutamistele välisriikides ning õpilaste
rühmaviisilisi õppekäike teiste
riikide koolidesse, kattes kõiki
antud tegevustega seotud rahalisi kulusid.
2021. aastal taotles akrediteeringut 20 üldhariduskooli
üle Eesti, akrediteeringu said
seitse kooli üle Eesti: kuus
gümnaasiumi ja ainult üks
põhikool. Kostivere kool sai
kõige kõrgema punktide arvu:
85 (100-st). Erasmus+ agentuuri sõnul on Erasmuse akrediteering ka kvaliteedimärgis – selle
pälvinud õppeasutused on usaldusväärsed ja panustavad oma
inimeste heaolu ning pädevuste tõstmisesse. Akrediteeringu

taotluse koostasid Olga Saikovskaja ja Ranele Raudsoo.
NOMINENDID
Loo lasteaia juurdeehituse
valmimine. 2021. aasta aprillis valmis Loo lasteaia kauaoodatud juurdeehitus, mis lisas
lasteaiale 600 m pinda. Sellega sai lasteaed juurde kolm uut
rühmaruumi, avarad ruumid
huvihariduse jaoks ning samuti vajalikud personali- ja abiruumid.
COVID-i kriisis info haldamine ja jagamine, vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna juhataja
Carmen Viherpuu. Koolide ja
lasteaedade toetuseks suhtles
Carmen pea iga päev nii ministeeriumi kui ka terviseameti
ametnikega, ajas näpuga järge
määrustes ja seletuskirjades
ning mõtles kaasa ja aitas harutada valla haridusasutuste
sõlmpunkte COVID-i kriisis
Jõelähtme koolide hariduselu
võimalikult toimivana ja stabiilsena hoidmisel.
Neeme kooli ühisprojekt
„Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe“ (2018–2021).
Kolmeaastase projektiperioodi jooksul on Neeme kooli
õpetajad loonud Avastusraja
keskkonnas 12 õpperada, mis
aitavad õpilasel looduses liikudes rakendada klassitunnis
õpitut.
COVID-i kriisis koolide
hoidmine maksimaalselt avatuna ning kontaktõppe tagamine. 2021. aastal sai õppetöö
korraldamine ning asutuse juhtimine koolide direktorite jaoks
hoopis uue tähenduse, kus igapäevasteks märksõnadeks lähikontaktsete kaardistamine ja
piirangute jälgimine. Tunnustame Loo, Kostivere ja Neeme
kooli direktoreid kiire ja selge
kommunikatsiooni tagamise
eest kooli ja kodu vahel ning
operatiivse koostöö eest lapsevanemate, vallavalitsuse ja terviseametiga, mis võimaldasid
puhangute ja laialdaste kollete
ärahoidmist ja kontaktõppe säilimist.
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Jõelähtme sporditegu

LAUREAAT
Kostivere staadioni rekonstrueerimine. Mullu oktoobris
valmis Kostivere staadioni teine etapp. Teise etapi ehitustöödega ehitati välja kunstmuruga
jalgpalliväljak, staadioni jooksuringid, staadioni valgustus
ning tervisespordirada. Staadion mitmekesistab ning toetab
noorte ja külaelanike sporditegemist ning toetab tervisespordi tegemist.
NOMINENDID
Sport.joelahtme.ee lehekülje loomine. Kodulehele sport.
joelahtme.ee jookseb kokku
kogu Jõelähtme valla spordiinfo. Kus ja milliseid treeningpaiku ning treenimisvõimalu-

Aasta kultuuritegu kontsert-etendus „Meie hinge laulud“.

Jõelähtme Noortetegu – Jõelähtme noortekonverentsi
korraldamine.

si Jõelähtme vallas leidub, milliseid trenne toimub, spordisaalide/staadionite/ujula treeningkalendrid, spordiga seotud
uudised/üritused/võistlused
jne.
2021. aasta parim naisseeniorsportlane Kersti Lepik.
Jõelähtme valla giid ja Loo kooli
õpetaja Kersti Lepik pälvis Eesti
kergejõustikuveteranide assotsiatsiooni poolt 2021. aasta parimate kategoorias (punktide
alusel) tunnustuse Parim naine
2021. Kersti Lepik on osalenud
veteranide kergejõustiku meistrivõistlustel üle maailma ning
pälvinud ohtralt medaleid.

Jõelähtme kultuuritegu

LAUREAAT
Kontsertetendus „Meie hinge
laulud“. Eesti vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale ja
Jõelähtme valla 130. sünnipäevale pühendatud võimsal kontsertetendusel „Meie hinge laulud“ tuli esmaettekandele Tõnis
Mägi ning Jõelähtme valla lauljate, tantsijate ja kultuurikollektiivide ühislooming. Kontsertetenduse kava pani kokku ja lavastas Sirje Põllu.
NOMINENDID
Kostiferi Puhkekeskuse avamine. Kostiveres mullu avatud
Kostiferi Puhkekeskus. Küüni
restaureerimisega alustati 2016.
aastal ning sellel hetkel olid
küünist alles vaid maakividest
seinamüürid, mille keskel
kasvasid võsa ja nõgesed.
Rahvakultuuri hoidmine
ja edasiarendamine Jõelähtme vallas COVID-i tingimustes (kollektiivide juhid). Hoolimata COVID-19 poolt peale
surutud piirangutest on kollektiivide juhid suutnud hoida kollektiivide nii vaimset kui ka
füüsilist tervist ning hoidnud
läbi loomingulise ja uuendusliku lähenemise Jõelähtme valla
rahvakultuuri järjepidevust ja
arengut.
Kodukandi ajalugu tutvustavad matkad / näituse
„Jõelähtme 130“ korralda-

Aasta sporditegu Kostivere staadioni rekonstrueerimine Olga Saikovskaja ning alevikuvanema Anneli
Raudlami.

mine. Särasilmne ja energiline
giid Kersti Lepik korraldas
terve 2021. aasta jooksul
loendamatul hulgal kodukandi
paiku ja peidus pärandeid
tutvustavaid retki, mis olid alati
väga osalejarohked.

Jõelähtme noortetegu

LAUREAAT
Jõelähtme noortekonverents.
Novembri lõpus toimus Jõelähtme noortekonverents „Otse rahast ja seksist“. Nendel teemadel konverentsil ka otse ning
ausalt räägiti. Käsitletud teemadeks saadi sisendit noortelt endilt, kes täitsid eelnevalt saadetud küsimustiku, millistel teemadel konverentsil enim rääkida võiks.
Noorte küsimustele vastasid ja enda kogemusi jagasid
Marilyn Jurman, noortekabineti nõustaja ja ämmaemand
Margit Silla-Vunk, Loo keskkoolist alguse saanud õpilasfirma Wootie asutajad Mathias
Hints ja Sander Leks ning Eesti kuulsaima rahablogi autor ja
investeerija Rahakratt.

NOMINENDID
Noorsootöö digilahendus Infohunt. 2021. aastal valmis
kauaoodatud noorsootöö digilahendus Infohunt. Äpi ning
chatbot’i valmimise eestvedaja
oli Jõelähtme vald ning projektijuht Jõelähtme valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi
Vesselov. Infohundi digilahendus pälvis värskelt ka haridusja teadusministeeriumi tunnustuse „Aasta nutikas tegu
2021“.
Õpilasmaleva välisrühma
avamine. Jõelähtme õpilasmalevasse soovijate arv on viimase viie aastaga poole võrra kasvanud. 2021. aastal kandideeris
malevasse üle 100 noore, kellega ka töölepingud sõlmiti. Malevas saavad osaleda Jõelähtme
valla noored vanuses 13–18
aastat.
Traditsiooniliselt toimub
malev Loo, Kostivere, Neeme ja
Kaberneeme piirkonnas. Uuendusena toimus esimest korda
ööbimisega välisrühm Pärnumaal Ranna Rantšos farmiloomade turvakodus, kus sai osa-

leda 15 noort alates 15. eluaastast.
Jõelähtme noortevolikogu esindajate asumine volikogu komisjonide liikmeks.
Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev 5–11
noorest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis on demokraatlik, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel põhinev
ning poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu.
Noortevolikogu eesmärk on
arutada noori puudutavaid valla pädevusse kuuluvaid küsimusi, teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte
vajadustest ja huvidest.

Jõelähtme sotsiaaltegu

LAUREAAT
Jõelähtme Valla Päevakeskuse projektid. Jõelähtme Valla
Päevakeskus osutas eelmisel
aastal kahe mahuka projekti
käigus olulist tuge abivajadusega inimestele.
Projekti „Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mude-
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stvamad saavutused ja tegijad
võimaldada külale mitmekesisemaid vaba aja veetmise võimalusi.
Tiia Välk. Operatiivse ja
põhjaliku infovahetuse korraldamise eest Facebooki grupis
Jõelähtme Teataja.

Jõelähtme aasta tegu

Jõelähtme Aasta tegu 2021 Ihasalu pansionaadi
juurdeehituse valmimine, Kert Veiper.

Aasta vabatahtlik Väino Haab.

Jõelähtme sotsiaaltegu – Jõelähtme Valla Päevakeskuse projektid.

li välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas“ osutati mitmesuguseid teenuseid,
mis aitavad eakatel oma kodus
elada ja toime tulla ning nende lähedastel oma tööelu jätkata – kokku 140 inimesele.
Lisaks remonditi päevakeskuse ruumid – uuenduskuuri
said kaks olemasolevat ruumi,
välja ehitati invatualett, duširuum ja kööginurk. Samuti
paigaldati pesumasin ja kuivati, mille kasutamine on osutunud väga populaarseks.
Koostöös sotsiaalkindlustusametiga viiakse ellu ka projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine
kohalikus omavalitsuses“, mis
on mõeldud psüühilise erivajadusega tööealistele inimestele ja vajadusel toetatakse tugiteenustega ka nende lähedasi
ja perekondi. 2021. aastal osutati teenuseid 20 inimesele,
tööle võeti kaks tegevusjuhendajat, kes lisaks päevakeskuses
klientidega toimetamisele käi-

vad ka klientide kodudes neile
igapäevaoskusi õpetamas ja
kinnitamas.
NOMINENDID
Ihasalu pansionaadi juurdeehituse valmimine. Ihasalu
pansionaat valmis 2018. aastal
ning mahutas esialgu kümme
elanikku. 2021. aasta oktoobris
valmis pansionaadile kahekorruseline juurdeehitus ehk peamaja, tänu millele lisandus veel
20 kohta.
Jõelähtme valla perearstikeskuste pühendunud tegutsemine COVID-i kriisis. Hoolimata sellest, millist nime viirus kannab, on meie valla perearstikeskused koos oma meeskonnaga abivajajate jaoks alati
olemas olnud, „süstides“ patsientidesse stabiilsust ja turvalisust – seda ka pandeemiatingimustes vajadusel topeltkoormusega töötades.

Aasta vabatahtlik

LAUREAAT
Väino Haab on aastakümneid
organiseerinud ning panusta-

nud noorte vaba aja veetmise
võimalustesse. Ta on aastaid rajanud ja hooldanud Loo kooli
esist uisuväljakut, ajanud sisse
suusaradu, loonud lastele uhke
kelgumäe. Ta ei ole ka kunagi
oma atraktsioonidega puudunud aleviga seotud vabaõhuüritustelt (nt rong, mototehnika).
Ta on aidanud aastaid loendamatul hulgal korraldada laste- ja perelaagreid ning korrashoiutöödeski on tema abistav
käsi alati olemas.
NOMINENDID
Riina Vahisalu. Vabatahtliku
töö ja panuse eest Jõelähtme
elanikkonnakaitse seltsis ning
elanikkonnakaitse põhimõtete
tutvustamise eest kõigile elanikkonna gruppidele ja eriti
koolinoortele.
Tõnis Tuuder. Uusküla külaelu edendamise ja sihikindla
vedamise eest! Uusküla külavanemana on Tõnis Tuuder aastaid vedanud eest Uusküla
ühisüritusi ning kirjutanud
KOP-i voorudesse projekte, et

LAUREAAT
Ihasalu pansionaadi juurdeehituse valmimine. Ihasalu
pansionaat valmis 2018. aastal
ning mahutas esialgu kümme
elanikku. 2021. aasta oktoobris valmis pansionaadile kahekorruseline juurdeehitus ehk
peamaja, tänu millele lisandus
veel 20 kohta.
Ihasalu pansionaat on tõeliselt ilus, inimsõbralik ja elamisväärne koht vanaduspõlve
veetmiseks, kus nii elanikud
kui ka töötajad moodustavad
suure ja sooja pere. Ka pansionaadi omanik Kert Veiper
koos perega elab hoolealustega samas rütmis – elab kaasa
nende muredele, suhtleb nende lähedastega ja kui saab, osaleb ka hoolealuse viimasele
teekonnale saatmisel.
NOMINENDID
Kostiferi Puhkekeskuse avamine. Endisesse mõisakompleksi kuulunud küüni rekonstrueerimine ja selle puhkekeskuseks kohandamine.
Kostivere staadioni rekonstrueerimine. Mullu oktoobris valmis Kostivere staadioni teine etapp. Teise etapi
ehitustöödega ehitati välja
kunstmuruga jalgpalliväljak,
staadioni jooksuringid, staadioni valgustus ning tervisespordirada.
Loo lasteaia juurdeehituse valmimine. 2021. aasta aprillis valmis Loo lasteaia kauaoodatud juurdeehitus, mis lisas lasteaiale 600 m pinda.
Lasteaed sai juurde kolm uut
rühmaruumi, avarad ruumid
huvihariduse jaoks ning samuti vajalikud personali- ja abiruumid.
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Valla eritänu

Tiia Välk – Harjumaa aasta tegija 2021 sädeinimese nominatsiooni ning järjepideva töö eest
keskkonnateemadega tegelemisel.
Kersti Kald – koostöö eest
Jõelähtme vallavalitsusega valla elanike heaolu ja turvalisuse
tagamisel.
Mare Treiberg – kohaliku
toidu väärtustamise, vanade
traditsioonide hoidmise ning
uute kultuuride katsetamise
eest.
Marko Raudlam – Jõelähtme Valla Päevakeskuse naispere tänab abi eest erinevates remonditöödes.
Ingrid Koordi – Jõelähtme
Valla Päevakeskus tänab pühendunud tegutsemise ning
mitmekülgse abi eest kevadise
koroonalaine ajal.

Raimo Sau – Väga hea
koostöö eest Saviranna treppide projekteerimisel.
Markus Maximus Lill –
Tehnikaspordi edendamise
ning Jõelähtme valla eduka
esindamise eest.
Liis Talivere – Tehnikaspordi edendamise ning Jõelähtme valla eduka esindamise
eest.
Laura Rohtla – oma vanuseklassis (sünd. 2011) Eesti parim ujuja. Jõelähtme valla eduka esindamise eest ujumisvõistlustel.
Maie Ramjalg – Etenduse
„Keiserlik kokk“ suurepärase lavastajatöö eest, mis pälvis 2021.
aastal Vabariiklikul Külateatrite festivalil Palamusel laureaadi
tiitli.
Tiit Tammesson – silmapaistva eesti harrastusnäitlejana Mari Möldre nimelise näitlejapreemia saavutamise eest
2021. aastal .
Veer Bar & Kitchen – initsiatiivi ja koostöö eest heategevusprojekti algatamisel ja läbiviimisel, mille käigus varustati
distantsõppe perioodil Jõelähtme valla lasterikkaid peresid 2
korda nädalas eelvalmistatud
toiduga.
Thermory AS – ühekordsete maskide ja COVID-19 kiirtestide Jõelähtme vallale suurannetuse eest.
Lunden Food OÜ, AS
HKScan, Kikas OÜ, DAVA
Foods Estonia AS – Jõelähtme
vallas abivajajatele jõululaua
katmise projektis osalemise,
koostöö ja abivalmiduse eest.
Priit Dello – Loo koolis
Hiina tervisevõimlemise Qigongi juurutamise ning Jaapani
kultuuripäevade korraldamise
eest.
Ebe Talpsepp – Loo koolis
vabariikliku Aleksis Kivi päeva
korraldamise eest.
Indrek Birkan – Loo koolis spordiajaloo loengute sarja
eest gümnaasiumile.
Annika Valge – Harju maakonna algklasside etluskonkursi korraldamise eest.

Tunnustus maakondlike,
üleriigiliste ja rahvusvaheliste saavutuste eest

Krister Robin Sommer – Harjumaa etluskonkursil 1. koha
saavutamise eest. Juhendaja
Annika Valge.
Triini Olman – Harjumaa
emakeeleolümpiaadil 11.–12.
klassi vanuseastmes 2. koha
saavutamise eest.
Rahel Valk – Harjumaa
omaloomingukonkursil 9.–10.
klassi arvestuses proosa kategoorias 1. koha saavutamise
eest.
Gea Palm – Harjumaa
omaloomingukonkursil 11.–12.
klassi arvestuses proosa kategoorias 1. koha saavutamise
eest. Juhendaja Indrek Birkan.
Helina Raud – Harjumaa
kunstiolümpiaadil gümnaasiu-
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mi arvestuses 2. koha saavutamise ees.t
Jete Mari Jürjo – Harjumaa
kunstiolümpiaadil teooriavoorus 1. koha saavutamise eest.
Juhendaja Helle Tõnisson.
Maria Miller – Harjumaa
koolide sisekergejõustiku 60 m
jooksus ning kaugushüppes 8.–
9. klassi arvestuses 2. koha saavutamise eest. Juhendaja Mari
Piir.
Otto Arro – Lingvistikaviktoriinil 6. klassi arvestuses 1.
koha saavutamise eest.
Anna Loginova –
1. koht vabariiklikul klaverikonkursil „Parim noor instrumentalist 2021” 1. koht rahvusvahelisel online-konkursil „Lemari”.
1. koht rahvusvahelisel
noorte pianistide online-konkursil „Polüfoonia ja mina”.
3. koht Eesti noorte pianistide konkursil „Eesti kõla”.
Juhendaja: Irina Bronzova
Elina Ivanova – „Lootuse
eripreemia” vabariiklikul noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursil Narvas. Juhendaja Amalia Tšittšjan.
Hanna Liina Tuisk – 1.
koht rahvusvahelisel onlinekonkursil-festivalil „Star Start”.
Juhendaja Amalia Tšittšjan
Hõbe Arro – 2. koht vabariiklikul plokkflöödikonkursil
„Parim noor instrumentalist
2021”. Juhendaja Herle Pius.
Veronika Golubkova – 1.
koht rahvusvahelisel onlinekonkursil-festivalil „Star Start”;
diplom Loode-Eesti regiooni
klaverikonkursil. Juhendaja Jelena Perepeljatnik-Lutsenko.
Joanna Näär – 2. koht rahvusvahelisel online-konkursilfestivalil „Star Start”. Juhendaja
Jelena Perepeljatnik-Lutsenko.
Madli Sikka – 2. koht rahvusvahelisel online-konkursilfestivalil „Star Start”. Juhendaja
Jelena Perepeljatnik-Lutsenko.
Marcus Zuntov – 1. koht
Loode-Eesti regiooni akordionikonkursil. Juhendaja Eve
Vendt.
Klaus Evald Nairismägi –
2. koht Loode-Eesti regiooni
akordionikonkursil. Juhendaja
Eve Vendt.
Siim Lehtma – 3. koht
Loode-Eesti regiooni akordionikonkursil. Juhendaja Eve
Vendt.
Iiris Aus – 3. koht LoodeEesti regiooni akordionikonkursil. Juhendaja Eve Vendt.
Hendrik Eranurm – 3.
koht Loode-Eesti regiooni kitarrikonkursil. Juhendaja Meelis Ainsalu.
Teele Lõhmuste – 3. koht
Loode-Eesti regiooni kandlekonkursil. Juhendaja Ann Kase.
Grit Klement – 3. koht
Loode-Eesti regiooni kandlekonkursil. Juhendaja Ann Kase.
Moonika Voitka – 3. koht
Loode-Eesti regiooni kandlekonkursil. Juhendaja Ann
Kase. •
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JÕELÄHTME
VALLAVALITSUS
TEATAB:
DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTI JA ESKIISLAHENDUST
TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU
Neeme küla Piilkonnamaja maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub
15.03.2022 kell 15.00.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik
väljapanek toimus 12.01.–10.02.2022.
Planeeringuala hõlmab Neeme küla Neeme Piilkonnamaja (katastritunnus 24505:001:0101) maaüksuse, mis asub Neeme poolsaare tipus. Juurdepääsu tagamiseks avalikult kasutatavalt Tanuma
teelt haaratakse planeeringualasse ka ca 9 400 m ulatuses osa eraomandis olevast Uitro (katastritunnus 24505:001:1821) ja riigiomandis olevast Väljamäe (katastritunnus 24505:001:0377) kinnistutest.
Menetluses oleva Uitro ja lähiala detailplaneeringu ning kehtiva Uitro
II detailplaneeringute liikluslahendustes on arvestatud juurdepääsu
vajadusega Neeme Piilkonnamaja kinnistule.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Neeme Piilkonnamaja maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala
suuruseks on 1,8 ha.
Detailplaneering teeb ettepaneku kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maa sihtotstarbe osas.
Seoses COVID-19 olukorraga toimub arutelu Teamsi keskkonnas
veebi teel. Arutelul osalemise soovist palume teada anda hiljemalt
14.03.2022 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.
2

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
7. jaanuaril toimunud alustavate õpetajate kooskäimine Kehras.

FOTO: MTÜ ALUSTAVAT ÕPETAJAT TOETAV KOOL

Piirkonna alustavad õpetajad
hakkasid sel aastal koos käima
7. jaanuaril toimus
esimene Anija, Jõelähtme, Kose ja Tapa
valla alustavate õpetajate kohtumine.
Tegemist on algatusega, mis toob uued
õpetajad kokku kogemusi jagama ning
töö käigus tekkinud
väljakutsetele lahendusi leidma.
LAURA RUUL

A

lgatust viib ellu MTÜ
Alustavat Õpetajat
Toetav Kool, keda
toetavad IshK Tolaram Foundation koostöös Tolaram Grupile kuuluva Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-iga.
2022. aasta esimesel poolaastal kohtuvad piirkonna

alustavad õpetajad kokku
kuuel korral kogenud õpetaja
ja superviisori Ene Velströmi
juhendamisel.
Kohtumistel osalevad alustavad õpetajad Kehra gümnaasiumist, Kose gümnaasiumist, Loo keskkoolist,
Tapa gümnaasiumist ja Tapa keelekümbluskoolist.
Kehras asuv jätkusuutlike
paberitoodete tootja Horizon
Tselluloosi ja Paberi AS-i tegevjuht Bashyam Krishnan ütles: „Ettevõte ja Tolaram Group
on olnud aktiivselt seotud jätkusuutliku arengu algatustega.
Oleme kvaliteetse hariduse
poolt ja meil on hea meel toetada alustavate õpetajate programmi.“
Kohtumiste eestvedaja
on MTÜ Alustavat Õpetajat
Toetav Kool, mis kutsuti el-

K O H A L I K U D
Head külavanemad!
8. märtsil alustab tegevust uus külavanemate
lauluansambel Kostivere mõisas. Repertuaaris
on laulud nii estraadimuusika valdkonnast kui ka
rahvalaulude ja popmuusika säravad numbrid.
Paku seda võimalust ka küla eestseisuse liikmetele. Anname Jõelähtme valla kultuurielule värvi
juurde. Juba 28. mail ootab meid ees põlvkondade pidu Maardus. Proovi päeva lepime üheskoos kokku.
Juhendaja Sirje Põllu, Neeme külavanem Palun
registreeri ennast sirje.pollu@gmail.com või küsi lisa
5666 00 55

lu kodanikualgatusena 2016.
aastal, toetamaks õpetajate
järelkasvu ning alustavate
õpetajate sujuvat ja edukat
sisseelamist õpetajaametisse.
„Eesti õpetajate järelkasvu
tugevus sõltub väga palju just
sellest, kuidas läheb meie
alustavatel õpetajatel,“ rääkis
MTÜ tegevjuht Triin Noorkõiv. „Oleme väga rõõmsad,
et saame koos IshK Tolaram
Foundationi toega astuda
samme selle jaoks, et alustavad õpetajad võiksid professionaali kaasabil uurida oma
tegevust ning leida edasiviivaid lahendusi ja kaasteelisi
oma piirkonnas, kodu- ja töökoha lähedal. Soovime, et sarnased kohtumised võiksid
saada heaks tavaks ning leida
aset üle Eesti.“
IshK Tolaram Foundation
on heategevuslik organisatsioon Tolaram Grupi ökosüsteemis ning toetab MTÜ
Alustavat Õpetajat Toetav
Kool tegevust, et viia läbi tänavu alustanud õpetajate supervisioonikohtumised ettevõtte kodupiirkonna – Kehra
– lähivaldades.
Veel sõnas Triin Noorkõiv: „Esimesed alustavate
õpetajate kooskäimised algasid 2018/2019. õppeaastal ja
kokku on võrgustikuga liitunud juba enam kui sada kooli üle Eesti.
Võrgustikuga liitunud
koolid saavad programmimärgise, mis omakorda annab
tulevasele õpetajale kinnitust,
et ta on kooli oodatud ning

saab kindlasti vajalikku tuge
enda uude rolli sisse elades.“
Alustavate õpetajate kohtumistest võtab osa ka Loo
kooli õpetaja Merilin Riisoja,
kes on varem juba mitu aastat
õpetajaametit pidanud Tallinna Lasnamäe Laagna lasteaedpõhikoolis. Ta kartis esialgu, et
ehk ei ole ta juba varasema
õpetamiskogemuse tõttu sobilik inimene koosviibimistest
osa võtma, küll aga tõdes ta
esimese paarikümne minuti
jooksul, et ka lihtsalt uude kooli õpetama minnes on siiski
kõik teistmoodi ja kooli sisemaailma tuleb uuesti avastama
hakata.
„Koosviibimisel on toetav
keskkond, igaühel on oma pagas – nii mured kui ka rõõmud
ja tegevus toimub supervisiooni põhimõttel. Keegi ei ütle,
kuidas on õige või vale, vaid
leitakse lahendusi rühmamängude ning arutluste käigus.
Palju tegeletakse ka enesearengu ja vaimse tervisega, et uues
ametis, uues koolis sisse elades
ei unustaks selles pöörises iseennast. Tore on ka tõdeda, et
Loo koolis oleme õnnega koos,
sest koolil on juba ka endal olemas väga tugev mentorprogramm ning väärtushinnangud!“
Alustavat õpetajat toetav
kool omab nii omanimelist
Facebooki lehte, kus on suur
jälgijaskond, kui ka veebilehte, kus leiduvad vajalikud
materjalid ning huvitatud
koolid saavad võrgustikuga
liituda. •

Kostiranna küla Pilliroo maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.03.–12.04.2022 ning avalik arutelu 19.04.2022
kell 15.00.
Planeeringuala hõlmab Pilliroo (katastritunnus 24504:004:1137;
sihtotstarve 100% elamumaa; pindala: 6700 m ) maaüksuse ja sellega piirneva mereala. Planeeringuala on ca 1,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pilliroo maaüksusele lisaks eluhoone ja seda teenindavate kolme abihoone (saun, kuur,
paadikuur) rajamisele ka sildumisrajatise kavandamine. Planeeringuga määratakse hoonestusala ühe 2-korruselise kuni 9 m kõrguse elamu ja kolme 1-korruselise kuni 6 m kõrguse abihoone rajamiseks ehitisaluse pinnaga kokku 360 m . Detailplaneering teeb ettepaneku
kehtiva üldplaneeringu muutmiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise osas ca 65 m võrra.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ning kaardirakenduses EVALD (http://
service.eomap.ee/joelahtmevald/). Jõelähtme vallamajas kohapeal
materjalidega tutvumiseks võtke eelnevalt ühendust vallavalitsuse planeeringuspetsialistiga: Tiina Skolimowski, telefon 605 4855, e-post tiina.skolimowski@joelahtme.ee.
Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressile kantselei@
joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Jõelähtme vald.
Seoses COVID-19 olukorraga toimub avalik arutelu Teamsi keskkonnas veebi teel. Arutelul osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 18.04.2022 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.
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DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTESTAMINE
Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 20.01.2022 otsusega nr
55 Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu
ehituskeeluvööndi vähendamise osas
Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr 137 kehtestati
Jõelähtme valla Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneering, millega kavandati ca 3,56 ha suurusele maa-alale kahe ridaelamu ja viieteistkümne ühepereelamu ehitamine ning moodustati
ehitiste teenindamiseks vajalikud krundid. Samuti nägi planeering ette planeeringuala läbiva kraavituse ümbertõstmist. Kehtestamise hetkel ei esinenud planeeritaval maa-alal looduskaitselisi piiranguid.
15. märtsil 2016. aastal kanti Loo alevikus ja Liivamäe külas kulgev Vadioja veekoguna Keskkonnaregistrisse ning sellest tulenevalt
tekkisid planeeringualale Vadiojast tulenevad looduskaitseseaduse
kohased piirangud, st veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd.
Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 otsustati
uuendada Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaitse seaduse regulatsiooniga, s.t vähendada Vadioja ehituskeeluvööndit ulatuses, mis võimaldab kehtiva detailplaneeringuga kavandatud ehitusõiguste elluviimist.
Detailplaneeringu menetluse uuendamise otsusele järgnevalt teavitati avalikkust Jõelähtme vallalehes uuest võimalikust planeeringulahendusest ning avalik väljapanek toimus perioodil 19.07–
17.08.2021. Avaliku väljapaneku käigus ühtegi vastuväidet ega muutmisettepanekut ei esitatud.
Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 20.01.2022 otsusega nr
55 Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu ehituskeeluvööndi vähendamise osas, vähendades Vadioja ehituskeelu-
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vööndit Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringualale jäävate ja seni hoonestamata kruntide osas 6 (kuuele) meetrile.
Muus osas jääb Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneering kehtima Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr 137 kehtestatud kujul.
Otsusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD
(http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 20.01.2022 korraldusega nr 54 Loo alevik Koplimetsa maaüksuse detailplaneeringu.
Loo alevik Koplimetsa (katastritunnus 24504:002:0493)
maaüksuse detailplaneering algatati Jõelähtme Vallavalitsuse
20.06.2019 korraldusega nr 496.
Planeeringuala hõlmab Koplimetsa (katastritunnus:
24504:002:0493) maaüksuse. Planeeritav ala asub Loo aleviku
loodeosas, Loo tee, Pirita tee ja Proosa tee vahelisel alal. Alale
juurdepääs on Pirita teelt ja Proosa teelt.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Loo aleviku
Koplimetsa maaüksus kaheks elamumaa, üheks üldmaa ja
üheks transpordimaa krundiks. Detailplaneeringuga määratakse
elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused kahe
ridaelamu ehitamiseks, lahendatakse juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane.
Korraldusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD
(http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 20.01.2022 korraldusega nr 55 Ülgase küla Kirdepilpa maaüksuse
detailplaneeringu.
Ülgase küla Kirdepilpa maaüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 16.04.2020 korraldusega
nr 297.
Kirdepilpa maaüksus (katastritunnus: 24504:004:1066; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 7,71 ha) asub Ülgase
külas Kure ääres. Juurdepääs planeeringualale on
munitsipaalomandis olevalt Kure teelt. Planeeritava ala suuruseks on ca 7,7 ha.
Detailplaneeringuga jaotatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Kirdepilpa maaüksus 60-ks maatulundusmaa sihtotstarbega ning 8-ks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, kus moodustatavatele maatulundusmaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe kuni 1 maapealse korrusega abihoone ja kahe kasvuhoone rajamiseks. Abihoone suurim lubatud ehitusealune pind
on 40 m , harja suurimaks kõrguseks 4,5 m olevast maapinnast.
Hoonestusalad on määratud lähtuvalt olemasolevast olukorrast
(krundi suurus, naaberhoonete lähedus, juurdepääs). Üldjuhul on
määratud hoonestusala kaugus 4 m krundipiirist. Kõik hoonestusalast välja jäävad ja ehituskeeluvööndisse jäävad hooned on
ette nähtud lammutada. Seadustada on võimalik vaid hoonestusalale jäävaid ehitisi lähtudes iga krundi ehitusõigusest. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane kuna senist maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta ja säilib senine maatulundusmaa
sihtotstarve.
Korraldusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD
(http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
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Jõelähtme Vallavalitsus on kehtestanud 05.11.2020 korraldusega nr 927 Liivamäe küla Metsa maaüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneering algatati Jõelähtme Vallavalitsuse
05.07.2020 korraldusega nr 350. Planeeritava ala suuruseks on
ca 1 ha, see asub Liivamäe külas Saha tee ääres, Loo aleviku
piiril. Juurdepääs planeeringu alale on Saha teelt.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine Metsa kinnistule äri- ja
tootmishoone kavandamiseks ning tehnovarustuse ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Planeeringuga kavandatakse Metsa maaüksusele tootmismaa 80% ja ärimaa 20% maakasutuse sihtotstarve ning kavandatakse üks kuni 4-korruseline ja kuni 14,5 m kõrgune põhihoone ning kuni kolm abihoonet kõrgusega kuni 2 korrust ja kuni 8
m. Planeeringuga ei kavandata uute kruntide moodustamist.
Krundile kavandatakse juurdesõit Ilunurme teelt.
Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga kavandatud tootmis- ja äriüksuse kavandamine realiseerib valla üldiseid arengusuundi, luues juurde töökohti kohalikele elanikele ning elavdades valla üldist majanduse arengut.
Korraldusega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD
(http://service.eomap.ee/joelahtmevald/).
DETAILPLANEERINGUTE OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.02.2022 vastu otsuse nr
40 „Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kanalisatsioonilahenduse osas“.

Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestati
17.03.2016 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 301. Detailplaneeringuga muudeti Lamme kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määrati ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks. Hoonete suurimaks ehitusalaseks pindalaks võib olla 360 m , maksimaalseks kõrguseks 1 korrus ja 5,6 meetrit. Planeeringuga kavandati ka paadisilla ehitamine ning vähendati ehituskeeluvööndit eeltoodu realiseerimiseks. Detailplaneeringu kohaselt tuleb kanalisatsioon lahendada nõuetekohasesse plastist kogumismahutisse.
Planeeringualal asuva Ihasalu tee 12 kinnistu omanik tegi taotluse
detailplaneeringust erineva kanalisatsioonilahenduse kavandamiseks biopuhasti näol. Kuivõrd detailplaneeringuga on ettenähtud
ehituskeeluvööndi vähendamine vaid hoonestusala piireis, tuleb ka biopuhasti lahendada vastavalt hoonestusalal. Menetluse käigus esitas
Keskkonnaamet nõuded biopuhasti projektile.
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Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loovälja tee 11 kinnistu osas
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.02.2022 vastu otsuse nr 38 „Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Loovälja tee 11 kinnistu osas“.
Liivamäe küla, Loovälja tee 7 detailplaneering kehtestati Jõelähtme
Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 223. Detailplaneeringuga jagati
Loovälja tee 7 maaüksus viieks krundiks. Moodustati neli (pos 1–4) äri-ja
tootmismaa sihtotstarbega krunti ja üks (pos 5) tootmismaa sihtotstarbega krunt gaasiregulaatorjaama tarbeks. Detailplaneeringuga on lubatud
krunte pos nr 1–4 liita. Kruntide liitmisel saab liita ka hoonestusala ja
ehitusõiguse. Loovälja tee 11 kinnistul (katastritunnus 24501:001:0399;
pindala 59 815 m ; sihtotstarve T75/Ä25) on detailplaneering realiseeritud. On moodustatud äri- ja tootmismaa liitsihtotstarbega krunt ning detailplaneeringu kohane maksimaalne ehitisealune pind 13 900 m on välja ehitatud, rajatud on teed ja tehnovõrgud. Loovälja tee 11 kinnistu omanik esitas taotluse tunnistada alal kehtiv detailplaneering kehtetuks, et
taotleda projekteerimistingimuste menetluses olemasoleva tootmishoone
laiendamist täiendava juurdeehitusega ehitusalase pinnaga kuni 3800
m esimeses etapis kinnistu läänepoolses osas, ning järgmise kolme- kuni viie aastases perspektiivis juurdeehitusega ehitusalase pinnaga kuni
2800 m kinnistu idapoolses osas. Esimeses etapis planeeritav laiendus
ei ületa 33% olemasoleva hoonestuse kogumahust. Detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamisel ja järgneva menetlustoimingute teostamisel on
oluliseks aspektiks tagada Loovälja tee 11 asuva kõrghaljastuse
säilimine. Kuivõrd tegu on Loovälja ja Peterburi tee vahel asuva
olemasoleva ja perspektiivse tootmispiirkonnaga, on antud juhul
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine põhjendatud, kuna
tootmishoone laiendamine ei muuda detailplaneeringu põhilahendust ja
planeeringu kontseptsiooni toimimine on tagatud.
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Liivamäe küla Kärsa II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Saage tee 23 kinnistu osas
Jõelähtme Vallavolikogu võttis 17.02.2022 vastu otsuse nr 39 „Liivamäe küla Kärsa II detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Saage tee
23 kinnistu osas“.
Liivamäe küla Kärsa II detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29. juuni 2004 otsusega nr 116. Detailplaneeringuga moodustati 6
elamumaa krunti ja üks ärimaa krunt. Saage tee 23 kinnistu
(24504:003:0399) otstarbeks on detailplaneeringuga määratud ärimaa,
kinnistule on võimaldatud kuni kahe kuni 1,5-korruselise ja kuni 8 m kõrguse hoone rajamine ehitusealuse pinnaga kokku kuni 600 m . Saage
tee 23 kinnistu omanik esitas vallavalitsusele taotluse Liivamäe küla Kärsa II detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks talle kuuluva
kinnistu osas eesmärgiga jagada kinnistu kaheks elamumaa krundiks.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Saage tee 23 kinnistu osas ei
mõjuta piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadi ning detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamisel Saage tee 23 osas jääb toimima detailplaneeringu põhilahenduse kontseptsioon.
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DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMISE EELNÕUDE
AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Tirisaare detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Jõeranna tee 3
kinnistu osas
Tirisaare detailplaneering kehtestati 29.06.2011 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 201. Planeeringuga on Jõeranna tee 3 kinnistu pindalaks määratud 2.11 ha ja otstarbeks maatulundusmaa. Kinnistu on osaliselt kaetud metsaga ja asub osaliselt jõe ehituskeeluvööndis. Planeeringu kehtestamise hetkest on möödas üle 11 aasta. Kinnistu omanik esitas taotluse alal kehtiv detailplaneering kehtetuks tunnistada eesmärgiga
rajada Jõeranna tee 3 maaüksusele kohtadesse, mis on metsast lagedad
ja kuhu ei laiene loodukaitseseaduse kohane jõe ehituskeeluvöönd suvila
koos abihoonetega. Kehtiva detailplaneeringuga on kinnistule tagatud
juurdepääs ja insenertehnilised võrkude lahendused.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu avalik väljapanek
toimub 14.03–28.03 Jõelähtme valla kodulehel.
Jõelähtme valla Loo alevik Välja detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Jõeääre tee 11 kinnistu osas
Loo alevik Välja detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu
28.01.2003 otsusega nr 19. Detailplaneeringuga jagati 3,3 ha suurune
maa-ala 16ks väikeelamukrundiks ja planeeriti kruntidele hoonestusõigus väikeelamute kavandamiseks. Detailplaneering on realiseeritud,
moodustatud on planeeringu järgsed kinnistud ja määratud nende sihtotstarbed ning realiseeritud hoonestusõigus. Jõeääre tee 11 kinnistule
on detailplaneeringuga antud võimalus rajada üksikelamu ehitusealuse
pinnaga kokku kuni 200 m hoonestusala ulatuses. Hoonestusala on
määratud selliselt, et elamukruntide piiril on 5 + 5 meetrine ala, kuhu
2
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hoonestusala ei ulatu. Jõeääre tee 11 kinnistul on detailplaneering
samuti realiseeritud. Rajatud on elamu. Kinnistu omanik esitas vallavalitusele taotluse rajada detailplaneeringuga määratud hoonestusalast
väljapoole abihoone. Abihoone kavandamine on võimalik ega mõjuta piirkonna hoonestuslaadi. Naabri nõusolekul on võimalik rajada abihoone ka
kinnistu piirile lähemale kui 4 m, kui on tagatud tuletõrjenormid. Abihoone kavandamiseks on tarvis alal kehtiv detailplaneering kehtetuks tunnistada.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu avalik väljapanek
toimub 14.03–28.03.2022 Jõelähtme valla kodulehel.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Iru küla Ämma tee 73 maaüksusele detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub
4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Iru küla Ämma tee 73 maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 106 kehtestatud Iru küla, Lõo, Nurme ja Mäe
maaüksuste detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 1 alusel hoonete detailplaneeringu
järgset kasutamise otstarvete osakaalu.
Liivamäe küla Vanasauna tee 11 maaüksusele detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Liivamäe küla Vanasauna tee 11 maaüksuse osas kehtib Jõelähtme
Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 76 kehtestatud Liivamäe küla Vanasauna tee kinnistute 11, 13, 15, 23 ja 25 detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4
alusel detailplaneeringu järgseid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ehk rajada piirdeaed maaüksuse piiridele ja ridaelamu
bokside õuealade piiridele.
Jägala küla Mõisa tee 3 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Jägala küla, Mõisa tee 3 maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu
on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.
Kaberneeme küla, Kordoni tee 33 maaüksusele
projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek
toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Kaberneeme küla, Kordoni tee 33 maaüksusele soovitakse püstitada
üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus
tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel
anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.
Uusküla küla, Trammi tee 12 maaüksusele projekteerimistingimuste
väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Uusküla küla, Trammi tee 12 maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal,
kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus
detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.
Neeme küla, Saigumäe maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Neeme küla, Saigumäe maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu
on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.
Liivamäe küla, Loovälja tee 11 maaüksusele projekteerimistingimuste
väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme valla kodulehel.
Liivamäe küla, Loovälja tee 11 maaüksusel soovitakse laiendada olemasolevat tootmishoonet üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus
detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.
Kaberneeme küla, Kordoni tee 7 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.03.–
18.03.2022. Projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav Jõelähtme
valla kodulehel.
Kaberneeme küla, Kordoni tee 7 maaüksusel soovitakse laiendada
olemasolevat suvilat üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.
Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on
võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus
detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Veebruari vallaleht trükiti
28. veebruaril 2022,
eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg
3.–4. märts 2022.

Märtsikuu vallaleht läheb
trükki
28. märtsil 2022,
eeldatav postkastidesse
jõudmise aeg
31. märts –1. aprill 2022.
Kaastööde tähtaeg
18. märts 2022.
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Valla eakad sünnipäevalapsed
veebruaris 2022

84

26. veebruar Jõelähtme küla

92

2. veebruar Jõelähtme küla

83

11. veebruar

Loo alevik

Alustatud kriminaalmenetlused
Karistusseadustik § 199 Vargus
• Ajavahemikul 10.01.–04.02.2022 murti Parasmäe külas sisse suvemajja ning varastati tööriistu.
• 08.02.2022 varastas meesterahvas Iru külas jalgratta.

92

14. veebruar

Loo alevik

83

16. veebruar

Loo alevik

90

21. veebruar

Loo alevik

83

20. veebruar

Ülgase küla

90

24. veebruar Saviranna küla

83

26. veebruar

Aruaru küla

Karistusseadustik § 424 Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi
juhtimine joobeseisundis.
• 23.01.2022 juhtis meesterahvas Iru külas sõiduautot alkoholist tingitud joobeseisundis.
• 28.01.2022 juhtis meesterahvas Tallinna–Narva mnt-l sõiduautot
alkoholist tingitud joobeseisundis.

ALEKSANDRA PANENKOVA

ELLE NAARIS

89

3. veebruar Kostivere alevik

82

6. veebruar

MIHKEL LINDOV

Uusküla

LEIDA VEERBAUM
89

Väärtegusid on toime pandud ja menetlus alustatud 13 korral
Liiklusseaduse rikkumisi menetleti eespool nimetatud perioodil kümnel korral. Sealhulgas tabati neli kiiruseületajat, üks juhtimisõiguseta isik ja üks mootorsõiduki juht, kes ületas lubatud alkoholi piirmäära.
• 08.02.2022 lõhuti Iru külas eramaja pakettklaas, millega pandi toime varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu (KarS § 218
lg 1).
• 29.01.2022 rikuti Loo alevikus kortermajas naabrite öörahu, millega pandi toime avaliku korra rikkumine (KarS § 262).

LEILI HAAVEL

112

Ajavahemikul
19.01–21.02.2022 toimunud olulisemad juhtumid

Lähisuhtevägivald
Jõelähtme vallas on vaadeldaval perioodil alustatud üks lähisuhtes
toime pandud kehalise väärkohtlemise (karistusseadustik § 121 lg
2 p 2) tunnustel toime pandud kuritegu. Infoteatena registreeriti (st
et pole alustatud süüteomenetlust) neli lähisuhtevägivalla juhtumit.
Neist kolmel juhul on peres alaealised lapsed.

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
4. aprillil alates kella 10.00
KOSTIVERE KULTUURIMÕISAS
Etteregistreerimine telefonil 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

LÜÜDI PITKVE
LINDA KOKKO
ELLI VOLL

ELVI KIHO
MIILI KIIS

MATI SAHK

22. veebruar Saviranna küla

82

20. veebruar

Loo alevik

EVI PEREMEES

AARNE PAJUNURM

87

1. veebruar

Koogi küla

82

28. veebruar

Loo alevik

87

15. veebruar

Aruaru küla

81

2. veebruar

Manniva küla

HELJU-LAINE PÄLL

ELVI TEDRESALU

87

21. veebruar Kostivere alevik

81

17. veebruar

Jägala küla

86

11. veebruar

Iru küla

80

1. veebruar

Ihasalu küla

PILLE KULBACH VIRTANEN

PEEDU PAEMURD

86

16. veebruar

Iru küla

80

7. veebruar Kostivere alevik

86

19. veebruar

Kallavere küla

80

10. veebruar

85

2. veebruar

Neeme küla

80

17. veebruar Parasmäe küla

85

3. veebruar

Iru küla

80

21. veebruar

85

8. veebruar

Haljava küla

80

25. veebruar Kostivere alevik

85

11. veebruar

Liivamäe küla

75

8. veebruar

NINA ZABABURINA

MARIA VIMBA

85

28. veebruar Kostivere alevik

75

10. veebruar Kostiranna küla

84

2. veebruar

Uusküla

70

1. veebruar Kostivere alevik

84

6. veebruar

Loo alevik

70

15. veebruar

84

14. veebruar

Jõesuu küla

70

21. veebruar Kostivere alevik

84

23. veebruar

Neeme küla

HELJU MATTEUS

ÕIE HUNT

LINDA KÖÖP
LEA KAHU

KUSTA REINSOO
LEMBIT HEIN

MALLY VIIDING
ALINA NUMMELA
SILVIA KLAMAS

JÜRI RANDMERI

GALINA KAMALETDINOVA

MARE TREIBERG

Ülgase küla

ERIKA LAIDRE

Avaldame sügavat kaastunnet
URMAS SIIRMA
VALENTIN PETŠNIKOV
MAIMU VIKAT
HUGO LUKAS
MARINA MARKOVA
TIINA PAAP
MIKKO-KALEVI KAUPPI
LEILI SAALISTE

14.06.1945–26.01.2022
18.06.1939–29.01.2022
04.04.1944–30.01.2022
03.07.1936–01.02.2022
06.04.1963–01.02.2022
29.12.1963–02.02.2022
03.03.1980–10.02.2022
14.09.1936–10.02.2022

Teateme kurbusega, et lahkunud on meie armas ema,
vanaema ja vanavanaema

Mälestame kallist sõpra

MILLE HAAB
Leinavad
Aita ja Signe peredega.

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele
ning vendadele Aivarile
ja Jaanusele.
Sõbrad Saha külast.

Mälestame kauaaegset
naabrit. Siiras kaastunne
abikaasale ja lähedastele.

Südamlik kaastunne Riina
Kauppile kalli

URMAS SIIRMA

ABIKAASA

Majaelanikud
Jõe 4, Kostiveres

surma puhul.

(04.11.1932-27.02.2022)

TÕNIS HIISI

VELLO RÄHN

Loo alevik

LEIDA RÄHNI

AHTO ÜPRUS
LIIDIA SAKS

Silmade kontroll 20€, prilliostjale TASUTA!

KALJO MIKFELDT

INA SIKKA

Loo alevik

VLADIMIR DAVÕDOV
RAIVO OHERDE

Ruu küla

MARIKA RAUDSEPP

Kostivere koolipere

TALLINNA KREMATOORIUM
PAKUME KÕIKI MATUSETEENUSEID
HASTAMISMATUSED
MATUSE VORMISTAMISE VÕIMALUS INTERNETIS
KORRALDAME MATUSEID ÜLE EESTI
ÖÖPÄEVARINGNE TRANSPORT
KAKS KABELIT
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

ESTER SASSI

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

Jõelähtme valla uued kodanikud
12. jaanuar vanemad

tütar Josefine

Kätlin Heinroos ja Jürgen Rebane

OÜ Koduaken pakub tööd

• Fekaalivedu
• Ummistuse likvideermine
• Rasva- ja liivapüüdurite
tühjendamine ja puhastamine

ALUMIINIUMIST EHITUSSÜSTEEMIDE VALMISTAJALE
Vajadusel väljaõpe. Töökoht asub Härmakosu külas.
Pakume vajadusel transporti.
CV ja sooviavaldus saata aadressile andrus@koduaken.ee
Täiendav info tel 5625 5151 või
kodulehelt www.koduaken.ee/toopakkumised

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

PRILLIKLAASID

TÖÖTAME 7 PÄEVA NÄDALAS

Rohkem infot: survepesu24.ee
tel. 5333 1111

-30%

Prillitellijatele
nägemise kontroll TASUTA!
Püsiklientidele ja pensionäridele
LISASOODUSTUS!
SILMARÕHU MÕÕTMINE!

Elades ka ise Jõelähtme vallas,
tean hästi siinse piirkonna eeliseid.
Seega, kui soovid müüa
kinnisvara või vajad hindajat –
pöördu minu poole!
Kiire müük parima
võimaliku hinnaga!

Arik Piirisild

kinnisvara vanemmaakler,
kinnisvara hindaja

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

+372 515 5725

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

arik.piirisild@pindi.ee

www.pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

REKLAAM
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KaupmeesKO

AS Kaupmees & KO on Eesti toitlustussektori suurim ja tuntuim (Kantar Emor 2019) toidukaupadega varustaja. Meie
ulatuslik kogu Eestit kattev jaotusvõrk ning 7 kauplusladu suuremates linnades tagavad meie klientide varustatuse toiduja esmatarbekaupadega kõikjal Eestis. Enam kui 28-aastane professionaalne suhe klientide ja koostööpartneritega üle
maailma garanteerib, et kõik tooted saab ühest kohast.

KAUPMEHE KESKLAOS NUUDI TEE 18 UUSKÜLAS
JÕELÄHTME VALLAS LEIAB TÖÖD

KOMPLEKTEERIJA

LÄHIM SPORDIKLUBI
SINU KODULE
20 tenniseväljakut • 10 sulgpalliväljakut
650 m2 jõusaal • 4 stuudiot rühmatreeninguteks
Tennisepood • Tasuta parkimine

kelle peamiseks tööülesandeks on kauba korrektne ja
kiire komplekteerimine skanneri abil.
Töötasu reapõhine. Miinimumtasu heade töötulemuste
eest on 1000 eurot kuus.
Tööaeg ei kulge sügavkülmas, on graafiku alusel.
Väljaõpe kohapeal.
Võta julgelt ühendust, kui Sul on:
• eesti keele oskus suhtlustasandil
• oled füüsiliselt vastupidav
Sind ootab sõbralik ja toetav kollektiiv, sihikindel ja ausaid
tavasid järgiv ettevõte. Pakume stabiilset ja püsivat töösuhet,
kindlat sissetulekut ning kaasaegseid töötingimusi. Vajadusel
pakume ettevõtte-poolset transporti tööle ja tagasi Tallinnast.
Ootame Sinu kandideerimisavaldust koos palgasooviga
hiljemalt 19. märtsiks CV Keskuse kaudu
www.cvkeskus.ee/kaupmees-ko-as-toopakkumised-1414 või
meiliaadressile personal@kaupmees.ee märgusõnaga „LADU“.

Osmussaare 7
www.tallinktennisekeskus.ee
tallinktennisekeskus
tallinktennisekeskus
tennisekeskus@tallink.ee

Lootus Timber on pikaajalise puiduimmutamise
ja -töötlemise kogemusega 100% Eesti kapitalile
kuuluv tootmisettevõte. Oleme kiiresti kasvav
ja pidevas arengus olev ettevõte.

Lootus Timber on pikaajalise puiduimmutamise
ja -töötlemise kogemusega 100% Eesti kapitalile
kuuluv tootmisettevõte. Oleme kiiresti kasvav
ja pidevas arengus olev ettevõte.

Seoses laienemisega

Seoses laienemisega

otsime oma meeskonda

Töökoht Maardus

OPERAATORIT
Sinu tööks on töökeskuste (höövel, lintsaag,
sortliin) seadistamine, oma meeskonna
juhtimine, töö efektiivne korraldamine,
kvaliteedi tagamine ning päevaeesmärkide
täitmine.
Oled suurepärane kandidaat, kui
• Sa oled täpne ja kohusetundlik;
• Sa omad töökogemust puidutööstuses
(soovitavalt operaatorina)
• Sul on hea tehniline taip ning Sa oskad
kasutada arvutit
• Sa oskad lugeda tööjooniseid ja õpid
kiiresti
• Sa oled valmis meeskonnas ennast
kehtestama;
• Sa valdad eesti ja vene keelt
suhtlustasandil.

Pakume Sulle
• Ettevõttesisest väljaõpet;
• Motiveerivat põhipalka, millele
lisandub tulemustasu;
• Stabiilset ja püsivat töösuhet;
• Häid olmetingimusi;
• Vahetustega tööd E–R
kl 7.00–15.30 ja 15.30–24.00,
kollektiivpuhkust suvel ja
jõulude ajal.
Asume
Maardus, Vana-Narva mnt 31.
Tallinnast saab meile bussiga nr 30
(peatus Kärmu)
Maardust sõidavad siia bussid nr
101 ja 170.
Võta meiega ühendust:
tel 5307 0583
www.lootustimber.com

otsime oma meeskonda

Töökoht Maardus

LAOTÖÖLIST
Sinu tööks on sae- ja höövelmaterjali
kvaliteedi kontroll, sorteerimine pakkimine
ja ladustamine ning muud laotööd.
Ootame Sind, kui
• Sa oled töökas ja kohusetundlik;
• Sa oled füüsiliselt vastupidav;
• Sul on eelnev töökogemus
puidutööstuses;
• Sa oskad töötada arvutiga;
• Sa valdad eesti ja vene keelt
suhtlustasandil.

Pakume Sulle
• Võimalust teenida head palka;
• Ettevõttesisest väljaõpet;
• Stabiilset ja püsivat töösuhet
ja häid olmetingimusi;
• Tööd E–R kl 8.00–17.00
ühes vahetuses,
kollektiivpuhkust suvel ja
jõulude ajal.
Asume
Maardus, Vana-Narva mnt 31.
Tallinnast saab meile bussiga nr 30
(peatus Kärmu)
Maardust sõidavad siia bussid nr
101 ja 170.
Võta meiega ühendust:
tel 5307 0583
www.lootustimber.com

R E K L AAM
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK
• Müüa toored ja kuivad lõhutud
küttepuud kohaletoomisega –
lepp, sanglepp, kask, metsakuiv
okaspuu. Kuivad segalehtpuud
võrkkottides (5–25 cm) 2,5 € / 40 l
kott. Tel 509 9598, hinnad ja tellimine kodulehel www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com
• Kütteladu24 – parim valik ja hinnad
pakitud küttematerjalil. Tel 520 2190
• Müüa Harjumaal kolmemeetrist küttepuud: hall lepp, must lepp, kask, kohaletoomisega. Miinimum kogus 15 tm.
Lisainfo tel 5829 3564
• Müüa konservikarbid, kaaned, kaanetajad, roostevabad autoklaavid.
Tel 506 8501
• Müüa lõhutud küttepuud 30–60 cm,
nii toores kui kuiv, koos kohaletoomisega. Tel 518 3927,
tamps222@gmail.com
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis kuivi küttepuude tootmisjääke.
Kojuvedu. Võtame tellimusi vastu iga
päev. Tel 522 7345,
marek406@gmail.com
• Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid.
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus.
Tel 505 435
• Teisaldatavate alumiiniumist katuseredelite müük. Tel 503 8628,
katuseredel24.ee, katuseredel.eu

OST
• Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla remonti
vajav. Pakkuda võib ka Vene autot.
Kiire tehing, arvelt mahavõtmine ja
vormistamine! Tel 5365 4085,
skampus@online.ee
• Igas seisus autode kokkuost ja
ARKist kustutamine. Pakkuda võib
nii sõitvaid, kalleid, kui ka romusid.
Tel 5823 8310, ostameautod.ee
• Ostan seisma jäänud sõidukeid.
Ka avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid.
Kohapeal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan tel
5618 8671 või
seisevauto@gmail.com
• Noorpaar otsib ülesehitamiseks krunti, suvilat või talu. Hea hinna korral vaatame läbi ka korterite pakkumised.
Tel 5599 6925
• Ostame Teie remontivajava, rikkega
või avariilise sõiduki! Kustutame arvelt,
tasume kohapeal sularahas ja äravedu
treileriga! Kõik pakkumised oodatud.
Tel 5552 2223

KES
TEEB
KAEVU?

• Ostan rinnamärke, vanu postkaarte,
fotosid, trükiseid, dokumente, vanaraha ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Hea hinnaga! Tel 6020906, 5011628
• Ostan suure krundiga tootmismaa.
Võib olla vana sigala, kanala või muu
sarnane hoonetekompleks. Vaatan üle
kõik pakkumised. Tel 508 0065,
kristjan@skpinvest.ee
• Ostan Teie sõitva või seisma jäänud
sõiduki. Sobivad igas seisukorras masinad: sõiduauto, kaubik, maastur, veoauto, tarktor, mootorratas, ATV jne.
Helista ja teeme platsi puhtaks.
Tel 5672 1410
• 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
• OÜ SKP Invest ostab maad, ka hoonetega, Harjumaal ja selle lähiümbruses. Vaatame üle kõik pakkumised. Tõenäoliselt teeme Teile parima hinna. Tel
508 0065, www.skpinvest.ee,
kristjan@skpinvest.ee
• Soovime perega osta maja või majaosa otse omanikult. Võib pakkuda ka
krunti. Kõik pakkumised oodatud!
Aitäh! Tel 5686 8535
• Молодая пара в поисках земли, дачи
или хутора под застройку. Так же
рассмотрим предложение покупки
квартиры. Тел 5599 6925

TEENUS

• Korstnapühkija, tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.ee
• Vanaraua äravedu, vana mööbli
ja kodumasinate äravedu. Autode
ost. Veoteenus/kolimine.
Töötame 24/7. Tel 554 7345
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee
• Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd. Kortermajade renoveerimine.
MTR EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel.
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com
• Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel 518 8889. Korstnapühkimine.
Tel 522 1082
• Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks
www.lõõr.ee või tel +372 5821 6554
• Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
• Unusta elektriarve! Kvaliteetne moodulahi valmib loetud päevadega. Vajadusel LHV järelmaks. Tel 501 5653
• Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 200 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191

TÖÖ
• Võtame meeskonda juurde kolm ehituskogemustega töölist objektidele
Belgias. Tingimused head. Reisimis-,
elu- ning töökulud katab firma.
Tel 509 4104, mauri@elementmaja.ee

• Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad soodsad, garantii. Tel
502 9075, liuguksed@kallion.net
• Ohtlike puude aastaringsed
raie-, hooldus- ja saetööd. Viljapuude ja hekkide lõikus. Väiketraktori
teenused: metsamaterjali kokkuvedu, tööd frontaallaaduriga jms. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Lume- ja jäätõrje katustelt.
Tel 5638 8994
• Ohtlike puude langetamine,
hekkide ja viljapuude lõikus, kändude juurimine. Tel 521 0334

pakub tööd

raamatupidajale.
Täpsem info tel 501 5433 või
raul@metanex.ee.

Express Post ootab oma meeskonda

VANEMLEHEKANDJAT

• Korstnapühkija, tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.ee

Sinu ülesandeks on postisaadetiste kohaletoimetamine
klientidele oma kandepiirkonnas.
Lehekandjate õpetamine, juhendamine ja asendamine.
Kanderaamatute korrastamine.

• Langetame, hooldame puid ja
freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid
saab kätte tel 5626 3857,
www.puumehed.com

Töö toimub täistööajaga esmaspäevast laupäevani
algusega kell 3.30.
Oled sobiv kandidaat kui armastad vara tõusta, Sulle teeb rõõmu
liikumine ja aktiivne eluviis. Naudid uute töötajate õpetamist ning
juhendamist. Oled valmis iseseisvaks tööks. Omad sõiduauto
kasutamise võimalust ja autojuhilube.

Küttematerjali
müük!

Pakume Sulle huvitavat ja mitemekülgset tööd, head väljaõpet
kohapeal, igakülgset toetust igapäevatöös, tagame töövahendidja riided ning kompenseerime auto sõidukulu.
Garanteerime tööd värskes õhus ja sportlikku vormi! Kõik päevad,
õhtud, pühapäevad ja riigipühad on pere ja sõprade jaoks vabad!
LIITU MEIEGA!
Saada pma CV:
personal@exprespost.ee
või helista 617 7717

pellet
brikett
küttepuud
Lühikesed
järjekorrad,
kiire teenindus!
~
~
~
~

maasoojuskaevude puurimine
puurkaevude puurimine
ja puhastamine
süvaveepumpade ja
septikute paigaldus
vee- ja kanalisatsioonitööd
504 2999, 508 9848
www.baltipuurkaev.ee

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee

+372 520 00 93

Jõelähtme valla teabe- ja infoleht.
Väljaandja on Jõelähtme vallavalitsus.
Omavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis ja raamatukogudes ning www.joelahtme.kovtp.ee ja
www.volis.ee.

Toimetaja Laura Ruul, 605 4865
laura.ruul@joelahtme.ee,
ajaleht@joelahtme.ee
Tasulise reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214, 5562 5500
myyk@harjuelu.ee.
Jälgi meid nüüd ka Facebookis:
www.facebook.com/joelahtme.

Reklaami sisu ja lugejakirjades toodud seisukohtade eest toimetus ei vastuta.
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada.

