
Emadepäeval ja 
isadepäeval toimub 
pisikeste vallaelanike 
pidulik vastuvõtt – 
lusikapidu. Kaunis 
üritus algatati 15 
aastat tagasi ja seda 
võib õigusega pidada 
meie oma kodaniku-
päevaks.  

Uus vallavalitsus 
astus ametisse 

Loo kooli õpetaja raa-
mat Euroopa parim

LEADER-meetme stra-
teegiad on valmis

Tähtsad teated

Kultuurikalender

Lumetõrje

• Riigi põhitunnusteks peetak-
se maa-ala ehk territooriumi, 
rahvast ehk elanikkonda ning 
suveräänset riigivõimu. Riigi 
oluline tunnus on elanikkond, 
kes asub riigi maa-alal ning allub 
siinsetele seadustele. 

NR. 149
NOVEMBER 2009

SISUKORD

Kodanikupäeva üleskutse
Jätame maksud endale

Ajavahemikul 26. no-
vembrist 31. detsembrini 
end Jõelähtme valla elani-
kuks registreerinute vahel 
loosib Jõelähtme Vallava-
litsus välja Jõelähtme Golfi -
keskuse golfi kursuse kahele 
maksumusega 6000 krooni.
Iga registreerunu saab va-
lida kahe kingituse vahel, 
milleks on valla logoga T-
särk, või kümne korra pääse 
Loo spordihoone ujulasse. 

Hea Jõelähtme valla ela-
nik, registreeri end koduvalla 
kodanikuks. Sel viisil osaled 

oma koduvalla arendamisel, 
teede korrastamisel, lasteae-
dade ja koolide laiendamisel 
ning sotsiaal- ja kultuuritee-
nuste parendamisel.   

Iga Jõelähtme valla elani-
keregistrisse kantud elaniku 
maksustatavast tulust laekub 
valla eelarvesse üle 11 prot-
sendi. 

Elanikuks registreerimine 
ei ole kunagi olnud eesmärk 
omaette, vaid ajendatud soo-
vist teada vallas elavate ja 
siin avalikku teenuseid vaja-
vate inimeste tegelikku arvu. 
Ülevaade rahvastikust või-
maldab valda paremini aren-
dada ja planeerida muude va-
jaduste seas ka näiteks laste-
aiakohtade arvu. Ka riigieel-

arvest rahastatakse omava-
litsusi elanike arvu ja vanu-
selise koosseisu järgi.

Kui vormistad elukohatea-
te enne käesoleva aasta lõp-
pu, annad 
oma panu-
se kodu-
valla aren-
gusse juba 
jä r g m i s el 
aastal. 

K õ i g e 
lihtsam on 
täita elu-
k o h a t e a -
de kirjali-
kult ja panna see koos isikut 
tõendava dokumendi koopia-
ga posti (elukohateate vormi 
leiad valla kodulehelt www.

joelahtme.ee). Võid ka tulla 
valla kantseleisse ja täita elu-
kohateate kohapeal. Kolmas 
moodus on esitada see di-
gitaalallkirjaga e-posti teel. 

Selleks peab 
olemas olema 
ID-kaart ning 
arvuti vasta-
valt juhiste-
le ette valmis-
tatud (www.
id.ee).

Oleme olnud 
edukad – vaa-
tamata masu-
le on üksikisi-

ku tulumaksu tänavu valla 
eelarvesse laekunud kavan-
datu kohaselt. Tere tulemast 
eduka valla elanikuks!

Kui vormistad 
elukohateate enne 
aasta lõppu, annad 
oma panuse kodu-
valla arengusse juba 
järgmisel aastal.

 Igal inimesel on kohustus 
30 päeva jooksul pärast 
elukoha vahetust teatada 
oma uued aadressand-
med kodukoha omavalit-
susele (rahvastikuregistri 
seadus). Kui inimesel on 
rahvastikuregistris õiged 
andmed, tekib tal koduko-
haga vastastikune kasulik 
suhe, sest maksumaksjana 
tarbib ta omavalitsuse 
poolt pakutavaid teenu-
seid ja ka soodustusi.  

 Elukohaandmed rahvas-
tikuregistris on aluseks 
valijate nimekirjade koos-
tamisel ja valijakaartide 
saatmisel.
 1. jaanuari 2009. aasta 
seisuga elas Jõelähtme 
vallas 5786 elanikku.
13. novembri 2009. aasta 
seisuga elab Jõelähtme 
vallas 5895 elanikku. 
Kohe-kohe saab selgeks, 
kes on meie valla 6000-
des elanik. Üllatus!

Tasub teada
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Neljakuune Rosanna oli koos ema ja isaga Jõelähtme rahvamajas lusikapeol.
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Valimistulemused 
peegeldavad rahva soove

Koalitsioonileping
Jõelähtme on suure kul-

tuuripärandiga rohkete 
traditsioonidega vald. Asu-
koht pealinna valglinnas-
tumise alal ja eriilmelised 
väärtuslikud säilinud loo-
dusmaastikud loovad valla-
le väga mitmekesise aren-
gupotentsiaali.
Valla areng on suunatud in-
telligentsema elu- ja ma-
janduskeskkonna arenda-
misele teaduse, kultuuri ja 
hariduse vahenditega. Esi-
kohal on elanike elukva-
liteedi tõstmine elukesk-
konna arendamise ja valla 
majandusliku potentsiaali 
edendamise kaudu.

PÕHIMÕTTED
Valitsusliit lepib kokku 
alljärgnevas.

1. Seaduslikkuse printsiip. 
Kõikides otsustes lähtume ko-
haliku omavalitsuse korraldu-
se seadusest ja teistest riigi õi-
gusaktidest, valla põhimääru-
sest ja teistest valla õigusakti-
dest ning heast tavast, ühita-
des maksimaalselt õiglus- ja 
õigustunnet ning eetikanor-
me. 

2. Avatuse ja läbipaistvuse 
printsiip. Meie tegevus on ava-
lik, teeme valla õigusaktid kõi-
gile kättesaadavaks valla ko-
dulehel. Igal kuul avalikusta-
me olulised valla finantsseisu 
kajastavad andmed ning seda 
mõjutavad lepingud.

3. Efektiivse valitsemise ja 
majandamise printsiip. Juhi-
me valda kokkuhoidlikult ning 
kaasame eurovahendeid val-
la elukeskkonna parandami-
seks. Planeerime valla eelar-
vet vastutustundlikult, võttes 
arvesse valla reaalseid majan-
duslikke võimalusi. Muuda-
me vallavalitsuse ja allasutus-
te struktuuri efektiivsemaks. 
Parandame vallavalitsuse ja 
allasutuste teeninduskultuu-
ri. Vallavalitsuse ja allasutus-
te ametikohtade täitmisel ee-
listame asjatundlikkust polii-
tilistele eelistustele.

4. Võimude lahususe print-
siip. Hoiame lahus vallavoli-
kogu ja vallavalitsuse õigused 
ja kohustused ning juhtimi-
se kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduses ja valla põhi-
määruses sätestatud mõttes ja 
korras.

5. Otstarbekuse ja põhjenda-
tuse printsiip. Vallavolikogu ja 
valitsuse otsused peavad tugi-
nema kaalutlustele ning ole-
ma igakülgselt põhjendatud.

6. Avalike huvide eest seis-
mise printsiip. Vallavalitsus 
ja volikogu seavad otsuste te-
gemisel esiplaanile alati avali-
ku huvi ega langeta kunagi ot-
sust, mis oleks vastuolus valla 
huvidega. Avaliku huvi korral 

teeme kaalutlusotsuseid tasa-
kaalus grupihuvi ja/või erahu-
viga, tuginedes seadustele. Kui 
vallavalitsuse, volikogu, ko-
misjoni või valitsusliidu nõu-
kogu liikmel on ühes või teises 
küsimuses isiklik majanduslik 
huvi, on ta kohustatud sellest 
koalitsioonikaaslasi kohe in-
formeerima ja antud küsimu-
se menetlemisest ennast taan-
dama.

7. Võrdse kohtlemise print-
siip. Valla poolt pakutavad hü-
ved peavad olema kättesaada-
vad võimalikult suurele osale 
vallakodanikest. Valla asjaaja-
mises kehtestatud reeglid keh-
tivad võrdselt kõigile.

8. Regionaalarengu tasakaa-
lustatuse printsiip. Valla aren-
gukava ja vastuvõetud otsu-
sed lähtuvad kogu valla huvi-
dest ning vastavad piirkonda-
de arengu tasakaalustatuse-
le. Tuleb tagada põliselanike ja 
uusasukate huvide, maalise ja 
linnalise elulaadi tasakaalus-
tatud harmooniline areng.

TEGEVUSED
Valitsusliit 2009.–2013. 
aastal

Elukeskkond
1. Teed ja tänavad – muuda-

me olulisemad külateed tol-
muvabaks, keskustes eelista-
me augulappimisele teede ja 
tänavate ülekatteid. Töötame 
välja kergliiklusteede aren-
guplaani ning eurovahendeid 
kaasates asume plaani ellu 
viima koostöös maanteeame-
ti ja naaberomavalitsustega. 
Valgustame kõik alevike tä-
navad ning suuremate külade 
keskused.

2. Ühistransport – arenda-
me välja kogumis- ja siselii-
nide võrgustiku, rajame bus-
siootepaviljone ja ootekohti. 
Võimaluse korral pikendame 
Tallinna linnaliine valla terri-
tooriumile.

3. Kaevandused – oleme uu-
te kaevanduste rajamise vas-
tu, toetame kaevandamise al-
ternatiivina Narva maantee 
viimist süvendisse Loo alevi-
ku ja Kuusalu vahelisel lõigul. 
Loodusressursside kasutami-
se eest peab vald saama õig-
last hüvitust. Soodustame en-

diste fosforiidikaevanduste 
kasutuselevõtmist spordi- ja 
vabaajakeskustena.

4. Ettevõtlus – viime läbi 
koolitusi ettevõtlusega alusta-
miseks. Soodustame keskkon-
nasõbralikku ettevõtlust pla-
neeringute kaudu. Toetame 
Rebala kaitseala põliskülades 
väikeettevõtluse arengut.

5. Ruumiline areng – kehtes-
tame Loo ja lähikülade OÜP ja 
Rebala TP ning algatame val-
la idaosa OÜP koostamise. La-
hendame Uusküla planeerin-
gu probleemi. Muudame val-
la ehitusmäärust eesmärgiga 
lihtsustada oluliselt planee-
ringute menetlemise protsessi 
ning ka planeeringute menet-
lemiseks kuluvat aega.

6. Energeetika – korraldame 
alternatiivenergeetika kasutu-
selevõtmise koolitusi. Otsime 
nüüdisaegsete tehnoloogiate 
kasutuselevõtust uusi võima-
lusi valla energiaprobleemide 
lahendamiseks. Me ei kehtesta 
kaugkütte piirkondi. Keskküt-
te hind peab vastama kehtiva-
tele reeglitele ning Fortumi in-
vesteeringuplaan peab olema 
suunatud küttehinna vähene-
misele soojuskadude vähen-
damise teel.

7. Heakord – tänapäevas-
tame valla heakorra eeskirja 
ning võtame räämas ja korras-
tamata krundid erilise tähele-
panu alla. Soodustame alevi-
kes prügimajade rajamist.

8. ÜVK – rajame ühisveevär-
gi ja kanalisatsiooni reoveeko-
hustusega aladel.

9. Turvalisus – edendame 
turvalisuse suurendamiseks 
naabrivalve liikumist, kaasa-
me avaliku korra kaitsesse tur-
vaettevõtteid. Samuti laienda-
me turvakaamerate võrgus-
tikku.

10. Turismiobjektid – panus-
tame turismiobjektide korras-
tamisele ja eksponeerimise-
le ning rajame uusi spordi- ja 
matkaradu. Korraldame tu-
rismiobjektide kasutuselevõtu 
ideekonkursse.

11. Sotsiaalne infrastruk-
tuur – toetame külakeskus-
te ja külaplatside ning spordi- 
ja mänguväljakute ning liiku-
misradade väljaarendamist, 
tagades selleks vajalike pro-
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Intervjuu andis Jõeläht-
me vallavanem 
Andrus Umboja

Kas sa kaks ja pool aastat ta-
gasi vallavanema ametist 
lahkudes teadsid kindlalt, et 
tuled tagasi?

Tõepoolest, 2007. aasta ke-
vadel olin sunnitud vallava-
nema ametist lahkuma. Just 
siis tunnetasin esmakordselt 
vallakodanike tugevat toe-
tust, mis andis mulle veendu-
muse ja teadmise, et olin lii-
kunud õigel teel ja ajanud õi-
get asja. See kõik motiveeris 
mind püssi mitte põõsasse 
viskama ning seetõttu püüd-
sin end võimaluste piires val-
las toimuvaga pidevalt kur-
sis hoida. Võib öelda, et val-
lavanemaks tagasituleku mõ-
te pärineb tõesti kahe ja poo-
le aasta tagant, kuid soovi-
sin selle sammu teha kindlas-
ti uue volikogu valimiste kau-
du, mis nüüdseks on ka teoks 
saanud. Tahan siinkohal tä-
nada kõiki valijaid, kes mind 
toetasid.

 
Millised tööd ja tegemised 
sul vahepeal, ligi kaks ja pool 
aastat, käsil olid?  

Viimased kaks ja pool aas-
tat olen töötanud välismi-
nisteeriumis ministri nõu-
nikuna. Käesolev, peagi lõp-
pev aasta on aga toonud mul-
le juurde palju ühiskondlikku 
tööd volikogu majandus- ja 
rahanduskomisjoni liikmena 
ning Loo aleviku alevikuva-
nemana.

Kas koalitsioon sündis valu-
tult?  

Ilmselt päris valutult sün-
divaid koalitsioone ei ole ole-
mas, alati peavad kõik asja-
osalised järeleandmisi tege-
ma. Ja seda enam, kui koa-
litsiooni osapooli on rohkem 

kui kaks. Probleemide ole-
must tunnetavad koalitsioo-
nipartnerid paljuski ühte-
moodi. Küll aga on kõikidel 
osapooltel omad arusaamad 
ja nägemus just probleemide 
lahendamise viiside suhtes. 
Arukate inimestena suuda-
me me aga leida kompromis-
se ning saavutada üksmeelt.

Mis oli koostöölepingu tege-
misel kõige keerukam? 

Naljaga pooleks öeldes oli 
kõige keerukam kõigile osa-
pooltele sobivate läbirääki-
misaegade leidmine. Sisulise 
poole pealt ei oskagi midagi 
erilist esile tuua. Koostöökok-
kulepe on väga oluline doku-
ment ning selle läbirääkimis-
tel esines nii lihtsaid kui ka 
raskemini sündinud komp-
romisse. Nüüd on kirjapan-
dud ja allkirjastatud lepe kõi-
gile koalitsioonipartneritele 
võrdselt oluline.

Reformierakond on kuue vo-
linikuga kahtlemata koa-
litsiooni juhtfi guur, võima-
lik et isegi vastutav osapool. 
Kas koalitsioonilepingu lä-
birääkimistel sai rõhuasetus 
pandud maailmavaatelistele 
väärtustele või sellele, et kõi-
kide osapoolte huvid oleksid 
arvesse võetud?

Läbirääkimisi peeti võrdse-
te osapoolte vahel, olenemata 
volikokku saadud mandaati-
de arvust. Laias laastus tun-
netavad kõik kandideerinud 
erakonnad ja valimisliidud 
samu probleeme ja tahavad 
lahendada samu kitsaskohti. 
Maailmavaade tuleb siin väl-
ja eelkõige meetodites ja rõ-
huasetustes. Usun, et kõiki-
de valimistel kandideerinud 
nimekirjade huvid said koa-
litsioonilepingus piisavalt ar-
vesse võetud. Lugege läbi ja 
veenduge ise.

Millistele põhimõtetele toe-
tuvalt moodustati uus valla-
valitsuse koosseis?

Positsioonide ja ametikoh-
tade jaotus vallavalitsuses ja 
vallavolikogus peegeldab va-
limistulemusi kõige otsese-
malt. Olen kindel, et kõik va-
litud inimesed on pädevad 
ning suutelised neile pandud 
ootusi täitma.

Kas ja millal on kavas teha 
vallavalitsuses või allasutus-
tes struktuurimuudatusi? 

Struktuurimuudatusi ei to-
hi teha kunagi asja enese pä-
rast, need peavad olema tin-
gitud töö parema ja efektiiv-
sema korralduse huvidest. 
Kindlasti on võimalik ka meie 
vallas tööd efektiivsemaks 
muuta, kuid ümberkorralda-
mise vajadus selgub peagi, 
üksikasjalikuma analüüsi ja 
edasise töö käigus.

Milliseid arendusprojekte on 
elanikele mõeldes kavas käi-
vitada esmajoones?

Tähtsuselt esimesel kohal 
on eelkõige kahe pooleliole-
va lasteaia ehituse lõpulevii-
mine. Hetkel käivad tööd Loo 
lasteaia juurdeehituse tei-
se etapi kallal. Plaanime ko-
he välja kuulutada ka ehitu-
se kolmanda etapi riigihanke. 
Neeme uus lastead vajab juur-
deehitusena saali osa, misjä-
rel on võimalik avada seal ka 
kolmas rühm. Väga oluliseks 
prioriteediks on Kostivere 
Põhikooli rekonstrueerimi-
ne. Vald on selle rahastami-
seks esitanud taotluse kohali-
ke omavalitsuste investeerin-
gute programmi. Lähiaastate 
suured investeeringud teos-
tatakse Euroopa Liidu ja rii-
gi vahendite abiga meie ühis-
vee- ja kanalisatsioonisüs-
teemide nüüdisajastamiseks. 
Edasiminekut tahaks näha 
ratta- ja kõnniteede võrgus-
tiku loomises. Samas peame 
arvestama, et kõike saab teha 
vaid olemasolevate eelarve-
vahendite piires ja paraku on 
siin omad kindlad piirid ees.

Meie, elanikud, oleme polii-
tika ja poliitikute suhtes hel-
laks tehtud. Kas võimus pet-
tunud vallaelanikud saavad 
usalduse tagasi ja kui kaua 
see aega võtab?

Kõik vallaelanikud said 
oma suhtumist vallavõimu 
viimase nelja aasta tegemis-
tesse näidata kuu aja eest toi-
munud vallavolikogu vali-
mistel. Usun, et need valimis-
tulemused peegeldavad ka 
rahva soove järgmiseks nel-
jaks aastaks. Kui järgmised 
neli aastat püsib vallavõim 
stabiilne ja tehakse tõhusat 
koostööd, siis saab vallarah-
vas oma esindajatega päris 
kindlasti rahul olla.

Küsis Merike MetstakMerike Metstak
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Värske vaimuga tasakaalupunkti leidmas
Intervjuu andis Jõeläht-

me vallavolikogu esimees 
Art Kuum

Sind valiti kolmandat korda 
volikogu esimeheks, võiks 
öelda, et see toimub ala-
ti kõige keerukamatel aega-
del. Analüüsisid oma valimis-
lehes volikogu viimaste ae-
gade tegevusi üsna karmilt. 
Eelmistel aegadel ei õnnes-
tunud stabiilset koalitsiooni 
tööle panna. Miks?

Kui meenutada möödunud 
nelja aasta jooksul meie val-
las toimunud võimupöördeid, 
siis tõepoolest võib öelda, et 
olid keerulised ja rahutud 
ajad. Toimunud võimuvõitlus 
oli enamasti suunatud teine-
teisele ärapanemisele ja iga 
uue koalitsiooni ühendavaks 
jõuks oli kellegi või millegi 
vastu olemine. Kui aga või-
mupööre tehtud sai, siis valla 
juhtimiseks üksmeelt enam 
ei jätkunud ning tasapisi hak-
kas uus võimuliit seestpoolt 
mõranema, kuni keegi enda-
le opositsiooni hulgast uued 
liitlased leidis ja jälle uue või-
mupöörde korraldas. Seejuu-
res vahetas iga uus võimuliit 
lisaks vallavalitsusele välja 
ka enamiku volikogu komis-
jonide koosseisudest ja esi-
meestest. Valla jaoks oli selli-
ne muutlike poliitiliste tõm-
betuulte periood väga kahju-
lik ja võiks öelda, et areng oli 
kordades aeglasem, kui oleks 
võinud olla. Ilmeka näitena 
võib tuua Loo kooli renovee-
rimise projekti, mida neli kor-
da ümber tehti ja paar miljo-
nit ainuüksi projekteerimise 
peale raisati. Õnneks jõudis 
asi Priit Põldmäe ja Ardo Lassi 
juhtimisel lõpuks ehitamise-
ni ning käesoleva õppeaasta 
alguses sai renoveeritud Loo 
kool avatud. 

 
Kui kaua uus koalitsioon pü-
sib?

Järgmise nelja aasta suhtes 
olen optimist ja usun, et tä-
nane jõudude vahekord voli-
kogus on heaks eelduseks, et 
koalitsioon püsiks kuni järg-
miste valimisteni. Kui eelmi-
ne volikogu koosseis oli väga 
killustunud ja ükski poliitili-
ne jõud ei omanud selget üle-
kaalu, siis tänane olukord on 
teistsugune – Reformierakon-
na käes on kuus kohta ja valla-
vanema positsioon – see seab 
neile vastutuse koalitsiooni 
püsimise eest. Valla arengu 
seisukohalt on minu arvates 
väga tähtis, et vallavõim lõ-
puks stabiliseeruks ja leitaks 
uus tasakaalupunkt.

Oled tõsine mäesuusatamise 
ja tennisemängu harrastaja. 
Mis sind haarab neis alades?

Olen suur spordifänn ja il-
ma spordita ei kujutaks oma 
elu ette. Mäesuusatamine ja 
tennis on kaks väga kaasa-
haaravat spordiala. Mäesuu-
satamisega olen noorema-
na tegelenud tõsisemalt, kuid 

viimase kümne aasta jooksul 
pole enam võistelnud ega re-
gulaarselt treeninud. Mäle-
tan, et see adrenaliinilaeng, 
mis on suuskadel võimalik 
saada, kui oled rajal, num-
ber seljas, kiirus lähenemas 
100km/h-le, ei ole võrreldav 
mitte millegi muuga.

Tennis on pealtnäha pal-
ju rahulikum spordiala, kuid 
nõuab samuti sajaprotsendi-
list keskendumist. Kõik muu 
tuleb kõrvale jätta ja kogu tä-
helepanu fokusseerida män-
gule. Kui seda teha ei suuda, 
pole sel päeval mõtet tennist 
mängida. Kui aga suudad, siis 
on tulemus sama mis mäe-
suusatamisega – pärast män-
gu oleks nagu peas restart-
nuppu vajutatud, operatiiv-
mälu on puhas, kõik umbe-
jooksnud mõttekäigud kui 
kokkujooksnud programmi-
jupid on peast kustutatud ja 
protsessor töötab jälle täie 
võimsusega – tunned ennast 
uuesti sündinuna!

Olen positiivses mõttes sel-
lisest vaimuvärskendamisest 
sõltuvuses ja mulle tundub, et 
see on mul geenides, sest ter-
ve mu suguvõsa on tennise-
pisikust nakatunud. Korral-
dame igal aastal perekondli-
ku paarismängu turniiri, ku-
hu tulevad kokku mu tädid 
ja onud ning nende lapsed – 
mängijaid on kokku nii pal-
ju, et turniiri peale kulub ter-
ve päev. 

Spordipisiku saab iga ini-
mene kaasa oma kodust ja 
koduvallast. Kui sportimi-
seks võimalusi pole, jäädak-
se oma elus millestki väga 
väärtuslikust ilma. Vanasõ-
na ütleb: “Terves kehas ter-
ve vaim“. Meie vallal on veel 
pikk tee käia, et vajalik spor-
diväljakute ja kergliiklustee-
de võrk luua. 

Olen kuulnud, et käid ka sur-
famas?

Jah, see on kolmas spor-
diala, mida harrastan, kuid 
pean tunnistama, et need 
korrad, kui sõitmas käin, on 
jäänud viimastel aastatel üha 
harvemaks. Mind võib purje-
lauaga merel näha ainult siis, 
kui ilm on tõeliselt karm ja lii-
va lendab, kui tuul on tublis-
ti üle 10m/s. Selliseid ilmasid 

meil Eestis kahjuks palju po-
le. 

Ütlesid lusikapeol kenasti, 
et isa on sinu elus mänginud 
olulist rolli. Milline ta on?

Iga laps vajab endale tu-
ge ja eeskuju. Kes siis selleks 
veel paremini sobiks, kui mit-
te tema enda isa. Alateadli-
kult olen minagi mitmetel 
olulistel elu teelahkmetel sa-
ma tee valinud nagu minu isa 
– meil on samad harrastused, 
samad huvid ja me mõlemad 
oleme lõpetanud sama üli-
kooli sama teaduskonna. Ees-
kujuks on ta mulle tänagi – isa 
on 79-aastane, käib täisko-
haga tööl, mängib vähemalt 
kaks korda nädalas tennist, 
suusatab ja käib korra aastas 
Himosel, et mäesuusatamine 
ära ei ununeks. 

 
Oled lõpetanud majandus-
teaduskonna nagu su isagi, 
olnud palju aastaid eraette-
võtja, mis pole just meelak-
kumine ega kerge leib. Voli-
kogu esimehe ja majandus-
mehena vastutad nüüd ko-
gu valla sajamiljonilise eelar-
ve eest, kas vastava ala ette-
valmistus segab või tuleb ka-
suks? 

Pärast keskkooli lõpetamist 
oli Tallinna Tehnikaülikooli 
majandusteaduskonda kan-
dideerimine otsus, mida pol-
nud vaja pikalt kaaluda. Sel-
le valiku loomulikuks jätkuks 
oli ettevõtlus, millega alusta-
sin juba ülikooliaastatel. Olen 
toonud maale telefonikesk-
jaamu, rentinud autosid ühes 
maailma suurimaist autoren-
dikettidest ja vahendanud ka-
sepuitu ühele maailma kuul-

saimale parketitootjale Kähr-
sile. Ettevõtjaamet ei ole ker-
ge, sest mure oma firma ja in-
vesteeringute pärast ei lõp-
pe mitte kontorist lahkumi-
sega, vaid seda koormat tuleb 
endaga kaasas kanda ööpäe-
varingselt, nii puhkusel kui 
tööl. Samas on ka omad plus-
sid: oled vaba nii oma valiku-
tes kui otsustes, ei pea kelle-
legi aru andma ega vastuta-
ma mitte kellegi teise kui ise-
enda ees. Ja see on suurepära-
ne tunne.

Nii majandusharidusest kui 
ettevõtjakogemusest on valla 
juhtimisel tänases majandus-
surutises kindlasti abi. Kui 
järgmise aasta eelarve peale 
mõelda, siis kulud tuleb kind-
la kontrolli all hoida, kuid 
kõikjalt ühteviisi kärpida pole 
õige. Kulutamine peab olema 
eesmärgipõhine – st nendelt 
kuludelt, mille eesmärgiks on 
vallakodanikele parema ava-
liku teenuse pakkumine, kok-
ku hoida ei tohi; mis aga seda 
tulemust ei anna, neid kulu-
sid tuleb vähendada. Näiteks 
ei saa kokku hoida lasteaia-
ehituse arvelt, kuid tõenäo-
liselt ei mõjutaks valla poolt 
pakutavate avalike teenuste 
kvaliteeti kuigi palju, kui vä-
hendada ametiautode arvu 
kaks kuni kolm korda.

Poliitika on koostöö, siin ei 
ole üksiküritajaid. Kui sind 
taas volikogu juhtima valiti, 
ütlesid, et teed nüüd kindlas-
ti hoopis paremat koostööd 
kui varem. 
Mida soovid uutele, algajate-
le volikogu liikmetele, opo-
sitsioonile, koalitsioonipart-
neritele?

Koostöö- ja kompromissi-
valmidus on märksõnad, mis 
on volikogu eduka funktsio-
neerimise aluseks. Koostööd 
tuleb teha nii võimuliidusi-
seselt kui koalitsiooni ja opo-
sitsiooni vahel. On väga hea, 
et ligikaudu kolmandik vo-
likogu liikmeid on n-ö uued 
ega oma poliitilist kogemust. 
See annab lootust, et voliko-
gu saab alustada uue koos-
seisuga ja uue hooga uuelt 
puhtalt lehelt ning neid pin-
ged, mis enne valimisi eelmi-
ses volikogus valitsesid, ei võ-
ta keegi endaga uude volikok-
ku kaasa.

Küsis Merike MetstakMerike Metstak

jektide kaasfinantseerimise 
valla eelarvest. Tagame valla 
poolt mittetulundusühingu-
te tasuta nõustamise projekti-
taotluste kirjutamiseks.

Haridus ja kultuur
1. Koolivõrk – koostame koo-

livõrgu arengukava ning vii-
me ellu tegevusi eesmärgiga, 
et olemasolevad koolid vallas 
säiliksid ja lapsed ning lapse-
vanemad sooviksid, et lapsed 
käiksid oma valla koolis. Taot-
leme KOIT kavast toetust koo-
livõrgu korrastamiseks ning 
viime lõpule lasteaedade poo-
leli olevad investeeringud, et 
vähendada olulisel määral las-
teaiakohtade puudust.

2. Huviharidus – suurenda-
me huviringide rahastamist, 
asutame valla huvi- ja muusi-
kakooli. Alustame täiskasva-
nute ümberõppeprogrammi-
de väljatöötamise ja ellura-
kendamisega.

3. Noorte vaba aeg – asuta-
me valla avatud noortekesku-
se, kutsume ellu valla tööma-
leva ning rajame uusi mängu- 
ja spordiväljakuid.

4. Sõidusoodustused – taga-
me lastele valla õpilasliinidel 
tasuta sõiduõiguse, kehtesta-
me maakonnaliine kasutava-
tele õpilastele omaosalusega 
sõidusoodustused.

5. Kultuur ja sport – toetame 
ja edendame kultuuri ja spor-
ti. Peame oluliseks traditsioo-
niliste kultuuri- ja spordiüri-
tuste, nagu näiteks laulupäe-
va, kihelkonnapäeva, ratta-
maratoni jne regulaarset kor-
raldamist ja/või toetamist 
ning uute kultuuri- ja spordi-
ürituste ellukutsumist. Tähe-
lepanu tuleb pöörata kultuu-
ri- ja spordiobjektide korrasta-
misele.

6. Kodanikuühiskond – kut-
sume ellu noorte, eakate, ette-
võtjate ja külavanemate ümar-
lauad ja nõukojad.

Sotsiaalabi
1. Töötud – korraldame töö-

tute ümberõpet ning koolitusi 
väikeettevõtlusega alustami-
seks. Rakendame töötuid hea-
korratöödel.

2. Sotsiaaltoetused – jätkame 
kõikide sotsiaaltoetuste maks-
mist vähemalt samas määras, 
lisaks suurendame ravimi- ja 
matusetoetuse määra.

3. Sotsiaalteenused – toe-
tame eakaid ja puuetega ini-
mesi, käivitades koduõendu-
se, tugiisikuteenuse ja isikliku 
abistaja teenuse.

4. Sotsiaalne infrastruktuur 
– soodustame erainitsiatiivi 
valda hooldekodu rajamisel, 
taotleme toetusi valla sotsiaal-
maja rajamiseks.

5. Eakad – tagame eakatele 
võimalused aktiivseks vana-
duspõlve veetmiseks.

6. Arstiabi – toetame pere-
arste, et tagada kvaliteetse es-
matasandi arstiabi kättesaa-
davus vähemalt olemasolevas 
mahus.

Rebala
1. Rebala – alustame Reba-

la MKA tervikliku arenguka-
va ja toetusprogrammide väl-
jatöötamist koostöös vastava-
te riigiasutustega. Taotleme 
riigilt toetusi/kompensatsioo-
ni kaitseala eesmärkide ellu-
viimiseks. Jätkame turismi-
projektide ja -kontseptsiooni-
de rakendamist.

2. Keskkonnaharidus – taot-
leme Tallinna ja Harjumaa re-
gionaalse keskkonnaharidu-
se keskuse rajamist valda ning 
töötame välja selle tarbeks va-
jalikud programmdokumen-
did.

3. Muinsuskaitse – koor-
dineerime võimalikult efek-
tiivselt muinsuskaitsealaseid 
suhteid riigi, omavalitsuse ja 
elanike vahel.

Valitsemine
1. Vallavalitsus – tõhustame 

vallavalitsuse tööd, rakenda-
me e-valitsemist ning vähen-
dame seeläbi valitsemisku-
lusid. Parandame valla poolt 
osutatavate teenuste kvalitee-
ti ning lihtsustame menetlus-
toiminguid.

2. Volikogu – juurutame pa-
berivaba e-volikogu töökorral-
duse. Loome võimaluse val-
lavolikogu istungite vaatami-
seks ja kuulamiseks interne-
ti vahendusel ning muudame 
hääletuse volikogus nimeli-
seks.

3. Majandamine – juhime 
valda kokkuhoidlikult ja tasa-
kaalukalt, muudame vallavara 
ja valla asutuste ja valla ette-
võtete haldamise tõhusamaks 
ning heaperemehelikumaks.

4. Eelarve – planeerime val-
la eelarvet vastutustundlikult, 
võttes arvesse valla reaalseid 
majanduslikke võimalusi. Tõ-
hustame eurovahendite kaa-
samist valla elukeskkonna pa-
randamiseks.

5. Info liikumine – paranda-
me info liikumist, muutes val-
la kodulehe operatiivsemaks 
ja sisukamaks. Jätkame polii-
tiliselt tasakaalustatud valla-
lehe väljaandmist.

Käesolev valitsusliidu leping 
on sõlmitud heas usus soovi-
ga viia see ellu 2013. aasta ok-
toobriks. Valitsusliidu lepin-
gul on kaks lahutamatut lisa 
ning seda on võimalik muu-
ta või täiendada vaid poolte 
nõusolekul. Uute partnerite 
liitumine valitsusliidu lepin-
guga vormistatakse lisapro-
tokolliga, kus märgitakse ära 
liitumistingimused ning selle 
allkirjastavad kõik osapooled.

8. novembril 2009. aastal 
Jõelähtme vallas

Eesti Reformierakond
Isamaa ja Res Publica Liit
Sotsiaaldemokraatlik Ühen-
dus
Jõelähtme Aus Areng
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Jõelähtme Vallavalitsus vähendas 
juhtimiskulusid

Ainult üks küsimus
Kas oleme seaduskuulekad?

Jõelähtme Vallavalitsuse 
uus koosseis 

Valmimas on Leader-meetme 
arengustrateegia

Jõulutoetus ka tänavu 500 krooni

Toimetus 

Jõelähtme Vallavolikogu 
7. koosseisu teisel istungil kin-
nitati vallavalitsuse koosseis. 

Toimus ka uue vallavalit-
suse koosseisu kinnitamine, 
palgaliste vallavalitsuse liik-
mete ametisse nimetamine 
ja vallavalitsuse liikmete tee-

nistusest vabastamine. Kui 
lahkuvas vallavalitsuses töö-
tas kolm abivallavanemat, siis 
nüüdsest jääb kaks abivalla-
vanemat. 

Vallavolikogu moodustas 
4 alatist komisjoni, valis ko-
misjonide esimehed ja kinni-
tas komisjonide koosseisud ja 
liikmed. Vallavolikogu revis-
jonikomisjoni esimeheks va-

liti Ljudmilla Kaska (Keskera-
kond). 

Tava kohaselt vahetusid 
ka Jõelähtme valla esinda-
jad Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu volikogus ja Eesti Maa-
omavalitsuste Liidu maapäe-
va koosseisus, kuhu nimeta-
ti Art Kuum ja Andrus Umb-
oja, asendusliikmeteks Marko 
Raudlam ja Janek Šafranovski.

Vastab Jõelähtme vallava-
litsuse väärteomenetleja 
Uno Paas

Jõelähtme vallavalitsus me-
netles 2008. aastal 142 väärte-
gu. 

2009. aasta kümne kuuga on 
menetletud 204 väärtegu. Tä-
navu on 150 väärteoprotokol-
li koostatud heakorraeeskirja-
de rikkumise eest, sealhulgas 
100 parkimise eest haljasalal 
ja rannaalal. Ülejäänud väär-
teojuhtumid seonduvad ehi-
tamise ja haldusterritooriumi 
reostamisega. Oluline on mär-
kida, et mitte kõik pahateod 
pole valla elanike sooritatud, 
märkimisväärselt aitavad kaa-
sa naaberomavalitsuste Tal-
linna ja Maardu elanikud.

Jõelähtme Vallavolikogu 
valis Jõelähtme vallavane-

maks Andrus Umboja (Refor-
mierakond). Vallavanema ko-
hale rohkem kandidaate ei esi-
tatud ja otsus nimetada And-
rus Umboja vallavanemaks 
võeti vastu ühehäälselt. And-
rus Umboja on 32-aastane, 
abielus, ühe lapse isa. Ühis-
kondliku töö korras peab ta ka 
Loo alevikuvanema ametit.

Abivallavanem Janek Šafra-Abivallavanem Janek Šafra-
novskinovski (Sotsiaaldemokraatlik 
Ühendus) on 41-aastane, abi-

elus, kahe poja isa. Ta on lõpe-
tanud Tartu Ülikooli ajaloo-
teaduskonna, praegu jätkab 
õpinguid arheoloogia magist-
rantuuris. On töötanud hal-
dus- ja projektijuhina. Vastu-
tusvaldkonnad: ehitus, pla-
neeringud, kommunaalma-
jandus ja muinsuskaitse. 

Abivallavanem Priit PõldmaAbivallavanem Priit Põldma 
(Reformierakond) on 40-aas-
tane, abielus, kolme lapse isa. 
Töötas abivallavanemana ka 
eelmise vallavalitsuse koos-
seisus. Priit Põldma on lõpe-

tanud Eesti Muusika- ja Teat-
riakadeemia. Vastutusvald-
konnad: haridus, kultuur, 
sport, sotsiaalvaldkond, kor-
rakaitse ja külaliikumine.

Vallavalitsuse liige Tiia VälkVallavalitsuse liige Tiia Välk 
(Isamaa ja Res Publica Liit) on 
48-aastane, ühe poja ema. Ta 
on lõpetanud Tartu Ülikoo-
li kehakultuuriteaduskonna ja 
Tallinna Ülikooli terviseõpe-
tuse lisaeriala. Ta on talupe-
renaine, ühiskondlikus korras 
tegutseb Vandjala ja Loo küla-
de vanemana.

Hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakond

Jõulutoetust makstakse 
Jõelähtme valla elanikuks 
registreeritud pensionäri-
dele alates 70. eluaastast. 

Kõige kiirem viis toetu-
se kättesaamiseks on teata-
da sotsiaalosakonda oma ar-
veldusarve number. Kes vara-
sematel aastatel on juba jõu-
lutoetuse arveldusarvele saa-
nud, need ei pea oma numbrit 
teatama, küll aga palub hari-
duse-, kultuuri- ja sotsiaalosa-

kond oma kontonumber tea-
tada eakatel, kes alles sel aas-

tal on endale konto teinud, ja 
ka neil, kes on käesoleval aas-

tal saanud 70-aastaseks. 
Toetust makstakse väl-
ja ka Jõelähtme Vallava-
litsuse kassast. Kui eakal 
ei ole võimalik rahale ise 
järele tulla, saab mõne-
le pereliikmele kirjutada 
volituse, mille alusel kas-
sa toetuse välja maksab. 
Nagu ikka, saavad jõulu-
toetust ka meie elanike-
registris olevad puude-
ga lastega pered, toetu-
se suuruseks on sel aas-
tal 1000 krooni.

MTÜ Põhja-Harju 
Koostöökogu juhatus 

Mittetulundusühing 
Põhja-Harju Koostöökogu 
asutati 16. juunil 2008. aas-
tal Jõelähtme, Rae ja Viim-
si vallavalitsuste ning nen-
de territooriumil tegutse-
vate äri- ja mittetulundus-
ühenduste poolt. 

Eesmärk on meie piirkon-
na maaelu arengule kaasaai-
tamine Leader-meetme ning 
muude Euroopa struktuur-
fondide rahastamise toel.

Et ära kasutada võimalus 
Euroopa rahade kaasami-
seks, koostatakse Põhja-Har-
ju Koostöökogu tegevuspiir-
konna arengustrateegia aas-
tateks 2010–2013 ja samaaeg-
selt ka 2010. aasta rakendus-
kava. 

Strateegia koostamine on 
lõpusirgel ja 24. novembril on 
planeeritud strateegia koos 
rakenduskavaga Põhja-Harju 
Koostöökogu üldkoosolekul 
kinnitada.

Kes saavad kasu?
Oma projektide rahastami-

seks saavad taotlusi esitada 
Jõelähtme, Rae ja Viimsi val-
la territooriumil tegutsevad 
mittetulundusühingud, siht-
asutused, äriühingud (seal-
hulgas füüsilisest isikust ette-
võtjad) ja muidugi vallavalit-
sused. Piiratud ulatuses an-
takse see võimalus ka seltsin-
gutele.

Mille jaoks on võimalik pro-
jektitoetusi taotleda?

Kavas on rakendada nelja 
meedet:

külakogukondade ühenda-
mine ja arendamine;

puhkemajandus ja turism;
koostöökogu tegevuspiir-

konna noored;
rannaalade ja väikesaarte 

arendamine.

Oodatud on projektid, mis 
aitavad parandada elukesk-
konna kvaliteeti, luua töö-
kohti ja pakkuda maapiirkon-
nas paremaid teenuseid. Toe-
tatakse ettevõtmisi kultuu-
ri, keskkonna ja huviharidu-
se valdkonnas. Abi saab tu-
rismitoodete kujundamisel ja 
aktiivse puhkuse võimalus-
te loomisel piirkonnas. Eriti 
hinnatakse uuenduslikke la-
hendusi nii 
m i k r o e t -
tevõt luses 
kui ka vaba 
aja sisusta-
misel ning 
rahva hari-
tuse tõstmisel.

Raha saab taotleda ka mõõ-
dukaks investeeringuks ja 
väikesemahuliseks ehituste-
gevuseks, planeerimiseks ja 
projekteerimiseks.

Millal tegevused käivituvad?
Esimesed taotlusvoorud 

avatakse kavade kohaselt 
järgmise aasta esimese kvar-
tali lõpus ja kolmanda kvar-
tali keskel. Voorusid korral-
datakse järgneva nelja aasta 
jooksul, seega aastani 2013. 
Siis on veel kaks aastat Lea-
der-meetme kaudu rahasta-
tud projektipõhiste tegevus-
te elluviimiseks. Niisiis pea-
vad aastal 2015 kõik head et-
tevõtmised olema teoks teh-
tud ning iga Leader-meetme 
rahastusega projekti jätku-
suutlikkus peab olema vähe-
malt viis aastat.

Kui palju ja mida toetatakse?
Esialgse kava kohaselt oleks 

kolme valla peale projekti-
toetusteks võimalik kasuta-
da ümmarguselt 20 miljo-
nit krooni, seega igal aastal 4 
miljonit. Rahasumma jaotub 
strateegia eelnõus järgmiselt:

külakogukondade ühen-
damine ja arendamine – 40% 
ehk keskmiselt 1,6 miljonit;

puhkemajandus ja turism – 
30% (1,2 miljonit aastas);

koostöökogu tegevuspiir-
konna noored – 15% (0,6 mil-
jonit aastas);

rannaalade ja väikesaarte 
arendamine – 15% (0,6 miljo-
nit aastas).

Nüüd aga 
sõnumi kõi-
ge olulisem 
osa: pari-
ma aren-
gustratee-

gia koostamiseks ja üldkoos-
olekule esitatavate meetme-
lehtede sisu täpsustamiseks 
kuulutame välja ideevooru, 
millele

PALUME ESITADA 2010. 
AASTA VOORUDELE ESITA-
TAVATE PROJEKTIDE IDEE-
KAVANDID hiljemalt 23. no-
vembriks k.a allpool toodud 
aadressidel.

Strateegia eelnõu on näh-
tav MTÜ Põhja-Harju Koos-
töökogu kodulehel www.le-
aderph.eu. Sealt on võimalik 
saada täpsemat teavet toeta-
tavate tegevuste ja tegevus-
piirkonna strateegia raken-
damise kohta. Lisainfo mei-
liaadressidel arno@iru.ee ja 
indrekkarner@hot.ee.

Täname kõiki strateegia 
koostamisel osalenuid.

Janek ŠafranovskiJanek ŠafranovskiPriit PõldmaPriit Põldma Tiia VälkTiia Välk
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Poolt ja vastu ehk nii ja teisiti…
Merike Metstak 

Hiljuti, 5. novembril, aval-
dasid akadeemik Anto Raukas 
ja arhitekt Ain Rööpson Maale-
hes mõtteid haldusreformist, 
pakkudes Viimsi ja Jõelähtme 
valla ja Maardu linna ühenda-
mist üheks suureks Rebala linn-
vallaks, mis nende meelest la-
hendaks kolme omavalitsuse 
identiteedikonkurentsi.  

37 000 elanikuga omavalit-
sus vastaks euroopalikult op-
timaalsele haldusüksusele, 
väitsid nad. Paraku jäeti tä-
helepanuta asjaolu, et liitumi-
ne saab toimuda vaid kohali-
ke elanike nõusolekul. Mida 
inimesed tegelikult Jõelähtme 
valla liitmisest/liitumisest ar-
vavad?

Rita Vissak, endine Maardu 
linnavolikogu liige, arst

Minu meelest saaks Jõeläht-
me vald omaette edasi kesta ja 
peaks seda tegema. Ka rahali-
selt tuleksime iseseisvalt ilus-
ti toime. Kui see linnvald väga 
suureks läheb, siis ei teaks val-
la- või linnavalitsus oma rah-

vast suurt midagi. Seda enam, 
kui etteotsa jääks Maardu lin-
napea (ja loogiline see ju on, 
kuna elanikkond Maardu lin-
nas ju kõige suurem) ja kõik 
see kokku lõhnaks rohkem 
diktatuuri kui demokraatia jä-
rele.

Mis saaks siis ikkagi maa-
rahvast, kes on niigi tagasi-
hoidlikum kui linnainimesed? 
Kui kunagi kauges tulevikus 
liitmiseks läheks, siis territo-
riaalselt sobib muidugi kõige 
enam kokku Maardu, Viimsi ja 
Jõelähtme – see ju endine ki-
helkond. Üks miinus on meil 
aga kindlasti: nimelt vallava-
litsust või volikogu esimeest 
ei tohiks me mitte mingil ju-
hul nii tihti vahetada, kui se-
da on senini tehtud – see vaid 
häirib tööd.

Erik Sepping Parasmäelt
Ajalooliselt on hr Rauka-

se ja hr Rööpsoni poolt paku-
tav Viimsi valla, Maardu lin-
na ja Jõelähtme Rebala linn-
vald olnud Jõelähtme kihel-
konna aladel. 20. sajandi jook-
sul on kolm KOV arenenud eri 

suundades ja identiteedikon-
kurentsi nende puhul ei ole.

Kui nüüd need kolm KOV-d 
kokku panna, siis tekitaks 
see rohkem arusaamatust ja 
probleeme. Jõelähtme vallal 
on kindlasti oma, n-ö Jõeläht-
me identiteet, mis on maali-
ne ja erineb Maardust (linna-
line) ja Viimsist (valglinnali-
ne) ning see on väärtus, mis 
väärib hoidmist ja arendamist 
eraldiseisvana. Kui Jõelähtmel 
tuleks kellegagi ühineda, siis 
peaksime lähtuma Jõelähtme 
valla maalisest identiteedist ja 
väärtustest. Variante on roh-
kem kui üks, kuid Jõelähtme 
valla pärandil on suurimaid 
kokkupuutepunkte Kuusalu 
vallaga.

Hanno Kross, Jõelähtme 
vallas töötav inimene

Idee, mille kohaselt Eestis 
oleks kolm-neli omavalitsust, 
sobiks veelgi paremini euroo-
palikule optimaalsele haldus-
üksusele. Selle idee järgi tekiks 
keskus tegelikult Maardusse, 
mis kindlasti toob maksura-
ha linnale ning seeläbi kesku-
se inimesed võidavad. 

Mina näeks alternatiivina 
hoopis seda, et Jõelähtme ki-
riku ja mere vahele tekib Jõe-
lähtme oma keskus, kus elani-
kul oleks võimalik saada vaja-
likke teenuseid, meelelahutust 
ja tööd, kuid samas säiliks ise-
loomulik väärtuslik elukesk-
kond.

Irja Kingsepp, õpetaja
Minu pädevus ulmeliste-

le küsimustele vastamisel on 
null, põlise elanikuna vajan 
selguse saamiseks vastuseid 
paljudele küsimustele. Refor-
mides tuleks kindlasti enne 
tasuvusuuringud teha ja prob-
leem läbi arutada. Miks ainult 
kolm? Endine Rävala oli tun-
duvalt suurem ala. Mitu kroo-
ni ja ametnikku see kokkuhoi-
du annab? Kas reformini jõu-
takse loomuliku arengu kau-
du või tehakse see käsu kor-
ras? Kas Skandinaavia näide 
on kohaldatav ka üle miljonili-
se rahvaarvu juures? Mis kee-
les tulevases haldusüksuses 
suheldakse (eesti, vene, ingli-
se vm)? Mis oleks alternatiiv? 
Kogu Eesti vald? Kas üldse on 
vaja reformida? Hetkel ei oska-
gi tuua ühtki näidet hästi õn-

nestunud reformi kohta. Ha-
ridusreform on kestnud kogu 
minu õpi- ja õpetamisaja, kes-
tab edasi. Loomulik, stabiilne 
areng oleks ilmselt kõige pa-
rem mis tahes suuruses oma-
valitsusüksusele.

Marju Toomepuu, 
töökas vallaelanik

Omavalitsused teevad iga-
sugust koostööd niigi, alus-
tades ühistranspordist, ÜVK 
projektidest ja lõpetades eri-
nevate ühenduste koostööga. 
Viimsi, Rae ja Jõelähtme vald 
on asutanud koos mittetulun-
dusühenduse maalisest elu-
stiilist lugupidavatele ja seda 
arendada soovivatele kodani-
kele. Pole küll kusagilt kuul-
da olnud, et Maardu või Viimsi 
vald oleks Jõelähtmele ühine-
misettepaneku teinud. Meie 
vallavolinikud naabritele am-
mugi mitte. Võõrad ei saa ikka 
küll meie tuleviku üle otsusta-
da ega tohi meie ellu sekkuda. 
Kas ehk on nimetatud tegelas-
tel võimalikus tulevases linn-
vallas mõned huvid, et nad 
teema üles võtsid? Jõelähtme 
vald on meie kodu ja keegi kõr-
valine ärgu võtku meie elami-
se-olemise üle otsustada. Meie 
saame ise hakkama.

Lume- ja libedustõrje tegijad Jõelähtme vallas 2009/2010 aasta talveperioodil 
        

Hooldusala Tegija Kontaktisik Telefon Kontaktaadress

Aruaru, Sambu, Jägala, Ruu, Koogi FIE Heigo Pakats Heigo Pakats 50 55 094 heigo.pakats@gmail.com

Uusküla OÜ Mirabile Sjait Prokurorov 53 430 924 ou-mirabile@mail.ru

Kaberneeme, Haapse, Kullamäe OÜ Kapu Kalle Lille 50 49 880 kapu@starline.ee

Haljava OÜ Haljava Aavo Mooste 50 42 331 haljava@online.ee

Parasmäe OÜ Parasmäe Aleksander Lepik

Jägala-Joa, Jõesuu, Ihasalu, Neeme Baltnec Group OÜ Tarmo Kalju 53 473 073 baltnec@gmail.com

Manniva, Kostiranna, Kallavere, Koila, Rebala, Jõelähtme, Võerdla, Ülgase Agrovaru AS Toivo Veller 50 34 860 info@agrovaru.ee

Loo, Kostivere, Iru, Saha, Maardu, Vandjala, Loo küla, Nehatu Loo Hooldus OÜ Renee Kallemets 56 494 649 renee@loohooldus.ee

Libedustõrje FIE Helmut Vain Helmut Vain 56 505 367

Vallavalitsuse kontaktisik on Indrek Mäeküngas, indrek@joelahtme.ee, 605 4868; 50 52 086.

Appi, 
mustad 
arheoloogid 
on liikvel!

Triin Äärismaa

Tänavu sügisel käis 
mitmetest meililistidest 
läbi appihüüe, et üha sa-
gedamini on liikvel de-
tektoristid, kes hävitavad 
jõhkralt meie kultuuri. 

Kahjuks on nende hu-
viorbiiti jäänud ka Rebala: 
“... Rebala kaitsealal tegut-
seb kolm detektoristi, kes 
panevad igal nädalavahe-
tusel internetiavarustes-
se üles ühest ja samast aja-
järgust pärinevaid ehteid, 
münte.”

Kuna tegevus toimus Re-
bala muinsuskaitsealal, 
kutsun kõiki inimesi üles 
äärmisele valvsusele põl-
dudel ja väljadel ringihul-
kujate suhtes. Mustade ar-
heoloogide tegevuse vas-
tu tuleb välja astuda. Kõige 
suuremaks abiks oleks info 
kahtlasest liikumisest põl-
lul ja muististe ümbruses 
või maapinda kaevatud au-
kudest. Vahest on ka naab-
rid, sõbrad-tuttavad ja su-
gulased midagi seesugust 
märganud? Samuti võiks 
igaüks meist jagada vähem 
teadjatele infot detektoris-
tide või “harrastusarheo-
loogide” (nagu nad ise en-
did nimetavad) ja nende 
tegevuse põhimõtete koh-
ta, mis ei ole ilmselgelt sea-
duslikud. 

Kohalike elanike alga-
tus kodukandi kaitsmiseks 
ning piirkonnal silma peal 
hoidmine (nn naabrival-
ve) võib olla ainus võima-
lus pärssida mustade ar-
heoloogide innukust. Ol-
gem tähelepanelikud ja 
seiskem ühiselt oma Reba-
la eest, sest meie ei saa lu-
bada, et siin rüüstataks ja 
lõhutaks.

Lisainfo, vihjed ja ette-
panekud edastage: 
Triin Äärismaa
Rebala keskus-muuseumi 
kuraator

triin448@gmail.com
tel 55 607 627

Jõelähtme valla jahiseltsid 
Kaberneeme Jahiselts
Esimees: Sulev Maripuu
Tel: + 372 50 88 041
E-post: sulev@julianus.ee 
 
Loo Jahiselts
Esimees Margo Hanni
Telefon: + 372 501 96 96
E-post: margo@jahiselts.ee

Kodulehekülg: 
www.jahiselts.ee

Kostivere Jahiselts
Esimees Marko Olop
Tel: + 372 50 21 145
E-post: info@kostiverejahi-
selts.eu 
Kodulehekülg: 
www.kostiverejahiselts.eu

Maardu Jahiselts 
Esimees: Andrei Pärtelpoeg
Tel: + 372 51 84 017

Jahindusega seotud kodule-
heküljed: 
Eesti Jahimeeste Selts
www.ejs.ee
 Harju Jahindusklubi 
www.harjuselts.ee

Jõelähtme Vallavalitsus teatab Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 
69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sa-
dam 3r kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande avalikustamisest, mis on algatatud 
Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 502. Aruandega 
saab tutvuda tööpäeviti tööajal Jõelähtme Vallavalitsuses või elekt-
roonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joelahtme.ee. 
Avalik väljapanek kestab 17. novembrist - 9. detsembrini 2009. KSH 
aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 
kirjalikult kuni 9. detsembrini 2009: kontaktisik Priit Adler; tel  605 
4851; e-post priit.adler@joelahtme.ee või OÜ-le E-Konsult (Laki 12, 
10621 Tallinn; tel 664 6774; e-post: aide.kaar@ekonsult.ee).
KSH aruande avalik arutelu toimub kolmapäeval 9. detsembril 
2009 kell 15.00 Jõelähtme Vallavalitsuses.

AMETLIK TEADE
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Neeme küla sai teise koha

Koila külavanema Kaidy Küti ja tema elukaaslase 
Jan Matveuse perre sündis tütar Aurelia.
Õnnitleme!

Vandjala küla sai 
heraldikasümbolid

Loo aleviku eestseisus 
kohtus korteriühistute 
esindajatega

Jõelähtmesse tuleb biojäätmete 
käitluskompleks 

j
kkkääiittlluusskkkoommppllleekks 

OÜ Baltic Biogas ja AS Tal-
linna Prügila sõlmisid koos-
töömemorandumi eesmärgi-
ga käivitada Jõelähtme prügi-
las nüüdisaegne biojäätmete 
käitluskompleks. 

Kompleks võimaldab suu-
rendada biojäätmete taas-
kasutust ning neis sisalduva 
energeetilise potentsiaali ka-

sutuselevõttu taastuvenergia-
allikana. 

Planeeritava biojäätmete 
käitluskompleksi asukohaks 
on Jõelähtme prügila, käitlus-
võimsuseks on kavandatud 15 
000–20 000 tonni biojäätmeid 
aastas. 

Kompleksi ülesandeks on 
elanikkonnalt ja ettevõte-
telt kogutud biojäätmete pu-
hastamine võõrkehadest, na-

gu plastik, klaas, metall ja 
liiv; biomassi “püreestamine” 
ning hügieniseerimine viisil, 
et oleks võimalik selle kasu-
tamine metaankääritites bio-
gaasi tootmiseks. Projekti pla-
neeritav valmimistähtaeg on 
2011.–2012. aasta ning inves-
teerimismaksumus ligikaudu 
30–35 miljonit krooni.

Harjumaa kodukaunista-
mise aasta pidulikul lõpeta-
misel kuulutati välja ka Har-
jumaa Omavalitsuste Liidu 
poolt korraldatava konkursi 
“Ilus küla” võitjad. 

Mitmed külad on osale-
nud konkurssidel ja pälvinud 

tunnustust mitmendat kor-
da. 

Kauneimaks tunnistati 
Saue valla Maidla küla (küla-
vanem Valter Grünberg), tei-
se koha pälvis Jõelähtme val-
la Neeme küla (külavanem 
Sirje Põllu), kes sai  kingitu-
seks puu, mis külla maha is-
tutatakse. 

Olge 
terved!
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Ester Sassi 
Kostivere perearst

Koos sügisese vihma ja 
lörtsiga on tõusnud ka hai-
gestumine hingamisteede 
viirushaigustesse. 

Eestimaalase jaoks ei to-
hiks selles olla midagi ülla-
tuslikku, sest sama kordub 
igal aastal, ainult viirused 
muudavad nime. Gripivii-
rus levib piisknakkuse teel 
ja on seetõttu väga nakkav. 
Samas saame haigestumi-
se vältimiseks ise palju ära 
teha.

Oma immuunsuse tõst-
miseks tuleks iga päev vii-
bida värskes õhus, olla füü-
siliselt aktiivne;
• magada piisavalt, püüda 
vältida stressi;
• juua rohkelt vedelikku, 
süüa puu- ja juurvilju;
• võimalusel tarvitada iga 
päev mett, küüslauku ja si-
bulat.

Haiguse vältimiseks 
peaksime
• pesema tihti seebiga käsi;
• tuulutama elu- ja tööruu-
me;
• vältima rahvarohkeid 
kohti; 
• köhides ja aevastades ka-
sutama ühekordseid pa-
bertaskurätikuid või äär-
misel juhul oma varrukat.

Gripile – nii tavalise-
le hooajalisele kui A/H1N1 
viiruse põhjustatud nn 
seagripile – on iseloomu-
lik küllalt järsk algus, kõr-
ge palavik (38 kraadi ja roh-
kem), köha, peavalu, kurgu-
ja lihasvalu, harvem hinga-
misraskused või kõhulahti-
sus ja oksendamine.

Haigussümptomite tek-
kides tuleks kindlasti jää-
da koju, juua palju vedelik-
ku (taimeteed, jõhvika- või 
mustsõstramorssi, mahla), 
vajadusel kasutada palavi-
kualandajaid. Haiguse esi-
mestel päevadel ei ole mõ-
tet arsti vastuvõtule torma-
ta ega ka arstilt koduvisiiti 
nõuda. Küll aga saab küsida 
nõu telefoni 
teel kas oma 
p e r e a r s t i -
k e s k u s e s t 
või üleriigi-
liselt pere-
arsti nõuan-
detelefonilt 
1220. 

Kes ei ole veel jõudnud 
end vaktsineerida, siis tead-
miseks, et gripivaktsiin on 
perearstikeskustes olemas 
ja soovi korral võib kait-
sesüsti teha. Tervisekait-
se spetsialistide hinnangul 
on olemasolev vaktsiin tõ-
hus ka nn seagripi vältimi-
seks. Kindlasti võiksid süs-
ti saada krooniliste haigus-
te põdejad.

Tiia Välk 
Vandjala ja Loo külade 
külavanem

Vapp on heraldiliste (vapi-
teaduslike) reeglite järgi kil-
bikujulisele alusele maalitud 
värviline märgis, mida valit-
seja riik, viimase osa (maa-
kond, linn, vald), organisat-
sioon, suguvõsa, perekond 
või üksikisik püsiva tunnuse-
na kasutab. 

Selliseid heraldilisi, regist-
reeritud külalippe-vappe on 
Jõelähtme vallas nüüd kaks: 
Neeme külale lisandus Vand-
jala küla. Eestis on registree-
ritud kokku viis heraldilist 
külalippu-vappi.

Heraldiline lipp ja vapp 
anti üle 3. novembril 2009 
Vandjala ja Loo külade kü-
lavanemale Eesti Muinsus-
kaitse seltsi esindaja, Priit 
Herodese poolt kingitusena, 
arvestades meie küla eripära 
ja koostegemiste panust.
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Andrus Umboja
Loo alevikuvanem

Kallis keskküte, prügi ja 
jäätmed ning kurjad koerad 

Novembrikuu alguses kut-
sus Loo aleviku eestseisus 
kokku aleviku korteriühistu-
te esindajad, et ühiselt aru pi-
dada aleviku probleemide ja 
nende lahendusvariantide üle. 
Koosolekule kogunes arvesta-
tav hulk korteriühistute esin-
dajaid. Probleemid olid maja-
de esindajatel paljuski sarna-
sed.

Suurimaks probleemiks on 
selgelt keskkütte kõrge hind. 
Sellel teemal tekkis kõige ela-
vam mõttevahetus. Tõdeti, et 
aleviku keskküttesüsteem va-
jab nüüdisajastamist, et vä-
hendada soojakadusid. Samas 
on aleviku soojatootja äri-
ühing, kelle eesmärk on ma-
jandada eelkõige kasumlikult. 
Koosoleku käigus käidi välja 
mõte, et protsessi tuleks kaa-
sata sõltumatuid eksperte näi-
teks Tallinna Tehnikaülikoo-
list, kes aitaks meil ühelt poolt 
hinnata, kas Fortumi senine 
tegevus ja meetmed on olnud 
õiged ja elanike huve järgivad 
ning milliseid lahendusi tu-
leks edaspidi rakendada, et tu-
lemus oleks elanikele kõige ra-
hakotisõbralikum.

Prügi ja jäätmed ei lõpe
Teisele kohale probleemide 

jadas kerkis prügiprobleem. 
Endiselt esineb palju võõrasse 
prügikonteinerisse prügi vii-
mise juhtusid. Ühiselt tõdeti, 
et korrusmajade juures peaks 
olema prügimajad, mis on su-
letud ning millele omavad 
juurdepääsu vaid konkreetse 
maja elanikud. Vald võiks siin-
juures võimaluse piires ühis-
tutele appi tulla. Praegusel 
hetkel on meie aleviku jäätme-
te kogumise süsteem üles ehi-
tatud nii, et korrusmajade juu-
res on kogumismahutid kogu 

aleviku pakendijäätmete ko-
gumiseks. Konteinerite prü-
gimajadesse sulgemine võtab 
aga võimaluse väikeelamu-
te elanikel oma pakendijäät-
mete äraandmiseks. Mul on 
hea meel, et sellele probleemi-
le on olemas lahendus, nimelt 
on pika töö tulemusena pea-
gi ka meie alevikus rakendu-
mas rohelise koti teenus, mille 
raames prügivedaja toob iga-
le eramajale pakendijäätmete 
kogumiseks tasuta spetsiaal-
sed kotid ning viib need ka ta-
suta kokkulepitud ajal ära.

Loole koerte jooksuplats
Kolmanda terava problee-

mina toodi välja kaelarihma 
ja suukorvita liikuvate koer-
te rohkus, kuna on esinenud 
koerte rünnakuid ja ka ham-
mustada saamisi, rääkima-
ta igapäevasest hirmust ham-
mustada saada. Koerte pida-

mise eekirjade kohaselt peab 
koer avalikus kohas viibides 
olema rihma otsas. Ohtlikel 
koertel peab lisaks sellele ole-
ma peas veel ka suukorv. Sel-
le eeskirja rakendamise osas 
soovitakse vallavalitsuselt abi. 
Kutsun siinjuures kõiki koera-
omanikke arvestama ka teiste 
aleviku elanikega ning täitma 
koerapidamise eeskirju. Kuid 
ainult keelamine ei ole lahen-
dus. Et koerad saaksid vabalt 
ja rihmata joosta, peeti vaja-
likuks rajada Loole aiaga pii-
ratud koerte jooksuplats, ku-
hu saaks vajadusel paigalda-
da ka atraktsioone koerte õpe-
tamiseks.

Lõpetuseks tõdeti ühiselt, et 
selline kokkusaamine ja prob-
leemide arutamine on väga 
vajalik ning aleviku eestseisu-
se eestvõttel võiks hakata koos 
käima aleviku korteriühistute 
ümarlaud.
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Euroopa parima õpiku autor on Loo kooli 
õpetaja Tiiu Kivirähk

Isade kogemused olid 
noorte uljusest üle

Minu issi – täitsamees!

Jõelähtme valla alaealiste komisjoni tegemistest lõppeval aastal

Rozeta Meos
Loo kooli huvijuht

Frankfurdi raamatumessil, 
mis toimus 14.–18. oktoobri-
ni 2009, kuulutati välja eelmi-
se aasta parimad EEPG raama-
tud. 

Esimeses, väiksemate las-
te õppekirjanduse kategoo-
rias sai esimese koha kuns-
ti- ja tööõpetuse õppemater-
jal “Käsitöötuba 2”, mille autor 
on Loo kooli õpetaja Tiiu Kivi-
rähk.

Olgu siinjuures lisatud, et 
osales 24 Euroopa riiki.

Ideerohke raamat, mille au-
tor on 4.a klassi õpetaja Tiiu 
Kivirähk, põhineb Loo kooli 2. 
klassi õpilaste koolitundides 
valmistatud töödel.

Seega võib öelda, et kaasau-
torid on olnud õpetaja Tiiu Ki-
virähki klassi õpilased.

Raamatus on laste tööd jao-
tatud nelja peatükki:
1. Paberitööd.
2. Tööd guaššvärvide, õlipas-
tellide, akvarellide ja viltpliiat-
sitega.
3. Voolimine ja meisterdami-
ne.
4. Voltimine.

Raamat sisaldab selgitavaid 
tekste, näidiseid, jooniseid 

ning näpunäiteid materjalide 
ja värvide kasutamiseks. Iga 
töö juures on selleks vajalike 
töövahendite loetelu ning sel-
gitused, mida ja kuidas teha.

Autor on rõhutanud, et kõi-
kide tööde tegemisel on ta ka-
sutanud lihtsaid ning kõi-
gile kergesti kättesaadavaid 
materjale – värvilist paberit, 
guaššvärve, õlipastelle, plas-

tiliini ning looduslikke ma-
terjale. 

Tiiu Kivirähki “Käsitöötuba 
1” 1. klassi laste töödega ilmus 
2007 ja “Käsitöötuba 3” 3. klas-
si töödest 2009. aastal.

Neis kolmes raamatus on au-
tor kirja pannud nii oma värs-
ked ja uued ideed kui ka unus-
tatud vana, millest on abi laste 
loovuse arendamisel.

Rozeta Meos
Loo kooli huvijuht

Loo kooli 1.–4. klasside õpi-
lased tervitasid oma kalleid 
isasid toreda isadepäeva kont-
serdiga neljapäeval, 5. no-
vembril.

Kontserdi alguses andis 
Loo kooli direktor Sirje Laan-
soo oma südamlikus kõnes 
üle kogu koolipere tervitused 
saali kogunenud isadele. “Te 
olete oma lastele nii tähtsad! 
Meil on hea meel, et leidsite 
aega ja tulite koos oma lap-

sega meie isadepäeva peole.” 
Õhtu juhid 4.a klassist Liis-
beth Sepp, Eliise Evartov ja 
Ragnar Hinn: “Hea isa leiab 
alati oma lapse jaoks aega. Ta 
õpetab oma lapsele palju hu-
vitavaid asju. Hea isa hoolib 
oma lapsest.”

Kenal isadepäeva kontser-
dil “Minu issi – täitsamees” 
esinesid lauludega klasside 
kaupa kõik 1.–4. klasside õpi-
lased. 1.a õpilased olid ise kir-
jutanud lood “Mis meeldib 
ja mis ei meeldi minu isale” 
ning need loeti isadele ette. 
Isasid on ju nii erinevaid! 

3.b klassi õpilased näita-

sid oma etteastes “Vallatud 
lapsed” piltlikult, mis laste-
le meeldib ja mida nemad lu-
baksid oma lastel teha, kui 
nemad isaks saavad. 

Flöödiringi ja klaveriklas-
si õpilased ning 1. klassi pilli-
mängijad rõõmustasid isasid 
kaunite pillilugudega. “Mul 
oli klimp kurgus, kui laulis 
solist Violeta Osula! See oli nii 
ilus!” ütles üks isa peo lõpus 
õpetaja Leili Värtet tänades. 
Isad plaksutasid aga kõigile 
esinejatele kõvasti. Õhtu ju-
hid tänasid lilledega juhenda-
jaid: muusikaõpetajat, koori-
de, ansamblite ja solistide ju-

hendajat Leili Värtet, klaveri-
õpetaja Tiina Muddit, flöödi-
õpetaja Virve Läänet, 1. klassi 
ansambli ja pillilaste juhen-
dajat Evy Anstalit, 1.a klas-
si õpetajat Marika Limbergi, 
3.b klassi õpetajat Maiu Pint-
manni korraldamise eest. 

4.a klassi õpilased olid tei-
nud isadele medalid Hea Isa, 
Tubli Isa, Parim Isa. Medalid 
kaelas, läksid isad koos oma 
lastega ringmänge mängima 
ning nii nagu peole kohane, 
lõppes see lõpuvalsiga isade 
piltidega kaunistatud aulas. 
Aitäh teile, kallid isad, et oma 
lastele olemas olete!

JJõõelläähhttmmee vvaallllaa aallaaeeaalliissttee kkoommiissjjoonnii tteeggeemmiisstteesstt llõõppppeevvaall aaaassttaall
Evelyne Lusti
Jõelähtme alaealiste komisjoni 
sekretär

Jõelähtme valla alaealis-
te komisjoni eesmärk on laste 
ja noorte õigusrikkumiste aru-
tamine ja nende sooritatud õi-
gusvastaste tegude eest mõ-
jutusvahendi määramine.

Alaealise mõjutusvahendite 
seadusega on Jõelähtme valla 
alaealiste komisjoni liikmeid 
seitse: vallavolikogu esindaja, 
arst, politseinik, sotsiaaltöö-
taja, kooli esindaja, lastekait-
sespetsialist ning korrakaitse-
töötaja.

Aasta-aastalt on alaealiste 
komisjonile saadetud taotlus-
te arv suurenenud. Käesoleval 
aastal on Jõelähtme alaealis-
te komisjon kokku tulnud ka-
heksal korral, et arutada paa-

rikümne alaealise õigusrik-
kuja juhtumeid. Peamiselt on 
meie valla noored pahuksis 
poevarguse katsete, kooliko-
hustuste mittetäitmise (mille-
ga kaasneb pahatihti ebaõpi-
laslik käitumine) ning alkoho-
li tarbimisega. 

Seadusest tulenevalt on ala-
ealiste komisjonil mõjutusva-
hendeid napilt: alaealiste ko-
misjon on mõjutusvahendi-
na määranud hoiatusi, vestlu-
sele suunamisi politseiamet-
niku, psühholoogi või psüh-
hiaatri juurde, nõustamisele 
saatmist, üldkasulikku tööd 
ja noorsooprogrammis osale-
mist. Kõige tugevam alaealiste 
komisjoni määratav mõjutus-
vahend on erikooli saatmine, 
mida, tõsi küll, rakendatakse 
haruharva. 

Iga alaealiste komisjoni-
ga kokku puutunud lapse või 
noore teod ning talle määra-

tud mõjutusvahendid salves-
tatakse Eesti Hariduse Info-
süsteemi, kust vastav märge 
kustub alles noore 18-aasta-
seks saamisel.

Alaealiste komisjoni tei-
ne põhieesmärk on tegutse-
da noorte kuritegevuse en-
netamise vallas, tehes koos-
tööd mitmete ametkondade-
ga: koolide, kultuuri- ja spor-
diasutuste, noortekeskuste, 
politsei, kaitseväe ning MTÜ-
dega. 

2009. aastal on alaealiste ko-
misjon koostöös MTÜ Muda-
madrustega korraldanud kaks 
sõjaväelist laagrit valla paari-
kümnele noormehele. Laagri-
te eestvedajaks on olnud Kait-
seliidus töötav nooremveebel 
Martin Hansson, kelle soovi-
tusel võiksid lapsevanemad 
kasvatustöös pöörata rohkem 
tähelepanu järgmistele punk-
tidele:

andke lastele koduseid ülesan-
deid, ärge tehke laste eest kõi-
ke ära; taunige vastust “ma ei 
viitsi”; võimaldage lastel teha 
rohkem maa- ja põllutöid, tut-
vustage neile eri tööriistu; tut-
vustage lastele loodust, käi-
ge nendega metsas jalutamas, 
marjul ja seenel; selgitage las-
tele, et asjad on väärtuslikud, 
neil on oma hind, ja et raha on 
raske teenida; laagrites olles 
väljendasid mõned lapsed end 
suguorganite loetlemise läbi 
eri keeltes. Taunige oma lap-
se ropendamist ning olge tal-
le heaks eeskujuks.

Alaealiste komisjoni tege-
vus ning koostöö kõigi partne-
ritega noorte õigusrikkumis-
te ennetamiseks ning mõjuta-
miseks jätkub. Soovime kõigi-
le lapsevanematele aega ning 
kannatlikkust oma lastega te-
gelemiseks, nende armasta-
miseks ja õpetamiseks.

Rain Peerandi
Kehalise kasvatuse õpetaja

Loo KK isadepäeva üritu-
sed algasid Loo spordihoo-
nes sportliku mõõduvõtuga 
korvpallis Isad vs. Pojad.  

Isad olid esindatud järg-
mises kooseisus: Jüri Paavel, 
Toomas Tali, Andrus Sepp, 
Jaare Pentus, Marko Kas-
ka ja Ivar Lilander. Pojad: 
Ken Tali, Keijo Repponen, 
Heigo Kasela, Jörgen Mar-
tin, Alex Sander Sepp, Hen-
ri Martin Vares, Siim Raasu-
ke, Ander Pohlak ja Jaak Paa-
vel. Mängu alguses sai pare-
ma hoo üles Isade võistkond. 
Tundus, et Pojad ehmatasid 
mängu alguses ära, et peab 
papside vastu hakkma män-
gima ja veel palli korvigi saa-
ma. Isade võistkond hoidis 
kogu mängu vältel juhtohje 
enda käes ning noorema põl-
ve meeskond ei leidnud kor-

dagi jõudu, et Isade kogemu-
sed ja suuremad kered üle 
mängida. Mäng lõppes tu-
lemusega 65:42 Isade võidu-
ga. Mõlema poole võistkon-
nad pakkusid pealtvaataja-
tele meeldejäävaid ja naudi-
tavaid korve ja efektseid söö-
te. Isade poolelt skoorisid Jü-
ri Paavel ja Marko Kaska – 
mõlemad 20 punkti, Toomas 
Tali lisas 11 silma, Ivar Lilan-
der 8 ja Jaare Pentus 6 punk-
ti. Pojad: Ken Tali 17 punk-
ti, Keijo Repponen 10, Jörgen 
Martin 7, Heigo Kasela 6 ja 
Siim Raasuke 2 punkti.

Mängu veerandaegade va-
hel toimusid pealtvaatajate-
le auhinnalised viskevõist-
lused. Enamik lapsi käis oma 
kätt proovimas ning nii mõ-
nigi sai auhinnaks enda-
le pudeli limonaadi. Isade-
päeva korvpallilahingut toe-
tas oma toodanguga AS A. Le 
Coq, kes mängumeestele an-
dis saunakalja ja pealtvaata-
jatele limonaadi. 
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Elle Himma
Kultuuri ja spordispetsialist

8. novembril esines kam-
merkoor Amabile Rootsis, 
Stockholmis St Tomase kiri-
kus. 

Cyrillus Kreegi 120. sün-
niaastapäevale pühendatud 
konserdil kanti ette Kreegi 
reekviem ja T. Kõrvitsa “Kree-
gi vihik”. Peale Amabile esine-
sid veel Stockholmi Eesti sega-
koor, St Tomase sümfooniaor-
kester ja flötist Liiso Åkerberg. 
Dirigeerisid Michael Bartosch 
ja Kaspar Kõrvits.

Kreegi reekviemi esiette-
kanne toimus 20.oktoobril 
1929. aastal Tallinnas Estonia 
kontserdisaalis. Reekviemi 
eestikeelsed sõnad põhine-
vad baltisaksa literaadi Ge-
org Julius von Schultz-Bet-
rami poolt tõlgitud Mozar-
ti reekviemi tekstil. Kreek ei 
rääkinud oma loomingust 
suuremas seltskonnas, kuid 
pärast reekviemi esiettekan-
net olla ta öelnud, et nüüd või-
vat ta minna, sest tema elutöö 
on tehtud. 

Ühiskontserti saatis menu 
ja nii esinejad kui ka kuulajad 
jäid väga rahule.

Jõulud toovad kammerkoo-

rile kaasa hulgaliselt ülesastu-
misi. 28. novembril esinetak-
se Keila erakooli Läte adven-
dilaadal, 29. novembril esime-
se advendiküünla süütamisel 
Loo kultuurikeskuses, 17. det-
sembril aga Tallinna Kesklin-
na lastepolikliinikus. 

Amabile viiendat tegevus-
aastat tahetakse aga tähista-
da 20. detsembril jõulukont-
serdiga Loo kultuurikeskuses, 
kus kammerkoori kõrval astu-
vad üles ka kooriliikmete lap-
sed.

Aasta viimane laulmine toi-
mub 31. detsembril Püha Vai-
mu kirikus aastalõpu jumala-
teenistusel.

KULTUUR

Kultuurikalender november-detsember 2009 

Kammerkoor Amabile 
aastalõpu karussellis

24.11 Kostivere lasteaed KADRIPÄEVA tähistamine koos memmedega

24.11 Kostivere noortekeskus KADRIPÄEV (näitame Kostiverele, kuidas 
tegelikult peab katri jooksma)

24.11 kell 13.00 Loo keskkool KADRIKARNEVAL 1.–4. klassidele

26.11 Loo keskkool KODANIKUPÄEV

26.11 Kostivere lasteaed Jõuluteemaline TÖÖTUBA lastevanematele

27.11 kell 18.00 Jõelähtme kirik MUUSIKALINE PALVUS koos TÕNIS MÄEGA 
Korraldajad: Estonian Golf & Country Club, 
Jõelähtme kogudus

28.11 kell 16.00       Loo kultuurikeskuse B-korpus Jumalateenistus 

29.11 kell 11 Jõelähtme kirik I ADVENDI JUMALATEENISTUS

29.11 kell 16.00   Loo kultuurikeskus I ADVENDIKÜÜNLA süütamine 

29. 11 kell 17.00 Kostivere aleviku kuuse juures 
(poeesine plats)

ADVENDIAJA tähistamine Jõelähtme 
kirikuõpetaja jõulusõnum ja 1. advendiküünla 
süütamine. Järgneb kontsert Kostivere mõisas, 
avatud mõisakohvik

29.11 Neeme rahvamaja 1. advendiküünla süütamine

30.11 Loo keskkooli aula 1. advendiküünla süütamine

01.12 Loo lasteaed Pääsupesa I ADVENDIKÜÜNLA süütamine

01.12 Jõelähtme kirik Kostivere lasteaed tähistab advendiaja algust 

03.12 kell 12.00 Loo kultuurikeskus Seenioride ÜMARLAUD. Näituse avamine

03.12 kell 12 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

Loengusari KULTUURIPÄRL PETERBURI

04.12 kell 19.00 Loo keskkooli aula XXIII MEMME-TAADI PIDU

05.12 kell 16.00 Neeme rahvamaja Jumalateenistus

06.12 kell 11 Jõelähtme kirik II ADVENDI JUMALATEENISTUS

07.12 kell 10.30 Estonia kontserdisaal R. Kangro muusikali kontsertetenduse 
“SAABASTEGA KASS” ühiskülastus

07.–11.12 Loo noortetuba Jõuluteemaline MEISTRIKURSUS Noortekas

08.12 kell 16.00 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

Programm LAPSED JA EAKAD 
Jõulukaunistuste tegemine koos lastega

10.12 Loo lasteaed Pääsupesa JÕULULAAT

11.12 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

Külas on Kundrusaare külaseltsi seeniorid. 
Laulud, tantsud, käsitöö

11.12 Rahvusooper Estonia 
kammersaal 

P. Rips. Muusikal “IMELAPS”. Loo kooli 
ühiskülastus

11.12 kell 18.00

Loo kultuurikeskus Lasteringide JÕULUPIDU. Etendus 
nukuteatrilt Kehra Nukk. Mängud, jõuluvana

12.12 kell 13.00 Jõelähtme rahvamaja JÕULUPIDU Jõelähtme valla paljulapselistele 
peredele ja puuetega laste peredele. 
Rahvamaja õuel Husky-kelgukoera rakendid, 
lumemängud. Rahvamajas päkapiku töötuba. 
Kostivere lasteteatri jõuluetendus. Kohal on 
jõuluvana

13.12 kell 11.00 Jõelähtme kirik III ADVENDI JUMALATEENISTUS. Laulavad 
Kuivajõe meeskoor ja ansambel Annab-Re

13.12 Kostivere mõis JÕULUHOMMIK  Kontsert. Kostivere 
lasteateatri jõuluetendus. Avatud jõuluvana 
postkontor, käsitöötoad, jõulukohvik

14.12 Loo lasteaed Pääsupesa PIPARKOOGIPÄEV

14.12 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

Programm LAPSED JA EAKAD Jõuluküpsiste 
valmistamine koos lastega

14.12 Loo keskkooli fuajee Heategevuslik JÕULULAAT

14.12 Neeme rahvamaja Alustavad tööd päkapikkude töötoad

14.12 kell 17.00 Loo keskkooli aula Jõelähtme Lastekaitseliidu JÕULUPIDU 3.b 
klassi näiteringi etendus “Tühjade susside 
saladus” 

15.12 kell 17.00 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

ADVENDIKONTSERT. Esinevad Kiili 
muusikakooli lapsed

15.12 Kostivere lasteaed JÕULULAAT

15.12 Loo keskkooli aula Klaveriklassi JÕULUKONTSERT

15.12 kell 15.00 Neeme rahvamaja Neeme seenioride JÕULUPIDU

15.–17.12 Loo lasteaed Pääsupesa JÕULUPEOD

16.12 Kostivere lasteaed JÕULUPIDU

16.12 kell 19.00 Loo keskkooli aula Orkestri Loopill JÕULUKONTSERT

16.12 Kostivere noortekeskus Noortekeskuse SÜNNIPÄEV

18.12 kell 9.00 Jõelähtme rahvamaja PÄIKESERATAS Hanna-Liina Võsa (laul), Olav 
Ehala (klaver) ja Lembit Saarsalu (saksofon) 
Korraldaja: Kostivere põhikool

18.12 Loo kultuurikeskus Beebikooli PÄKAPIKU-ERI

18.12 kell 19.00 Loo keskkooli aula Maardu-Loo segakoori JÕULUKONTSERT. 
Kaastegevad orkester Loolill, solistid. 
Dirigendid Virve Lääne ja Ahto Nurk

20.12 kell 11.00 Jõelähtme kirik IV ADVENDI JUMALATEENISTUS. Laulab IRL 
segakoor ResPublica

20.12 kell 15.00 Jõelähtme rahvamaja Valla seenioride JÕULUPIDU

21.12 Kostivere põhikool Kostivere põhikooli JÕULUPIDU

21.12 kell 13.00 Loo keskkooli aula Loo keskkooli 1.–4. klasside JÕULUKONTSERT

21.12 kell 16.00 Kostivere päevakeskus Meie 
Kodu

Pidulik JÕULUKONTSERT ja koosviibimine. 
Esineb ansambel AARECO 

21.12 kell 17.30 Lasteaed Neeme Mudila JÕULUPIDU

21.12 kell 18.00 Loo keskkooli aula Loo keskkooli 5.–12. klasside 
JÕULUKONTSERT

22.12 Loo keskkooli söökla Jõululeibade küpsetamine

22.12 Eesti Nukuteater Etendus “TERE!”, Kostivere lasteaia 
ühiskülastus

22.12 Kostivere noortekeskus JÕULUPIDU

22.12 kell Neeme rahvamaja Laste JÕULUPIDU

23.12 kell 10.00 Jõelähtme kirik Kostivere põhikooli JÕULUHETK

23.12 Loo keskkooli aula Koolipere JÕULUHOMMIK. Jõulutule süütab 
Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja

23.12 Eesti Nukuteater Etendus “HÄRJAPÕLVLANE”, Kostivere 
lasteaia ühiskülastus

23.12 kell 14.00 Loo kultuurikeskus Seenioride JÕULUPIDU

23.12 Neeme rahvamaja Metsloomadele jõulukinkide viimine

24.12 kell 17.00 Jõelähtme kirik JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS

24.12 kell 21.00 Jõelähtme kirik JÕULUÖÖ JUMALATEENISTUS

25.12 kell 11.00 Jõelähtme kirik I JÕULUPÜHA

26.12 kell 12.00 Jõelähtme kirik II JÕULUPÜHA PALVUS koos 
vanamuusikaansambliga Triskele

26.12 kell 20.00 Neeme rahvamaja 2009. aasta viimane PEOÕHTU

27.12 kell 11.00 Jõelähtme kirik JUMALATEENISTUS

31.12 kell 17.00 Jõelähtme kirik VANA-AASTA JUMALATEENISTUS

31.12 kell 21.00 Jõelähtme rahvamaja AASTALÕPUPIDU. Lauakohad ettetellimisel. 
Üllatusesinejad. Tantsuks mängib ansambel 
Vana Kallim. Õhtut juhib Peeter Kaljumäe.  
Pilet 120 krooni. Info ja registreerimine 
53978896

31.12 kell 24.00 Kostivere alevik Saame kokku Kostivere aleviku kuuse juures, 
et soovida üksteisele HEAD UUT AASTAT!
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3.–5. klasside õpilased ja õpetajad Estonia teatri ees. 

Pärast tutvustavat tundi said kõik lapsed proovida lavale toodud kos-
tüüme, parukaid ja muid rekvisiite. Pildile jäi ka Toomas Edur.

Loo kool osales Estonia teatri 
projektis “Balletimaailm” 

Väike heategu teeb meid kõiki paremaks 
ja päris kindlasti ka õnnelikumaks

Harju kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013

Rozeta Meos

Projekti esimene osa oli 
tund Estonia teatri kõige pü-
hamas kohas – laval.

Teine osa projektist või-
maldas õpilastel vaadata Es-
tonias balletietendust soo-

duspiletiga. Loo kool osales 
projektis kahe grupiga, kok-
ku 86 õpilast ja 6 õpetajat.

3. – 5. klasside õpilased nä-
gid 28. oktoobril “Metshald-
jat” ja 9. – 12. klassi õpilased 
6. novembril “Romeot ja Ju-
liat”.

Vilve Klettenberg
Loo Kultuurikeskuse juhataja.

Kolm Loo kooli tüdrukut 
– Sandra Klettenberg, Ene-
li Elias ja Karina Heinmets 
– on osakesed UNICEF-i rah-
vusliku hea tahte saadiku 
tiitlist. 

7. novembril toimus Sola-
rise keskuse Nokia kontser-
dimajas Lasteekraani Muu-
sikastuudio 20. hooaja ava-
kontsert “Õigus olla laps”, 
mis oli pühendatud ÜRO lap-
se õiguste konventsiooni 20. 
sünnipäevale.

Kontserdi patroon ja audi-
rigent oli UNICEF-i rahvuslik 
hea tahte saadik Eri Klas, kü-
lalistena osalesid Marko Mat-
vere ja Rahvusooper Estonia 
baleriin Marina Tširkova.

Kahtlemata oli see mi-
nu aasta võimsaim kontser-
dielamus, nii palju positiiv-
seid emotsioone korraga pole 
ammu tunda saanud.

Laval astusid üles Las-
teekraani Muusikastuudio 
5–8-aastaste laste koor, mu-
dilaskoor, lastekoor ja noor-
tekoor ning Üle-eestili-
ne Noorte Sümfooniaorkes-
ter (dirigent Jüri-Ruut Kan-
gur). Koos väikeste ja suur-
te laululastega laulsid Gerli 
Padar, UNICEF Eesti noorte-
patroon Laura Põldvere, Bir-
git Õigemeel, Teele Jõks, Mir-
jam Mesak, Marko Matvere, 
Liisi Koikson. Kaastegev oli 
ka Tallinna Ülikooli tantsu-
teater Tee Kuubis.

Kontserdi mõtte sõnas-
tas Leelo Tungal, kes kirjutas 
eestikeelsed sõnad laulule 
“One Song” (“Üks laul”), mil-
le tõid Lasteekraani Muusika-
stuudio lapsed kaasa 1992. a    
Haagis toimunud UNICEF-i 

ülemaailmselt festivalilt The 
Danny Kaye International 
Children’s Awards. Laul kõlas 
ka sel kontserdil noorte nais-
lauljate ja Lasteekraani Muu-
sikastuudio laste esituses.

Kui kõiki seob üks laul – üks 
tundetoon, üks mõtteviis. 
Üks laul, mis meelest kõik 
vaeva viis. Üks hümn ja keel, 
üks Maa ja meel. Kui kaunis 
homme olla võib siis, kui kõi-
ki seob see viis… Lisaks hul-
ganisti emotsioone pakku-
nud kontserdile omistati Las-
teekraani Muusikastuudio-
le UNICEF-i rahvusliku hea 
tahte saadiku nimetus.

Lasteekraani Muusikastuu-
dio juhataja Eve Viilup saatis 
pärast kontserti igale laulu-
lapsele südamliku tänukir-
ja: “Head sõbrad, me saime 
hakkama! See on tõesti tõsi, 
et üheskoos liigutatakse mä-
gesid! Ja nüüd on siis oluline 
meeles pidada sedagi, et iga-
üks Lasteekraani Muusika-
stuudios on osa tähtsast tiit-
list UNICEFI RAHVUSLIK 
HEA TAHTE SAADIK“.

Lasteekraani Muusika-
stuudios laulavad ka kolm 

Loo kooli tüdrukut – Sandra 
Klettenberg mudilaskooris, 
Eneli Elias ja Karina Hein-
mets alates sellest sügisest 
juba lastekooris. Seega on 
kolme tubli laulutüdruku 
näol osake austavast nime-
tusest jõudnud ka meie val-
da. 

Seda artiklit kirjutama 
sundis mind mingi sisemine 
tung, sest iga päev kuuleme 
ja loeme kuhjaga ainult hal-
bu uudiseid. Arvan, et heate-
gusid ei peaks tegema ainult 
UNICEF-i kaudu. Häid te-
gusid saame me teha kõik ja 
kindlasti teemegi. Katsugem 
neid siis ka märgata, ära tun-
da ja omaks võtta.

Üksteise abistamine on va-
jalik, sest keegi meist ei tea, 
millal me ise abi ja toetust 
vajame. Alati ei peagi tegema 
suuri asju. Ka väike heategu 
teeb meid kõiki paremaks ja 
päris kindlasti ka õnneliku-
maks.

Soovin häid tegusid uuele 
vallavalitsusele ja kogu val-
la rahvale.

Märka last ja märka suurt, 
märka inimest enda kõrval!

UuenduslikkusUuenduslikkus – väärtus-
tame uuenduslikke ning nu-
tikaid lahendusi, oleme eelar-
vamustevabad ning avatud.

EttevõtlikkusEttevõtlikkus – väärtusta-
me isiksusekeskset arengut, 
algatusvõimet ja loovust, os-
kust ning võimet võtta asju et-
te ning nende eest ka vastuta-
da.

PühendumusPühendumus - väärtusta-
me tegevuste läbimõtestatust 
ja eesmärgipärasust, tunne-
me rõõmu oma tegevusest ja 
anname seda rõõmu ka edasi.

Harju Kalandusühingu vi-
sioon: Harjumaa kalandus-
piirkond on elujõuline kogu-
kond, kes kasutab oma piir-
konna turueelist.

Kalurid kasutavad kalavaru 
säästlikult, püüdes ja turus-
tades vaid kõrgekvaliteedilist 
värsket kala. 

Harjumaa rannakülade ela-

nikud kannavad edasi ranna-
külade järjepidevust ja püsi-
väärtusi koos arvuka elanik-
konnaga. Edukaks on osutu-
nud pärandkultuuri ühenda-
mine arvukate investeerin-
gutega innovaatilisse meren-
dusse, kalandusse, kalakas-
vatusse ja puhkemajandusse. 
Kaluriamet on au sees ning 
kala on tunnustatud ja kõigi-
le kättesaadav toit. 

Harju Kalandusühingu 
missioon - Harju Kalandus-
ühing osutab kalanduspiir-
konna säästva arengu idee-
de informeerimis-, nõusta-

mis- ja hindamisteenust, mis 
on suunatud elukeskkonna 
parandamisele ja uuendus-
liku ettevõtluse parimale ra-
kendamisele.

Visiooni elluviimiseks on 
püstitatud viis eesmärki:

1. Harjumaal on olemas 
väikesadamad ja lossimisko-
had, mis rahuldavad nii kalu-
rite kui ka teiste huvigruppide 
vajadusi. 

2. Kala või vesiviljelustoo-
dete töötlemiseks, tootearen-
duseks, turustamiseks on loo-
dud kaasaegsed ja keskkon-

nasõbralikud tingimused, 
mis tagavad toodetele kõrge-
ma lisandväärtuse ja rahul-
davad muutuvaid tarbimis-
harjumusi.

3. Rannakülad on väärtus-
likud elukeskkonnad ja atrak-
tiivsed turismiobjektid. 

4. Rannakülade ettevõtlus 
on mitmekesine ja toetab ko-
haliku kogukonna arengut, 
mis tagab elanikkonna säili-
mise või kasvu. 

5. Kalanduspiirkonnas te-
gutsevad inimesed on kooli-
tatud ja tegusad. 

 
Selleks on koostatud Harju 

kalanduspiirkonna strateegia 
perioodiks 2009 – 2013

MTÜ Harju Kalandusühin-
gu strateegias on kavanda-
tud kasutusele võtta kõik viis 
meetme 4.1. "Kalanduspiir-
kondade säästlik areng" tege-

vussuunda ja näidatud on li-
gikaudne rahaliste vahendite 
jaotus protsentides tegevus-
suundade vahel. 

Finantsplaan on korrigee-
ritud Harju Kalandusühing 
liikmete küsitluslehtede kok-
kuvõtete põhjal:

1) kalasadamate ja lossimis-
kohtade uuendamine 58–59%;

2) kalandustoodete töötle-
mine ning otseturustamine 
15–16%;

3) kalandusega seotud turis-
mi arendamine ja rannaküla-
de taaselustamine 9–10%;

4) tegevuste mitmekesista-
mine 8–9%;

5) koolitustegevus 7–9%.

 MTÜ Harju Kalandusühin-
gu strateegia täistekst on lei-
tav: 

www.harjukalandus.ee 

Reemet Ruuben
Kostivere Põhikooli huvijuht

Kostivere koolis toimu-
sid Eesti Loomakaitse Seltsi 
loengud.

9. novembril külastas Kos-
tivere kooli Eesti Looma-
kaitse Seltsi liige Maaja Mäll, 
kes rääkis õpilastele looma-
de väärkohtlemisest ja nende 
loomade abistamisest. Maa-
ja rääkis, kuidas hoolitseda 
lemmiklooma eest ning mis 
juhtub, kui loom ilma kodu-
ta jääb. Jutust koorus mõte: 
kui võtad looma varjupaigast, 
säästad vähemalt ühe elu ja 
ka raha. Loodetavasti oli rää-
gitud jutust ja näidatud pilti-
dest kasu ning asja tuum jõu-
dis õpilasteni. Palju elevust 
tekitas ka Maajaga kaasas ol-
nud pekingi paleekoer, kes 
tatsas ringi ega lasknud end 
lastest segada. 

Kostivere põhikool pidas 
ettelugemispäeva

23. oktoobril, esimese õp-
peveerandi viimasel päeval, 
pidas Kostivere kool juba kol-
mandat aastat ettelugemis-
päeva. Eraldi võistlesid alg-
klassid ning V–IX klassid. See-
kord oli teemaks F. R. Kreu-
tzwaldi “Eesti rahva enne-
muistsed jutud”. Lugejaid oli 
üheksa: Kreet ja Merily viien-
dast klassist, Kati ja Lisett 
kuuendast klassist, Mariin ja 
Marijell seitsmendast, Rain 
kaheksandast ja Airi ühek-
sandast klassist. Ettelugemis-
oskust hindas žürii, mis koos-
nes nii klasside esindajatest 
kui ka õpetajatest. Hindami-
sel arvestati hääle kasutamise 
oskust ning seda, kui hästi lu-
geja etteloetava pala kuulaja-
teni tõi. Publik nautis etteloe-
tavaid muinasjutte ning lausa 
kahju oli, kui viimane lugeja 
lõpetas – ei juhtu ju iga päev, 
et juba suurtele lastele mui-
nasjutte loetakse! Pärast väi-
kest mõttepausi otsustas žü-
rii anda parima ettelugeja au-
hinna 7. klassi õpilasele Mari-
jell Niinepuule.

Isadepäev Kostivere koolis
11. oktoobril toimus Kosti-

vere koolis isadepäeva koos-
viibimine. Et oma isasid mee-
les pidada, olid õpilased isa-
dele ette valmistanud luule-
tusi, laule, klaveri- ja kitarri-
palu ning anektoote. Pärast 
väikest kontserti jätkus õh-
tu kooli võimlas, kus toimu-
sid jõukatsumised ja võist-
lused isadele ja lastele: bow-
ling, köievedu ja teatevõist-
lused. Loodetavasti said lap-
sed ja isad koos veeta toreda 
õhtu ning emad neile kaasa 
elada ja kõhutäie naerda, nä-
hes oma pereisasid kukerpal-
le laskmas.

Kostivere kooli jõulupidu 
toimub 21. detsembril.

Kostivere kooli 
uudised
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Lusikapidu 7. novembril 2009 Jõelähtmes 
Nimi Vanemad Elukoht

ERIK-KRISTJAN ENNOK Annika Sirmann
Kristjan Ennok Neeme küla

RAMON RAAFAEL LEPPAR Maria Holst
Sven Leppar Loo alevik

MARTIN POHLAK Ele Saagim
Jaanus Pohlak Loo alevik

RAITH ORGUSAAR Kadri Grünbaum
Vallo Orgusaar Neeme küla 

SAARA-MADLEN KREEK Maris Kreek
Toomas Kreek Jõesuu küla

SANDER EDOVALD Viktoria Edovald
Ulmar Edovald Kostivere alevik

TANEL SEPP Liis Kadarik
Tõnu Sepp Loo alevik

THOR MARVIN TSAHKNA Annely Rebane
Anders Tsahkna Kaberneeme küla

VARGOT-HANTO UUSELU Karin Sepp
Tarmo Uuselu Kostivere alevik

OTTO LEHTONEN Kadri Tali
Martin Lehtonen Neeme küla

FRIDA HANSEN Piret Rump
Lars Stenvang Hansen Kaberneeme küla 

KAREL LAHK Siiri Ilves
Priit Lahk Loo alevik

CHRIS JÜRGEN Ingrit Tedrema
Maario Jürgen Aruaru küla

ROBERT PÄRNAMÄGI Mariann Kasela
Rasmus Pärnamägi Loo alevik

AGNES VAIN Jaanika Parts
Andres Vain Loo alevik

RICHARD KAPPER Annely Vugt
Rivo Kapper Aruaru küla

ROBERT CHRISTOPHER SIIL Kristina Jool
Richard Siil Loo alevik

BRIGITTA KRUUS Mari Kruus
Jaanus Kruus Ruu küla

KRISTINA PUUSEPP Kerli Puusepp
Ülo Puusepp Kostivere alevik

MEERI LOVIISE KREEN Hanna Kreen
Olav Kreen Kostivere alevik

ROSANNA AUME Küllike Kallu
Margus Aume Kallavere küla

HELEONORE OLOP Liis Vahuri
Marko Olop Vandjala küla

RONAN RANDMERI Raina Vallner
Randel Randmeri Loo alevik

MATTIAS KALJU Evelyn Ivask
Tarmo Kalju Jõesuu küla

ROLAND JÜRGENSON Ewely Mõttus
Herko-Roland Jürgenson Jägala küla

JOHANNA TIMA Marge Tima
Kaljo Aavik Loo alevik

KIRKE ELLEN KRETELI EHARAND Rahel Treilmann
Erki Eharand Kostivere alevik

JAKO-KAUR OTT Kadri Valdre
Andres Ott Loo alevik

JOLANTHE LAUREEN TAMM Kadi Tamm
Ilmar Kannimäe Iru küla

MAIK METSAOTS Kaili Metsaots
Anti Metsaots Uusküla küla

MIRTEL IDAVAIN Helen Eharand
Jarmo Idavain Kostivere alevik

ISABEL HALLIKO Kirsika Kaare
Argo Halliko Ruu küla

GABRIELA-MARTIINA LILLE Iljana Lille
Raimond Lille Jägala küla

AURELIA MATVEUS Kaidy Kütt
Jan Matveus Koila küla

KELLI LUIK Jana Šilaško
Deivid Luik Koogi küla

ADELE ŠEIKO Ave Vahtmäe
Indrek Šeiko Loo alevik
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Mälestame head naabrit  

ARVED PEETRIMÄGI  
ja avaldame südamlikku 

kaastunnet perekonnale.

Võerdla küla endised ja 

praegused elanikud

Vandjala küla mälestab oma 

elupõlist külamemme 

LEONILLA-LEONORA 
LAAGRIKÜLA
ning avaldab kaastunnet 

tütrele perega

Õnnitleme kõiki novembri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad novembris 2009

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

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
LINDA NÕMSALU 29.08.1925 – 25.10.2009 
LEONILLA-LEONORA LAAGRIKÜLA 
   17.05.1922 – 31.10.2009
ARVED PEETRIMÄGI 20.04.1925 – 02.11.2009

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

101 14.11 ERIKA VAIGRO Aruaru küla

92 19.11 GUSTAV JASK Kaberneeme küla

91 08.11 HELMI SAKSUS Loo alevik

90 09.11 ELLE TEMPER Loo alevik

89 12.11 ALIDE REMMEL Ruu küla

88 02.11 ANASTASIA DAVYDOVA Kostiranna küla

87 21.11 HELLA SEPP Kostiranna küla

85 06.11 KSENIA VAHER Ihasalu küla

85 26.11 LAINE NERO Iru küla

84 11.11 ERIK VILI Vandjala küla

84 08.11 ANASTASIA NIKOLAJEVA Loo alevik

84 25.11 KATARINA HERTMANN Jõelähtme küla

83 02.11 ELLEN RATASEPP Loo alevik

83 17.11 IRENE RANDJÕE Jägala-Joa küla

82 04.11 ALIIDE PIHU Manniva küla

82 10.11 HILMA JUNUS Sambu küla

81 30.11 LEMBIT SAALISTE Loo alevik

75 19.11 LEILI SAEM Neeme küla

75 29.11 HELVE MAALA Loo alevik

70 13.11 URVE MÄND Neeme küla

70 15.11 JELENA OJAVERE Loo alevik

70 20.11 AAVO KRISTJANKROON Jägala küla

Vallavolikogu keskkonna- ja pla-
neerimiskomisjoni liikmete arvu ja 
koosseisu kinnitamine

09. november 2009 nr 16
Jõelähtme Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada vallavolikogu keskkonna- 

ja planeerimiskomisjon 13-liikmelisena 
alljärgnevas koosseisus:

1.1 esimees – Andrus Sepp;
1.2 liikmed:
1.2.1 Väino Haab;
1.2.2 Aivar Haav;
1.2.3 Madis Noor;
1.2.4 Arno Kannike;
1.2.5 Andres Viirpalu;
1.2.6 Ööle Janson;
1.2.7 Vaido Laanemets;
1.2.8 Harry Teder;
1.2.9 Andres Oopkaup;
1.2.10 Jüri Jalakas;
1.2.11 Heiki Lilienthal.
2. Jätta üks komisjoni liige nimeliselt 

kinnitamata kuni komisjoni esimehe 
poolt vastava ettepaneku tegemiseni.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus 30 päeva jooksul ot-
suse teatavakstegemisest arvates.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum

Volikogu esimees)

Vallavolikogu arengu- ja rahandus-
komisjoni liikmete arvu ja koosseisu 
kinnitamine

09. november 2009 nr 15
Jõelähtme Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada vallavolikogu arengu- ja 

rahanduskomisjon 13-liikmelisena all-
järgnevas koosseisus:

1.1 esimees – Tarmo Paldermaa
1.2 liikmed:
1.2.1 Mati Pärnamägi;
1.2.2 Marko Raudlam;
1.2.3 Tõnu Truumaa;
1.2.4 Toomas Kümmel;
1.2.5 Iris Roosimägi;
1.2.6 Meelis Raudsepp;
1.2.7 Made Varul;
1.2.8 Aavo Mooste;
1.2.9 Marje Laimets;
1.2.10 Meelis Välk;
1.2.11 Maido Pajo.
2. Jätta üks komisjoni liige nimeliselt 

kinnitamata kuni komisjoni esimehe 
poolt vastava ettepaneku tegemiseni.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus 30 päeva jooksul ot-
suse teatavakstegemisest arvates.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum

Volikogu esimees

Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, 
spordi- ja sotsiaalkomisjoni liikmete 
arvu ja koosseisu kinnitamine

09. november 2009 nr 14
Jõelähtme Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada vallavolikogu haridus-, 

kultuuri-, spordi- ja sotsiaalkomisjon 
13-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:

1.1 esimees – Jüri Paavel;
1.2 liikmed:
1.2.1 Aare Värte;
1.2.2 Ester Sassi;
1.2.3 Kersti Laanejõe;
1.2.4 Katrin Paldermaa;
1.2.5 Vello Voog;
1.2.6 Jan Loigo;
1.2.7 Tiit Tüvi;
1.2.8 Sirje Põllu;
1.2.9 Alari Kasemaa;
1.2.10 Mailiis Kaljula;
1.2.11 Taimi Saarma;
1.2.12 Ardo Lass.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus 30 päeva jooksul ot-
suse teatavakstegemisest arvates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum

Volikogu esimees

Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni liikmete arvu ja koosseisu kinnita-
mine

09. november 2009 nr 17
Jõelähtme Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada vallavolikogu revisjoniko-

misjon 3-liikmelisena alljärgnevas koos-
seisus:

1.1 esimees – Ljudmilla Kaska;
1.2 liikmed:
1.2.1 Ljudmilla Bauer;
1.2.2 Riimas Ukanis.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus 30 päeva jooksul ot-
suse teatavakstegemisest arvates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum

Volikogu esimees

Detailplaneeringute koostamise 
algatamine

1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 548 “Ihasalu 
küla Eigi 1 ja Meretuule kinnistu detail-
planeeringu koostamise algatamine, 
lähteülesande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine”.

2. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 549 “Paras-
mäe küla Lillevälja kinnistu detailpla-

neeringu koostamise algatamine, lähte-
ülesande kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatama-
ta jätmine”.

3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 550 “Neeme 
küla Holmi 2 kinnistu detailplaneerin-
gu koostamise algatamine, lähteüles-
ande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jät-
mine”.

Detailplaneeringute koostamise 
jätkamine

1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 547 “Kullamäe 
küla Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste 
ning lähiala detailplaneeringu koosta-
mise jätkamine, lähteülesande kinnita-
mine ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine”.

2. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 554 “Jõeläht-
me valla Maardu küla Hiie I maaüksuse 
detailplaneeringu koostamise jätkami-
ne ja lähteülesande pikendamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine”.

3. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 
14.10.2009 vastu otsuse nr 560 “Kallave-
re küla Martini maaüksuse detailplanee-
ringu lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine”.

Detailplaneeringute kehtestamine

1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 552 Uusküla küla 
Hiie maaüksuse detailplaneeringu.

2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 553 Manniva kü-
la Rohkvahe maaüksuse detailplanee-
ringu.

3. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 555 Ruu küla Nai-
re 4 kinnistu ja lähiümbruse detailpla-
neeringu.

4. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 558 Neeme küla 
Kärka 3 maaüksuse detailplaneeringu.

5. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 559 Jõelähtme kü-
la Nigula I kinnistu detailplaneeringu.

6. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
14.10.2009 otsusega nr 556 Kaberneeme 
küla Kapteni ja Lääne Aksli 2 maaüksus-
te ja nende lähiala osalise detailplanee-
ringu. .

Detailplaneeringu avalik arutelu

Jõelähtme Vallavalitsuses planeeringu-
te osakonnas toimub 30. novembril 2009 
kell 15.00 Kaberneeme küla Kadaka kin-
nistu detailplaneeringu avalik arutelu. 

Töötuks jäänud inimestele
Head inimesed, kes te viimastel kuudel 

töötuks olete jäänud. Teen ettepaneku al-
gust teha klubilise tegevusega. See ei ko-
husta osalejaid millekski, aga samas on 
võimalus üksteisele rääkida oma mure-
dest, pakkuda üksteisele tuge ja vajadu-
sel ära rääkida oma lugu. Vald on andnud 
oma sõna, et tervitab kodanikualgatuses 
tõstatatud ideed ning pakub oma tuge. 
Vastavalt võimalustele. 

Saame kokku ja räägime, millised on 
meie ootused tuleviku suunal ja millised 
on meie suurimad hetkemured, mida me 
saame ise ära teha, et tekiksid uued töö-

kohad. Uskuge, me saame üksteist aida-
ta. Ja ärge häbenege, oleme oma murede-
ga kõik ühes paadis.

 Eelkõige aga peame kokku koguma ini-
mesed, kes sooviksid anda oma panust. 
Palun saatke oma kontaktid meiliaadres-
sil: meeli.hunt@gmail.com; tel. 5012420.

 
Meeli Hunt

Alates 1. novembrist Kaitseministee-
riumist koondatud avalike suhete nõu-
nik. Hetkel töötu, aga täis tahet meid kõi-
ki aidata, sest olen veendunud - ühises 
mõtlemises peitub sünergia ja jõud.

Tähtis teade  
Alates 1. jaanuarist 2010 ei kinnita Siseministeerium ega ka ükski teine 
ministeerium enam avalikke dokumente tunnistusega (apostilliga).
Dokumente hakkavad kinnitama notarid üle vabariigi. Palun teavitage 
sellest muudatusest kõiki elanikke. 
Notaritel võib tekkida probleeme vanemate dokumentidega, st nende 
allkirjade tuvastamisega. Palume notaritel kodanikke teavitada, et kui 
vajatakse välismaale sõiduks apostilliga kinnitatud perekonnaseisudoku-
mente, võtaksid inimesed vanade tunnistuste asemele uue sünni-, abielu- 
või abielulahutuse tunnistuse või rahvastikuregistri väljavõtte.

 Siseministeerium

TEADE
Jõelähtme Vallavalitsus teatab peremehetu ehitise hõivamisest:
Kostivere mõisa ringtall (60% hoonest) asukohaga Seene tn 4, Kostivere 
alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa. Viimased omanikud AS Urke ja OÜ Paas. 
Vastuväiteid antud ehitise osa peremehetuse või selle hõivamise kohta esitada 
Jõelähtme Vallavalitsusse hiljemalt 20. jaanuariks 2010.

Alo Ehasoo
Jõelähtme Vallavalitsus; 605 4869; alo.ehasoo@joelahtme.ee

• Jõelähtme valla Loo aleviku, 
Liivamäe küla, Saha küla ja 
Nehatu küla üldplaneeringu 
avalikustamise järgne avalik 
arutelu toimub 10. detsembril 
2009 algusega kell 17.00 Loo 
alevikus Loo Kultuurikeskuse 
A-korpuse saalis.

• Jõelähtme valla osa teema-
planeeringu “Rebala mu-
insuskaitseala asustust ja 
maakasutust suunavad tingi-
mused” avalik arutelu toimub 
11. detsembril 2009 algusega 
kell 17.00 Kostivere alevikus 
Kostivere mõisa saalis.
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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 330.-/ruum. Kask alates 450.-/ruum.  
Konteineris puud alates  1200.-/tk
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks 
helista 5200093, 6707110 või täida tellimisleht
Internetis:  www.puu24.ee

Tule ja õpi inglise keelt Loo alevikus! On veel 
vabu kohti täiskasvanute inglise keele algajate ja 
elementaarkursuse gruppides.
Info: Lia Õispuu
mobiil: 53419156, liaoispuu@hot.ee

Plaatimistööd soodsalt, lisainfo ja küsimused meil-
iaadressilt siporex1@yahoo.com või tel 56305690. 
Jürgen

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

Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi soojuspumbad. Liisi 
järelmaksuga pump koju 3000kr sissemaksuga. Jõu-
ludel loosime ühele õnnelikule raha tagasi. Garantii 2a, 
www.homeair.ee tel 56483222

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

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

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

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
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