
Harjumaa aasta 
õpetaja 2009 

Jõelähtme Lavagrupp 
on Harjumaal parim

Kalurid käisid Taanis 
õppimas

Loo kool arvati saksa 
keele diplomi (DSD) 
koolide hulka

Valimistulemused

Kultuurirahva  
sügispidu

• Jõelähtme Vallavolikogu 14. 
oktoobri 2009 määrusega nr 146 
on kinnitatud valla ametlike tea-
dete avaldamise ajaleheks alates 
01.11.2009 üleriigilise levikuga 
ajaleht Äripäev ning vallaleht 
Jõelähtme. 
• Jõelähtme vallamajas toimus 
14.09.09–12.10.09 Kostiranna 
küla Knuudi kinnistu detailpla-
neeringu avalik väljapanek, 
mille käigus laekus kirjalikult 3 
ettepanekut, vastuväidet. Vasta-
valt planeerimisseaduse § 21
 lg1 korraldab Jõelähtme Valla-
valitsus planeerimisosakonnas 
23.11.2009 kell 13.00 detailpla-
neeringu avaliku arutelu.
• Jõelähtme Vallavalitsuse 
planeerimisosakonnas toimub 
02.11.2009 kell 12.00 Kallavere 
küla Räästu maaüksuse detail-
planeeringu lähteseisukohtade 
ja eskiislahenduse avalik arutelu.
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SISUKORD

Ivo Vahter

Valisime, keda tahtsime
Merike Metstak

Suurem osa inimestest 
mõtleb poliitikale harva, 
sest ollakse hõivatud töö ja 
perega, sõprade ja seltsielu-
ga, mõnikord ka lihtsalt el-
lujäämisega. Sellepärast 
pannakse poliitika paken-
disse ja esitatakse lööklau-
setena.   

Poliitiku peamisi oskusi 
on idee edasiandmine vor-
mis ja viisil, mida inime-
ne kohe mõistab ja mille jär-
gi oma arusaama ja eelistu-
sed kujundab. Peab ütlema, 
et nõrgalt sõnastatud ja vi-
letsalt väljendatud hüüd- ja 
lööklauseid seekord ei olnud-
ki. Postkastide täitumine eri-
nevalt pakendatud sõnumi-
tega jätkus valimiste eelõh-
tuni, kusjuures sõnumid olid 
üks huvitavam kui teine. Ava-

likkuse tähelepanu keskmes-
se tõusmiseks tehti ettepane-
kuid, mis paraku peagi kao-
vad nagu vits vette. Peenelt 
koostatud kihutuskõned ei 
pruugi ju alati tõsiselt võeta-
vad olla. Samal ajal esitati ja 
öeldi välja rohkesti häid mõt-
teid, mis loodetavasti aitavad 
meie valda edasi arendada. 

Jõelähtme Rahvamajas toi-
munud valimiseelsel debatil 
olid kõik võrdsed. Väitlejaid 
oli sama palju kui pealtvaa-
tajaid, moderaatorid olid tub-
listi valmistunud ning väit-
lus laabus kenasti. Võima-
lik et kombiti tulevaste koos-
tööpartnerite seisukohti ühes 
või teises eluolulises küsimu-
ses ja võimekust lubatut el-
lu viia. Valitsusliit moodusta-
takse paratamatult ja teised 
jäävad opositsiooni. Seal ole-
misel on alati omad eelised, 
vähemus saab võimulolijaid 
vabalt kritiseerida ega ole va-
ja karta ebamugavate arupä-

rimiste turmtule alla sattu-
mist. Hoolsa valvekoerana 
jälgib opositsioon võimuloli-
ja igat näpuliigutust ja otsust. 
Vastutusest oma valijate ees 
ei ole ühelgi juhul pääsu, vas-
tutada tuleb igal ajal. 

Siinkohal meenutuseks 
hüüdlausete loetelu ja voliko-
gus hõivatud kohtade arv.

Valimisliit JAA: Meie muu-
dame valla juhtimise ausaks, 
stabiilseks ja poliitikavabaks 
– 1 koht.

Valimisliit Koduvald Jõe-
lähtme: Meie väärtustame 
inimest, haridust ja elukesk-
konda – 3 kohta.

Valimisliit Sotsiaaldemo-
kraatlik Ühendus: Meil on pu-
has südametunnistus, nüüd 
on, keda valida – 2 kohta.

IRL: Kogemus, võimekus, 
asjatundlikkus – 3 kohta.

Keskerakond: Kes siis veel – 
2 kohta.

Reformierakond: Ma ar-

mastan Jõelähtme valda – 6 
kohta.

Uue volikogu koosseisu 
piirkondliku jagunemise jär-
gi hinnates paistab pilt selli-
ne: Loo alevikust on pärit 9, 
Iru külast 3 ja Kostivere ale-
vikust 2 saadikut. Jõelähtme, 
Koogi ja Uusküla külad said 

igaüks oma voliniku. Otsus-
tusprotsessis piirkondlik või 
erakondlik kuuluvus vaevalt 
enam tähendust omab, 17 
volikogu liikmest kuulub eri 
erakondadesse 9 inimest (2 
Rahvaliitu, 2 IRL-i, 3 Reformi-
erakonda, 2 Keskerakonda). 
Kui võrrelda naiste ja meeste 

osakaalu, siis on nüüd voliko-
gus ainult kaks naist endise 
kuue asemel. Tervikuna va-
hetus 35 protsenti volikogust, 
st kuus inimest valiti volikok-
ku esmakordselt. 

Kui volikogu uueneb ja 
muutub iga nelja aasta tagant, 
siis kooli minnakse igal aas-
tal ja aasta õpetajaid tunnus-
tatakse kord aastas, alati ok-
toobrikuus. Iga etapi lõpp on 
samas ka uue algus. Tänavu-
ne aasta õpetaja tiitliga aus-
tatud Elvi Hantsom Neemest 
ütleb, et väikest inimest on-
gi tarvis juba maast-madalast 
harjutada arvestama teiste-
ga enda ümber ja kõrval. Alati 
tasub silmas pidada, et käitu-
taks oma kaaslastega nii, na-
gu tahetakse, et nemad sinu-
ga käituvad. Kurja ei tasuta 
kurjaga, hea sõna võidab võõ-
ra väe. 

Palju õnne ja edu aasta 
õpetajatele ja uutele volikogu 
liikmetele!

Vastutusest oma 
valijate ees ei ole 
ühelgi juhul pääsu, 
vastutada tuleb 
igal ajal.
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2 VALIMISTULEMUSED

Koduvald Jõelähtme

ARDO LASS 90

MAIDO PAJO 51

ARVO OLEK 40

KAI RIMMEL 35

HARRI REIDMA 27

EILI JUHKAM 23

ILMAR SIRKAS 20

ALEKSANDER LEPIK 17

KERDI JAAMU 15

KAIDO-PEETER PAHKMA 14

HELGI ORG 14

KAILI TAMM 12

HENRI HEIN 12

MARJU RUUT 11

VELLO VARIK 10

AIVO HÄRM 9

AIVAR MÕTTUS 8

RAIMO ROOTS 5

TÕNU LAUTER 5

VIRVE LÄÄNE 4

KRISTJAN PIHUS 3

FRED PALGUNOV 2

TATJANA ELIAS 2

EVELIN HALL 2

TEET VESKUS 2

HANNES ADUSON 2

Kokku 435

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

ART KUUM 134

TOOMAS KÜMMEL 93

TARMO PALDERMAA 70

TIIA VÄLK 26

TOOMAS LAANEJÕE 23

MEELI HUNT 18

AIN KALMARU 15

RASMUS RAUSBERG 14

VAIDO LAANEMETS 12

ÖÖLE JANSON 11

LEMBIT TUUR 11

PILLE TRUMM 11

ALLAN RÄMMELD 10

MEELIS RAUDSEPP 10

ÜLO LOMP 9

TARMO KALJU 9

ALARI KASEMAA 9

AIVAR HAAV 7

EVE LUIK 6

MAIKO RATNER 6

MAARIKA SEPP 5

LEA RAUD 5

MEELIS KOITMÄE 5

VELLO VOOG 5

RISTO LILANDER 4

Kokku 528

Jõelähtme Aus Areng

MARKO RAUDLAM 46

ANDRES OOPKAUP 36

AIVAR JÕGI 31

KASPAR KLASMANIS 30

MAILIIS KALJULA 18

MADE VARUL 8

JAN LOIGO 7

HARRY TEDER 7

KALEV LEHTLA 5

BRUNO VARUL 3

ANDRES MEOS 3

HELVI KORK 2

Kokku 196

Eesti Keskerakond

LJUDMILLA KASKA 155

LJUDMILLA BAUER 33

ARTUR TIMOFEJEV 27

VALERI TAMMELEHT 25

VALERI DURAN 15

REINO VIIDAS 13

ELENA TRAUBLUM 12

ÜLLE ERANURM 11

GENNADI KEKS 10

ALDU TIGANE 9

HELVE KANNIMÄE 7

ANDRUS KÖST 6

KERSTI HAUG 6

JELENA LÄTIK 6

ARVO LÕHMUS 5

HEINO SOOVIK 4

HEDI TAMMELEHT 4

AIME-HELLE KAARE 3

VÄINO SVIRBUT 2

MIHKEL MARDIM 2

EDA SARAPUU 1

Kokku 356

Sotsiaaldemokraatlik Ühendus

TÕNU TRUUMAA 134

AARE VÄRTE 49

JANEK ŠAFRANOVSKI 43

SIRJE PÕLLU 31

ARNO KANNIKE 31

TIIT TÜVI 28

MADIS NOOR 16

IRIS ROOSIMÄGI 11

ANDRES VIIRPALU 10

TIINA MUDDI 9

JAAN POSKA 8

KALVI VAIN 7

INGRID LEHTOJA 7

INGE PÕLDSALU 5

LAURI SOOSAAR 3

Kokku 392

Eesti Reformierakond

ANDRUS UMBOJA 174

RIIMAS UKANIS 133

JÜRI PAAVEL 95

ANDRUS SEPP 82

MATI PÄRNAMÄGI 76

VÄINO HAAB 65

ESTER SASSI 42

PRIIT PÕLDMA 42

TAIMI SAARMA 40

JÜRI JALAKAS 35

MERIKE KAHU 31

HEIKI LILIENTHAL 26

MARJE LAIMETS 26

ANTS ANDRESON 20

KAILI RAAMAT 20

VELJO HAAVEL 18

MEELIS VÄLK 17

AAVO MOOSTE 16

AIVAR TREIBERG 13

EVELYNE LUSTI 12

ARVO LASSI 10

KAIRIT HAAVEL 5

TÕNIS TUUDER 3

KALMER KASE 2

Kokku 1003

Ringkond kokku 2910

Eesti Reformierakond 1003 6 

IRL 528 3 

Koduvald Jõelähtme 435 3 

Sotsiaaldemokraatlik Ühendus 392 2 

Eesti Keskerakond 356 2 

Jõelähtme Aus Areng 196 1 

Kokku hääli ja kohti 2910 17

Koondkokkuvõte

ARDO LASSARDO LASS LJUDMILLA  BAUERLJUDMILLA  BAUER

TÕNU TRUUMAATÕNU TRUUMAA

AARE  VÄRTEAARE  VÄRTE

ANDRUS UMBOJAANDRUS UMBOJA

RIIMAS UKANISRIIMAS UKANIS

JÜRI PAAVELJÜRI PAAVEL

ANDRUS SEPPANDRUS SEPP

MATI PÄRNAMÄGIMATI PÄRNAMÄGI

VÄINO HAABVÄINO HAAB

MAIDO PAJOMAIDO PAJO

ARVO OLEKARVO OLEK

ART KUUMART KUUM

TOOMAS KÜMMELTOOMAS KÜMMEL

TARMO PALDERMAATARMO PALDERMAA

MARKO RAUDLAMMARKO RAUDLAM

LJUDMILLA KASKALJUDMILLA KASKA
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Kuidas kommenteerite valimistulemust?
Andrus Umboja
Reformierakond

Reformierakond on valimis-
tulemusega rahul. Valija näi-
tas neil valimistel, et oodatak-
se eelkõige stabiilsust, hooli-
vust ja tegusust, et meie vald 
areneks tasakaalukalt ja reaal-
seid majanduslikke võimalusi 
arvestades.

Head vallakodanikud, ta-
han siinkohal tänada kõiki, 
kes toetasid Reformierakonna 
nimekirja. 

Art Kuum 
IRL

Suur tänu kõigile, kes oma 
hääle mulle ja IRL-ile usal-
dasid. Tänu teile on IRL saa-
nud Jõelähtme vallas 528 häält 
ning 18,14%-ga saavutanud 
teise koha. Edukaima IRL-i 
kandidaadina sain mina 134 
häält. Meenutades valimiste-
le eelnenud tihedat valimis-
võitlust, oleme saavutanud 
hea tulemuse. Võtame saadud 
usalduskrediiti väga tõsiselt ja 
püüame järgnevate aastatega 
volikogus tõestada, et oleme 
seda väärt. Ligikaudu iga viies 
vallaelanik on valinud meid 
enda esindajaks valla voliko-
gusse. See annab meile mo-
raalselt väga tugeva mandaadi 
ja võib öelda, et ilma meieta ei 
ole võimalik moodustada üh-
tegi stabiilset ega vallakoda-
nikust hoolivat koalitsiooni. 

Ardo Lass
Valimisliit Koduvald 
Jõelähtme

Aktiivne osavõtt tõestas, et 
valijad on hakanud paremi-
ni mõistma omavalitsuse rol-
li, inimestele on tähtis, kes 
neid järgmise nelja aasta jook-
sul esindavad ja valda juhivad. 
Avaldame meie valimisliidu 
nimel tänu kõigile, kes meid 
ja meie valimisplatvormi toe-
tasid. Nüüd on meil kohustus 
asuda antud lubadusi täitma. 

Valimisvõitlus oli varase-
mast pingelisem, üllatas kan-
dideerijate suur arv. Samal 
ajal olid valimised tasavägi-
sed, keegi ei saanud enamust 
ja esindatuse said kõik nime-
kirjad. Valimisliidud said ühe 
kolmandiku kõigist häältest, 
mis võimaldab vallavõimu 
liigset politiseeritust vähen-
dada. 

Tõnu Truumaa 
Valimisliit Sotsiaal-
demokraatlik Ühendus

Tänan kõiki, kes meie vali-
misliitu toetasid.

Tulemusega jäime rahule, 
aga nagu paljud teisedki loot-
sime veel paremat.

Volikogus püüame käitu-
da nii, et ka nelja aasta pärast 
saaksime öelda: "Meil on pu-
has südametunnistus.” 

Eesti Keskerakonna 
Jõelähtme osakonna 
kandidaadid

Täname kõiki, kes meie kan-
didaatide poolt hääletasid. Tu-
lemus valimistel muutub meie 
jaoks kogu aeg paremaks. Kui 
alustasime, oli meie resultaa-
diks volikogust väljajäämine – 
napilt, aga kindlalt. Järgmistel 
valimistel, 2005. aastal, saime 
jala ukse vahele, üks vallavo-
likogu liikme koht, mis hiljem 
paljunes kaheks kohaks. Nüüd 
on meie “saagiks” kaks valla-
volikogu liikme kohta. Seda 
peame väga heaks tulemuseks 
– meie valijaskond on suure-
nenud kaks korda. Nelja aas-
ta pärast on resultaat kindlas-
ti veel parem. Veel kord – pal-
ju tänu neile, kes meie kandi-
daate hääletusega toetasid ja 
meie tegudele sellega hinnan-
gu andsid!

Marko Raudlam
Valimisliit Jõelähtme 
Aus Areng 

Vastaseid me ei laimanud, 
teiste vanu vigu ei paljasta-
nud, pärast välireklaami lõp-
pemist me oma kandidaadi-
numbreid autole või majasei-
nale ei maalinud ega hääli joo-
gi-söögi eest ei ostnud. Võime 
valijatele ja valituile ka edas-
pidi ausa näoga otsa vaadata. 
196 valija toetus (üle 16 hääle 
kandidaadi kohta) oli ootus-
pärane ja alustuseks küllalt 
hea tulemus. Rohkem üllatas 
meid väga suur osavõtuprot-
sent – 62,98. Siinkohal soovi-
me tänada valijaid, kes pida-
sid oluliseks valimistel hää-
letada ja sellega oma panuse 
valla arengusse anda.

Meil on puhas 
südametunnistus
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Lauluga läbi elu 
Tiit Truumaa 

Käesoleval aastal on lau-
lupeo 140. juubel. Meie rah-
vas on laulnud alati – nii 
raskel orjaajal mõisatööl 
kui ka kõigi järgnevate va-
litsuste ajal.

Esimene laulukoor, mi-
da ma oma lapsepõlvest mä-
letan, käis koos Maardu mõi-
sas. See oli 1930. aastate lõpus. 
Seal laulsid nii mu isa ja ema 
kui ka kohalikud Maardu ja 
Saha küla noored. Head laul-
jad olid Meier, Kärner, Nõgols, 
Mäepea, Oja, Laidmaa, Laabi, 
Haab, Ennik, Piirsalu. 

1941. a mobiliseeriti Vene 
sõjaväkke paljud noored koo-
rilauljad: Evald Nõmmsalu, 
Jaak Mäepea, Paul Oja, Feliks 
Piirsalu jt ning koori tegevus 
jäi soiku. Ka sõjaajal inimesed 
laulsid. Esimene kontsert, mi-
da mäletan, toimus 1942. aas-
tal Maardu mõisa trepil. Esi-
nes Estonia teatri segakoor, 
lauldi “Ühte laulu tahan laul-
da” ja see kõlas väga võimsalt. 
Mängis ka orkester Kosk ja Co. 
Need noored poisid olid Ees-

ti Fosforiidi kaitsemeeskon-
nast, riietatud olid nad Sak-
sa sõjaväe mundritesse. Seal 
oli ka minu vend Juhan. Neist 
noormeestest Roosimaa ja Va-
rusk leidsid endale kohalikud 
neiud alatiseks. Edasine elu tõi 
siiakanti tagasi ka tolleaegse 
orkestrandi poja Enno Koski. 
Roosimaa laulis hiljem palju 
aastaid Maardu segakooris ja 
Varusk oli kultuuritöötaja. 

Maardu 6-klassilises koolis, 
kus ma koolis käisin, oli laulu-
õpetajaks Serafima Mänd. Te-
ma oli tõeline maa sool. Ka va-
hetundide ajal organiseeris ta 
lastele laulumänge, nagu “Me 
lähme rukist lõikama” ja “Pe-
remees võtab naise”. Koori-
laul oli heal tasemel, isetege-
vusülevaatustel sai meie las-
tekoor häid kohti ja käisime ka 
laulupeol. Lastekooris laulsin 
ma koos oma õega kolmandat 
häält. Kõigil koolipidudel esi-
neti kooriga ja tehti ka näiden-
deid, kus lauldi. Minu esimene 
soolo oli kooli nääripeol “Kül-
mavana laul”. 

Serafima Mänd juhtis laste-
koori, mitmetel ajaperioodidel 
ka Maardu segakoori.

Tema kõige suuremaks saa-
vutuseks võib pidada Maardu 

meeskoori juhatamist. Mees-
koor käis koos Maardu mõi-
sas. Selle organiseeris kohali-
ku Kalinini-nimelise kolhoo-
si esimees Julius Põldmäe. Te-
ma oli väga hea laulja, kes oli 
varem laulnud Rae segakoo-
ris ning ka Tartu üliõpilas-
meeskooris. Kooris oli 19 laul-
jat. Esimese tenori häälerüh-
mas laulsid Julius Põldmäe, 
Evald Nõmmsalu, Taavi Nõ-
gols, Raul Lintal. Teist tenorit 
laulsid Arvi Negolts, Jaan Mäe-
pea, Edgar Milk, Asu Ennik, 
Enn Haab, Vello Niinepuu. 
Baritoni laulsid Ernst Kaljula, 
Ants Hiio, Aadu Ränne. Bassi 
laulsid Kalju Piirsalu, Helmut 
Meier, Uudo Mätas, Karl Luha 
ja Tiit Truumaa.

Vasakult: Jaan Mäepea, 
Evald Nõmmsalu, Hants Hiio, 
Aadu Ränne, Karl Luha, Julius 
Põldmäe, Mart Bachfeld, Ric-
hard Varusk, Roland Linthal, 
Taavi Nõgolts, Tiit Truumaa, 
Uudo Mätas. Pildilt puuduvad 
Kalju Piirsalu, Arvi Nõgolts, 
Elmut Meier. 

Maardu meeskooriga oli 
meil võimalus esineda ka Es-
tonia teatri saalis. Kui selles 
kooris oli meil laval 18 meest, 
siis aastaid hiljem sai sealsa-

mas Estonia teatri laval laul-
dud juba Tartu üliõpilasmees-
kooris saja mehe võrra suu-
remas koosseisus ja frakki-
des. See oli kontsert, mida tu-
lid vaatama ka minu vanemad 
ja Julius Põldmäe. Tartu üli-
õpilasmeeskooris sai aastate 
jooksul osa võetud kõigist üli-
õpilaslaulupidudest ja tuden-
gite üritustest. 

Eesti üldlaulupidudest olen 
osa võtnud alates 1950. aas-
tatest kuni tänaseni. Alguses 
laste-, siis mees- ja segakooris. 

Edasi tuli Eesti Fosforii-
di 7-klassiline kool ja Keh-
ra Keskkool, kus laulsin koo-
li koorides ja ansamblis solis-
tina. Laulmisõpetaja Vimberg 
võttis kooli vanemad laulupoi-
sid ka Kehra meeskoori laul-
ma. See oli mul esimene mees-
kooris laulmise kogemus. 

Kõige viljakam ja pikem koo-
rilaulmise periood oli mul Jõe-
lähtme segakooris. Koori di-
rigendiks tuli 1977. aastal El-
sa Rikandi. Tema organiseeris 
koori juurde nais- ja meesan-
sambli, rahvapillide orkestri ja 
tantsuorkestri. 

Elsa Rikandi idee oli Jõeläht-
me laulupidu, mis on kujune-
nud traditsiooniks. Kooris oli 

Elsa Rikandi asutatud Jõelähtme kooli poistekoor 1977. 

Maardu 6-klassilise kooli lastekoor 1954. a. Dirigent Serafi ma Mänd. 

Maardu segakoor 1954. a. Dirigent Serafi ma Mänd. 
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tol ajal kümme meest, kellest 
kuus olid ameti poolest seotud 
loomakasvatusega. Need olid 
Rainis Uibo, Paul Kroon, Alar 
Vainomäe, Peep Ruus, Enno 
Kosk ja Tiit Truumaa. Koor oli 
tol ajal tippvormis. Esinemi-
sed olid laulupidudel, koha-
likel üritustel. Aastatel 1979–
1980 käisime kahel korral esi-
nemas ka Venemaal. 

Kooris oli hiljem dirigen-
diks veel Raivo Kõrgemäe. Te-
ma kirjutas laulu “Jägala juga”, 
mida lauldakse igal Jõelähtme 
laulupeol. Veel on koori diri-
gentideks olnud Silja Trisberg 
ja Aare Värte. 

Aeg läks edasi, paljud koo-
riliikmed jäid vanemaks, osa 
lahkus siit ilmast. Allesjäänud 
lauljad liitusid Loo segakoori-
ga Ahto Nurga juhatusel. 

Ka seal jäi aastate jook-
sul meeshääli aina vähe-
maks ning nüüdseks on Loo 
ja Maardu kooride lauljad 
ühinenud Maardu-Loo sega-
kooriks. Kooriga on osa võe-
tud kõigist segakooride lau-
lupidudest, käidud Alatskivil, 
Lüganusel, Kiviõlis, Kurgjal ja 
võetud osa kohalikest üritus-
test. Koor on olnud Maardus 
eestluse hoidja. Esinetud on 

omakandi jaanipäevadel ja 
võidupühadel. Osaleti Maar-
du mõisas üritusel, mis kajas-
tas möödunud ajalugu ja sõ-
du. 

Maardu-Loo segakoor võt-
tis osa Ahto Nurga juhitud üri-
tustest: kontserdid koos an-
sambliga Heli-Neli, tema poolt 
juhitud rahvapilliorkestriga 
jt. Võeti osa ka kõige suure-
ma publikuarvuga üritustest: 
kontsert Tallinna linnahallis. 

Laul on olnud alati polii-
tilise võitluse osaks. Kui mi-
nu isa laulis koolis ja tsaariar-
mees “Боже царья хранu”, siis 
poisikesed laulsid sellest oma 
tõlgendust “poisid sõid rähna 
ää”. 

Lastekooris laulsime “Lenin 
meie õpetaja” ja laule Stalinist. 
Kõigil kontsertidel oli alguses 
kohustuslik nõukogude kor-
da ülistada. Aastatega kuju-
nesid laulupeo lõpulauludeks 
“Mu isamaa on minu arm” ja 
“Mu isamaa armas”. Lõpuks 
tuli laulev revolutsioon ja Ees-
ti taasiseseisvumine. Kõigil 
laulupidudel on lõpus lauldud 
“Mu isamaa on minu arm” ja 
ka lauljad on pandud selle lau-
luga puhkama Eesti mulda. 

Kooris on traditsioon tä-

histada lauljate sünnipäevi ja 
aastaaegu eri lauludega. Ka 
meie hulgast lahkunud koo-
riliikmed on lauluga viimsele 
teekonnale saadetud. Laul ai-
tab meid hällist hauani. 

Paljud inimesed, kellega 
ma olen Jõelähtme segakoo-
ris kõrvuti laulnud, on täna-
seks meie hulgast lahkunud: 
Kalju Piirsalu, August Tuisk, 
Ats Aasmaa, Jaak Pärna, Vello 
Laanejõe. Nad olid väga musi-
kaalsed ja enamik mängis ka 
orkestris. Koori vanim liige 
Evald Rosenblatt (87) oli vana 
Eesti armee sõdur. Ta oli aas-
taid Siberi vangilaagris ja hil-
jem töötas Maardu keemiate-
hases mürgises superfosfaa-
ditsehhis. Tema säilitas oma 
eesti meele lauluga. Nii Elsa 
Rikandi kui Ahto Nurk – mõ-
lemad andsid laululeegi eda-
si. Rikandi asutatud Jõeläht-
me poistekoor oli laulupeol ri-
vis kahekümne noore laulja-
ga. Tema poolt koolitatud Silja 
Trisberg ja Anne Vahi on nüüd 
kutselised koorijuhid. 

Ahto Nurk leidis laulu-
ga ühise elutee Virve Lääne-
ga ning nad koolitasid lapsed 
Loo muusikakoolis akordio-
ni ja viiulit mängima. Praegu 

on Ahto Nurk üha enam süda-
mega oma kodukandis Lüga-
nusel. Tema isa Villem-August 
Nurga laul on ka meie koori re-
pertuaaris: 

 
“Eesti, sa põline isade maa 
püsind su pinnal me rahvana. 
Oled meil püha ja oled meil 
kallis, 
tahame kiita sind lauluga!” 

AJA LUGU

Saha-Maardu mandoliiniorkester. Vasakult Felix Piirsalu, Jaan Mäepea, Arved Mäepea, Erich Nõ-
gols, Artur Jalakas.

Maardu meeskoor 1950 Maardu mõisas. 

Jõelähtme segakoor 1985. aastal. Dirigent Elsa Rikandi.

Jõelähtme 
rahvapilli-

orkester. 

Jõelähtme meesansambel.

Loo 
segakoori 
Heli 35. 
aastapäeva 
kontsert 
1994. 
aastal.

Ansambel 
Heli-Neli. 
Vasakult 
Virve Lääne, 
Ahto Nurk.

 Maardu-
Loo segakoor 
tagasiteel 
Peipsi-
äärsete 
segakooride 
laulupäevalt 
Alatskivil 
peatusel 
Muuga 
tuuliku 
juures.
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Eili, 9. klass

Minu õpetaja

Mina sain Õpetaja enda 
klassijuhatajaks, kui Kostive-
re Põhikooli 3. klassi astusin. 
Enne seda elasin ja õppisin 
ma hoopis Türil. 

Kui ma Õpetajat esimest 
korda nägin, tundus ta küll 
kohe lahke ja hea, aga mingi 
rahutus oli ikka mu sees, olin 
ju uus. Ajapikku õppisime tei-
neteist tundma. Õppisin te-
malt palju: sain teada, et hä-
belikkuses ei ole midagi hal-
ba, ja et mõnikord peab end 
kokku võtma ning asja ära te-
gema. Ta õpetas mind tundma 
huvi selle vastu, mida õpin. Ta 
õpetas mind õppima. 

Õpetaja nakatas mind oma 
heatahtlikkusega. Nüüd on 
nii, et alati, kui midagi halvas-
ti teen, meenub mulle kohe 
Õpetaja, ja ma tunnen, et olen 
teda alt vedanud. Tänu selle-
le hakkan kohe leidma lahen-
dust, mis asja heaks teeks. 

Väikest tembutamist tundi-
de ajal ta meile lubas, aga ai-
nult senikaua, kuni see õppe-
tööd ei seganud. Õpetaja suh-
tus meisse sõbralikult ja meie 
üritasime vastata samaga. Te-
ma tundides ei tundnud me 
kunagi igavust. Meile kõigi-
le meeldis, et ta meid endale 
külla kutsus. See oli väga lõ-
bus ja huvitav.

Õpetaja täiendas meie tead-
misi ka selle kohta, mis meid 
ees ootab, ja valmistas meid 
eluks ette. Me õppisime te-
malt ka siis, kui ta meile otse-
selt midagi ei õpeta-
nud.

Igatsen te-
da kui klassi-
juhatajat ja 
Õpetajat ik-
ka veel. Õn-
neks aga po-
le meie suh-
ted katke-
n u d : 

käin ikka tema juures vestle-
mas ja kui temast koolis möö-
dun, ütlen ikka naeratades te-
re, sest mulle meenub siis see 
tore aeg, kui temaga koos oli-
me. Minu jaoks on Tiina Kaa-
sik üks kooli leebemaid ja pa-
remaid õpetajaid.

Eileen, 5. klass

Minu õpetaja
Kohtusin oma Õpetajaga ju-

ba enne kooli minekut. Käisin 
alles lasteaias ja mulle tundus 
Õpetaja kohe väga ilusa, targa 
ja tähtsana. Ootasin põnevu-
sega oma kooliaja algust. Tai-
pasin kohe, et ta on väga hea 
õpetaja. Teadsin seda juba 
sellest, et ta oli minu õe õpe-
taja ja minu õde on väga tark.

Õige pea taipasin, et lisaks 
tarkusele on minu Õpetaja 
väga heatahtlik ning rõõmsa-
meelne. Hindan oma Õpetaja 
juures kõrgelt, et lisaks kooli-
tarkusele õpetas ta meile elu-
tarkust. Õppisime eristama 
head halvast, tähtsat ebaolu-
lisest. Püüdsime algklassides 
õppida nii, et teda mitte kur-
vastada, vaid hoopis rõõmus-
tada. Õpetaja oli ja on siiani 
meile eeskujuks, kelle sarna-
sed me tahame olla. 

Õpetaja hoolib meist, oma 
endistest õpilastest, väga. Ke-
vadel, kui algklassid lõpeta-
sime, korraldas Õpetaja mei-
le oma kodus toreda telkimis-
peo. Praegugi, kui tema klas-
sis või kooli koridoris kok-
ku satume, naeratab Õpetaja 
alati ning me saame veidi jut-
tu puhuda. Ta muretseb meie 

pärast ning aitab, kui meil 
mingi mure või probleem 

on.
Minu esimene Õpe-

taja näeb alati väga hea 
välja. Ta kannab ilusaid 
rõivaid ning need so-
bivad talle. Tiina Kaa-

sik jääb alatiseks 
minu kalliks 
Esi mesek s 

Õ p e t a -
jaks.

Ebe Talpsepp

Lühidalt ühest 
matemaatikust

Olgugi et oktoober on vih-
mane ja külm sügiskuu, tõi ta 
tänavu endaga kaasa meeldi-
va ja mõnusalt sooja uudise: 
üheks Harjumaa aasta õpeta-
jaks valiti Loo Keskkooli ma-
temaatikaõpetaja Allar-Rein-
hold Veelmaa. Matemaatika 
on aine, mis õpetab muu seas, 
et lühim tee kahe punkti va-
hel on sirge. Teisisõnu – ta ju-
hatab vastusteni maksimaal-
selt lühikest teed pidi. See-
tõttu üritan olla võimalikult 
konkreetne, mõeldes sellele, 
missugune Allar Veelmaa on. 
Arvan, et ta on
A alati abivalmis
A asjalik aritmeetik
S sisukas sõnaseadja
T tugeva tahtejõuga
A abistaja algebras

Õ õpetlik õpikukirjutaja
P parajalt pilav
E erialaliselt erakordne
T tulemuslik Tiigrihüppes 
A aututele armutu 
J julmust jälestav ja jõudu ja-
gav 
A ausate avalduste autor

Õnnitleme ja soovime vas-
tupidavust!

KOOL

Tiina Kaasik Elvi Hantsom

Harjumaa aasta õpetajad 2009 

Merike Metstak

Aasta õpetaja Elvi Hantso-
miga vestles Merike Mets-
tak.

Mõni laps tahab hommikul 
tõusta ja lasteaeda minna vaid 
juhul, kui tädi Elvi on tööl. 

Mida teie ise mõtlete igal 
hommikul, kui lasteaia poole 
tõttate?

Mõtlen, et mida huvitavat 
uus  päev pakub. On ju see töö 
niivõrd loominguline, et ku-
nagi ei tea ette, kuidas päev 
kulgeb. Ükski päev ei sarnane 
teisega. Mingid pidepunktid 
on küll planeeritud, aga täpset 
kulgu ei oska mitte kunagi et-
te näha.

Neeme inimesed ütlevad, et 
olete hea vanaema väga pal-
judele Neeme lastele. Ole-
te töötanud Neeme lasteaias 
selle avamisest saadik, täpse-
malt öeldes juhatanud Nee-
me lasteaeda ligi kaksküm-
mend aastat. Teie enda lapsed 
käisid samas lasteaias.
Kas lasteaia juhatamine siis ja 
nüüd väga palju erineb?

Kindlasti erineb tunduvalt 
sellest, mis oli kakskümmend 
aastat tagasi. Siis polnud ju ar-
vuteid ja asjaajamine toonase 
Kirovi-nimelise kalurikolhoo-
si keskusega toimus ainult ko-
hale sõites või telefonitsi. Kõik 
aruanded tuli täita käsitsi ja 
arvutaminegi käis tavalise ar-
velaua abil. Nii toimus see ka 
siis, kui lasteaed läks üle Jõe-
lähtme vallale. Paberitööd oli 
väga palju ja peale selle tu-
li ka rühmas töötada 0,5 koor-
musega kasvatajana. See oli 
nii kuni 2001. aastani. Siis ka-
dus ära kohustus rühmas töö-
tamiseks, kuid eks asendamisi 
oli kogu aeg. Olen nende aas-
tate jooksul kõiki ameteid pi-
danud, mis lasteaias üldse ole-
mas on.

Nüüd on Neemes teie kasvata-
da ja õpetada juba teine põlv-
kond mudilasi, omaaegsetest 
lasteaialastest on saanud pe-
reemad ja -isad, kes toovad ik-
ka rõõmu ja rahuliku meelega 
lapsed teie käe alla; olete hea 
vanaema paljudele.
Kas väide, et inimene kujuneb 
välja esimese kolme eluaasta 
jooksul, peab paika?

Ütleksin, et esimesed viis 
aastat on kujundamise aeg, 

hiljem on juba raske midagi 
muuta. Seepärast ongi tarvis 
juba maast-madalast harjuta-
da väikest inimest arvestama 
teistega enda ümber ja kõrval. 
Alati tasub silmas pidada, et 
käitutaks oma kaaslastega nii, 
nagu tahetakse, et nemad si-
nuga käituvad. Kurja ei tasuta 
kurjaga, hea sõna võidab võõ-
ra väe.

Te joonistate hästi, olete ilusa 
käekirjaga ja lihtsalt väga to-
re inimene – nii iseloomusta-
vad teid lapsevanemad. Imet-
lusväärse rahu ja pikameelsu-
sega manitsete pahandust tei-
nut tasa-targu, et nüüd peab 
ta minema toolile istuma ja 
oma tegude üle järele mõtle-
ma. Mitte kunagi pole kuul-
dud teid häält kõrgendamas.
Kas te tegelikult oletegi rahu 
ise või mõnikord ikka ajavad 
kolleegid või lastekari teid ka 
pisut närvi?

Kolleegidega on mul veda-
nud, läbisaamine on hea. Meil 
on tore ja üksmeelne tööpere. 

Mis puutub lastesse, siis eks 
vahel ikka juhtub, et närv üt-
leb üles, kuid tuleb end vaos 
hoida. 

Paljud õpivad õpetajaks, kuid 
mitte kõik ei sobi selleks. Mit-
med õpivad kasvatajaks, aga 
mõned sünnivad kasvatajaks. 
Teie kohta väidetakse, et olete 
just see inimene, kes on sündi-
nud õpetajaks.
Kas see vastab tõele või on 
mõnikord tulnud tahtmine 
hoopis midagi muud teha?

Ilmselt olen ma seda sorti 
inimene, kes on loodud seda 
tööd tegema, sest juba kuue-
aastaselt hakkasin ma last 
hoidma. Nimelt oli meie naab-
ritel väike poeg, kes oli üksi 
koju jäetud, sest ema pidi töö-
le minema. Vanasti ei võimal-
datud ju pikka puhkust pä-
rast lapse sündi. Mul oli sellest 
poisist kahju, kui ta nuttis tei-
sel pool seina. Nii ma läksingi 
naabripoisi ema jutule ja pak-
kusin ennast lapsehoidjaks.

Aasta õpetaja tiitli ees-
märk on tõsta esile, tun-
nustada ja tutvustada üld-
susele õpetajaid, kasvata-
jaid, haridusasutuste juh-
te ja teisi haridustööta-

jaid, kelle töö ja isiklik ees-
kuju on oluliselt kaasa ai-
danud noorte kujunemi-
sele mitmekülgselt arene-
nud isiksusteks ning posi-
tiivselt mõjutanud hari-

dusasutuse, piirkonna ja 
Eesti elu. Harjumaa aas-
ta õpetaja 2009 nominen-
did valis välja Harju maa-
vanema poolt moodusta-
tud konkursikomisjon, ku-

hu kuuluvad Harjumaa 
Haridustöötajate Liidu ja 
Harju Maavalitsuse esin-
dajad.
 Aasta õpetaja väljaselgi-
tamiseks nimetavad koo-

lid oma kandidaadid, keda 
omakorda hindab komis-
jon, kuhu kuuluvad hari-
dusametnikud, inspekto-
rid jt maakonna haridus-
eluga seotud inimesed. 

 Allar-Reinhold Veelmaa – 
Loo Keskkool 

 Tiina Kaasik – Kostivere 
Põhikool 

 Elvi Hantsom – Lasteaed 
Neeme Mudila 

Harjumaa aasta 
õpetajad 2009 

Allar-
Reinhold 
Veelmaa 
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Kui ma olin õpetaja
Õpetajate päev Loo koo-

lis 2. oktoobril toimus täna-
vu teisiti, sest üle aastate olid 
“asendusõpetajad” ka kesk- ja 
vanema astme õpilastel.

12. klassi õpilased andsid tun-
de 1.–5. klassidele ja 6.–11. klas-
si tunde andsid sellel aastal Jõe-
lähtme Vallavalitsuse tööta-
jad Toomas Kümmel, Liis Truu-
bon, Alo Ehasoo, Regina Serge-
jeva, Kristiina Välba, Priit Põld-
ma, Tarmo Paldermaa, Priit Ad-
ler, Margit Pärtel. 

Küsimusele, mida arvati õpe-
taja ametist enne 2. oktoob-
rit, vastasid 12. klassi õpilased 
järgmiselt: 
Artur: Õpetaja amet on lust ja 
lõbu.
Kristel: Arvasin täpselt sama-
moodi nagu praegu – õpetaja 
amet on huvitav, väljakutsete-
rohke, motiveeriv ja väsitav.
Kauri: Uskusin, et see ei ole mi-
dagi hullu. Võib-olla ainult et 
tundide ettevalmistamine on 
raske.
Heleri: Arvasin, et pole väga ras-
ke ning mis selles tundide and-
mises ikka on. Eriti lihtne tun-
dus anda tunde algklassidele.
Mirjam: Õpetaja amet on raske.

Küsimusele, kas arvamus muu-
tus pärast õpetajaks olemist ja 
tundide andmist, vastati järg-
miselt: 
Artur: Jah, kuna algklasside-
le tunni andmine on raske ja 
stressirohke.
Kauri: Muutus küll. Väikesed 
lapsed käitusid ettearvamatult.
Heleri: Jah, kuna on hulga ras-
kem, kui arvasin. Palju peab et-
te valmistama ning väikeseid 
peab kogu aeg jälgima. Vaba ae-
ga eriti ei jäänud.
Mirjam: Ikka on raske.

Õpilasi iseloomustati ja õpeta-
mise muljed võeti kokku järg-
miselt: 

Lapsed on kõik toredad. Täitsa 
uhke tunne oli klassi ees seista, 
sest kõik kuulasid ning pidasid 
mind väga tähtsaks ja targaks.

Lapsed on energilised ja väga 
targad, arukate arvamustega.

Klassi ees oli hea seista, sest 
põnev oli nii neil kui minul. 
Lapsed tahtsid kogu aeg mida-
gi teha: mängida, joosta, käest 
kinni hoida ja neil oli kogu aeg 
vaja midagi küsida.

Kas õpetaja leib on magus?
Krislin: Kindlasti mitte piisav 
tasu sellise pingelise töö eest.
Jaanika: Pigem kibemagus.
Taniel: Vaevalt küll.
Mirjam: Ei.
Liivi: Jah, õpetaja leib on ma-
gus, sest elu koolis on põnev. 
Iga päev toob endaga kaasa uusi 
emotsioone, olukordi.

Kas sa soovid tulevikus saada 
õpetajaks?
JAH – Liivi: See on minu mee-
lest huvitav amet, kus oleks põ-
nev töötada.
Kristel: Armastan lapsi. Kui mi-
nust õpetajat ei saa, siis saab 
minust lasteaiakasvataja. Igata-
hes on minu tulevane töö seo-
tud lastega.
EI – Krislin: Liiga vaevanõudev 
töö ning liiga väike materiaalne 
tasu ja liiga palju vastutust.
Heleri: Liiga suur koorem oleks 
kanda õpetajana.
Jaanika: Arvan, et ma pole pii-
savalt kannatlik ega õpetaja 
tüüpi.
Kaidi: Ma ei suudaks probleem-
sete õpilastega kannatlik olla. 
Aleks: Kui kooli lõpetan, siis 
rohkem tagasi tulla ei ihka.
Kauri: Ei suudaks sellise ameti-
ga hakkama saada. Vaimselt vä-
ga väsitav!
Taniel: Liiga ebahuvitav minu 
jaoks.
Mirjam: Liiga mahukas töö. Va-
ba aega on vähe.
Artur: Tahaks säästa enda när-
ve.

Direktor. Loo koolis õppisid õpetajate päeval koolitükke õpetajad.

Vaid õpe-
tajate päe-
val saavad 
õpetajad te-
ha samu te-
gevusi, mi-
da õpila-
sed kõikidel 
koolipäeva-
del.

 Fotosilm tabas õpetajad koolipingis istumas, 
tundi andis direktor isiklikult.
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Kultuurikalender 
oktoober 2009 

2.11 
kell 9.00 

Neeme rahvamaja Hingedepäeva 
tähistamine

2.–6.11 Loo noortetuba või 
kultuurikeskus

Noortekas. 
ISADEPÄEVA 
meistrikursus

5.11 
kell 12

Loo kultuurikeskus Seenioride ÜMAR-
LAUD. Viive Noore 
näituse avamine

7.11 kell 16.00 Neeme rahvamaja Jumalateenistus

7.11 kell 12.00 Jõelähtme rahvamaja Lusikapidu

09.11 Kostivere 
noortekeskus

Mardipäeva tähista-
mine (traditsioonid, 
rahvamängud, karneval, 
mardi-show)

9.11 Neeme rahvamaja Mardipäeva tähista-
mine

10.11 
kell 14.00

Loo kultuurikeskus või 
noortetuba

Mardipäeva NOORTE-
KAS

11.11 
kell 18.00 

Neeme rahvamaja Isadepäeva tähistamine

12.11 
kell 12.00

Loo kultuurikeskus Uudishimulike klubi 
VIVA ESPAÑA! Hispaa-
nia muusika, tantsud, 
rahvustoidud

14.11 
kell 17.00

Neeme rahvamajas Külas on KINOBUSS. 
Jälgige reklaami

17.11 
kell 14.00

Loo kultuurikeskus Laste näiteringi KADRI-
MARDI pidu

20.11 
kell 14.00

Loo kultuurikeskus 
A-saal

Seenioride klubi PIHLA-
KOBAR 5. SÜNNIPÄE-
VAPIDU. Külaliskollek-
tiivid Jõhvi seltsimajast

20.11 
kell 19.00

Jõelähtme rahvamaja Jõelähtme 
Lavagrupi etendus 
M. Frisch. HÄRRA 
BIEDERMANN JA 
TULESÜÜTAJAD

20. 11    
kell 19.00       

Loo kultuurikeskus Naisteklubi õhtu. 
KATARIINA 2!

21. 11 
kell 20.00

Neeme rahvamaja Klubiõhtu

23.–30.11 Rahvusvaheline ama-
töörteatrite 
festival Samaaras

Jõelähtme 
Lavagrupi etendus 
M. Frisch. HÄRRA 
BIEDERMANN JA 
TULESÜÜTAJAD

23.–27.11 Neeme rahvamaja 11. kodanikunädal

24.11 Kostivere 
noortekeskus

Kadripäeva tähistamine 
(Näitame Kostiverele, 
kuidas tegelikult peab 
katri jooksma)

28.11 
kell 16.00       

Loo kultuurikeskuse 
B-korpus

Jumalateenistus 

29.11    Loo kultuurikeskus 1. advendiküünla 
süütamine 

29.11 Neeme rahvamaja 1. advendiküünla 
süütamine

Kaberneeme vana koolimaja saalisKaberneeme vana koolimaja saalis
KÕHUTANTSU TREENINGUD teisipäeviti kell 19.30–20.30. 
Juhendaja Katre Jürgenson, tel 5524252.

Neeme rahvamajasNeeme rahvamajas 7. novembrist TANTSUKURSUSED. 
Tantsujuhendajad Aleksander Makarov ja Katrin End. 
Toimumisaeg: laupäeviti kell 12.00–13.30. 
Info: Marika Kurvet, tel 6083740. Registreeruda saab ka kohapeal.

LOO NOORTETUBALOO NOORTETUBA: 5. oktoobril avati pidulikult Saha tee 13 
ruumides Loo noortetuba, mis pakub eri tegevusi ja üritusi 
koolinoortele.  Noortetoa tööd juhib Egon Järve. Noortetuba on 
avatud tööpäeviti kell 15.00–20.00.
Novembrisse on planeeritud järgmised üritused: mardipäeva 
tähistamine, kabeturniir, pinksiturniir, nintendo wii võistlused, 
orienteerumine, pilaolümpia, filmiõhtu, filmimaraton, jalgpalli-
võistlused, DJ koolitus, kadripäeva tähistamine, naljakad võist-
lusmängud, ristsõnade lahendamine, võrgukas, lauamängude 
turniir.

Suur sügispidu 
Merike Metstak

Aastast 1996 annab Jõe-
lähtme Vallavalitsus igal 
aastal välja Elsa Rikandi ni-
melise kultuuripreemia, 
mis omistatakse pikaajalise 
tulemusrikka tegevuse eest 
Jõelähtme valla kultuurielu 
edendamisel.

Elsa Rikandi kultuuripä-
randile pühendatud suurel 
sügiskontserdil esinesid kõik 
meie valla suuremad kultuu-
rikollektiivid. Kultuurirahva 
suurel sügispeol toimub ta-
vapäraselt ka kultuuripree-
mia omistamine. Pigem oli-
gi see Elsa Rikandi mälestus-
õhtu, kohal olid tema kursu-

sekaaslased Arne Mikk ja Tiit 
Tralla. 

Elsa Rikandi mälestuse 
hoidja Maie Jakobi sai tänutä-
heks lillekimbu.

Maie Ramjalg meenutas 
koorilaulu ajalugu ja märkis, 
et meie vald on eriline juba 
seetõttu, et oleme osanud au 
sees pidada oma suurt koori-
juhti ning laulupäevade tra-
ditsiooni.

“Kultuur sünnib ühiste 
põlvkondade ühise loomin-
gu tulemusena. Kuigi Elsa 
Rikandit pole 20 aastat meie 
hulgas, on seda liigutavam 
kogeda, kuidas olete osanud 
hoida tema kultuuripärandit. 
Mitte igaühel pole omanime-
list preemiat. Elsa Rikan-
di pani koorid käima ja alga-
tas laulupäevad. Kes muusika 

juurde oma kodu ehitab, jääb 
igavesti nooreks,” ütles Arne 
Mikk.

Elsa Rikandi kultuuripä-
randile pühendatud suu-
rel sügiskontserdil esinesid 
Loo-Maardu segakoor Vir-
ve Lääne ja Ahto Nurga juha-
tusel, Loo seenioride ansam-
bel Pihlakobar Kai Müürse-
pa juhtimisel, Kostivere päe-
vakeskuse ansambel Rukki-
lill Kai Sõitja juhatusel, Nee-
me naisansambel Briis Alek-
sander Kaidja juhatamisel, 
Jõelähtme noorte segarah-
vatantsurühm Svetlana Silt-
šenko käe all, Kostivere Laste 
Teater Kersti Laanejõe juhen-
damisel. 

On inimesi, kes ka lahku-
nuna on jäänud meie sekka.

 Margus Kirja (2009) ja elutöö 
preemia Elve Toome (2009)

 Erika Põlendik (2008)

 Kersti Laanejõe (2007) ja 
elutöö preemia Linda Tamm 
(2007)

 Maie Ramjalg (2006)

 Maie Jakobi (2005)

 Kai Müürsepp (2004)

 Svetlana Siltšenko (2003)

 Silja Trisberg (2002)

 Aare Värte (2001)

 Taimi Saarma (1999)

 Leili Värte (1998)

 Maria-Marika Kurvet (1997)

 Ahto Nurk (1996)

Laureaadid 
läbi aegade
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Maie Ramjalg
näitejuht

Kaks päeva kestnud Har-
jumaa harrastusteatrite fes-
tivali grand prix tuli Jõeläht-
messe!

10.–11. oktoobril võtsid mõõ-
tu paljud Harjumaa näitetru-
pid. Vihasoo näiteringi “Kos-
jasõit” oli mänguline, rohkelt 
laulu ja tantsuga pikitud, laval 
17 tegelast. Oli tunda, et osali-
sed nautisid seda täiel rinnal. 
Vahva külalustimäng.

Kiisa Laulu- ja Mänguselts 
esitas S. Jessenini luulel põ-
hineva etenduse “Armastu-
se rõõm ja valu”. Seda mängi-
sid nad aasta tagasi ka Jõeläht-
mes. Väga hingepuudutav, sii-
ras ja hea etendus. Žürii an-
dis eripreemia Jürgen Kajakile 
loomingulise ja emotsionaalse 
esitamise eest.

Kuusalu näiteringilt etendus 
J. Võõramaa “Mamma”. See on 
Dajan Ahmeti ääretult valusalt 
inimhingi puudutav näidend, 
mida asjaarmastajad on vii-
masel ajal suure menuga män-
ginud. Suurepärased osatäit-
mised – Elvi Reinvald sai pari-
ma naisosatäitja tiitli ja tema 
alaarenenud poega mänginud 
Kaupo Rüütsalu sai festivali 
parima meesosatäitja tiitli.

Kahjuks ei näinud ma Õpeta-
jate Seltsi Kivilindad mängitud 
Tagore “Sanyasi”.

Maardu menukas tantsu-
laulu-näitetrupp Veer & Špaga 
esitas kaks lühilavateost “Vaa-
ta, kuidas taevas kukub” ja “Ve-
ronika otsustab surra”. Samuti 
jäi nägemata.

Muidugi pani väärika punkti 
Viimsi näitetrupp Komos vai-
mustava muusikaliga “Winnif-
red ja hernetera”. Superhästi 
sissetöötatud noorteteater teeb 
igal aastal mahukate projek-

tide abil suurejoonelisi muu-
sikale, mille professionaalne 
esitus paneb õhku ahmima. 
Kui on võimalust, siis soovitan 
kindlasti nende etendusi vaa-
data. Nende lavastus sai samu-
ti eripreemia. Žürii autasustas 
Rünno Karnat lavastajapree-
miaga lustaka lastelavastuse 
loomise eest.

Kuna sel aastal otsustati sel-
liselt, siis õnnestus Jõelähtme 
Lavagrupil oma kroonikasse 
kirja panna grand prix – esma-
kordselt Harjumaa festivalilt. 
Mängisime E. Vetemaa “Õhtu-
sööki viiele”.

Õnnitlen ja tänan oma näit-
lejaid! Kui meie Lavagrupi fän-
nidel kuu lõpus midagi tarka 
teha pole, siis tulge 31. oktoob-
ril kell 18.00 Jõelähtme rahva-
majja teatrikohvikusse, et rää-
kida teatrist. Mängime teatrit 
ja naudime laupäevaõhtut La-
vagrupi 10. aastapäeva paistel. 
Kohtumiseni!

Andres Jagor
kalandusekspert

MTÜ Harju Kalandusühing 
kavandas nädalast õppereisi 
pikalt ja hoolikalt, lõplik va-
lik langes Taani ja Rootsi ran-
napiirkondade kasuks, kus 
meie oludega sarnasust kõi-
ge enam. 

Koolitusreisi mahtus tutvu-
mine kalapüügi, -säilitamise ja 
-töötlemisega, ringkäigud väi-
kesadamates ning kogemus-
te vahetamine Taani ja Root-
si kolleegidega. Kolmküm-
mend rannakalurit alustasid 
seminari juba laeval, stratee-
gia koostamisel sai igaüks sõ-
na sekka öelda, üheskoos vaeti 
eri meetmete rakendamise va-
jalikkust ja rahastamise või-
malusi. 

Harjumaal on olemas väi-
kesadamad ja lossimiskohad, 
mis rahuldavad nii kalurite 
kui ka teiste huvigruppide va-
jadusi. Samal ajal on rannakü-
lad väärtusliku miljööga ela-
mispaigad ja turismiobjektid, 
ettevõtluse mitmekesistami-
ne toetab kogukonna jätku-
suutlikkust ja püsivat rahvas-
tikku. Senini on nõrgalt tead-
vustatud kalandusega seotud 
turismi arendamist ja ranna-
küla elustiili säilitamist. Tõde-
ti, et piirkond peab oma jõud 
ühendama nii kalasadamate 
uuendamisel kui ka süvenda-
misseadmete hankimisel.

Randades ja rannakülades 
peab elu jätkuma

Omavalitsuse roll on ranna-
kaluri elus ülioluline, munit-
sipaalsadamad on avatumad 
ja vald on alati väikesadama 
jaoks parim peremees. Euroo-

pa meetmetest saavad toetust 
ikka need, kes kantud sada-
maregistrisse. Seminari tule-
musel kokku pandud stratee-
gia esitavad kalurid Põlluma-
jandusministeeriumile. 

Rootsis kasutasime ära ka 
võimaluse külastada toidu-
ainete käitlemise seadmete 
tootja JBT Foodtechi tehast 
ja uute tehnoloogiate testi-
mise laborit. Kaluritele tut-
vustati kala kui kõrge väär-
tusega toiduaine külmuta-
mise põhitõdesid, näidati nii 
eri koosteastmetel seadmeid 
test-montaažilaboris kui ka 
töötavaid seadmeid. Pooleldi 
kokkumonteeritud seadmed 
andsid kaluritele võimaluse 
nende tööpõhimõtetest ker-
gelt aru saada. Møni saare ka-
landus on väga sarnane meie 
piirkonna rannakalanduse-
ga. Saavutasime hea kontakti 
saarestiku mitmete sadama-

te kalurite ja organisatsiooni-
dega, kohtusime kaluritega ja 
tutvusime nende tegemiste ja 
plaanidega.

Nyro saart, kus püsiasuka-
tena elas kõigest 45 inimest, 
külastab aasta jooksul umbes 
200 000 turisti. See oli väga 
hea näide külakogukonna te-
gutsemisest ja elujõu säilita-
misest. Saarel tegutses ühek-
sa ühiskondlikku organisat-
siooni, kes tegelesid eri elu-
valdkondade arendamisega. 

Parim õppekoht
Taani Kuningriik on kala-

meestele parim õppekoht, 
inimesed on avatud ja räägi-
vad vabalt inglise keelt. Ka-
lurite ühistegevus on Taa-
nis tõusude ja mõõnadega lä-
bi elanud kõik arenguetapid. 
Taani on olnud pikalt Euroo-
pa Liidu liige ning saanud ka-
sutada mitmeid rahastamis-

fonde ja -vahendeid. Taani 
erilisus heas mõttes seisneb 
selles, et sadamad, sealhul-
gas ka kalasadamad kuuluvad 
munitsipaalvaldusesse. Selli-
seid sadamaid on kerge välja 
ehitada/arendada ja rahasta-
misega probleeme pole.

Karlskrona. Õppereisi ühe 
sisukama osana oli planee-
ritud Karlskronas elava Jaan 
Kammi ja tema ettevõtte Foo-
dia külastus. Jaan Kamm on 
Eesti päritolu Rootsis elav ka-
lur. Härra Kamm jagas kahel 
päeval oma kogemusi ühis-
tegevusest Rootsis ja näitas 
oma eraettevõtet, milleni on 
ta jõudnud ringiga tagasi pä-
rast pikka ühistegevust. Li-
saks tutvusime Taani ja Root-
si imekauni põhjamaise loo-
dusega ja nägime, kuidas asu-
tused ja organisatsioonid os-
kavad looduse loomingut hoi-
da ja eksponeerida.

HUVITAVAT

Jõelähtme Lavagrupp mullu mänguhoos.

Jõelähtme Lavagrupp võitis esikoha

Kalurid käisid Taanis õppimas

MTÜ Harju Kalandusühing 
moodustati 14. juulil 2008. 
aastal kui vabatahtlik tulu 
mittetaotlev ühendus, 
kelle põhieesmärk on Harju 
kalanduspiirkonna säästev 
arendamine, tegevuspiirkon-
na strateegia väljatöötamise 
ning strateegia eesmärkide 
elluviimine. 
Ühingu tegevus hõlmab 
Harjumaa kalanduspiirkon-
da. Harju kalanduspiirkonna 
tegevusgrupi piirkond on 
Harjumaal asuvate järgmiste 
omavalitsuste territooriumil: 
Padise vald, Keila vald, Harku 
vald, Viimsi vald, Jõelähtme 
vald, Kuusalu vald, Paldiski 
linn, Maardu linn, Loksa linn 
ja Tallinn.
Ühing on moodustatud täht-
ajatult, kuid ühingu tegevust 
ei lõpetata mingil juhul varem 
kui 31. detsembril 2013. aas-
tal. MTÜ Harju Kalandusühing 
on eraõiguslik juriidiline 
mittetulunduslik isik ja oma 
tegevuses juhindub lisatud 
põhikirjast, Põllumajandus-
ministri 24. aprilli 2008. a 
määruse nr 38 ““Euroopa 
Kalandusfondi 2007–2013 
rakenduskava” meede 4.1 “Ka-
landuspiirkondade säästev 
areng” raames toetuse andmi-
se ja kasutamise tingimused 
ja kord” ning teistest Eesti 
Vabariigi ja Euroopa Liidu 
õigusaktidest. 

Harju Kalandusühing
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DIGIBOKS STRONG 

Hind: 1 190,00 kr  
 1 399,00 kr
 
Digitaalse maapealse edastuse vastuvõtja 
kõikide MPEG4 ja MPEG2 vaba leviga 
tele- ja raadiokanalite vastuvõtuks 
maapealse sise- või väliantenni kaudu 
(sõltub signaalist) Eesti kanalid: ETV, ETV2, 
KANAL2,TV3, TV6, Kanal 11
(omab Eesti digilevi märki)

TELEVIISOR LG 32 LCD

Hind:  6 190,00 kr
 6 990,00 kr

Järelmaks: 169 kr / kuus  

Sisseehitatud digiboks
Diagonaal 32” (81 cm) laiekraan
Maks. resolutsioon 1366x768
Kontrastsus 30000:1
Heledus 500 cd/m2 

VAAATTTAAAAMMMMMMIIIINNNNEEEE OOOOONNNNN

DIGI-TV vaatamiseks on vaja ainult digiboksi või tüüneriga televiisorit!

TELLIMINE tel: 6 256 056
või internetist www.e7.ee
KÕIGE PAREMAD HINNAD

hooajakaupade veebipood

LAPSED

Pääsupesas peeti pidu. Peomeeleolust lummatud lasteaed oli täis siginat-saginat. Maja sai uhke pidurüü õhupallidest, liblikatest ning laste töödest. Iga tüdrukutirts ja poisipõnn meister-
das  meeleoluka peakatte ning ühistööna valmis pidupäevatort. Sünnipäevanädalal toimusid kõikides rühmades vahvad trallitamised koos emmede ja issidega. Peopäevaks tõid tervitu-
si Jõelähtme Vallavalitsuse ja volikogu esindajad, kolleegid Loo koolist, raamatukogust, kultuurikeskusest, spordihoonest ja Kostivere lasteaiast. Meenutati möödunut, söödi sünnipäe-
vatorti ning lennutati ühiselt taevasse 45 õhupalli. 

Loo lasteaed Pääsupesa sai 45-aastaseks
1964. a septembris alus-

tas Linnuvabriku lasteaed 
tööd kolmetoalises korte-
ris.

Liitrühm 25 lapsega oli mi-
nilasteaiaks majanditööta-
jate lastele, sest uue lasteaia 
ehitamine venis. Viieliikme-
lise meeskonna juhatajaks 
sai Ilme Pruun.

1966. a veebruaris val-
mis uus avar maja 90 lap-
sele. Ruumi jätkus kolme-
le aiarühmale ja ühele sõi-
merühmale ning 20 töötaja-
le. 1968. a haaras juhataja-
ohjad enda kätte energiline 
Aime Kaare. Iibeprobleemi 
polnud, vajadus suuremate 

ruumide järele aina kasvas. 
1976. a lisandusid neljale rüh-
male veel kaks rühmaruu-
mi ja avar valgusküllane saal. 
Kuna oli näidislinnuvabrik, 
siis pidi olema ka näidislas-
teaed. Nõnda kuidas anti ma-
janditele autasusid, sai ka lin-
nuvabriku lasteaiast Oktoob-
rirevolutsiooni 60. aastapäe-
va nimeline Tööpunalipuor-
deniga Tallinna Näidislin-
nuvabrik-Sovhoosi Lasteaed. 
Külalisi käis Moskvast, Mur-
manskist, Ukrainast, Aafri-
kast ja Hiinast.

Linnuvabriku direktori 
Aleksander Linnu eestveda-
misel avati Lool 1. septemb-
ril 1982. a Eesti esimene las-
teaed-algkool. Kohal olid kõr-

ged külalised – Elsa Gretški-
na, Rein Ristlaan, rajooni ja 
külanõukogu esimehed. Alg-
kool töötas 1987. a kevade-
ni, sest sügisel avas Loo kool 
oma uhked 
uksed.

Hakkasid 
p u h u m a 
v a b a d u s e 
tuuled. Ma-
jandi vääri-
kast pikast 
nimetusest 
sai TallEgg, külanõukogust 
vald ning Loo lasteaiast valla 
allasutus. 1989. aastast kan-
nab Loo lasteaed Pääsupesa 
nime. Aastatel 1998–2000 toi-
mus Loo lasteaias kapitaalre-
mont, mis andis uue ilme ko-

gu majale. Kuni 2005. aastani 
juhtis lasteaeda Aime Kaare 
ning pea sama kaua oli muu-
sikaõpetajaks Kai Müürsepp. 
Kauaaegsetest endistest ja 

praegustest töö-
tajatest tuleb ni-
metada järgne-
vaid: Ellen Parve, 
Kristi Rootslane, 
Anne Luhaäär, 
Hildegard Lei-
mann, Olvi Raud, 
Elve Elb, Laine 

Käsper, Velve Lepp, Loore Tii-
tus, Irma Virkunen ning Vee-
ra Andresson.

Alates 2005. a jaanuarist on 
Loo lasteaia Pääsupesa juha-
tajaks Katrin Paldermaa.

Loo lasteaeda iseloomus-

tab rõõmsameelne ja profes-
sionaalne kollektiiv; tradit-
sioonilised üritused nii las-
tele, lastevanematele kui per-
sonalile; sisukad temaatili-
sed nädalad; osalemine pro-
jektides; logopeediline abi; 
lampjalgsuse profülaktika ja 
ravi; tervislike eluviiside pro-
pageerimine.

Loo lasteaed on tervist 
edendav lasteaed alates 
2005. a detsembrist. Laste-
aias tegutseb seitse rühma: 
üks liitrühm (2–7-aastased), 
kaks sõimerühma (1,5–3-aas-
tased), neli vanusrühma.

Praegu käib lasteaias 145 
last ning personal koosneb 32 
töötajast.

Kaili Raamat
Kostivere lasteaia juhataja

Kooliõpetajad tulid las-
teaeda tegelusi läbi viima ja 
lasteaednikud andsid tunde 
koolis. 

Sel aastal tähistasime tradit-
sioonilist õpetajate päeva pisut 
laiemalt. Tavaliselt oleme piir-
dunud õpetajate õnnitlemise-
ga oma majas, kuid seoses pro-
jektiga “Hea õpetaja kuu” jät-
kuvad üritused terve oktoob-
ri vältel. 

5.–9. oktoobrini toimus Kos-
tivere haridusasutustes õpeta-
jate vahetus. Kooliõpetajad tu-
lid lasteaeda tegelusi läbi vii-
ma ja lasteaednikud andsid 
tunde koolis. Osale meie maja 
töötajatest oli see esmakordne 
kogemus, mõned aga meenu-
tasid endist tööd. Kõigile osa-
lejatele – nii lastele kui ka õpe-
tajatele – oli see pisut keeruli-
ne, kuid meeldiv kogemus. Sa-
malaadseid ettevõtmisi plaa-
nime kindlasti läbi viia ka tu-
levikus. 

Samal nädalal vahetusid töö-
postid ka lasteaiasiseselt. Kõik 
maja töötajad kehastusid loo-
si tahtel veidikeseks ajaks kel-
lekski teiseks. Õpetaja abi tegi 
juhataja tööd või andis saalis 
muusikatundi. Rühmaõpetaja 
tegi logopeedi või metoodiku 
tööd. Juhataja toimetas õpe-
taja abina rühmas jne. Elevust 
jagus terveks nädalaks lastele, 
töötajatele ja vanematele. 

19.–23. oktoobrini on lap-
sevanematel võimalus õpeta-
ja tööga lähemalt tutvuda. Ni-
melt on rühmades lastega te-
gelemas emad-isad. Oktoobri 
viimasel nädalal ootame endi-
si kasvandikke tagasi lasteae-
da lastega mängima.

Lasteaias käib ringi kast kir-
jaga “Hea õpetaja”, kuhu on 
kõigil võimalik poetada õpe-
taja kiitmise lehed. Kiitkem ja 
tunnustagem meie häid ja tub-
lisid õpetajaid rohkem kui ai-
nult oktoobris, mil on käimas 
hea õpetaja kuu.

Hea õpetaja 
kuu

Kuna oli näidis-
linnuvabrik, siis 
pidi olema ka 
näidislasteaed.
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Kostiveres otsiti säravaid staare

Kostivere koolis toimus stiilinädal

Kadri Lepik 

Playback show on bän-
dide ja lauljate jäljendami-
se võistlus, kus staarid on 
välja mõelnud kõige vinge-
mad tantsusammud, õppi-
nud selgeks laulud, näinud 
vaeva, et välja näha võima-
likult sarnane oma jäljenda-
tud kuulsusele. 

Tegu on noortekeskuse uue 
traditsiooniga. Kunagi ammu 
olevat küll Kostiveres seesu-
gust üritust korraldatud.

Tublimad tulid varakult la-
vale viimast lihvi andma ja 
dekoratsioone üles sättima. 
Asjatundjad panid helitehni-
ka paika, seekordsel show’l oli 
lisaks säramas valgustehnika 
ning töötas tossumasin. See 
kõik aitas luua eheda ja tõelis-
tele staaridele kohase atmo-
sfääri. 

Esinemisjärjekord loositi 
vahetult enne ürituse algust 
ja sellega tuli ka kõigil leppida. 
Show alguseks oli noortekes-
kus tulvil meeldivat sabinat 
ja ärevust. Õhus oli elektrit ja 
staarilikku närveldamist. 

Karismaatilised õhtuju-
hid Ramo ja Karolin tutvusta-
sid kava ja näitasid esinejate-
le auhinda, mille nimel staari-

hakatistel oli põhjust pinguta-
da. Auhinnaks oli kullakarva 
Oskar, millele oli graveeritud 
KOSTIVERE NOORTEKESKU-
SE PLAYBACKSHOW STAAR 
2009. Auväärt žürii jagas nip-
pe ja õpetussõnu, et esinejad 
end laval hästi tunneks ja et 
publikul lõbus oleks. Esine-
miste juures hinnati, kui sar-
nane on esineja jäljendatava 
staariga, oskust suhelda pub-
likuga ja kava. Esimesena tu-
lid lavale publikut hulluta-
ma kaks Madonnat, kes tegid 
suurepärase avalöögi. Vinge 
show ja suurepärane lavaku-
jundus, kõik oli super! Lisaks 
tuleks Kati ja Kristini puhul 
ära märkida, et pluusid, mida 
nad kandsid, olid nende endi 
disainitud. Teisena tuli lava-
le esinema Nexus. Üllatusesi-
nejana tegi koos Adele ja Älia-
niga etteaste Markus, kes oli 
erakordselt vahva ja omanäo-
line artist. Show oli üllatuste-
rohke ja lõbus. Kolmandana 
tuli lavale Niki, kes oma jul-
ge esinemise ja sarmiga pub-
liku ja žüriiliikmete süda-
med võitis. Neljandana oli la-
val loomulik blondiin, kes esi-
tas ühte oma Cherrylandi lu-
gudest. Annika samastas end 
täielikult staariga. Ta säras ja 
nautis laval olemist ning se-
da märkasid kõik. Järgmise-
na võlus publikut Marileen ja 

tema tantsutüdrukud ja tõeli-
ne ingel. See oli imetlusväär-
ne ja särav esitus, kus kõik oli 
detailideni läbi mõeldud. Žü-
rii märkis selle esituse juu-
res ära ka uskumatu ansamb-
litöö. Kuuendana tulid lava-
le laulu “Pokerface” parodee-
rijad, kes naerutasid publikut 
ja võlusid omapärase show ja 
leidliku lahenduse ning vaba-
meelse olekuga ära kõik žü-
riiliikmed. Seitsmendana la-
vale tulnud Vanilla Ninja pa-

ni oma suurepärase esitusega 
publiku plaksutama. Oli nä-
ha ja tunda näitlejameister-
likkust ja rõõmu oma kava esi-
tamisest. Kaheksas esineja oli 
Lady Gaga, kes tegi vahva kos-
tüümi-show ning säras oma 
loomulikkusega. Üheksanda-
na esines Andre, kelle kavasse 
oli põimitud mitmete staari-
de jäljendamist. Kõige ereda-
malt jäi meelde muidugi Mic-
hael Jackson. Andre võimsas 
tantsuoskuses ja artistlikku-

ses ei kahelnud keegi. Viima-
se ansamblina esines Lordi, 
koosseisus Egert, Kevin, Ka-
ti ja Kreet. Suurepärane esi-
tus, vinge sära, huumoririkas 
lähenemine, samastumine – 
need on märksõnad, millega 
saadeti žürii väga rasket ot-
sust tegema.

Seni kuni žüriiliikmed ot-
suse üle vaidlesid, said osale-
jad ja publik natuke tantsida. 
Toimus ka kõikide bändide ja 
lauljate pildistamine.

Otsustada oli raske, sest esi-
nejad oli väga hästi ette val-
mistanud ja täitsid kõik hin-
damise kriteeriumid. Võitjaks 
osutus särav ja mitmekülgne 
Kreet, kes jäi žüriile silma ka-
hes eri kavas. Ta on andekas, 
humoorikas ja julge, oli oma 
jäljendatud staarile absoluut-
selt sarnane ning nautis laval 
olemist. Temas tundsime ära 
tõelise talendi. 

Kostivere noortekeskus tä-
nab kõiki asjaosalisi.

Reemet Ruuben
huvijuht

21.–25. septembrini pee-
ti Kostivere põhikoolis stiili-
nädalat. 

Iga päeva jaoks oli oma riie-
tusstiil ja enamik õpilasi pi-

das sellest ka kinni. Esmas-
päeval tuli koolis vastu pal-
ju nohikuid, kes oma väli-
musega palju elevust teki-
tasid. Teisipäeval vallutasid 
maja emod, keda oli tundu-
valt rohkem, kui arvata võis – 
pea terve koolitäis õpilasi nä-
gi oma välimusega väga me-
lanhoolne välja. Kolmapäe-

val oli aga pidžaamapäev ja 
terve kool oli nagu lastehaig-
la, kus õpilased oma pidžaa-
made ja hommikumantlitega 
ringi tatsasid. Neljapäeva stii-
liks olid täpid ja triibud, mida 
ohtralt kasutasid nii õpilased 
kui õpetajad. 

Nädala lõpetas aga must ja 
roosa riietus eri kombinat-
sioonides. Kuigi kõik klassid 
olid stiilinädalal osalemisel 
väga aktiivsed, osutusid kõige 
tublimateks I ja VI klass, kes 
oma pingutuste eest ka au-
hinnatud said.

Heategevuslik 
mihklipäevalaat

29. septembril pidas Kos-
tivere kool maha ühe mõnu-
sa laadapäeva, mille käigus 
müüsid õpilased endavalmis-
tatud küpsetisi, jooke ja käsi-
tööd. Müüjaid oli tosinajagu 
ning ostjateks kooli õpilased 
ja õpetajad. Pakuti vahvleid, 
komme, õunamahla, magu-
said ja soolaseid pirukaid, 
kaelaehteid ja ilusaid värvi-
tud kivikesi. Kõik küpsetised 
olid väga maitsvad! Järgmi-
ne laat on plaanis enne jõu-
le. Nagu mihklilaat, on ka see 
laat heategevusliku eesmär-
giga – nimelt toetavad Kosti-
vere kooli õpilased müügist 
saadud rahaga Tallinnas asu-
va loomade hoiupaiga kas-
se ja koeri. Lisaks laadale toi-

mus sel korral ka heategevus-
lik oksjon, kus õpetajad panid 
müüki oma isiklikke esemeid, 
mis osutusid laste ning ka 
teiste õpetajate hulgas ääre-
tult populaarseks.

Võisteldi võileibade 
meisterdamises

6. oktoobri hommikul ko-
gunesid Kostivere kooli kõi-

kide klasside 3-liikmelised 
võistkonnad kooli sööklas-
se, et alanud leivanädala raa-
mes meisterdada üks tore või-
leib. Kõik klassid olid hingega 
asja juures ning valmisid vä-
ga andekad tööd. Rõhku pan-
di küll tervislikkusele, kuid 
samal ajal olid tööd ka ilusad 
vaadata. Kuigi algul oli plaa-
nis auhinnata vaid kolme pa-

rimat klassi, jõudis žürii üks-
meelsele otsusele, et auhin-
nad saavad kõik võistkonnad, 
kuna iga töö oli millegi poo-
lest eriline. Loodetavasti ai-
tab leiva propageerimine lei-
vanädala kaudu kaasa selle 
osakaalu suurenemisele las-
te toidulaual. Kostivere kool 
on igatahes oma panuse and-
nud.
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Pätid põletasid vanu rehve

Mõista, mõista, mõistata…

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu strateegia ja rakenduskava 
koostamise ajakava oktoober–november 2009

Andes Viirpalu
Ülgase külavanem

Sügisesel rahulikul laupäe-
vaõhtul mattus Ülgase küla 
paksu musta suitsu sisse. 

Mustjad suitsusambad näi-
sid kaugelt üsna kurjakuulu-
tavad, need tõusid kõrgele ja 
paistsid teistessegi küladesse. 
Kes vähegi kauget suitsusam-
mast märkas, pani autole hää-
led sisse ja kihutas võimalikku 
kahjukollet oma silmaga uuri-
ma. Peagi sai selgeks, et ini-
meste vara ja elu pole ohus, 
vanal karjäärialal põlesid va-
nad autokummid, mis sinna 
millegipärast kuhjatud olid.

Tuletõrje- ja päästeautod 
saabusid peagi ning päästjad 
summutasid tulekolde. 

Oktoober–november 2009
27. oktoober. Töörühm: 

2010. a eelarve, meetmed ja 
hindamissüsteemi alused. 
Osalema kutsutakse töörüh-
made aktiivsemad liikmed. 
Korraldab koostöökogu ju-
hatuse esimees Arno Kanni-
ke. Algmaterjalid esitavad le-
pingulised konsultandid Ülar 
Loolaid ja Indrek Kärner.

Koht: Loo alevik, Saha tee 
13, II kor-
ruse büroo-
ruum.

Aeg: al-
gus kell 12, 
orienteeruv 
lõpp kell 16.

29. oktoober. Strateegia töö-
variandi ja rakenduskava esi-
mene lugemine. 

Korraldab juhatuse esimees. 
Materjale esitleb konsultant 
Indrek Kärner. Enne üritust ja 
hiljemalt 28. oktoobril saade-
takse kõigile tekst meilitsi. 

Koht: Loo Kultuurikeskus.
Aeg: algus kell 17, orientee-

ruv lõpp kell 20.

3. november. Strateegia töö-
versiooni ja 2010. a rakendus-
kava Internetti ülespanek, 
korraldab juhatuse esimees 
Arno Kannike.

3.–23. novembrini ootame 
ettepanekuid, täpsustusi ja 
parandusi ning vajadusel kor-
raldame arutelusid töögrup-
pides. Korraldaja on juhatuse 
esimees Arno Kannike.

23.–24. novembril lõplik 
teksti “si-
lumine” – 
koostööko-
gu juhatus 
ja konsul-
tandid.

25. no-
vembril 2009 kell 16.00–19.00 
üldkoosolek, kus toimub stra-
teegia ja rakenduskava arute-
lu ja kinnitamine.

Korraldab koostöökogu ju-
hatus.

Koosoleku toimumise koha 
teatame täiendavalt.

30. november 2009. Stratee-
gia ja rakenduskava esitamine 

PRIA-le. Esitab juhatuse esi-
mees Arno Kannike.

Kõikides üritustega seon-

duvates küsimustes on kon-
taktisikuks juhatuse esimeees 
Arno Kannike: arno@iru.ee, 

tel 506 46 01. Uuringute ma-
terjalidega saab tutvuda: 
www.leaderph.eu.

Miks näitavad sildid "Reba-
la" nii otse kui ka paremale?

Rebala küla asub ju tegeli-
kult otse ees, paremal asub 
Jõelähtme külje alla ehitatud 
uusasum, mida kogu ümb-
ruskond pikka aega Männisa-
luks (ja ka Kärmuks) on kut-
sunud, kuid mis segastel as-
jaoludel siiski Rebala haldus-
alasse on jäetud ja nüüd selle 
järgi ka nimetatud. Palju se-
gadust nii operatiivsõiduki-
tele, taksojuhtidele, turistide-
le kui ka kohalike poolt külla-
kutsutuile. 

Haljavas tehti 
külaselts

Mannivast

Siiri Koel
Külaelu edendaja

Haljava küla aktiivsed 
inimesed tulid kokku ja 
otsustasid justkui talve-
unes olevale külale elu-
vaimu sisse puhuda. 

Suvel valiti külavanem 
ning sügisel koguneti Kur-
mide (esimese Eesti Vaba-
riigi aegse külavanema) 
koju, kus moodustati ka 
Haljava Külaselts. Nüüd 
on pead koos ja põnevaid 
ideid jagub. Meie eesmär-
giks on need kõik ka ellu 
viia, et anda külale ja nen-
de elanikele uus hingami-
ne.

Priit Parktal
külavanem

Manniva külas on su-
ve jooksul toimunud nii 
mõndagi. 

Manniva küla elanikud 
kinnitasid juunis toimu-
nud külakoosolekul täien-
datud Manniva küla aren-
gukava 2009–2013, mis esi-
tati vallavalitsusele kinni-
tamiseks. Üheskoos peeti 
jaanipäeva ning tehti jaa-
nituld. Ühiste jõudude-
ga pandi püsti neli Man-
niva küla infokaarti, mis 
on nüüd külalistele ja ka 
päästeteenistustele Man-
niva külas ja selle lähis-
tel liiklemisel abiks. Li-
saks leiab infokaardilt lü-
hiülevaate Manniva küla 
ajaloost. Infokaart ja selle 
alused tehti KOP-i, Jõeläht-
me Vallavalitsuse ning kü-
laelanike abiga. Suvel jõu-
dis Manniva küla internet-
ti, Manniva küla interneti-
aadress on http://manni-
va.joelahtme.com/. Lehe-
külg on veel noor, aga tasa-
pisi lisame sinna uudiseid, 
külaga seotud dokumente 
ning proovime sinna ha-
kata koguma ka küla aja-
lugu – fotosid, kaarte jms. 
Suve lõpetamisest andsid 
märku sügistööd, jaheda-
mad ilmad, rändlinnud ja 
jahimehed.
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MaamaksuvabastusHarjumaal uus kuupilet

Mis toimub Jõelähtme kinnisvaraturul?

Triin Lindau
Maakorralduse peaspetsialist

Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 30.12.2008 vastu mää-
ruse nr 120.

Määruse punkti 3 alusel va-
bastatakse avalduse esitanud 
pensionärid, represseeritud ja 
represseeritutega võrdsusta-
tud elamumaa kasutajad 2009. 
aastal maamaksust kuni 1,0 
hektari ulatuses, kuid sum-
mas mitte üle 600 krooni.

Maamaksuvabastuse saa-
miseks tuleb esitada avaldus 

hiljemalt maksustamisaasta 
esimeseks jaanuariks. Avaldu-
ses peab taotleja esitama järg-
nevad andmed:
1. ees- ja perekonnanimi, sün-
niaasta, pensioni- või repres-
seeritu tunnistuse number;
2. alalise elukoha aadress;
3. maksustatava krundi aad-
ress ja pindala;
4. maakasutusõiguse ulatus;
5. kinnitus, et maakasutusõi-
guse alusel ei saa taotleja ren-
di- ega üüritulu;
6. kuupäev ja allkiri.

Isikul on õigus taotleda vaid 
ühte liiki maamaksuvabastust 

– kas riikliku pensionikind-
lustuse seaduse alusel pensio-
ni saajana, represseerituna või 
represseerituga võrdsustatud 
isikuna.

Isikud, kes on maamaksu-
vabastuse taotluse esitanud ja 
kes omavad õigust maamak-
suvabastusele ka järgneva-
tel aastatel, pole kohustatud 
igal aastal uut taotlust esita-
ma. Kui maamaksuvabastuse 
taotlejal on maamaksuvabas-
tuse alus ära langenud, siis tu-
leb sellest ühe kuu jooksul Jõe-
lähtme Vallavalitsusele teata-
da.

Alates 1. oktoobrist hak-
kas Harjumaal bussireisija-
tele kehtima uus kuupilet.

Alates 1. oktoobrist luuak-
se lisaks olemasolevale maa-
konnaliinide üksikpiletile ja 
ainult maakonna avalikel lii-
nidel kehtivatele sõidukaar-
tidele ühiskaardid Harjumaa 
ja Tallinna elanikele, mida 
kasutades tekib sõiduõigus 
kogu Harjumaa avaliku tee-
ninduse (vastavalt kaardile 
märgitud tsoonile) ja Tallin-
na linna ühtse piletisüstee-
mi ühissõidukitega, kaasa ar-
vatud ekspressbussid. Kaarti-
de kehtivusajaks on üks kuu: 
1. kuupäevast viimase kuu-
päevani. Kaartide müüki kor-
raldab MTÜ Harjumaa Ühis-
transpordikeskus. 

Tallinna-Harjumaa kuu-
kaart annab sõitjale õiguse 
nimetatud liinidel piirama-
tu arv kordi sõita kuu jooksul, 
mil kaart kehtib. Kuukaar-
did jagunevad alates Tallin-

na linnast tsooni- või mitme 
tsooni kaartideks. 

Kaartide hind on arves-
tatud Tallinna 30 päeva ID-
ekspresspileti ja Harjumaa 
vastava tsooni(de) pileti sum-
maarse hinnana, mida on vä-
hendatud 20% võrra ja ümar-
datud 0-ga lõppeva arvuni. 
Ühiskuukaartide hinnad on 
järgmised: 1. tsoon 430 kroo-
ni, 1.–2. tsoon 590 krooni, 
1.–3. tsoon 750 krooni, 1.–4. 
tsoon 910 krooni, 1.–5. tsoon 
1070 krooni.

Uued kuukaardid on mõel-
dud sõitjatele, kes tulevad 
Harjumaa teistest piirkon-
dadest Tallinna ja vajavad 
siin ühistransporditeenust 
ning vastupidiselt eelnime-
tatud suunas sõitjatele. Tuleb 
märkida, et 5. tsoon on Har-
ju maakonna piire ületava-
te bussiliinide tsoon eeskätt 
lääne ja lõuna suunal. Pileti-
müügi korraldajal, MTÜ Har-
jumaa Ühistranspordikes-
kusel, ei ole praegu võima-
lik juurutada ID-piletit, see-

ga kehtima hakkavad ühispi-
letid saavad olema samuti pa-
berkandjal nagu praegu keh-
tivad sõidukaardidki. Küll on 
aga tulevikus kavas asenda-
da paberpiletid elektroonilis-
tega. 

Uusi ühiskuupileteid on 
võimalik soetada kõigist nen-
dest müügipunktidest, kust 
müüakse Harju maakonna 
avalikele liinidele seni kehti-
vaid kuukaarte. 

Kuukaartide müügikohad 
Tallinnas:
• Balti jaama peahoones Ede-
laraudtee piletikassas nr 3. 
Kassa on avatud E–R 7.10–
18.15, lõuna 11.30–12.30 ja 
L–P 8.00–18.15, lõuna 11.30–
12.30. Kohapeal kaardimak-
se võimalus. 
• Tallinna Peapostkonto-
ri II korrusel asuvas AS-i
Temptrans bussipiletite müü-
gikassas (Narva mnt 1). Müü-
gikoht avatud tööpäeva-
del 10.00–18.00, lõuna 13.00–
13.30. Kuukaartide eest saab 
tasuda ainult sularahas! 

Keskkonnaosakond

Vald asub sõlmima eel-
mistel aastatel tublilt te-
gutsenud lume- ja libedus-
tõrje tegijatega talihool-
detööde lepinguid 2009.–
2010. aasta talveperioo-
diks.

Lepingupartnereid on mit-
meid ja nende nimekirjad 
ning hooldusalade andmed 
pannakse peatselt valla ko-
dulehele ja järgmisesse valla 
ajalehte.

Nagu eelmistel aastatel, nii 
korraldab vald ka sel aastal 
talihooldetöid olulistel ehk 
avalikel teedel, seega mitte 
ühe või mõne majani viivatel 
väiketeedel.

Sügisest on talv saamas 
ning igatalvine kivide teema 
muutub jälle aktuaalseks.

Paljud kinnistuomani-
kud on paigaldanud suure-
maid ja väiksemaid maakive 
teeservadesse usus, et need 
kaitsevad autode teeserva-
desse parkimise ning teeser-
vas sõitmise eest. Talvisel ajal 
hakkavad kivid oluliselt sega-
ma lumekoristustöid.

Lumekatte alt mittenäh-
tavad maasse külmunud ki-
vid on koristustehnikale väga 
ohtlikud ning võivad kalli lu-
mesaha päris katki teha.

Kinnistuomanikud pea-
vad teadma, et vastavalt valla 
heakorraeeskirjale on kinnis-
tu piiri ja teeserva vahel pu-
hastusala, mille peab korras 
hoidma kinnistuomanik.

Seega on kinnistuomani-
ku kohus koristada puhastus-
alalt ära ka sinna pandud ki-
vid. Igati mõistlik on pigem 
oma kohust täita kui õnne-
tu intsidendi korral vastutust 
kanda.

Iris Roosimägi, Koduleidja OÜ 
Kinnisvarakonsultant 

Võrreldes viimaste aas-
tate kinnisvaraturu olukor-
da sügisperioodil, on ka sel 
aastal märgata tehingute 
arvu püsimist samas rütmis 
varasemate aastatega. 

Oluline erinevus on hind. 
Võrreldes tipphetkega hinna-
taseme kõrgperioodil on hin-
nalangus pea kolmekordne. 
Arvestatav hulk tänaseid ostu-
müügitehinguid toimub suu-
rusjärgus 250 000 kuni 1 500 000 
krooni. Väiksemate korterite 
hind on 250 000 kuni 350 000 
krooni, suuremate korterite 
hinnad 450 000 kuni 650 000 
krooni, viimane vaid väga 
heas seisukorras renoveeritud 
korterite puhul. Paljude pe-
rede jaoks on avanenud või-
malus soetada suurem ela-
mispind, sest hetkel maksab 
näiteks 4-toaline korter sama 

palju kui veel mõni aeg tagasi 
2-toaline. 

Suurenenud on ka soodsa 
hinnaga väikeste majade otsi-
jate hulk, kes on juba eelnevalt 
jõudnud maha müüa oma kor-
teri või kaks mõnes suuremas 
linnas. Sellistel ostuhuvilis-
tel on üsna tihti suur osa ma-
ja ostmiseks vajalikust sum-
mast olemas, kerge on laenata 
natuke lisaks. Huviliste soo-
vid jäävad suurusjärku kuni 
1 500 000 krooni.

Harvad ei ole ka juhused 
kus suuremate ning uhkemate 
majade otsijatel on vajalik os-
tusumma olemas ning prob-
leemi tekitab suur valik, mil-
le juures ikka sobiv nagu puu-
dub. Õnneks ei ole Jõelähtme 
vallas  jõutud ehitada kriitili-
ses koguses nn põllupealseid 
ligipääsuteedeta kergkonst-
ruktsioonmaju. 

Oluline on arvestada tõsi-
asjaga, et  müügikuulutus-
tes avaldatud hind osutub vä-
ga harva ka tegelikuks ostu-

müügihinnaks. Kahjuks an-
navad sellised ebareaalsed 
hinnasoovid  oma kinnisva-
ra müüki planeerivale oma-
nikule  eksitavat infot.  Samu-
ti ei ole alati hea mõte  uskuda  
naabrimeest ning tema lugu-
sid 7 miljoniga maja müünud 
sõpradest. Kindlasti on alati 
abiks pöördumine kogemus-
tega kinnisvaraspetsialisti 
poole, kes aitab kaaluda  kõi-
ki tehinguga kaasnevaid plus-
se ja miinuseid ning jõuda kõi-
ki osapooli rahuldava tulemu-
seni.

Geograafilisest asukohast 
tingituna võib lähitulevi-
kuks prognoosida  oma maja 
või väikese suvekodu otsijate 
jätkuvat huvi Jõelähtme val-
las müüdava kinnisvara vas-
tu. Valikuid suunavad olulisel 
määral igapäevaelu mõjuta-
vad tegurid  nagu ühistrans-
pordikorraldus, lasteaedade 
ning koolide olemasolu, huvi-
ringid, spordivõimalused või 
lihtsalt viisakad naabrid.

Talv tuleb lumine

Lennuta meelest kõik "kivid ja kännud"
las aasta uus rõõmu toob,
soojust ja küllust!
AASTALÕPUPIDU
Tule 31. detsembril kell 21.00 
JÕELÄHTME RAHVAMAJJA
üheskoos ära saatma siiruviirulist vana aastat ja 
soovima õnne ja helgust uueks, 2010. aastaks.
Teie päralt on menubänd VANA KALLIM.
Õhtut hoiab lustilainel kõigile hästi tuntud 
PEETER KALJUMÄE.
ÜLLATUSESINEJAD!
Keskööl raketid taevasse!
Koht suupistetega lauas on 120 krooni.
Varakult reserveeritud laud tagab sulle 
meeleoluka vana-aastaõhtu!
Infot ja reserveerida saab tel 6033053, 
53978896 Maie. Tegutse! Ootan!
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Maa taotlemine munitsipaalomandis-
se  

14. oktoober 2009 nr 542
Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 

lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 mää-
rusega nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaal-
omandisse andmise korra”, Jõelähtme Valla-
volikogu

O T S U S T A B:
1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju 

maavanemalt munitsipaalomandisse Jõe-
lähtme vallas Manniva külas asuv Manniva 
külaplatsi maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaaloman-
disse sihtotstarbega – sotsiaalmaa alaliik 
üldkasutatav maa (017; Üm). 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
Väino Haab

Vallavolikogu esimees

Volikogu liikmete registreerimine 

22. oktoober 2009 nr 13
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise 

seaduse § 20, § 64 lg 1, 2, § 68 lg 1, 3, Vaba-
riigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määruse nr 
13 “Hääletamise korraldamise  ning hääle-
tamis- ja valimistulemuste kindlakstegemi-
se kord kohaliku omavalitsuse volikogu vali-
mistel” § 56 lg 1, 2 ning kohaliku omavalitsu-
se volikogu valimiste valimistulemuste pro-
tokolli alusel Jõelähtme valla valimiskomis-
jon otsustab:

1. Registreerida Jõelähtme Vallavoli-
kogu liikmed:

1.1. Andrus Umboja;
1.2. Art Kuum;
1.3. Riimas Ukanis;
1.4. Ardo Lass;
1.5. Tõnu Truumaa;
1.6. Ljudmilla Kaska;
1.7. Jüri Paavel;
1.8. Toomas Kümmel;
1.9. Andrus Sepp;
1.10. Maido Pajo;
1.11. Mati Pärnamägi;
1.12. Aare Värte;
1.13. Marko Raudlam;
1.14. Ljudmilla Bauer;
1.15. Tarmo Paldermaa;
1.16. Väino Haab;
1.17. Arvo Olek.
2. Avalikustada käesolev otsus valla kant-

seleis ja veebilehel 22. oktoobril 2009.
3. Valimistulemused loetakse väljakuulu-

tatuks ja volikogu liikmete volitused algavad 
23. oktoobril 2009.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kae-
buse Harju maakonna valimiskomisjonile 
kolme päeva jooksul otsuse tegemisest arva-
tes.

5. Otsus jõustub allkirjastamisest.
Leho Kure

Valla valimiskomisjoni 
esimees

Keskkonnaministeeriumi pressiteade

20. oktoober 2009
Algab ehitusmaavarade arengukava kesk-

konnamõju hindamise avalik arutelu

Keskkonnaministeerium teatab, et alates 
tänasest, 20. oktoobrist kuni 3. novembrini 
saavad kõik soovijad esitada ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi ehitusmaavarade 
riikliku arengukava keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise aruande eelnõu kohta. 

Keskkonnaministeeriumi eestvõttel toi-
mub praegu looduslike ehitusmaterjalide 
kasutamise riikliku arengukava koostamine 
aastateks 2010–2020. Samaaegselt kava koos-
tamisega korraldab AS Maves selle keskkon-
namõju strateegilist hindamist (KSH).

KSH käigus tuleb hinnata kogu arenguka-
va keskkonnamõju ja selle kooskõla EL kesk-

konnapoliitika ning säästva arengu põhimõ-
tetega.

Lisaks sellele esitavad hindajad ka soovi-
tusi keskkonnamõjude vähendamiseks. 

KSH järelevalvaja on Keskkonnaamet.
KSH aruande avalik arutelu toimub 3. no-

vembril 2009. a algusega kell 14 Keskkonna-
ministeeriumi suures saalis (Narva mnt 7a, 
Tallinn).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimu-
si keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande eelnõu kohta saab kirjalikult esita-
da kuni 3. novembrini keskkonnamõju hin-
dajale (kontaktisik Madis Metsur, tel 656 
5428, 508 3785, e-post madis@maves.ee). 

Ehitusmaavarade arengukava aastateks 
2010–2020 koostamise algatas Vabariigi Va-
litsus. Arengukava põhieesmärk on ehitus-
maavaradega varustatuse tagamine, võttes 
arvesse nende nõuetekohast kvaliteeti, opti-
maalset hinda ning minimaalset võimalikku 
veokaugust. Kõiki arengukava ja selle kesk-
konnamõju strateegilise hindamisega seon-
duvaid materjale näeb Keskkonnaministee-
riumi koduküljelt aadressil http://www.en-
vir.ee/ehitusmaavarad.

Lisainfo:
Janne Tamm

KM keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia 
osakonna maapõue büroo peaspetsialist

626 2980, janne.tamm@envir.ee)

Harju Maavalitsus teatab

26. oktoobrist kuni 22. novembrini 2009 
toimub Harju maakonnaplaneeringu tee-
maplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infra-
struktuur 2009–2015“ avalik väljapanek

Harju  maavanem võttis 02.10.2009 korral-
dusega nr 2059-k  vastu Harju maakonna-
planeeringu teemaplaneeringu "Maakonna 
sotsiaalne infrastruktuur 2009–2015".

Teemaplaneering keskendub lahenduste 
leidmisele avalike teenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi tagamiseks kõigis Harju maakon-
na valdades. Teemaplaneering koosneb sele-
tuskirjast ja planeeringu põhikaardist koos  
teemakaartidega. Planeeringus analüüsitak-
se Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuu-
ri ruumilise paiknemise perspektiivi kantide 
ehk paikkondade lõikes ja tehakse ettepane-
kuid avalike teenuste kättesaadavuse paran-
damiseks. 

Kuna sotsiaalse infrastruktuuri rajami-
sel ja arendamisel on olulisel määral kasutu-
ses riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis 
saab seda teemaplaneeringut otseselt kasu-
tada ühe alusena antud valdkonna objektide 
rahastamisel. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub kõi-
kides Harjumaa omavalitsuste keskustes ja 
Harju Maavalitsuses ajavahemikul 26.10.2009 
– 22.11.2009. aastal. Planeeringu materjalide-
ga on võimalik tutvuda tööpäevadel asutus-
te tööaja jooksul. Koos avaliku väljapaneku-
ga avaldatakse teemaplaneering Harju Maa-
valitsuse veebilehel www.harju.ee .

Planeerimisseaduse § 21 lõike 1 kohaselt 
korraldab maavanem pärast avaliku välja-
paneku lõppu maakonnaplaneeringu ja sel-
le avaliku väljapaneku tulemuste avalikud 
arutelud. Harju maakonnaplaneeringu tee-
maplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infra-
struktuur 2009–2015“ avalikud arutelud toi-
muvad: 
• 07.12.2009. a  Kuusalu Rahvamajas, alguse-
ga kell 17:00
• 09.12.2009. a  Keila Linnavalitsuse saalis, al-
gusega kell 17:00
• 10.12.2009. a  Kose Gümnaasiumis, alguse-
ga kell 17:00.

Informatsiooni teemaplaneeringu avali-
ku väljapaneku kohta on võimalik saada Har-
ju Maavalitsuse arenguosakonnast (Roosik-
rantsi tn 12, Tallinn), tel 6118789, e-post alan.
rood@mv.harju.ee , või tel 6118790, e-post tii-
na.beldsinsky@mv.harju.ee .

Mida teha Maardu lõunakarjääriga?

Jõelähtme Vallavalitsuse tellimusel on Linna-
ruumi OÜ poolt koostamisel Maardu lõunakar-
jääri kinnistu detailplaneering. Detailplanee-
ringu eskiisi ideelahendusega saab tutvuda Jõe-
lähtme valla kodulehel või vallaarhitekti juures. 
Detailplaneeringu ideelahenduse järgi moodus-
tatakse ligi 280 ha suurusest kinnistust 20 krun-
ti, neist suurim, u 240 ha suurune krunt moo-
dustatakse eesmärgiga rajada sellele atraktiivne 
puhke- ja virgestusala.

Seoses sellega palub vallavalitsus kõigil huvi-
listel esitada omapoolseid ettepanekuid ja ideid, 
et kavandatav puhke- ja virgestusala oleks täp-
selt selline, nagu vallaelanik kui tulevane kasu-
taja seda näha sooviks.

Palun esitage oma ettepanekud ja ideed Jõe-
lähtme Vallavalitsuse e-posti aadressile kantse-
lei@joelahtme.ee hiljemalt 05.11.2009. 

Kuna eesmärk on Maardu lõunakarjääri kin-
nistu detailplaneeringu lähtetingimused lähi-
ajal väljastada ja detailplaneering algatada, on 
vallavalitsus huvitatud, et head ettepanekud ja 
ideed juba detailplaneeringu lähteülesandes ka-
jastamist leiaksid.

Nii sünnib parim lahendus ning puhke- ja vir-
gestusala, mis vallaelanike seas ka aktiivset ka-
sutamist leiab. Ootame teie ettepanekuid.

2002. aastal sõlmis Jõelähtme Vallavalitsus, 
kes on 277,9 ha suuruse kinnistu nimetusega 
Maardu lõunakarjäär (maatulundusmaa) oma-
nik, 75 aasta pikkuse kasutusvalduse lepingu 
osaühinguga STARHILL. Nüüdseks on suur osa 
paekivivarust ammendatud ja nimetatud maa-
ala tuleb korrastada. 

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 5. ok-
toobrist kuni 5. novembrini 2009 toimub 
Jõelähtme valla Loo aleviku, Liivamäe küla, 
Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu 
avalik väljapanek.

Üldplaneeringu avalikustamise järgne avalik 
arutelu toimub 10. detsembril 2009 algusega kell 
17.00 Loo alevikus Loo Kultuurikeskuse A-kor-
puse saalis. 

 Üldplaneeringu koostamise algataja, kor-
raldaja ja planeeringu kehtestaja on Jõelähtme 
Vallavalitsus/-volikogu, Jõelähtme küla, Jõe-
lähtme vald, 74202 Harjumaa, tel 6054 887, kant-
selei@joelahtme.ee; üldplaneeringu koostaja on 
OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tar-
tu, hendrikson@hendrikson.ee. 

 Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Ne-
hatu küla üldplaneering sätestab territooriumi 
edasised sotsiaal-majanduslikud arengusuunad 
ning määratleb säästva ja tasakaalustatud aren-
gu tingimused. 

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt 
viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindami-
ne, mille eesmärk on üldplaneeringu elluviimi-
sega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väl-
jaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hin-
damine ning leevendavate meetmete väljatöö-
tamine negatiivsete mõjude vähendamiseks. 

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik 
tutvuda alates 25. septembrist kuni 10. detsemb-
rini 2009 järgmiselt: 

1. Jõelähtme vallamaja kantseleis E,T,N kell 
8.15–16.30, K 8.15–18.00, R 8.15–14.00, kontakttel 
6054 887, e-post kantselei@joelahtme.ee 

2. Kostivere raamatukogus E–R kell 13–19, kon-
takttel 6081 653, e-post kostivere.rmtk@mail.ee 

3. Loo Kultuurikeskuses E–R kell 8.00–20.00, 

kontakttel 6080 557, e-post loo@lookultuurikes-
kus.ee 

4. Jõelähtme valla veebilehel: www.joelahtme.
ee ning Hendrikson&Ko veebilehel: http://www.
hendrikson.ee/, alajaotuses Avalikud dokumen-
did/Harjumaa 

 Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada üld-
planeeringu kohta üldplaneeringu avaliku välja-
paneku jooksul 5. oktoobrist kuni 5. novembrini 
2009 kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsusele (Jõe-
lähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, 
kontakttel 6054 887, e-post kantselei@joelaht-
me.ee). Siinkohal palume esitada ainult põhjen-
datud vastuväiteid või ettepanekuid, mis arves-
tavad olulisi asjaolusid ning mille üle oleks või-
malik kaaluda põhjendatud huvi. ÜP materjalid 
on kättesaadavad http://klient.hendrikson.ee/
Joelahtme/YP_avalik_valjapanek_Okt_2009.zip

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 5. ok-
toobrist kuni 5. novembrini 2009 toimub 
Jõelähtme valla osa teemaplaneeringu “Re-
bala muinsuskaitseala asustust ja maaka-
sutust suunavad tingimused” avalik välja-
panek.

Üldplaneeringu avalikustamise järgne avalik 
arutelu toimub 11. detsembril 2009 algusega kell 
17.00 Kostivere alevikus Kostivere mõisa saalis. 

 Üldplaneeringu koostamise algataja, kor-
raldaja ja planeeringu kehtestaja on Jõelähtme 
Vallavalitsus/-volikogu, Jõelähtme küla, Jõe-
lähtme vald, 74202 Harjumaa, tel 6054 887, kant-
selei@joelahtme.ee; üldplaneeringu koostaja on 
OÜ Ruum ja Maastik, Olevimägi 16, 10123 Tal-
linn, info@ruumjamaastik.ee. 

 Valla kehtiva üldplaneeringu täpsustava tee-
maplaneeringu koostamise eesmärgiks on ül-
diste arengusuundade ning elamuehituse mää-
ramine Rebala muinsuskaitseala territooriumil. 
Rebala teemaplaneering on vastu võetud Jõe-
lähtme Vallavolikogu poolt 03.09.2009. Reba-
la teemaplaneeringu koostamisega paralleel-
selt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hin-
damine, mille eesmärk on üldplaneeringu ellu-
viimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõju-
de väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse 
hindamine ning leevendavate meetmete välja-
töötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks. 
Sobivamate leevendusmeetmete valimine on 
toimunud kogu arendusprotsessi vältel eri osa-
poolte (otsustaja, ekspert, arendaja, kohalikud 
elanikud) koostöös. Teemaplaneeringu mater-
jalidega on võimalik tutvuda alates 25. septemb-
rist kuni 11. detsembrini 2009 Jõelähtme valla-
maja kantseleis, Kostivere raamatukogus ja Jõe-
lähtme Rahvamajas, ning Jõelähtme valla veebi-
lehel: www.joelahtme.ee. 

Vastavalt planeerimisseaduse § 20 on igal isi-
kul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ette-
panekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vas-
tuväide on mingi planeeringulahenduse kohta 
mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, 
et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud sea-
duse nõudeid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab 
esitada üldplaneeringu kohta üldplaneeringu 
avaliku väljapaneku jooksul 5. oktoobrist kuni 5. 
novembrini 2009 kirjalikult Jõelähtme Vallava-
litsusele (Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 
Harjumaa, kontakttel 6054 887, e-post kantse-
lei@joelahtme.ee). Siinkohal palume esitada ai-
nult põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid, 
mis arvestavad olulisi asjaolusid ning mille üle 
oleks võimalik kaaluda põhjendatud huvi.

Eralasteaed Fidan ootab oma 
sõbralikku perre lapsi vanuses 
1–6 aastat terveks päevaks 
(7.30–18.00) või pooleks 
päevaks (7.30–12.00).
Meil töötab ka lastekool:
• beebikool lastele vanuses 
8–18 kuud;
• fi tness-aeroobika “Ema ja 
mina” lastele vanuses 3–24 

kuud;
• logorütmika – kõne 
arendamine 2–6-aastastele;
• loovuse tuba – 
2–6-aastastele;
• eesti ja inglise keel 
mängulises vormis – 
2–6-aastastele;
• rõõmus lastevõimlemine – 
3–6-aastastele;

• logopeed;
• laste 
sünnipäevade
tähistamine;
• hoiuteenus.

Aadress: 
Vilisuu 7, Lasnamäe
Tel 55697165
www.fi dan.ee
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Südamlik kaastunne Meeta 

Vilbale abikaasa 

MATI VILBA  
06.09.1939 - 06.10.2009 

surma puhul.  

KÜ Kuusiku 1 majaelanikud.

Südamlik kaastunne Sulle, 

KAJA,  
ema kaotuse puhul.

Kostivere lasteaed

Õnnitleme kõiki oktoobri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad oktoobris 2009

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
LUULE LAGREKÜL 28.07.1928 – 12.09.2009 
HEINO LIPSTOK  09.09.1940 – 15.09.2009 
ARVO KAASIK  21.09.1936 – 17.09 2009 
ASTA TIMM  03.03.1925 – 23.09.2009 
URMAS UUTAR  07.02.1951 – 23.09.2009 
MATI KLOCH  22.01.1946 – 27.09.2009 
ENDEL VARES  26.07.1932 – 30.09.2009 
MATI VILBA  06.09.1939 – 06.10.2009 
LEMBIT ROOSIMÄGI 03.02.1938 – 17.10.2009

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Vallavalitsus
Toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

95 23.10 HILDA-MARIE NOOR Haljava küla

87 22.10 LJUBOV SIRKAS Jägala küla

84 15.10 EVALD PÜSS Kostivere alevik

81 06.10 VAIKE KURM Haljava küla

81 18.10 MAIMO POHL Maardu küla

80 02.10 ELVE TOOME Kostivere alevik

80 17.10 TAISIJA SIVAKOVA Loo alevik

80 19.10 ELSA TÕNISSOO Nehatu küla

75 13.10 ENNU KALJULA Kaberneeme küla

75 18.10 OLEV SEPP Ülgase küla

75 21.10 LEMBI RÜNGENEN Haapse küla

70 01.10 AARNE MARDISOO Kallavere küla

70 14.10 AAVO ZUPPING Loo alevik

70 16.10 VALENTINA TAMM Loo alevik

Saksa suursaadik tunnustas Loo kooli

Ligi kuuskümmend aastat areenil
Harri Reidma tuli esmakordselt Eesti 

meistriks kolmikhüppes 1952. aastal.

Igat värvi medaleid on vanameister päl-
vinud paljudel kergejõustikualadel, nüüd-
seks võitnud ka veteranide Euroopa ja maail-
ma meistrivõistlustel. Kõrgeid tiitleid, arvu-
kaid medaleid ja karikaid annab kokku luge-

da. Võistlusreisidega on läbi sõidetud pool 
maailma.

Tänavu algatasid Harri Reidma ja Igor 
Põldma Eesti kergejõustikuveteranide 
heitjate seeriavõistluse Rebalas, kuhu 
rajati oma kätega vastavad heite- ja tõu-

kesektorid.
4. oktoobril toimunud Eesti veterani-

de heitjate seeriavõistluste neljas, viima-
ne etapp toimus taas Rebalas. Siinse võist-

luspaiga headus on juba teada, võist-
lejaid oli tulnud kokku üle Ees-

ti mitukümmend.
Spordiveteranid loo-

davad heinamaale raja-
tud spordiplatsist nap-
pide vahenditega raja-
da loodusliku staadio-
ni heite- ja tõukeala-
de harrastajatele. Ka-
he Jõelähtme voli-
kogu koosseisu liige 
Harri Reidma jaoks 

on poliitikukarjäär 
selleks korraks 
lõppenud, aga te-
gevsportlase elu 
jätkub omasoo-
du. Liikumine on 

elu, kinnitab Har-
ri Reidma reipalt. 
Järgmisel aastal tä-
histab vanameis-
ter 80. juubelit.

Michael Kirschinger
Helgi Org
Inna Tomson

Juba kuusteist aastat on 
Loo Keskkooli vanemate 
klasside õpilastel olnud või-
malus suviti külastada oma 
sõpruskooli Lõuna-Saksa-
maal.

Igal aastal septembrikuu 
viimasel nädalal võtavad sa-
mad õpilased vastu külalisi 
Ostalbi Gümnaasiumist. Nii 
oli see ka sel aastal, kuid 2009. 
aasta jääb eriliseks. Koolis 
viibis Saksamaa Liitvabarii-
gi suursaadik härra Martin 
Hanz, et anda meie koolile üle 
rahvusvaheline tunnustus – 

meie kool on nüüd vabariigi 
13 kooli hulgas, kes kuuluvad 
rahvusvahelisse partnerkoo-
lide võrgustikku. 

Saksa keele diplom
DSD (Saksa keele diplom) 

eksam on rahvusvaheline 
saksa keele kõrgastme  ek-
sam, mida viiakse läbi üle-
maailmselt  nendes koolides, 
kes on saanud endale selli-
se õiguse. Eestis on neid koo-
le 13, nende hulka kuulub ala-
tes möödunud õppeaastast ka 
Loo Keskkool. 

Eksam toimub detsembris 
ja jaanuaris, detsembris kir-
jalikus voorus kontrollitak-

se Saksamaalt saadetud üles-
annete põhjal nelja osaos-
kust, jaanuaris tuleb suulises 
voorus kaitsta oma uurimis-
tööd ning näidata oma keele-
oskuse taset erinevate teema-
de argumenteerimisel. Eksa-
mi sooritanud abiturient saab 
DSD diplomi, mis avab talle 
uksed Saksamaa ülikoolides-
se. Eksami punktide üldsum-
ma kantakse automaatselt üle 
ka saksa keele riigieksami tu-
lemustesse.

Kõrge tunnistuse üleand-
misel rääkis härra suursaa-
dik ka sellest, mida niisugu-
ne esiletõstmine kooli tulevi-
kule praktiliselt tähendab – 

näiteks stipendiumid õpilas-
tele, et juba keskkoolis saak-
sid tublimad Saksamaal prak-
tikal viibida.

Üritusel viibis ka saksa kee-
le DSD – Deutsches Sprach-
diplom – koolide koordinaa-
tor härra Barthelemeh, kes 
kõneles järgnevalt:

“2. oktoobril tähistasime ka 
õpetajate päeva. Ostalbi Güm-
naasiumi õpilased ja õpetajad 
olid vaimustuses, sellist tra-
ditsiooni Saksamaal veel ei 
ole. Aitäh vastuvõtvatele pe-
redele, aitäh õpetajatele, õpi-
lastele, vallale, kõikidele, kes 
aitasid kaasa meie õpilasva-
hetuse õnnestumisele.”

Valimisliit JAA kuulutas fotokonkursi “Kas tunned Jõelähtme valla kultuurimä-
lestisi?” välja 2009. a juulis ning sellekohane info pandi ka kodulehele. Konkursi-
le laiema kõlapinna leidmiseks telliti Eesti Postilt juhendi laialikandmise teenus 
valla kõikidesse postkastidesse. Ühtekokku viidi laiali 2570 juhendit.

Fotokonkursil oli mitu eesmärki. Esiteks teadvustada ligi 300 (Muinsuskaitse-
ameti andmeil) mälestise olemasolu vallas. Teiseks leida nad üles ja jäädvustada 
seisukord, ning kolmandaks selgitada välja vallaelanike huvi mälestiste vastu.

Konkursile piltide saatmise viimane kuupäev oli 25. august. Kohe alustas tööd 
meie žürii, kes vaatas läbi kõik laekunud fotod ja veendus nende vastavuses või 
mittevastavuses konkursi tingimustele. Konkursi žürii otsustas välja anda kaks 
auhinda, mis anti võitjatele üle 14. oktoobril valimisliidu JAA üldkoosolekul Loo 
kultuurikeskuses. Peaauhinna sai 60 fotot esitanud Luule Lill Kaberneemest.

Eriauhinna parima foto eest sai Rene Seeman Loolt Saha kabelist tehtud 
foto eest. Tehes kokkuvõtet läbiviidud fotokonkursi tulemustest, üllatas meid 
konkursist osavõtjate arv – kaks inimest. Ühtekokku tehti pilti 70 mälestisest. 
Seega jäi 230 mälestist leidmata. Fotodelt võib näha, et enamiku väärtuslike 
objektide olukord on halb. Nagu selgub osavõtjate arvust, on vallaelanike huvi 
kultuurimälestiste ja muinsuskaitseobjektide vastu pehmelt öeldes kesine.

Loodame, et fotokonkursi tulemused mõjutavad ka valla- ja muinsuskait-
seametnikke tõsiselt mõtlema Rebala muinsuskaitseala tänasele ja homsele 
päevale.

Fotokonkurss “Kas tunned Jõelähtme valla 
kultuurimälestisi?” Valimisliit JAA
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Liuguksed ja riidekapid teie soovide ja mõõtude järgi
www.nagusul.ee 5221151

Müüa heitveemahutid ja septikud 2 kuni 50 kuupmeetrit. 
Hinnad soodsad, tähtajad lühikesed, 
transpordivõimalus. Tel 56 207 378.

Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-
kogumismahutite müük ja paigaldus.
Teeme Teie maamajja korraliku joogivee ja reoveesüsteemi.
Töid teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee 
email: jyritoru@jyritoru.ee   Tel: 58145117 või 5151985

Ohtlike puude langetamine.
 55650564

Kõige soodsamad küttepuud! 
Lepp alates 350.-/ruum. Kask alates 430.-/ruum.  
Konteineris puud alates 1130.-/tk
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks 
helista 6707110, 5200093 või täida tellimisleht
Internetis:  www.puu24.ee

TEADAANNNE TÕUSU TEE KASUTAJATELE 
Jõelähtme  Vallavolikogu otsusega 03.09.2009.a. nr. 523 
on Kaberneemes Tõusu tee eratee. Kes soovib Tõusu 
teed kasutada Härja ja Toomahansu 2 kinnistu osas 
palun teatada sellest  kinnistu omanikule.
Valter Vilbaste
Tel: 6033103

Müüa küttepuud: lepp rm 50cm 340,00.
Lepp rm 30cm 360,00. Hind sisaldab transporti.
Tel. 5032749

Teostame muru niitmist, puude raiet, hekkide ja okste 
lõikust ja teisi haljastus- ja hooldustöid. Tel 55 637 666

Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi soojuspumbad koos 
paigaldusega. Liisi soojuspump koju juba 3000kr 
sissemaksuga! Tel: 56483222;  www.homeair.ee 

MTÜ Harju Kalandusühing volinike üldkoosolek 30.11.2009 
kell 14.00 Viimsi Rannarahva Muuseumis (Rannarahva Kojas) 

Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa.

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, erinevates pikkustes, 
laotud konteineritesse. Transport hinna sees. Tel 566 88 084

Teie aed jäi sellel aastal kujundamata, teen teile sobiva 
haljastusprojekti, eskiisi, mida saate kevade saabudes 
rajada. Vajadusel aitan ka rajamisega. Tel. 5140524, 
e-mail: julikak@hot.ee

TÜV Eesti OÜ tehnoülevaatus
Vana-Narva mnt. 24B, Maardu
Teeme ülevaatust kõigi kategooriate sõidukitele.
Lisaks pakume väljaspool Euroopa Liidu toodetud autode tüübikinnitust.
Kontakt: tel. 637 9122, www.tuev-nord.ee

Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, seinad ja 
katused. Tel 5013305.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss kell 9.00–10.00

22. oktoobril,
6. ja 19. novembril, 11. ja 17. detsembril.

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Peugeot esindus
Amservi

Tähesaju tee 14.
Hea teeninduskvaliteet 
nüüd ka Peugeot’del. 
Kodule lähemal.

Tähesaju tee 14 
Tel 620 0900


