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Kõik, kõik on uus septembrikuus...

Kostivere Põhikooli, Loo
Keskkooli ning Jõelähtme
Muusika-ja Kunstikooli
uued juhid on Vaido Niinesalu, Ants Rebane ja Tiina
Muddi

Priit Põldma
abivallavanem

Jõelähtme valla lasteasutustes algas õppeaasta
eelmistest erinevalt ja seda nii sisulises kui ka vormilises mõttes.
Sisuliste muutuste hulgas
ootavad rakendamist uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja uued õppekavad, mis
oluliselt mõjutavad kõiki koole. Hariduse kvaliteedist olulisem on aga lapse ja lapsevanema rahulolu kooliga,
sest eelkõige on koolid ju laste jaoks.
Tänavu on rõõmuks lastele ja nende vanematele ja õpetajatele saanud teoks kauaoodatud täiesti uue kooli loomine: Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikool kutsub lapsi loomingu radadele Loo ja Kostivere koolide ruumides. Uue
kooli loomisega paraneb oluliselt muusikaõppe tase ja
kooli lõpetamisel väljaantav
lõputunnistus on väga vajalik edasiste õpingute jätkamiseks. Kindlasti tõuseb sellega lastele antava hariduse tase ja huvi meie koolide vastu
tervikuna. Kooli käivitamine toimub etapiviisiliselt: sel
õppeaastal oleme kinnitanud
muusikaõppe ainekavad ja
kunsti poole käimalükkamine toimub ilmselt järgmisel
õppeaastal. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli direktorina asus tööle väljakuulutatud
konkursi võitja Tiina Muddi, kes on töötanud pikka aega Jõelähtme valla muusikapedagoogina, ta on äsjaloodud muusika- ja kunstikooli
loomise idee üks algatajaid ja
eestvedajaid.
Laiendama on hakatud Neeme ja Loo lasteaedu. Neeme lasteaias peaks juba septembris avatama üks
uus rühm ja saal. Loo lasteaias saab jaanuaris lausa nelja rühma jagu lapsi uutesse ruumidesse ja saali. Endiselt ootame vastust vabariigi

Vallavanem tegi riigile
ettepaneku Loo aleviku lähiala kaitse alla võtmiseks
Bussiliiklus Neeme ja Kaberneeme piirkonnas on
muutunud, ka koolibuss
võtab peale kõik reisijad
Kultuurikalender, huviringide ja treeningrühmade
ajad

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli esimene aktus.

valitsuselt Kostivere kooli renoveerimise käekäigu kohta,
et saaks alustada remondiga,
mille järel peaks koolist kujunema Kostivere multifunktsionaalne keskus. Lisaks kooli ruumidele näeb projekt ette
esindussaali, uue raamatukogu ja avaramad pinnad perearstidele. Kahjuks on juba üle
aasta kestnud vaidlused rahajaotamise põhimõtetest viinud kogu Harjumaa investeeringuteprogrammi seiskumiseni. Läbirääkimised Kostivere kooli rahastamise üle käivad praegu vabariigi valitsuse tasemel.
Tänavune aasta on kujunemas rekordiliselt suureks
väljastpoolt valda taotletud
ja rahastuse saanud projektide arvult. Olgu siinkohal nimetatud neist olulisemad sotsiaal-haridusvaldkonda puudutavad projektid: lasteaed
Neeme Mudila juurdeehitus

(EAS), Loo rulapargi rajamine
(PRIA), Kostivere mõisa saali
ja abiruumide remont (PRIA).
Jõelähtme vallavolikogu on
vaatamata majandussurutisele ja keerulistele aegadele
koolide täitumuses õpilastega otsustanud siiski säilitada
koolid endises mahus ning aidata tulevikus veel enam kaasa nende arendamisele. Tänane koolireform teenib eelkõige hariduse taseme tõstmise
eesmärki ja valla jaoks on oluline pakkuda kvaliteetset haridust, mille laps saab omandada kodu lähedal. Kooli sisulise kvaliteedi tagamine ja
hea maine hoidmine — see
on meie hariduse ülesanne
number üks järgmisteks õppeaastateks. Püüdleme toimiva koostöö poole laste, lapsevanemate, koolide ja omavalitsuse vahel.
Meie valla kahes koolis on

Merike Metstak

lõppenud direktorikonkursid. Loo keskkooli direktoriks
on alates sellest õppeaastast
Ants Rebane ja Kostivere põhikoolis Vaido Niinesalu. Sama sünniaastaga juhtidel on
ühesugune pikaaegne kogemus koolijuhina. Loo keskkooli direktor Ants Rebane on
õppinud Kallavere keskkoolis ja lõpetanud Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna. Viimased seitse aastat töötas ta Tallinna 32. keskkoolis õppejuhatajana. Kostivere põhikooli vastne direktor Vaido Niinesalu on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi,
töötanud kaua aega õpetajana, sealhulgas ka koolidirektori ametis. Edu uutele juhtidele uues ametis uute kolleegide keskel.
President Lennart Meri ütles kunagi vabariigi aastapäevakõnes kuldsed sõnad: "Oma
riigi eest vastutame kõik koos

ja igaüks eraldi.“ Niisamuti vastutame koos oma kooli
eest – kõik koos ja igaüks eraldi!
Vastutustundlikku ja rõõmutoovat uut kooliaastat meile kõigile!

Jõelähtme Lava Grupp
pälvis taas üleriikliku
tunnustuse
Lapsed õppisid suvel
näitlemist ja teatritegemist
ning olid metsalaagris

Laste arv koolides
1. 2010/2011. õppeaastal
alustab koolides lapsi:
• Loo Keskkool 306
• Kostivere Põhikool 87
• Neeme Algkool 22
2. 2010/2011. õppeaastal tuli
esimestesse klassidesse lapsi
järgnevalt:
• Loo Keskkool 27 õpilast
(2 komplekti);
• Kostivere Põhikool 7 õpilast
(1 komplekt);
• Neeme Algkool 2 õpilast.
3. Loo Keskkooli gümnaasiumiosas on õpilasi kokku 64.

Jõelähtme Passaar,
kihelkonna ja külapäevad
Lugejate lood Kaberneemest ja Liivamäe külast
Elsa Rikandi kultuuripreemia laureaadi
kandidaadid tuleb
esitada 1. oktoobriks.
Vabatahtlik päästja Rait
Killandi valiti Eesti Päästeliidu nõukogu esimeheks

Jõelähtme Vallavalitsus alustab Jõelähtme valla hariduse arengukava koostamist, mille põhieesmärgiks on vallas pakutava
hariduse kvaliteedi tõstmine ja selle kaudu oma valla koolides õppimise soovi suurenemine. Esimeseks etapiks arengukava
koostamisel on hetkeolukorra, ootuste ja vajaduste kaardistamine.
Jõelähtme Vallavalitsus pöördub Teie poole, kallid lapsevanemad, palvega osaleda aktiivselt ankeetide küsimustele
vastamises. Teilt saadud infost sõltub see, mis suunas kulgeb meie valla hariduselu edaspidi.
Aitate luua paremat ja kvaliteetsemat haridussüsteemi oma koduvallas – Jõelähtmes.

30. septembril kell 19
laulab Loo kooli saalis
Eesti Teaduste Akadeemia
Naiskoor
Ettevaatust liikluses
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Volikogu
veerg

ARVAMUS
Kaevandustest ja umbusaldamisest

Art Kuum
volikogu esimees

Ilus suvi hakkab läbi saama ja elu tasapisi
taas argisesse rütmi tagasi loksuma.
Vallavolikogu istungid toimuvad taas regulaarselt iga kuu viimasel neljapäeval ja samal päeval
kell 15.00–17.00 on kõigil soovijatel võimalik kohtuda volikogu esimehega ja rääkida probleemidest, mida volikogus lahendada saaks.
Volikogu veerus on mul hea võimalus anda teile ülevaade viimasel volikogu istungil toimunust.
Ja augustis juhtus volikogus tõepoolest nii mõndagi huvitavat. 16.08.2010 toimunud istung algas
vallavanemale umbusaldusavalduse esitamisega opositsiooni poolt. Põhiline, mida umbusaldajad vallavanemale süüks panid, oli liialt leebe suhtumine kavandatavatesse kaevandustesse. Tõenäoliselt ei olnud umbusaldajate soov mitte niivõrd vallavanemat maha võtta, kui juhtida volikogu ja laiema avalikkuse tähelepanu olulistele küsimustele, mis mõjutavad elukeskkonda meie vallas.
On ju Jõelähtme vald viimasel ajal tõepoolest silma paistnud kaevanduste rohkusega, olgu siis Jägala või Maardu karjäär, planeeritav graniidikaevandus või pumphüdroelektrijaam ning täitepinnase kaevandamine Ihasalu lahe põhjast. See on
teema, millest võiks kirjutada ja peaks kirjutama
pikemalt, kuid käesolevas veerus selleks kahjuks
lihtsalt ruumi pole. Selle teema juurde tuleme vallalehes kindlasti ikka uuesti ja uuesti tagasi.
Volikogu kogunes umbusaldusavaldust hääletama 23.08.2010. Häältega 9 : 2 toetas volikogu vallavanema jätkamist oma ametis. Sellest tulenevalt loodan väga, et konstruktiivne ja produktiivne koostöö kõigi volikogu fraktsioonide vahel jätkub nii, nagu see eelmise aasta valimistest tänaseni on meil olnud.
Paljude jaoks oli kindlasti üllatus (aga mõnele ehk enam mitte, kuna sahinaid oli vallas juba mõnda aega kuulda), et abivallavanema kohalt astus tagasi Sotsiaaldemokraatlikus Ühenduses kandideerinud Janek Safranovski. Tema asemele esitasid sotsid senise Jõelähtme Varahalduse juhataja Teet Sibritsa. Uus kommunaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem kinnitati volikogu
poolt ametisse suure toetusega. Janek Safranovski
jätkab tegevust Jõelähtme vallas, hakates vedama
Jägala Linnamäele arheoloogiakeskuse rajamise
ideed, mille detailplaneering äsja volikogu heakskiidu sai.
Üheks tähtsaimaks eesmärgiks volikogu töö organiseerimisel on läbi aegade olnud volikogu vallarahvale lähemale toomine, otsuste langetamise
protsessi läbipaistvamaks ja informatsiooni kõigile kättesaadavaks muutmine. Neid eesmärke kannab endas VOLIS – internetipõhine süsteem, mille abil saab igaüks on-line’s jälgida volikogu istungeid, vaadata, kuidas üks või teine volikogu liige mingis konkreetses küsimuses on hääletanud
ja miks mitte ka interneti kaudu eelnõusid ise algatada. Usun, et see süsteem muudab iga saadiku
reaalselt oma volikogu istungil lausutud sõnade
ja võetud seisukohtade eest vastutavaks. Augustis
toimus VOLIS-e esitlus volikogu liikmetele ja ma
usun, et läheb veel paar kuud, enne kui me võime
öelda, et asi töötab ja me teid kõiki interneti vahendusel volikogu istungit jälgima saame kutsuda.
Mitte kõige meeldivamate uudiste poole pealt
võiks augustikuiselt volikogu istungilt nimetada
kahte otsust, millega volikogu pidi andma nõusoleku kahe saasteloa väljaandmiseks ja mis mõlemad on seotud teede ja liiklussõlmede rekonstrueerimistöödega. Loa said endise Maardu karjääri alale ajutiselt paigutatav asfalditehas ja OÜ Starhill, kes soovis paekivi kaevandada prügilasse mineva kaldtee maasse süvistamise eesmärgil. Korralikke teid tahame me ju kõik ja eks iga hea asjaga
kaasneb mõni mitte nii väga hea asi. Nagu öeldakse: igal mündil on kaks külge.
e-kiri: art@artkuum.ee
telefon: 5017127
Skype: art.kuum

Andrus Umboja
vallavanem

Kui küsida võõralt, millega
assotsieerub talle Jõelähtme
vald, siis üsna suure tõenäosusega saame vastuseks “kaevandused” ja “umbusaldused“.
Need on kaks negatiivset
märksõna, mis kahjuks iseloomustavad meie valda just eriti viimasel viiel aastal. Eelmise
valitsemistsükli jooksul aastatel 2005 kuni 2009 oli meie vallas
neli vallavalitsust ja neli vallavanemat, mis teeb keskmiselt aasta kohta ühe vallavanema. Sellise statistikaga muutusime naljanumbriks. Ka paljud meie oma
valla kodanikud ei teadnud, kes
parajasti vallavanem on. Ilmselt
mäletavad kõik vähegi valimisprogramme ja -lubadusi jälginud vallakodanikud, et kõik volikokku kandideerinud jõud lubasid stabiilset vallavalitsust,
et vald saaks rahulikult areneda. Rahvas ütles oma sõna ning
pärast valimisi moodustus tugev ja võiks ka öelda laiapõhjaline koalitsioon nelja partneriga. Selle peaaegu aasta jooksul,
mis on möödunud valimistest,

on nii vallavalitsuses kui ka volikogus tehtud tööd ühtse ja sõbraliku meeskonnana. Seda üllatavam oli vähem kui aasta pärast valimistulemuste kinnitamist kuulata volikogus ettekannet vallavanema umbusaldamisest. Öeldakse, et umbusaldusavalduste esitamine ongi opositsiooni ülesanne ja see ongi
demokraatliku ühiskonna tunnus. Olen sellega täiesti nõus,
kuid meeles peab ka pidama, et
umbusaldamine ei ole kaardimäng, mida sõpradega ajaviiteks õhtuti mängida. Tegemist
on demokraatlikus ühiskonnas
äärmusliku mõjutusvahendiga
ning sellega kergekäeliselt ümberkäimine muudab umbusaldamise ja seeläbi ka meie vallavolikogu ja vallavalitsuse naeruväärseks. Nii käitudes ei kahjustata pelgalt umbusaldatava mainet, vaid ka kohalikku omavalit-

sust, meie oma Jõelähtme valla mainet nii meie valla kodanike kui ka võõraste silmis. Umbusaldus kukkus volikogus läbi
häältega 2 poolt ja 9 vastu, seega
avaldas volikogu vallavanemale
usaldust. Usalduse avaldamine
on tore asi, aga ei vähenda karvavõrdki seda kahju, mis eelnevalt meie valla mainele tehti.
Kaevandused on üks tõsisemaid teemasid, mis on vallavalitsuse laual pea iga päev. Miks
me oleme kaevanduste vastu?
Sest see muudab meie elukeskkonna
mitteelamisväärseks.
Eelkõige on
probleemiks
ju kaevandamisega kaasnevad müra
ja tolm, samuti looduskaunite kohtade muutmine tööstuslikeks
tühermaadeks. Kui perspektiiviks on kaevandamine 30 aastat, siis pole mingit kasu lubadusest, et pärast kaevandamist
tuleb siia järv. Paljud meie seast
ei jõua seda kunagi ära oodata.
Seetõttu tuleb leida teisi alternatiive, et tagada kodumaise killustikuvajaduse täitmine. Neid
alternatiive on ka vallavalitsus

kõikidel tasanditel välja pakkunud (kaevandamine magistraalteede alt ning Ida-Virumaa aherainemägede kasutuselevõtt).
Kaevandustega võitlemise näol
on tegemist “sõjaga”, millest rindeteateid on võimalik leida nii
üleriigilisest kui ka kohalikust
meediast, kus kaevandajad ja
vallavalitsus on alati teine teisel pool rindejoont. Tegemist on
teemaga, millega tegelen pidevalt. Need inimesed, kes on osalenud kaevandusteteemalistel
koosolekutel, võivad seda kinnitada. Seetõttu on umbusaldajate süüdistus
kaevandajate
soosimisest
mulle täiesti arusaamatu ning kvalifitseerub poliitmängurluse valdkonda, mille eesmärgiks
on kallutada avalikku arvamust
oma grupile sobivas suunas. Aga
kõik ei ole alati kuld, mis hiilgab, samuti kannatab ju ka paber kõike. Umbusaldusavalduse tekst kõmab kunstlikult otsitud etteheidetest, sisaldades tegelikult selget märguannet alanud kampaaniast märtsivalimisteks.

Umbusaldusavalduse
tekst kõmab
kunstlikult otsitud
etteheidetest

Muutunud bussiliiklus MTÜ Kostivere Seltsi
Neeme ja Kaberneeme projektitaotlus rahuldati
piirkonnas
Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik

Alates 1. septembrist 2010
lõpetasid tegevuse maakonnaliin nr 134 Tallinn– Neeme
ning valla poolt doteeritud
kommertsliin nr 236B Tallinn–Neeme–Kaberneeme.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja valla poolt korraldatud hankele tegi ainsa pakkumise AS Harjumaa Liinid ning
alates 1. septembrist alustasid tööd maakonnaliinid nr
J1 Neeme–Tallinn ja nr J2 Tallinn–Kaberneeme.
Tööpäeviti on hommikused Neeme–Tallinna ja õhtused Tallinna–Neeme reisid otsereisid, muudel aegadel tööpäeviti ning laupäeviti ja pü-

s-hapäeviti on ümberistumisa-kohad maakonnaliinide pikamaabussidele ja -bussidelt kas
ass
vallamaja juures või Tallinna–
a–
–
Narva maanteel olevates mõõlemasuunalistes
Jõelähtme
me
peatustes.
Sõiduplaanid on valla kodulehel viitega nende viimase
korrigeerimise päevale.
Liinide sõiduplaanid koostati kasutatavast arvestusmudelist lähtudes ning tegelikud
sõiduajad võivad lähiaegadel
veidi muutuda eelkõige seoses Tallinna–Narva mnt Väo–
Maardu lõigu ja Ruu–Ihasalu
tee remondiga.
Uutel liinidel toimib Tallinna ja Harjumaa piletitsoonide hinnakorraldus ja bussidest
saab osta kolme tsooni pileti,
mis kehtib ka ümberistumiste
puhul teise bussi.

Teade Loo aleviku elanikele
Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo
alevikus Vibeliku teel ja Spordi teel 10.08–12.11.10, Kaare
teel ja Kaare põigus 16.08–12.11.10 võib olla häiritud
ligipääs elamutele ja esineda ajutisi veekatkestusi.
Töid teostab Nordecon Infra AS
tel 6152200, infra@nordecon.com.

Meetmest “Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2)
2009–2010” otsustati rahastada
MTÜ Kostivere Seltsi projektitaotlust Kostivere mõisa korrastamiseks.
Projekti “Seltsimaja avamine

Kostivere mõisas” kogumaksumus on veidi üle miljoni krooni
ja selle raames saab renoveerida Kostivere mõisa teise korruse
tänavapoolse külje, saali ja saali
ees ja taga olevad kõrvalruumid.
PRIA otsustas toetada taotlust
874 667 Eesti krooni ulatuses.

Killandi valiti pritsimeeste pealikuks
Kaberneeme tuletõrjekomando tegevus on pälvinud üle-eestilise tunnustuse!
Et meie meeste aktiivsust ja
teadlikkust selles vallas on märgatud, kinnitab fakt, et komando pealik Rait Killandi valiti ühehäälselt kõiki Eesti priitahtlikke
pritsimehi ühendava Päästeliidu
nõukogu esimeheks.
Nüüd on riigil, kelle
poole pöörduda, kui on
vaja vabatahtlikke päästeoperatsioonidesse kaasata. Nüüd on olemas pädev konkreetne kõneisik, kes juba kogub ja valmistab ette vabatahtlike
ettepanekuid, et muuta seadusi. Praegu on käimas läbirääkimised siseministriga merepääste teemal, et ei juhtuks selliseid
õnnetusi nagu hiljutisel kanuuvõistlusel Kaberneemes. Kaberneeme kaater seisis sadamas, aga
riiklik abi tuli Kundast. Inimesed

oleksid jäänud ellu, kui seadused
oleksid võimaldanud koostööd
vabatahtlike päästjatega.
Selliseid ettepanekuid, kuidas kasutada priitahtlikke päästjaid riiklike meestega koos, nii et
see mõlemale poolele efektiivne oleks, saavad teha aga ainult
mehed kohalikest komandodest.
Rait Killandi valiti ühehäälselt kõikide priitahtlike pritsimeeste häid
mõtteid esindama.
Kui igal komandol üle
kogu Eesti on omad reeglid ja tegemised, ei saa
keegi aru, kuidas vajadusel ühtse meeskonnana
töötada. Selleks räägitakse omavahel, ühtlustatakse süsteeme
ning koolitatakse uusi liikmed.
Ka priitahtlike pritsimeeste igapäevatöö vajab vastavat ettevalmistust ning keegi peab seda tegema ning juhtima, siis toimib
päästeteenistus tõhusalt.
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Taavet Paasi tütred. I osa, Alice Lätti lugu
Rein Veski

Alice sündis 1900. aastal Taavet ja Elisabeth Paasi (neiuna Schleicher) perre
väikeses idüllilises metsatalus Kärus.
Ta talletas oma õnneliku
lapsepõlve ja teadliku elu üksikasjad mällu ja pani need
kõrges vanuses koduigatsuse
leevendamiseks kaugel Brasiilias muljet avaldava detailsusega kirja.
Alice'ist sai rändur juba isa
Taaveti tööotsingute tõttu.
Jüripäev oli perele tavaliselt
kolimispäev. Isale oli antud
hea haridus, mistõttu ta töötas enamasti töödejuhatajana (kupjana) Saku, von Behri, Sausti, Loo ja lõpuks 1916.
aastal Vene sõjaväge täis Saha mõisas.
Alice'i õpingud ja abielu ohvitseriga toimusid Eesti iseseisvusele rabedal ajal, ta
kuulus kooliajal tulevase riigikukutaja Oskar Sepre sõpruskonda, lõpetas kiitusega
Lenderi gümnaasiumi ja 1925.
aastal pedagoogilised kursused. Ka lõpetas ta Gerd Neggo
kolmeaastased
lavatantsukursused, juhendas Maardus
näiteringi, tegutses aktiivselt
naiskodukaitse ja kodutütarde juhtkonnas. Ta rändas (nagu kunagi isa, kuid asendusõpetajana) mööda Eestit ringi – Košelka küla, Aruküla,
Sausti – ja maandus venelaste eest pakku Klooga algkooli
juhatama (1941–1944).
Siberist ta küll pääses, kuid
jäi kooliga vaenuvägede piiramisrõngasse. Järgnes koos
teismelise tütrega põgenemine viimase laevaga Paldiskist
Saksamaale,
sõjapõgeniku
elu Viinis (1944) ja Wattensis
Austria Tiroolis (1944–1948),
töö Swarovski tehase prismalihvija (1945–1946) ja Prantsuse sõjaväe tõlgina (1946–
1948). Edasi kulges elu portugalikeelses Brasiilias, algul
São Paulos, kus siis oli veel tugev mitmepalgeline eestlaste
kogukond oma seltsidega.
Tütre abiellumine itaallasega tõi perekonna Rio de Janeirosse. Sündisid blondid lapselapsed ja päikesekiirgusele
vastupidavamad tõmmukamad lapselapselapsed. Vaatamata kõigele sai ühe Eesti ajakirjaniku arvates just Alice'i
kodust Rio de Janeiro äärelinnas üks viimaseid eestluse
saari Brasiilia džunglis.

Raja talu lugu
Raja talu, mis asub kunagise Saha ja Maardu mõisa piiril, mille Alice’i abikaasa August Lätti sai Vabadussõjas
osalemise eest, oli algul Paaside kodu. Nüüd elavad Raja talu maadel nende poeg ja
pojapojad peredega. Ants Lättist kirjutas Jõelähtme valla
leht üle-eelmisel aastal (aprillis 2008). Maaparandusliku kõrghariduse omandanud

August oli kohaliku kolhoosi
pearaamatupidaja ja mõõtis
pärast selle ühinemist Kalinini-nimelise kolhoosiga kolhoosnikele hingemaid, koostas elektrifitseerimis- ja maaparandusprojekte.
KATKE RAAMATUST:

Saha mõis ja tsaari
sõjavägi
Aasta veeres ja jüripäeval
1916 tulid meile Saha mõisa
hobused ja suured vankrid järele ja viisid meid uude kodusse Sahale. Meie uus kodu Saha mõisas ei saanud võistelda
Loo mõisa loodusilu ja tema
suurte okas- ja segametsadega. Aga
olime jälle suurele
linnale lähemal. Osteti lehm,
seapõrsas ja lambad vist ka.
Ha k kasime jälle seda tühja auku täitma, mis Loo mõisas tekkis.
Teisel aastal andis lehm juba
vasika, kes jäi kasvama. Esimese lehma nimi oli meil Illu.
Kui jõudsime Sahale, siis
oli see täis Vene tsaaririigi sõjaväge. Praeguse Kopli talu
maadel oli sõjaväe väliköök,
vist küll mitmesajale mehele, üle tee meie vastas härrastemaja mõnedes ruumides oli
sõjaväe kantselei ja staap oma
kirjutajate ja juhtidega. Enniku talu suures küünis oli sõ-

durite magamispaik. Kõik kohad olid venelasi täis.
Venelane on suur raiskaja.
Väliköögis Kopli talu maadel
tehti sõjaväele ülearu tatraputru ja muid sööke, ent söögijäätmeid visati ära tonnide
kaupa. Sellest said teada ümbruskonna elanikud, ka meie
Mamma. Sinna mindi ämbritega, et ülejääke oma sigadele tuua. Õnnetuseks saadeti ka
mind seda tegema. Kõik läks
hästi, aga ühel päeval hoopis
halvasti, kui jälle läksin kahe
ämbriga toitu tooma. Sain juba
ämbrid täis, kui üks vist kokkadest, kes oli juba varem mulle silma heitnud, tuli ja haaras
mind. Rabelesin elu
eest ja kisendasi n
kõigest kõrist, sain
lahti, jätsin
kõik
si n napa ika ja põgenesin hirmsa kisaga kodu
poole.
Mamma sai naabrinaise käest, kes ise oli kahtlane,
noomida, et kuidas võis ta lasta noort plikat sõdurite, venelaste hulka. See jäi mu viimaseks käiguks sinna. Kes ja kas
seda edaspidi tegi või tegemata jättis, ma ei tea.
Eks Papal-Mammal oli tegemist küll, et mind hoida venelaste eest. Vastasmõisast hakkas mind vaatama üks suur
pikk venelane Odessast. Ma ei
tohtinud oma koja ukse pealt

Tema saladus mitte
rasestuda oli alaline
sookaeratee joomine,
mida talle mingi kuulus arst õpetanud.

kaugemale minna. Tohtisin
ka istuda õues oma Loo mõisast toodud ja Anni kingitud
jorjenite keskel akna all. Imelik, et ma sõna kuulasin. See
pikk punapea Odessast meeldis mulle hästi, uksepiidale
toetades õpetas ta mulle vene
keelt. Papat-Mammat toas enne magama ei läinud, kui aeti
mind tuppa.
Meil Sahal oli üks suur tuba, mis kappidega sai kaheks
tehtud. Kappide taga magasid vanemad ja Almat-Sennit.
Mina magasin eesruumis. Aga
ühel päeval tuli üks venelane,
kantiinipidaja Enniku küünis,
meile, kaasas oma naine. Nii
et tsaariaegne sõdur tõi naise
oma lähedale, paigutas meile, ma ei tea, kas vanemate loal
või vägisi.
Minu voodi anti venelannale, kes päevad läbi istus helesinises “kapotis”, nii nagu ta
seda ise nimetas, minu voodil, ise värvitud ja puuderdatud. Oma “kapotid” ta pesi iga
päev läbi ja oli alati puhas. Temaga ma siis praktiseerisin
oma vene keelt. Ta rääkis ka
oma seksuaalelust mulle, vaevalt 16-aastasele. Tema saladus mitte rasestuda oli alaline sookaeratee joomine, mida talle mingi kuulus arst õpetanud. Venelane muidugi käis
teda magatamas. Aga kus siis
mind magama pandi, kui viimane nurk anti venelannale?
Kas ka ahju taha Alma-Senni
juurde?
Saha mõisas elasime ühes
majas kahe perekonnaga, tallmeistriga ja oli veel üks tuba ühele üksikule inimesele. Seekord oli seal üks kahtlase olemisega naine, keda hüüti Mosna-Annaks. Mosna tuli
venekeelsest sõnast “možno”,
mis tähendab “võib”. Ta olevat igale venelasele öelnud ikka “možno”.
Seda mina ei mäleta, millal need tsaari väeosad Eestist
ära viidi, seega Sahalt ka, aga
arvan, et talve tulekul olime
neist vabad.
Mõisa tallmeister oli Papaga
umbes vist ühevanune, tal oli
eit ja kaks tütart: minust vanem Elli ja minust veidi noorem Leeni. Viimane oli heasüdamlik, juba siis kortsus näoga valgepealine plika, kellega mul mingit pahandust kunagi polnud. Pahandused olid
ainult Elliga, sest tema väljavalitu Jürihansu August hakkas mind vaatama. Ta püüdis
mulle seepärast igal võimalusel kaikaid kodaratesse loopida. Noh, oli ilus poiss küll –
suured sinised silmad sügaval
koopais, peenejooneline, ilusa ninaga ja tumedate juustega. Täielik külailudus, aga arenemata külapoiss, kellel peale
välise ilu midagi polnud. Mine
tea, ehk oli ka sisemist ilu?

kestsid kindlustustööd ikka
veel paberil edasi. Eestlastest
keegi sõtta ei tahtnud minna.
Kui haritud rahvas sokutasid
nad endid kindlustustöödele,
mis oli kui oaas kõrbes.
Palk, mugav olemine soojas
toas. Nii olid Maardu mõisas
sellised kindlusekavandajad
kõik tööl, töötades välja kindlustuse projekti. Seal oli uhke
olla.
Olid ka Maddissonid. Proua
Maddisson oli pärit Kärust,
rikka hobupostijaamapidaja
tütar, abielus rikka Maddissoniga. See oli hästi ilusa näoga
veidi lihav proua, kel oli juba
siis karakullmantel seljas, kui
mina talvel välja minnes ikka
veel palusin Mamma musta
suvejakki selga.

August Lätti
Need saksad siis käisid talvel
jalutamas ja ükskord sattusid
meile, et Mammalt värskeid
kanamune osta. Tulid ükskord
ja teinekord kooris, siis hakkas
August Lätti üksinda käima.
Ükskord nad tulid jälle kolmekesi meile ja Maddissoniproua kutsus mind Maardusse
õhtusöögile. Mammalt küsiti luba nagu heas perekonnas
kombeks. Oli talv 1916/1917.
Mul on praegu veel halb enesetunne, kui me neljakesi roomasime läbi sügava lume – ees
Maddisson oma eidega, kel jalas soojad botad, seljas karakull, mehel uhke mantel ja karakullmüts. August Lättil oli
hall maavillane soe jope ja
mina viletsais saabastes ühegi
sooja kampsunita, Mammalt

laenatud sama musta suvejakiga, milles paar aastat tagasi
külmetades omale eluks ajaks
kurgu-ninahaiguse sain. Aga
olin noor ja ma ei tundnudki
külma, ärevus eelolevast kutsest oli suur. See oli esimene
kord mu elus olla peenes peres. Mida meile süüa anti, seda ma ei tea ja söök polnud ka
mulle sugugi seekord tähtis.
Ega ma teagi, mis mulle seekord tähtis oli?
August Lätti tõi mu ellu suure pöörde. Ikka meil käies kuulis ta, kuidas mu koolid kõik
pooleli jäid, ja otsustas mu vanemate loaga, et ta mind järele aitab. Ta muretses õpperaamatud ja pärast tööd Maardus tuli õhtuti meile ja hakkas mind õpetama. Ta oli hea
õpetaja, parim mu elus, kes
naeratades ja suure armastusega mu tühje lünki õppimises püüdis täita. Ta oli hea
matemaatik, vähem hea keeltes. Vene keelt oskas küllaldaselt, sest ta ise oli ju Riia polütehnikumi üliõpilane.
Nii oli mu kurameerimine – õppides. Ja see oli kõige
ilusam ja meeldejäävam osa
meie vahekorras. Kui küllalt
õpitud, siis kas mängisin talle
kitarri ja laulsin või kuulasin
ta juttu. Kui palju õpilasi siin
maailmas ei armu oma õpetajaisse? Huvitav, et ta ikka naeris, oli ikka päikesepaisteline,
mille õnneks on ka pärinud
mu tütar Tita. Aga ta võis olla
ka väga sarkastiline, kui tarvis – just nii nagu Titagi, kui
hammustab, siis tunned seda
ka eluaeg.

Tutvus tsaariohvitseri
Lättiga
Olgugi et Vene tsaaririik oli
mäda ja sõjaväed kutsuti vist
pealinna Peterburi lähedale,

Loo mõisas elamise ajal lasid Paasid Kuusalus teha esimese perekonnapildi.
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OÜ TRANKO TRANSPORDI JÕELÄHTME VALLA ÕPILASLIINID 2010/2011
LIIN 1
6:45
6:50
7:05
7:10
7:15
7:18
7:20
7:25
7:35
7:45
8:00
8:05
8:15
8:20
8:25
8:30
8:40

Kostivere pood
Maardu mõis
Kallavere vene kool
Ülgase
Kallavere eesti kool
Lepalinnu
Kroodi oja
Maardu teerist
Iru küla
Loo kool
Kostivere pood
Aruaru
Raasiku pood
Haljava mõis
Jägala
Tammiku
Kostivere kool ja
lasteaed

Jõelähtme kirik
Rebala vana
Rebala uus
Männisalu
Vet. punkt
Kostivere kool

Kostivere pood
Jägala Joa
Ihasalu küla
Neeme pood
Neeme teerist
Kaberneeme pood
Valkla Forell
Salmistu küla
Allika
Kuusalu kool
Ruu küla
Koogi pood

6:50
7:05
7:10
7:13
7:15
7:18
7:20
7:22
7:35
7:40

LIIN 4A

Kostivere pood
Haljava
Jägala sõj. linnak
Koogi pood
Jõelähtme kirik
Rebala vana
Rebala uus
Männisalu
Kostivere pood
Maardu mõis
(bussipeatus)
Saha bussipeatus
Lagedi mõis
Loo kool
Kostivere pood

LIIN 4
13:45 Kostivere kool
14:00 Kallavere Kütte
tänav (kivi)
14:04 Ülgase
Rebala vana
14:10 Jõelähtme kirik
Rebala uus
Vet. punkt

Tallinn - Kostivere
Tööpäeviti
104

104A

104B

152A

6:50

7:00

8:40

6:45

13:00

15:45

14:45

17:20

18:40

17:45

22:10
Laupäev ja Pühapäev
6:00

Kostivere kool

LIIN 3

7:42
7:45
7:50
8:00

LIIN 2
6:30
6:40
6:55
6:57
7:10
7:20
7:25
7:30
7:32
7:40
8:00
8:05

8:07
8:10
8:13
8:15
8:20
8:25

17:45

7:00

7:10
12:30

Kostivere kool
14:30 Loo kool
14:34 Lagedi Mõis
Tamme
Maardu Mõis
14:45 Kostivere kool

Haapse
Kaberneeme pood
Ruu küla
16:30 Jägala Joa
Ihasalu
Neeme pood
Koeralooga
Koogi pood
Jõelähtme kirik
Kostivere pood

LIIN 5 E, T, K, N
13:45 Kostivere kool
Vandjala
Rebala vana
Rebala uus
Jõelähtme kirik
Koogi pood
Koeralooga
Tammiku
Jägala
Haljava
Raasiku
15:00 Neeme kool
Jõesuu
Jägala Joa
Neeme teerist
Koeralooga
Koogi pood
Jõelähtme restoran
Koeralooga
15:50 Kuusalu kool
Allika
Salmistu

LIIN 6
muudetud 08.09.2010
14:45 Kostivere kool
15:00 Loo kool
Iru küla – Ämma tee
Altmetsa tee – Muuga
Maardu tee
Lepalinnu
15:25 Kallavere Kütte tn
(kivi)
Ülgase
Rebala vana
Rebala uus
15:45 Jõelähtme kirik
(ümberistumine)
Koogi – Jägala
Ellandvahe
16:00 Kostivere kool
Maardu mõis
Saha
Lagedi mõis
16:15 Loo kool

Iru – Ämma tee
Maardu tee
Lepalinnu
Kallavere Kütte tn
(kivi)
Ülgase
Rebala vana
Rebala uus
Jõelähtme kirik
Ellandvahe
Koogi pood
Jägala
Haljava
Kostivere pood

Rebala vana
Rebala uus
15:40 Jõelähtme kirik
(Loo lasteümberist)
Koogi pood
Koeralooga
Tammiku
Jägala
Haljava
Raasiku
Kostivere pood

LIIN 9

LIIN 7
14:45 Kostivere kool
Rebala vana
Manniva tee
Jõelähtme kirik
Rebala uus
Koogi pood
Koeralooga
Tammiku
Jägala
Soodla
Haljava
Raasiku
Aruaru
Kostivere kool

LIIN 8
15:30 Kostivere kool

17:00 Kostivere lasteaed
Parasmäe küla
Aruaru
Haljava
Jägala
Kostivere pood

LIIN 10 (Reede)
13:45 Kostivere kool
Vandjala
Rebala vana
Manniva tee
Jõelähtme kirik
Rebala uus
Koogi pood
Koeralooga
Tammiku
Jägala
Haljava
Raasiku

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia kandidaatide
esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2010
1996. aastast annab Jõelähtme Vallavalitsus igal aastal välja Elsa Rikandi
nimelise kultuuripreemia, mis on tunnustus pikaajalise tulemusrikka tegevuse eest Jõelähtme valla kultuuri edendamisel.
Ootame kultuuripreemia kandidaatide nimesid koos väikese põhjendusega kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsusse
hiljemalt 1. oktoobriks 2010. Kandidaa-

te on õigus esitada üksikisikutel ja organisatsioonidel. Aastapreemia väljaandmiseks moodustatakse Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega viieliikmeline
žürii, kel on õigus valida kandidaatide
seast välja laureaat.
Jõelähtme Vallavalitsus teeb preemia saaja teatavaks 8. oktoobril õpetajate päeva vastuvõtul Maardu mõisas.
Laureaaditiitli on pälvinud Mar-

gus Kirja (2009) ja elutööpreemia Helve Toome (2009), Erika Põlendik (2008),
Kersti Laanejõe (2007) ja elutööpreemia laureaat 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).

11:30
13:20

Ruu küla valis külavanema

18:40
22:10
Kostivere - Tallinn
Tööpäeviti
104

104A

104B

7:30

6:30

7:10

13:45

8:50

10:19

18:30

17:30

16:24

152A

20:30
Laupäev ja Pühapäev
6:45
8:50
12:20
15:20
19:30

18:54

Vastvalitud Ruu külavanema Meeli Meri sõnul
on Jõelähtme Vallavalitsus
oma suhtumisega kaevanduse avamisse külaelanikega samal poolel.
Valla abi ja toetus on siin olnud tänuväärt – augustikuus
eraldati vallavalitsuse korraldusega Jõelähtme valla 2010.
aasta eelarvest MTÜ Ruu küla
heakorra seltsile õigusabikulude katteks arvestatav rahaline toetus. Ruu külaselts pöördus Tallinna halduskohtusse
kaebusega Vabariigi Valitsuse
korralduse nr 302, millega lubati Ruu külla rajada paekarjäär, vaidlustamiseks.

Käesoleval hetkel toimub Maardu-Raasiku kõrvalmaantee nr 11103 km
0,0-3,9 Maardu-Kostivere lõigu remondi tehnilise projekti koostamine.
Projekteerija Tinter-Projekt OÜ annab teada, et 29.september 2010a
kell 17.00-19.30 toimub Kostivere mõisas osapoolte koosolek kuhu on
oodatud antud maanteelõiguga vahetult külgnevate kruntide omanikud.
Koosolekul tutvustatakse projektlahendust, täpsustatakse maaomandiga
seonduvaid küsimusi ning võimalusel kooskõlastatakse projekt
maaomanikuga.
Kontaktisik: Meelis Kleinson, 51 36 615, meelis@tinterprojekt.ee

MTÜ Ruu küla heakorra
seltsi juhatuse liige Ülari Tiits:
“Karjääri tahetakse rajada
imeilusasse kohta Vana-Narva ja Peterburi maantee vahelisele alale, esialgu Peterburi maantee äärde Musta Kassi kämpingust kuni Ruu bussipeatuseni. Arvestades piirkonna aluspõhja ja asjaolu, et kaevandajad on omandanud rea
kinnistuid laial alal, võib kaevandus kardetavasti laieneda tulevikus kuni Vana-Narva

maanteeni, Neeme teeristini ja
sealt Kuusalu poole.
Kaevandusveed suunatakse Kaberla ojja, mis reostub ja
veetaseme tõusmisega soostub allavool. Karjääri arenedes
metsloomad lahkuvad ja puud
hukkuvad veepuuduses.
Arvestades maapõue ehituse sarnasust Maardu karjääride alaga võib paekivikihi alt
avaneda radioaktiivset kiirgust põhjustav diktüoneemakilt. Paealuskihiga aladel on
karta, et lõhkamiste tagajärjel tekkivatest aluspõhja pragudest suureneb radooni leke.
Vibratsioon, tolm, heitgaasid ja
veest tühjaks jäävad kaevud –
siia jääks maha pöördumatult
hävinud elukeskkond."

Tule ansamblisse Pihlakobar!
Pihlakobara ansambel tekkis Loo seenioride klubi juurde 08.09.2005. Tantsime ja laulame, repertuaaris
on nüüdisaegseid seeniortantse, vanu laulumänge ja rahvalikke laule. Ansamblil on 24 sõpruskollektiivi
üle kogu Eestimaa, kaugemad neist Kanepis ja Kongutas, Jõhvis ja Rakveres, Kärdlas ja Kuressaares.
Viie tegevusaasta jooksul on olnud 110 esinemist, seega peaaegu kaks esinemist kuus. Oleme läbi
tantsinud 35 tantsu ning esitanud 30 laulu ja laulumängu. 20 tantsu ja kümmekond laulu siiani
ansambli püsirepertuaaris. Kui oled jõudnud eluraja 50. verstapostist mööda, armastad muusikat,
tunned rõõmu liikumisest ning heast seltskonnast ja tahad investeerida oma tervisesse, siis on
Pihlakobar just sinu jaoks! Tule ja uuri asja! Tel 56 462 878, Kai Müürsepp

Aruaru
Kostivere pood

LIIN 11 (Reede)
13:35 Kostivere pood
14:00 Kuusalu kool
Allika
Salmistu
Haapse
Kaberneeme pood
Ruu küla
Neeme teerist
Jägala-Joa
Jõesuu
14:50 Neeme kool
Jõesuu
Jägala-Joa
Koeralooga
Koogi pood
Jõelähtme kirik
Kostivere pood

LIIN 12
6:50 Manniva
Jõelähtme restoran
7:00 Koogi pood
Koeralooga
7:10 Neeme teerist
Kostivere pood
Tranko Transport OÜ
T. Haavel, 5154518
haavel2@hot.ee

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Kaberneeme küla Metsataguse tee 2
detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 4. oktoobrist kuni 18. oktoobrini
2010 Jõelähtme vallamajas maa-, ehitus- ja
kommunaalosakonnas tööajal esmaspäeval,
teisipäeval ja neljapäeval kell 8.00-17.00, kolmapäeval 8.00-18.00 ning Jõelähtme valla kodulehel (www.joelahtme.ee).
Jõelähtme Vallavolikogu on antud alale
26.08.2008 istungi otsusega nr 395 kehtestanud Kaberneeme küla Metsatagune maaüksuse ja sellega külgneva ala detailplaneeringu. Antud detailplaneeringu eesmärgiks on
olemasoleva elamumaa kinnistu ehitusõiguse
täpsustamine ja muutmine. Planeeritava ala
suurus on 2040 m2.

Jõelähtme vallamajas toimub
detailplaneeringu avalik väljapanek:
3. Uusküla küla, Klaukse 1, Vahetusmaa 2,
Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee
lõik 1 ja Muuga sadam 3R kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.
oktoobrist kuni 17. oktoobrini 2010 Jõelähtme
vallamajas maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas tööajal esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval kell 8.00-17.00, kolmapäeval 8.0018.00 ning Jõelähtme valla kodulehel (www.
joelahtme.ee). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute
sihtotstarbe osaline muutmine, ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste määramine,
vedelgaasiterminali ja vedelgaasiterminali ja
eelnevalt planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine. Planeeritava ala suurus on ca 21,5 ha ja see
paikneb Muuga sadama idaosas.

Jõelähtme vallamajas toimub
detailplaneeringu avalik arutelu:
1. Jõelähtme Vallavalitsuses maa-, ehitus- ja
kommunaalosakonnas toimub 26. oktoobrill 2010 kell 14.00 Uusküla küla, Klaukse 1,
Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75
raudteed, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3R
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik
arutelu.
Uusküla küla, Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee
lõik 1 ja Muuga sadam 3R kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
04.10.10-17.10.10 Jõelähtme vallamajas.
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Keskkonnateated
Parkimiskorraldusest
Kaberneemes

2 x Urmas Kingsepp

Eesti X külateatrite festival Märjamaal
Maie Ramjalg

Haisukalendrid

Üleriigiline külateatrite
festival 2011 toimub Jõelähtmes!
Kümme aastat on kestnud tore traditsioon, külateatrite festival. Jõelähtme Lavagrupp on
osalenud selles 8 korda. Ka kõige esimesel, mis toimus Tabiveres. 20.–22. augustil olime taas
koos, sedapuhku Raplamaal.
Kolme päeva jooksul oli võimalus kaeda 23 lavastust, mis oma
tasemelt olid seinast seina. See
oli ühtaegu nii väsitav, muljeterohke kui ka lõõgastav.
Harjumaa tuli sealt tagasi
korraliku saagiga. Kuusalu näiteringi psühholoogiliselt tugev
ja keerukas etendus “Mamma”
sai grand prix.
Laureaadid olid
1) Jõelähtme Lavagrupp etendusega “Dotsent vastu tahtmist”,
2) Paide Huviteater etendusega “Palju õnne argipäevaks”,
3) Nõo näitetrupp J. Tätte
etendusega “Latern”.
Näitlejapreemia sai teiste
seas ka meie Tiit Tammesson
isa rolli eest.
Eripreemiaid oli samuti. Näiteks Tartu Eduard Vilde nimeline harrastusteater omanäolise
katsetuse eest “Jõeke”. See oli

Riigimaantee nr 11266
Kiiu-Kaberneeme haldaja
on Põhja Regionaalne Maanteeamet, selle piirkonna
metsaala haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse Harjumaa metskond.
Nende ametkondade koostöös on kujunenud välja
rannaala liikluskorraldusskeem ja parkimiskord, mis
on tingitud tee kitsusest
ning rannamaastiku kaitse vajadusest. Liikluskorraldusvahendid on paigaldatud lähtuvalt teedevaldkonna standarditest ning
need on täitmiseks kõikidele liiklejatele.

tõesti professionaalne etteaste,
mida lihtsalt peab nägema.
Meie mängisime festivalil
viimastena ja südantsoojendav
oli tunda publiku ootust ja hiljem kauakestvat aplausi püsti seistes. Seda pole enne juhtunud.
Kõige kuumem uudis on vast
see, et kui midagi katastroofilist vahele ei tule, siis korraldab Jõelähtme XI vabariikliku külateatrite festivali. Oma
olusid tunneme kõige paremini ja lüüa saame vaid originaalsusega. Esimest korda Harjumaal! Nii et järgmine aasta
tõotab tulla põnev. Peagi alustan meeskonna kokkuajamist
ja üleriigilise festivali kavandamist. Ootan särasilmseid vabatahtlikke kaasa lööma.

Tallinna Prügila juhatuse liige Allan Pohlak selgitab.
Prügila on koostöös Eesti
Keskkonna Uuringute Keskuse (KUK) ja Keskkonnainspektsiooniga asunud otsima lahendusi ümbruskonna külasid kimbutavale lõhnaprobleemile. Praeguseks on kokku kogutud
ümbruskonna elanike peetud nn haisukalendrid ning
Tallinna Prügilasse ja Keskkonnainspektsiooni laekunud kaebused. Need and-

Taas parima
meesnäitleja
auhinna pälvinud
Tiit Tammessoni
kommentaar:

med koos Tallinna Prügila kompostitööde aegadega
edastatakse KUK-i spetsialistidele, kes analüüsivad
antud ajahetkel valitsenud
ilmastikutingimusi ja tuule suunda, et leida prügila lõhna levimise tõenäosust antud piirkonda kaebuse hetkel. Pärast esmase analüüsi koostamist on
plaanis külades teha juba
täpsemad mõõdistamised
sel ajal, mil esinevad kaebuste hetkel valitsenud ilmastikutingimused. Analüüsi tegemise juurde on
plaanis kutsuda ka Jõelähtme valla esindajad ja mõõtmispiirkonna küla esindajad. Kompostimisprotsessi plaanime edaspidi läbi
viia selliselt, et ebameeldivat lõhna põhjustavad
tööd viime läbi sellisel ajal
ja niisuguste ilmastikutingimuste korral, mil negatiivne mõju ümbruskonnale on minimaalne.

Põllu äärde toodud
jäätmed Vandjala külas
Vandjala külla bussipeatuse lähedale toodi augusti
lõpus koorem ehitusprahti.
Koormas oli ca 50 kotti sanitaarruumide seinakatteid, helesinist vooderplasti ja muud väiksemat ehi-

tusprahti. Sanitaarruumide seinakatteid oli nii paberist kui ka kilematerjalist
kottides.
Kui keegi sattus vahemikus 29. augusti lõunast kuni 31. augusti hommikuni nägema mingitki tegevust, mis võib olla seotud
antud ehitusprahiga (nt ladus keegi autokoormasse
samalaadseid kotte vms),
andke sellest kindlasti teada Jõelähtme vallavalitsusele. Kui reostaja suudetakse tõestada, on reostaja kohustus jäätmed ära koristada. Kui tõestada ei suudeta,
on koristuskohustus maaomanikul.
Siinkohal tuletame meelde, et kui näete kedagi kuskil prügi maha panemas,
andke sellest kindlasti teada kas Keskkonnainspektsioonile (tel 1313), politseile (tel 110) või tööpäevadel
Jõelähtme vallavalitsusele (605 4887). Kui avastate kuskilt mõne uue prügihunniku, andke sellest teada Jõelähtme vallavalitsusele (e-post: kantselei@joelahtme.ee; tel 605 4887), et
saaksime võimalikult vara hakata välja selgitama
reostajat ning kui reostajat ei suudeta tõestada, siis
korraldama koristamist.

“Naudin kõike, mis hästi
välja tuleb. Rolle on olnud
palju, kõiki ei mäletagi
enam – see oli 10 aastat tagasi, kui Merike Kahu mind
näiteringi kutsus. Aga tore,
et inimestel on isetegemise
tahtmine väga vali. Naudin
mängu, aga veel enam
koosmängu.”
Jõelähtme Lavagrupi
juhendaja Maie Ramjalg
pälvis parima lavastaja tiitli!

Ühe Kaberneeme detailplaneeringu lugu
Valter Vilbaste
Elupõline Kaberneeme elanik

Jõelähtme Vallavalitsuse
algatatud detailplaneering
näeb ette külakaupluse kõrvale sotsiaalmaale tuletõrjedepoo ehitamist, hoonesse kavandatakse ka muid
avalikes huvides ka-sutatavaid ruume.
Kaberneeme
küla on iidne rannaküla,
a,
mis nüüd on kujunenud
ud tihedaks asumiks kitsaste erateede ja täispikitud hoonestusega. Küla ümbritseb lääne ja
lõuna poolt tihe männimets,
mida suvisel ajal kasutavad tu-

handed puhkajad. Mereäärses
metsas tehakse tuld, grillitakse liha või istutakse niisama
tule paistel. Pole harv, et võetakse viinagi. Suveööl paistab
merelt, kuis rannaäärne särab
lõkketuledest kui küünlaehtes
jõulupuu.
Hiljuti sai teatavaks hämmastav fakt, et osa külaelanikk ei ole nõus detailplaneerinke
guga, mis on suunatud
meie turvalisuse parandamiseks ja millest
võiks muulgi moel küv
lale kasu tõusta. Meie tuletõrjeseltsil on pikk ajalugu.
letõrje
Esimesel Eesti ajal tõi siinsele rahvale tulu kalapüük, purjelaevadega veeti kaupa Tallinnasse ja Soome. Jõukus kasvas
ja ehitustegevus arenes. Tolla-

sed inimesed teadvustasid, et
hädadega tuleb ise hakkama
saada. Kaberneemes moodustati vabatahtlik tuletõrjeselts,
kuhu kuulusid kõik täiskasvanud mehed. Ühiskondlikel
alustel muretseti tuletõrjetehnika ja -varustus. Kaberneeme kaupluse esisele väljakule
ehitati pritsikuur, kuhu mahtus hoburakendiga neljamehe-tuletõrjeprits ja muu vajalik. Kõik toimus vabatahtlikult,
ühisel nõul ja jõul. Pärast suurt

sõda pritsimaja lagunes ja tehnika tassiti laiali. Nüüd on leidunud terve hulk entusiaste,
kes vanale kohale taas elu sisse ajanud, tuletõrjeautod aga
peavad seisma lageda taeva all,
mistõttu neid talvel kasutada ei
saa. Endise pritsikuuri asukoht
on uue kavandatava pritsikuuri planeeringualas. Kaberneemes ei ole depooehitamiseks
sobivamat kohta, maad samuti
mitte. Tuleohutuse seisukohalt
on meie küla liialt haavatav, et
lubada kergekäelisi otsuseid.

Ametlik seisukoht
Helle Kulbas
Planeerimise peaspetsialist
Planeeringualale kavandav
päästekomando hoone peab

sobima külamiljöösse oma
suuruse ja arhitektuurse lahenduse poolest. Samas peab
hoone rahuldama Põhja-Eesti Päästekeskuse abikomando
vajadused: garaaži on vaja paigutada 4 eri otstarbega päästeautot, tuletõrjevoolikute kuivatamiseks on vajalik ruum
põhiplaaniga 1,5 m korda
1,5 m kõrgusega minimaalselt
10 m. Viimati nimetatud vajadus tingib hoonemahus vastava kõrgusega torni projekteerimise. Vajalikud on olmeruumid päästemeeskonnale. Kaberneeme päästekomando on
teinud ettepaneku näha hoonemahus teisel korrusel ette
õppeklass – ruum, mida ka külarahvas saaks vajadusel kasutada koosolekuruumina. Ka on

ettepanek lahendada kavandatavas hoones korralik bussiootevarjualune. Päästekomando
hoonesse ei nähta ette remonditöökoda, päästetehnika remont teostatakse Põhja-Eesti
Päästekeskuse vastavates töökodades.
Planeeringueskiisiga tehti
ettepanek rajada kallasrajale
viiva jalgtee lõppu väike lautrikoht, et seal saaks randuda
päästekaater. Asukoht päästekomando hoone vahetus läheduses kiirendaks oluliselt kaatri väljasõitu sündmuskohale.
Kui külakogukond soovib
teha ettepanekuid päästekomando hoone uue asukoha
kohta, palume need esitada
Jõelähtme Vallavalitsusele hiljemalt 9. oktoobriks k.a.
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Urmas Kingsepp
Merike Metstak

Rituaal
liukivi
juures.

Viivi Jokk

Eesti esimene innovaatiline peenar tehti Kostiveres.

Siiri Koel ja Ivar Reimann.

Külapäevade ülevaade
Traditsiooniline Loo lõbus
perepäev
Õpetaja Kersti Lepiku korraldatud võistkondlikud mängud haarasid ühtviisi ennastunustavalt nii täiskasvanuid
kui lapsi. Ometi on peredel midagi meelelahutuslikku üheskoos ette võtta, rõõmustasid
osalejad. Põnevad batuudid
said täiskoormuse. Sõitsid väikesed mootorrattad ja bagid –
nende roolis omandasid isegi alles paariaastased mehed
oma esimese mootorsõidukijuhtimise kogemuse. Korraldajad eesotsas alevikuvanem
Andrus Umbojaga olid mõelnud kõige ja kõigi peale – igavleda polnud võimalik. Korraldustiimi kuulusid Kersti Lepik, Jüri Paavel, Väino Haab,
Vilve Klettenberg, Egon Järve, Rozeta Meos, Hilda Männik, Priit Põldma, Katrin Paldermaa, Kaire Paavel, Andrus Sepp ja Kai Müürsepp ning
palju teisi väiksemaid ja suuremaid abilisi. Korraldajad tänavad südamest Loo aleviku

ettevõtjaid Karlskroonat, Kikast ja Lunden Cateringi, kes
olid katnud rikkaliku einelaua. Morssi joodi ära ligi 30
liitrit. Perepäeva toetas ka EL
sotsiaalfond. Lõpetuseks vaadati koos lasteteatri etendust.
Seiklusmängude huvilistele lisainfo http://elamus.onepagefree.com/?id=13092&

haruldaselt kauneid seadeid.
Täielik improvisatsioon, suur
kollektiivne looming, kus otsused võeti vastu konsensuslikult. Ega me mõisapäevaeelsel ööl ei maganud, muretsesime, kas kogu ilu on hommikuks veel paigas,” rääkisid asjaosalised eesotsas Anne-Mari
Rannamäega.

Kostivere mõisapäev

Teatraliseeritud
viljakusrituaal

Kostivere mõisapäeva nael
oli ennenägematult värvikirev
ja isuäratav peenar sügisandidest. Idee ja teostus sündis Mare Treibergil koos mõttekaaslastega ühendusest QUIN-Estonia (http://www.quinest.ee).
Neljakesi kulus pool päeva, et
käepärastest põllumajandussaadustest kohapeal kaunis
seade kokku sobitada: 5 ämbrit kartulit, 100 kilo suvikõrvitsat, mitu ämbritäit peete, paprikat, lehtpeeti, soolikarohtu,
tilli, lehtkapsast, kirjulehelist
salveid, punast peakapsast,
redist ja muud kraami. “Looduslikest materjalidest saab

Kostivere külatagusel karjamaal kõrgub 3,5-meetrine
kultuskivi, mille juures on läbi viidud viljakus- ja sigivusmaagia rituaale arvatavasti
alates I at eKr. “Kivis on jõud ja
vägi, mis on lastetust ravinud
ja neiud mehele pannud. Sinna me tõrvikute valgel läksime
ja viljakusrituaali läbi viisime.
Loitsu saatel lasid liukivilt alla nii tüdrukud kui naised, kes
vanaperenaise (Maie Ramjalg)
sõnade kohaselt juba poolteist
aastat söövad meie pere leiba,
aga järeltulijat ei paista kusagilt tulevat,” valgustas toimu-

Kersti Lepik.

nut üks liulaskmise rituaalist
osavõtja.

Haljava esimene külapäev
Kostivere ja Haljava külapäevadel müüsid inimesed
oma kohalikke aiasaadusi.
Vastates küsimusele, kus oli
kõige vahvam, kiideti Jõelähtme passaari – ikka seetõttu, et
seal oli rohkesti rahvast, löödi
tantsu, lauldi ja mängiti pilli –
vabalaval võisid ju kõik soovijad üles astuda. Oli palju taaskohtumisi ammuste vanade
tuttavatega, õhus hõljus omaaegse laada hõngu, töötas õnneloos, sai ratsutada ja eri tõugu koertega tutvust teha. Poni Blacki reiting näis suvel lausa lakke tõusvat, ta oli kõikjal
kohal ja austajatest tihedalt
ümbritsetud.
Kokkuhoidev ja sõbralik
Haljava külakogukond pidas
külapäeva esimest korda, ürituse tipphetkel vabastati pidulikult valge katte alt maitsekalt
kujundatud küla uus teadetetahvel. Külavanem Alari Eskor

Ruu küla kaebas riigi kohtusse
Ruu küla heakorraselts
vaidlustas Tallinna halduskohtus Vabariigi Valitsuse
korralduse, millega lubatakse Ruu külla paekarjäär.
“Korraldusega nr 302 anti nõusolek kaevandamisloa
andmiseks Jägala lubjakivimaardlas vaatamata sellele, et
loamenetlusprotseduuris on
palju puudujääke keskkonnamõjude hindamise aruande
(KMH) koostamisel, muutmisel ja jõustamisel,” väidab selts
oma pressiteates. Jaan Tepi sõnul pole kohalikke elanikke
piisavalt teavitatud ja kaasatud keskkonnamõjude uurin-

gutesse. Ühtlasi ei
selgu valitsuse korraldusest, miks eelistatakse uue kaevanduse rajamisel
just siinset mäeeraldist, samuti on lähteandmetega vastuolus järeldused kaevandamistegevuse
vajalikkuse kohta. “Tuginedes “Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010–2020” eelnõule, selgub, et ümbruskonna karjääride varu jätkub praeguste kaevandamismahtude juures veel 16 aastaks. Erinevalt
arengukavas sätestatule kinnitavad aga nii valitsuse otsus

kui ka otsuse seletuskiri, et ümbruskonna
ehituslubjakivi varud
on ammendumas,”
sõnab seltsi juhatuse
liige Jaan Tepp.
Tepp
“Kõige olulisemaks
puuduseks on asjaolu, et korralduses
pole välja toodud ega hinnatud ühtegi teist alternatiivset
asukohta, mis kaevandamiseks sobida võiks. Alternatiivide kaalumise puudumine on
oluliseks menetlusveaks, mis
tekitab kahtlusi otsuse sisulise õiguspärasuse osas,” arvavad Ruu küla elanikud. Ruu
küla heakorraselts on seisukohal, et valitsuse otsus ei ole õi-

guspärane, kuna esiteks ei ole
selles piisavalt põhjendatud
uue kaevandamisloa andmise
vajadust, ja teiseks seda, miks
kaevandamistegevust tuleks
lubada just selles mäeeraldises ning kolmandaks ei ole
kaalutud kohalikke huve võrrelduna riiklike huvidega.
“Tänaseks on oma eitavat
hoiakut paekarjääri vastu seltsi koduleheküljel üles näidanud 600 inimest. Kõik need
asjaolud kujutavad endast niivõrd tõsiseid menetlusvigu, et
haldusmenetluse toiming ei
saa olla sisuliselt õiguspärane,” kinnitab Ruu küla elanik
Meeli Meri.
Vaata lisa www.ruukyla.ee.

Loo lõbus perepäev.

tänas infotahvli avamisel kõiki häid inimesi, eriti külaseltsi vedajat Siiri Koeli. Siiri esitas kohaliku tuntud kitarristi
saatel südamliku laulu lapsepõlvekodust. Proua Ilse Tudre
juhatusel tehti Haljava mõisas
ringkäik ja kuulati meenutusi
mõisa ajaloost.

Kolmes külas valiti
külavanemaid
Augustikuus toimusid mitmetes valla külades ka üldkoosolekud. Tänavu mais ennistati Saviranna küla, mis
nüüd kujutab endast omaette asustusüksust endise Kallavere küla mereäärses piirkonnas. Saviranna küla esimeseks
külavanemaks valiti Merike
Metstak ja Kallavere küla külavanemaks Priit Kase. Vandjala küla külavanemaks valiti taas Tiia Välk, kes jätkab külavanemana juba kolmandat
ametiaega. Külavanemale töö
eest palka ei maksta, see on
vabatahtlik auamet. Jõelähtme Vallavolikogu poolt keh-

testatud külavanema statuudi
kohaselt kestab külavanema
ametiaeg kolm aastat. Neid ja
veel mitmeidki külavanema
statuuti puudutavaid küsimusi arutasid külavanemad hiljutisel ümarlaual, mis käib koos
neli korda aastas. Tõepoolest,
mõned statuudis kehtivad sätted on jäänud ajale jalgu. Siinkohal vabandused Vandjala ja
Loo küla elanike ees külapäeval tekkinud segaduse pärast.
Küsimuses, kas külavanem
valitakse ühe või mitme küla peale, kujundas ümarlaud
selge seisukoha – külavanem
peab igal juhul olema rahvastikuregistri põhjal antud küla elanik aga küla võib volitada teise küla külavanemat antud küla (kus ei ole külavanemat) esindama.
Viimase aja külaliikumise
elavnemine kinnitab, et inimesed tahavad olla kursis ja
kohal, kui otsustatakse kohaliku elu asju.
Merike Metstak

Saha küla
jalgrattamatk
Jaanus Hiis
Matk toimus sel aastal 24.
juulil ja sihtkohtadeks olid
Jõelähtme Golfikeskus, Jõesuu rippsild ja Linnamäe
elektrijaam. Tagasiteel külastasime ka Rebala muuseumi. Kogu teekonnal läbisime
kümme meie valla küla, kilomeetreid tuli kokku üle kolmekümne. Ürituse sõnum oli
selles, et huvitavaid paiku otsides ei peagi väga kaugele
minema, vaid eelkõige peaksime märkama ajaloo- ja kultuuriväärtusi meie lähedal.
Pildil ületab Heldur (72) Jägala jõge.
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Fotod: Merike Metstak

Muinastuled
Merike Metstak

Jõelähtme valla 48 kilomeetri pikkusel rannajoonel süüdatud lõkete arvu
ei oska keegi täpselt kokku
rehkendada.

Kesk-Aasia lambakoer Bei kennelist Ribessita.

Palverännakulised Vandjala küla läbimas.

Passaar.

Väike laadaline.
W Karin
Soosalu.
X Piret
PintmanHellaste
ja Triin
Äärismaa

Mari Kruus ja poni Blacki Passaaril.

Kihelkonnapäevad
EELK Jõelähtme koguduse
õpetaja Margus Kirja
Inimesel ei ole hea üksi olla, ikka soovib ta endale kaaslast, kellega koos elada, kellega rõõme ja muresid jagada,
kellega koos unistada ja loota. Vanasti lõppesid kaaslaseotsingud kihlusega ning kihlaajal valmistuti juba lõplikuks liiduks – abieluks ja pulmadeks.
Ei ole hea üksi olla ka külal,
nõnda kihlusid muiste ka külad piirkonniti kihelkondadeks, et vastastikku toeks olla
ning ühises läbikäimises elada, miks mitte ka ühiselt unistada, uskuda ja loota. Nõnda
koonduti ka kiriku, Jumala ja
oma kaitsepühaku ümber.
Kohalike kihelkonnapäevade eesmärgiks on kunagi kihlunud külade omavahelise
suhtluse ja läbikäimise elavdamine, meenutamine, et pole hea ning ilmselt ka võima-

lik üksinduses ja isolatsioonis
elamine – kihluse tühistamine. Püüda tuleb ikka enamat
– ühist kokkuhoidmist ja tuge,
ühist unistamist, uskumist ja
lootmist.
Selle mõttega sammume
palverännurada läbi vanade külade kirikust kabelisse.
Kutsume kokku inimesi, kes
kihelkonna eri küladest aastakümneid tagasi oma usku ja
lootust kirikus kinnitasid. Ja
hüüame kokku ka kihelkonna
külasid suuremale suhtlusele
– Jõelähtme passaarile.
Seepärast kõlaski passaaril Jõelähtme pulmamarss, et
me ei unustaks seda, et pole
hea üksi olla inimesel, ei ole
ka külal.

Eesmärgiks sai seatud taastada vana ja traditsioonilist –
sama asukoht, samad tegemised. Mitte päris laat, vaid näite-müük ja võimalus kohalikele tegijatele end tutvustada.
Nagu varasematel aastatel, nii
toimus ka sel korral heategevuslik loterii. Loteriipiletitest
saadud tulu üks osa maksti
välja juhuslikult valitud võidupiletite omanikele ning teine pool rahast läheb EELK
Jõelähtme Püha Neitsi Maarja
kiriku uue vitraažakna valmimise toetuseks.
Siinkohal anname teada, et
pileti nr 066 omanikku ootab
auhind Rebala MKA keskusmuuseumis.

Parim koostöö
Jõelähtme passaar
Piret Pintman-Hellaste
Pärast pikka, 71-aastast vaheaega toimus 21. augustil
taas Jõelähtme passaar.

Priit Tali
Suure ürituse korraldamine on komplitseeritud ja kurnav peamiselt ettevalmistustegevuse käigus põrkuva-

te eri inimeste erinevate ettekujutuste, eesmärkide, huvide ning egode tõttu. Olen
seda lugematuid kordi kogenud. Ja olin tõsiselt hämmastunud, et passaarile järgneval hommikul seda tavalist
korralduspohmelli ei olnud.
Siis mõistsin, et seda ei saanudki olla. Kogu mäng käis
ühte väravasse, isegi väravavahti ei olnud.
Meie pisike punt erinäolisi
isiksusi oskas tegutseda ühe
idee täitmise suunas ning seda samaaegselt ka nautida.
Kui kogu üritus ka läbi oleks
kukkunud, siis minu jaoks
oleks olnud täielik võit selle
tegemise sees olemine. Boonusena juhtus nii, et üritus ei
kukkunudki läbi, vaid õnnestus paremini, kui julgesinoskasin ette kujutleda.
Mulle jääb lootustandva
mälestusena hinge see isetu ühisnikerdamine ainsa
eesmärgiga taastada, sidu-

da, teadvustada: OMA kihelkond, OMA kogukond. Ehk
leiab see eeskujuna idanemist.

Korraldustoimkond tänab
Jõelähtme passaari korraldustoimkond tänab kirikaia ja leerimaja korrastamisel osalenud koguduse talgulisi; käsitöötubade läbiviijaid Janat, Heikit ja Riinat;
Taivo Haavelit, kes aitas meil
esinejad kohale toimetada.
Suur tänu Hillar Müürile kivide eest ning vanameister
Raul Kurele, kes õpetas, kuidas need kiviaiaks laduda.
Täname kõiki toredaid inimesi, nii esinejaid, kauplejaid kui ka külalisi, kes veetsid meiega selle ilusa päeva!
Jõelähtme passaari 2010
korraldamist toetas Jõelähtme Vallavalitsus, SA Rebala
Fond, EELK Jõelähtme kogudus, MTÜ Rebalased

Augustikuu viimasel laupäeval süttisid randades lõkked, millega tähistati muinastulede ööd. Nii nagu muistsel
ajal, kui lõkkeid kasutati sõnumite edastamiseks, püüti
ka seekord täita rand tuledega
nii, et igast kohast oleks näha
vähemalt ka kahte teist tuld.
Ametlikke lõkkeid oli registreeritud vaid mõned üksikud.
Lõkete juurde saabus rohkem inimesi kui kutsuti, suur
hulk inimesi läks mere äärde
lihtsalt küünlaid süütama või
teiste tulesid vaatama. Eestis
tervikuna süüdati muinastulede ööl mere ääres üle tuhande lõkketule ja kohal oli üle 40
tuhande inimese.
Tuuline õhtu oli. Saviranna rannal põlenud lõkked olid
omavahel nii-öelda silmsidemes, iga lõkke juurest paistis
järgmine tuli. Tuulevaikses
lahesopis sumedas kuuvalguses istuti lõkke ümber mitmekümnekesi sügava ööni ja
lauldi ning saadeti küünlaid
merele.
Neemes läks natuke rajumaks, sest Uitro neeme otsa
kuhjatud lõkkematerjal võttis
tugeva tuulega õige kõrge leegi
üles. Vali tuul ei lasknud lõkke ääres olemise rahu nautida,
aga ometigi esitas Jõelähtme
laulusõprade segakoor kokkutulnutele rahvaliku koorikontserdi.
Neeme külavanem ütles, et
suur lõkkepaik kuhjati praktilistel kaalutlustel, sest koht,
kus tuld tehakse, on muidu
kottpime ja ilma elektrita. “Ega
me kellegagi võistelda ei soovinudki. Ikka sellepärast, et tuli kauem põleks, sai suur lõke
tehtud. Meie oma tule juures
ju mingit tehnikat kasutada ei
saa. Meile tuli külla väga palju
rahvast teistest küladest ja isegi Tallinnast. Sain päeval üsna mitu meili küsimusega, kas
tohib tulele tulla. Loomulikult
on meie tuli kogu rahva jaoks,
seda enam, et paik on eksootiline – ümberringi ainult meri!
Aga rahvast käis siit läbi väga
palju,” ütles Sirje Põllu.
Aitäh kõigile, kes tegid lõkke
ka enamatele kui ainult enda
seltskonna jaoks. Mitte kedagi sel õhtul lõkke juurde saabunuist ei tõrjutud, vaid hoiti kokku. Muidugi ei ole tuletegemise eesmärk mitmetuhandeliste külalistega “jaanilõkkeid” süüdata, vaid rohkem
väikeseid, oma tulesid ja mõnusaid koosolemisi nautida.
Õhtu oli nagu loodud selleks,
et kirkas kuuvalguses looduse helisid nautida. Ilm oli ilus,
selge taevas, ning vaikus. Vaikuses olemise võimalust jääb
meil üha vähemaks, kohati on
tänapäeval see üsna haruldanegi.
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Kooli võtmeisik on õpetaja
Intervjuu Kostivere Põhikooli direktori Vaido Niinesaluga
K: Millest alustate?
Minu jaoks on töö Kostivere
koolis uus ja huvitav väljakutse. Varem olen töötanud Aruküla Põhikoolis 4 aastat õppealajuhatajana ja 12 aastat direktorina. Tänasel päeval arvan, et hariduses toimuvad
muudatused võimaldavad leida igale koolile oma näo. Sellel sügisel kehtima hakkav põhikooli õppekava annab suurepärase võimaluse teha kooli,
kus laps tahab käia ja õppida.
Ootused on kindlasti väga
kõrged, kuid suhtumise muutumine ei käi üleöö. Peamine
on õpetajatega ühiselt analüüsida, millised on meie kooli tugevad küljed ja mis vajab pa-

randamist. Ootus, et uus direktor teeb kohe imet, on ennatlik. Kui kahe-kolme aasta
pärast on Kostivere koolis midagi teisiti, siis võib järeldada,
et liigume õiges suunas.
Kodulähedase kooli maine peab olema hea, et vanem
oma lapse sinna paneks. Tänapäevasest koolist rääkides
tuleb tõdeda, et Eesti kool on
aastakümneid olnud õpetamiskeskne kool. Nüüdisaegne
kool on õppimiskeskne. Peamine, mida me teha saame, on
lapse arengu toetamine. Õpilane peab ise jõudma eduelamuseni. Õppimise huvitavaks
tegemine nõuab õpetajalt oluliselt rohkem. Sunniviisiliselt
ei saa kedagi panna koolitarkust omandama. Õpetajatega
tuleb nõu pidada, kuulata nad
ära. Esimesel poolaastal tu-

leb mitmel korral koos istuda
ja arutada, kuidas ühiselt edasi minna.

K: Millele toetute?
Eeskujuks võib tuua Soome
kooli, kus õpilast võetakse kui
võrdset ja kus õpetaja on toetaja, juhendaja, täiskasvanud
sõber. Aga seal on haridusse
panustatud 50–60 aastat järjepidevalt. See on jätkusuutliku ja järjepideva riikliku hariduspoliitika tulemus, kus ministri vahetus ei muuda suunda. Soome haridusvõrgu aluspõhimõte on, et hea põhihariduse saab noor kus tahes riigi
nurgas, ülikoolidki on hajutatud üle kogu maa.
Eesti uuenevast koolist rääkides võib öelda, et 20 iseseisvusaasta tingimustes on meil
tekkinud mitmeid väga häid

koole. Aga kogu riigi tasandil
üldiselt on arenguruumi veel
küllaga. Tulemused sünnivad
järjepideva tööga pikkade aastate jooksul.
Kostivere koolist on ära läinud
terve hulk õpilasi. Miks? Kui me
neist
põhjustest aru saame,
kas me suudame neist omad
järeldused teha?
Loodan, et saame ja leiame tee,
kuidas edasi minna. Olen kohtunud ka hoolekogu liikmetega ja loodan nende toetusele.
Minu esmamulje Kostivere
koolist on positiivne: siin on
häid, oma tööd armastavaid,
tugevaid õpetajaid. Sellistele
inimestele saab toetuda.

Käskude–keeldude
kool
peab muutuma loovaks, toetavaks ja lapsele eduelamust
pakkuvaks
õppeasutuseks.
Kogu
pedagoogiline protsess ja suhtumised ei muutu aga kiiresti. Üheskoos
tuleb alustada kooli arendamist. Tihti
peituvad konfliktide allikad
s u ht lem i s e s,
sest ei osata suhelda kogukonna, lastevanemate, avalikkusega. Head suhted on elu alus,
meie elu kvaliteet sõltub sellest, kuidas me suhtume inimestesse, asjadesse, nähtustesse. Aga kooli võtmeisikuks
on ja jääb õpetaja.

Uus kool avatud!

Minu klassijuhataja

Tiina Muddi
Direktor

Jaana Pikalev

Töö Jõelähtme muusikakooli loomise nimel algas minu algatusel juba
2007. a sügisel.
Valmistasin ette kooli loomiseks vajalikud dokumendid – põhimääruse ja erinevate pillide õppekavad –, kuid
vallavalitsus otsustas kooli avamise edasi lükata. Seoses majanduskriisiga ei avatud muusikakooli ka 2009. a
sügisel. Käesoleva aasta kevadel andis Jõelähtme Vallavalitsus ise tõuke selleks, et sügisel muusikakool
avada. Täiendatud
sai põhimäärust ja
õppekavasid. Kooli nimeks otsustati
panna Jõelähtme
Muusika- ja Kunstikool.
Nüüdseks
on
meil olemas koolitusluba ja vastloodud huvialakool saab tööle hakata.
Võib öelda, et pool minu
unistusest on sellega täitunud. Usun, et koolist kasvab
välja hea mainega kultuurikolle eelkõige oma valla rahva tarbeks. Samuti saab siin
antav muusika- ja kunstiharidus olema igati konkurentsivõimeline.
Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikooli kodu on Loo
Keskkooli ja Loo Kultuurikeskuse ruumides. Meie kooli filiaal tuleb Kostivere Põhikooli. Esimesel õppeaastal
alustab tööd põhiliselt muusikaosakond, kus saab õppida klaverit, viiulit, akordionit, plokkflööti, süntesaatorit
ja kitarri.
Lool kahjuks kitarriõpet
veel sel õppeaastal avada ei
saa, kuna eelarvelised vahendid seda ei luba. Kostive-

res on lastel võimalus õppida
klaverit, kitarri ja plokkflööti.
Järgmisel õppeaastal saame
ehk juba rohkem õpilasi vastu võtta ja laiendada pilliõppe valikut. Õpetajad on meil
selleks õppeaastaks olemas.
Uuendusena avame eelkooli, kuhu ootame
õppima 5–7-aastaseid lapsi. Eelkool on ettevalmistavaks
astmeks muusikaosakonna põhikoolile. Eelkooli grupid avame
Lool ja soovijate
korral ka Kostiveres. Õpilased, kel
on tahtmist muusikat edasi õppida, saavad peale kooli lõpetamist jätkata veel lisaaastatel.
Õppida peaksid muusikaosakonnas saama erinevate võimetega lapsed, st õppida saab nii põhiõppes kui ka
huviõppes. Seniste muusikaklassi õpilaste jaoks muutub õppimine muusikakoolis
kindlasti tõsisemaks ja aeganõudvamaks. Peale pillitundide tuleb käia solfedžotundides ja alates 4. klassist algab muusikaajaloo õppimine. Akordioni, viiuli ja plokkflöödi erialal õppivatel lastel
lisanduvad veel ansambli- ja
orkestritunnid. Lisaks muusikakooli tundidele peaksid
õpilased ka kodus pilli harjutama, kuna muidu on edasiminek väga aeglane. Kooli
lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse, kuhu on mär-

gitud läbitud ained ja nende
maht.
Kunstiosakonnas tahaks
sel õppeaastal käima panna eelklassi, mis on mõeldud
algklassi õpilastele. Siis oleks
juba järgmisel aastal lihtsam
jätkata.
Mida kasulikku peaks
muusika- ja kunstikool lapsele andma? Lisaks pillimängu-, samuti joonistamis- ja
maalimisoskuse omandamisele ning üldkultuurilise silmaringi avardamisele kasvatab kool lapses enesedistsipliini, annab esinemiskogemust ja iseseisva töö oskust.
Tulevane muusika- ja kunstikool peaks aitama säilitada ja
arendada meie valla kultuurielu ja olema seega ka kasvulavaks kooridele, ansamblitele ja orkestritele.

Direktor Tiina Muddi
Olen sündinud Saaremaal
Kuressaares, kus veetsin
lapsepõlve ja esimesed 8
kooliaastat. Seoses klaveriõpingutega siirdusin edasi
õppima G. Otsa nimelisse
Tallinna Muusikakooli. Kõrghariduse omandasin Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias, mille lõpetasin 1994.
a klaveri erialal. Alates 1993.
aasta sügisest töötan Loo
Keskkoolis klaveriõpetajana.
Mulle meeldib töö lastega
ja nende juhendamine. 17
aasta jooksul on minu juures
õppinud üle 80 õpilase. Viimastel aastatel olen andnud
ka solfedžotunde.

Enamasti
kiidavad
õpetajad aastaid pärast
kooli lõppu oma kasvandike edusamme tõelises
elukoolis. Täna tunnistan
hoopis mina, et tunnen
uhkust oma õpetaja üle.
Endise
Loo
Keskkooli õpilasena on mul siiralt hea meel, et
minu gümnaasiu m i k la ssijuhataja Tallinna
32. Keskkoolist
asub meie valla
keskkooli juhtima.
Kui mina 2001. aastal
Mustamäele gümnaasiumisse läksin, siis algas uus
tööelu selles majas ka minu
klassijuhatajale Ants Rebasele. Gümnaasiumi lõppedes oli temast saanud aga
juba lisaks meie klassi juhatamisele ka kogu gümnaasiumi õppealajuhataja. Ja mis näitab veel paremini edasipüüdlikkust ja
tublit enesearendamist kui
see, et nüüd asub ta minu
kodukooli juhtima?
Oma kooliajast on õpetajast meenutada ainult vahvaid juhtumisi, samas ka
palju asist, sest õpetaja Rebane oli meile nii ajaloo,
kodanikuõpetuse ka kui
ka õigusainete õpetejaks.
Samuti oli ta ka väga hea
eluõpetaja ja eeskuju. Ma
ei mäleta, et ta oleks kunagi meie vastu väga kuri
olnud, küll aga autoriteet;
ning kõik vajalikud kooliasjad sai alati huumoriga tehtud. Aga eks õppimise tarvis ongi vaja ka palju
nalja ning sellest meil kooliajal puudust ei olnud.

Õpetaja Rebasel on ka väga usinad ja targad lapsed,
üks neist õppis koos meiega. Ja lapsi on tal rohkem
kui tavalises peres. Meie
klassiga oli tal naljaga pooleks kokkulepe, et kes teeb
tema järgi, et esimesed viis
last on pojad, saab tema
käest hõberaha. Meest sõnast, igal juhul lubasime,
et anname endast parima.
Meie kutsusime teda naljatades ja positiivses mõttes õpilastega Kaval-Ants
Rebaseks, sest
ta oli lihtsalt
väga vahva õpetaja. Alati positiivne, entusiasmiga oma ameti juures, innovatiivne ja hakkamist täis,
olgu siis koolis meie klassi ees, lõpupeol tantsu löömas või hoopis kogu gümnaasiumit juhtides.
Ma igatahes usun, et temast saab väga hea koolijuht ja kui tal jääb aega mahti ka koolitundide andmiseks, siis usun,
et õpilastele see ka väga
meeldiks.

Loo keskkooli direktor Ants Rebane
Sündinud Maardus,
õppinud Maardu Algkoolis
ja Kallavere Keskkoolis,
lõpetanud Tartu Ülikooli
ajalooteaduskonna. Töötanud pedagoogina alates
1986. aastast, viimased 7
aastat Tallinna 32. Keskkooli
õppealajuhatajana. Hobid
loodusteadused, meri,
arvutiasjandus, filmikunst
ja lastekasvatusküsimused.

K: Millised on kolm soovi?
Lastele soovin, et käesolev
õppeaasta tuleks huvitav ja
töine. Ootan õpilastelt huvi,
avastamisrõõmu, koostöötahet ja soovi õppida.
Lapsevanematelt ootan, et
nad toetaksid oma lapse kasvamist ja arengut. On oluline, kui laps tunneb, et temast
hoolitakse.
Õpetajatelt ootan, et me
koostöös suudame muuta
koolitöö köitvaks ja mitmekesiseks. Soovin, et me oleksime
sõbraks, juhendajaks ja õpitingimuste loojaks õpilasele
ning koostööpartneriks lapsevanemale. Selleks soovin jõudu, jaksu ja julget pealehakkamist!
Intervjueeris
Merike Metstak

Haridusfoorum
Indrek Birkan
emakeele õpetaja

Jõelähtme haridusfoorum
andis kohale tulnud inimestele
väärt mõtteainet valla arengusuundadest ja keskkonnahariduse rakendusvõimalustest.
Oma isiklikke keskkonnahariduse edendamise kogemusi tutvustasid kaasahaaravalt
Kilingi-Nõmme gümnaasiumi
õppealajuhataja Mari Karon
ning Tallinna Liivamäe lasteaia juhataja Imbi Pajula. Mõlemad rõhutasid keskkonnahariduse vajalikkust laste mõttemaailma kujundamisel ning
meeskonnatöö olulisust noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisel. Tallinna keskkonnahariduse arengukavast andis ülevaate Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbul, kes osutas
muu hulgas projektipõhise õpimudeli puudustele – projektide käimalükkamisest oluliselt
raskem oli tema sõnul projektide käigushoidmine.
Eelnevate Kilingi-Nõmme
gümnaasiumi ja Liivamäe lasteaia näidete põhjal jäi siiski
kõlama tõdemus, et eesmärgistatud ja mõtestatud tegevuse korral võib projektipõhine
keskkonnahariduse edendamine olla vägagi tulemuslik.
Jõelähtme ja Rebala piirkonna mitmekesist potentsiaali
keskkonnahariduse vallas aitasid avada Loo kooli õpetaja Kersti Lepiku ja SA Rebala
Fondi esindaja Mart Johansoni ettekanded. Kuulajad said
hea ülevaate koduvalla avastamise võimalustest ning arengusuundadest, lisaks veel võimaluse osaleda ettekannetele
järgnenud mõttetalgutes.
Loodan väga, et foorumil kõlanud Mart Johansoni Rebala
Õpimaa idee leiab juba lähitulevikus väärika edasiarenduse
– et planeeritavas uudses terviklikus kultuuriruumis saaksid ühel ilusal päeval kasvada
terviklikud inimesed.
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Jõelähtme noorte filmilaager Neemes
Merike Kahu
Laagri korraldaja

Filmilaagris osalemine
õpetab käitumist meeskonnana, sest ühtse tiimina tuleb jõuda lõpptulemuseni,
kus igal liikmel on täita oma
kindel roll.
Neeme filmilaager toimus
juba kolmandat aastat järjest.
Kui esimesel aastal oli see ainult Neeme laste laager, siis
nüüd juba kaks suve järjest oleme korraldanud laagrit ülevallaliselt ehk siis Jõelähtme val-

la noorte filmilaagrina. Neeme on muidugi laagri korraldamiseks ideaalne koht, eelkõige oma looduslikult kauni
asukoha tõttu. Siin on maad,
on metsa, on merd – tee millist
filmi tahad. Oleme püüdnud
filmilaagri üles ehitada selliselt, et lapsed saaksid teostada
oma loovust, ideid ja mõtteid.
Kindlasti õpetab filmilaagris osalemine käitumist meeskonnana, kus igal liikmel on
täita oma kindel roll, sest ühtse tiimina tuleb jõuda lõpptulemuseni.
Seekordses filmilaagris kõlas laul, pillimäng ja muusi-

ka. Seda põhjustas teadagi selle aasta temaatika. Viie päeva jooksul pidi iga meeskond
valmis saama oma muusikavideo. Muusika valikul piiranguid polnud, andsime võimaluse kasutada ka rahvalikku
muusikat. Selle puhul sai sõidetud lausa Viljandi pärimusmuusika ettevalmistuslaagrisse Kõpu põhikooli. Tagasiteel Neeme oli tunda inspiratsiooni ammutust, sest kogu
tee kõlas bussis laagriliste lõbus lauluviis, mida oli tõeliselt
kena kuulata.
Väga huvitav õhtupoolik oli
meil ka Leesi lähedal Tapur-

la külas, kus me käisime külas filmimees Artur Talvikul.
Siinkohal täname meie eelmist
vallavanemat, kes kohtumist teoks teha aitas. Külastasime
Arturi kodukino,
mis kannab nime
Kass Arturi Külakino. Nägime Artur Talviku endatehtud filmi kõige
kuulsamast eestlasest välismaal
– sumomaadleja Barutost. Film oli tõeliselt
köitev ja huvitav. Seda filmi on

võimalik näha ainult Kass Arturi Külakinos ja lisaks pakkus
Artur meile veel limonaadi,
mis maitses kuuma ilmaga ülimalt
hästi. Tapurlas käik
oli tõeliselt vahva ja
positiivseid emotsioone jätkus tükiks ajaks.
Muidugi ei tohtinud me unustada
aga kõikide muude
tegemiste kõrvalt
oma põhiülesannet
– valmis saada oma
muusikavideo.
Igal suvel on filmilaagril

oma nägu. Kui eelmistel aastatel on valminud igal rühmal üks töö, siis sellel aastal
oli palju lühiklippe. Muidugi said kõik valmis ka omatehtud muusikaklipi, eriti õnnestus video tegemine nendel lastel, kes on laagris käinud juba
mitmendat korda.
Tahaks ikka, et meie filmilaagri traditsioon saaks jätkuda. Loodame, et laager toimub
ka järgmisel aastal, et sügisel
ja talvel kogutud ideed taas suvel kinolinale seada. Aitäh kõigile laagris osalejatele ja kaasaaitajatele, aitäh Jõelähtme
vallavalitsusele!

di” rünnakutele suudeti puutumatuna hoida laagri tähtsaimat sümbolit – lippu. Teisel
laagripäeval püstitati ja läbiti
osavust, tasakaalu ning nutikust nõudev seiklusrada, käidi
metsaretkel, millel läbiti taktikaline sõjaline õpe, ning peeti
maha korralik paintball’i lahing. Laagriliste tagasisidest
selgus, et neile meeldisid nii
laagri läbiviijad kui kõik tegevused; kurdeti ... suitsupuuduse üle.

seks mõjutamiseks. Alaealiste komisjoni ette kutsutakse
noori toimepandud väärtegude arutamiseks. Igale arutamisele eelneb valla lastekaitsespetsialisti kodukülastus,
mille põhjal ta esitab komisjonile arvamuse perest üldiselt.
Nii lastekaitsespetsialisti arvamus kui iseloomustus koolist hõlbustab komisjoni liikmeil mõista toimunud väärteo
toimepaneku põhjuseid. Eri
spetsialistidest koosnev seitsmeliikmeline komisjon kuulab ära nii lapse kui vanema ja
aitab noorel mõista oma valet
käitumist. Mõjutusvahendiks
võib olla näiteks hoiatus, spetsialisti jutule saatmine, kooli-

korralduslikud vahendid, üldkasulik töö või kõige raskemal
juhul kasvatuse eritingimusi
vajavate laste kooli saatmine.
Iga alaealise komisjoni kutsumisest jääb jälg – märge ülevabariigilisse Eesti Hariduse
Infosüsteemi, mis kustub, kui
isik saab täisealiseks.
Alaealiste komisjoni tegevuse eesmärk on ühiskonnas
edukalt hakkama saav noor
inimene. Selleaastane metsalaager toimis miniühiskonnana – demokraatlikult, kindlate reeglitega. Soovin alanud
õppeaastaks rõõmsaid ja positiivseid muutusi kõigile valla noortele ja lapsevanematele!

kamine – kõik see oli killuke
laagrielust.
Üks meeldejääv seik, mis
lastele ja kasvatajatele unustamatu mulje jättis, oli muidugi
ööhäire. Kui kasvatajad lapsed
keset ööd üles äratasid, olid
lapsed väga unised, kuid hakkajad laagripoisid ja -tüdrukud olid valmis vapralt laagri au eest võitlema. Lapsed olid
nii usinad, et varastatud laagrilipp leiti üles paari minutiga. Kasvatajad olid küll selle
peitmisega enda arvates palju vaeva näinud, kuid laste entusiasm laagri au päästa oli
suurem, kui arvata oleks osanud. Ööhäire tekitas palju elevust ja emotsioone ning pärast
seda kujunes uinumine väga
raskeks. Kuid magada tuli, sest

järgmisel päeval ootas ees tähtis esinemine armsatele lastevanematele, sõpradele ja teistele külalistele. Lavale jõudis
esietendus “Tuhkatriinu”. Lapsed said lühikeste, kuid sisutihedate proovide jooksul pähe
tekstid, selgeks tantsud ja lavalise liikumise. Värvilised kostüümid ja näomaalingud olid
omal kohal. Lavastajana võin
etendusega igati rahule jääda, sest nii lühikese aja jooksul õpitu tuli väga hästi välja.
Kiidan kõiki tublisid, näitlejameisterlikke ja kalliks saanud
laagrilapsi suurepärase esinemise eest.
Draamakasvatus on üks
suurepärane võimalus aidata
lastel mitmekülgselt areneda,
tehes seda tunnetuse ja emotsioonide kaudu. Ja meeldiv
oli näha, et nädala jooksul oli
märgata laste arengut nii laval
liikudes ja miimikat kasutades
kui ka ilmekalt teksti edasi andes. Uued kogemused, hea tagasiside ja tohutul hulgal ilusaid mälestusi on laagrisuvest
kaasa võtta, et neid päikseküllaseid hetki külmadel sügisõhtutel jälle naeratades meenutada.

Metsalaager Männikul
Evelyne Lusti
Jõelähtme valla alaealiste komisjoni
sekretär

Alaealiste komisjoni vaatevälja sattuvad noored
enamasti tubakasaaduste
ja alkoholi pruukimise, poevarguste jms tõttu.
Viimasel ajal on sagenenud
vägivaldne käitumine (peksmised, mõnitamised) ning
ebaõpilaslik käitumine koolis (kooli kodukorra eiramine,
õpetajate solvamine, ropendamine, teiste õpilaste töö segamine).
Juba teist aastat järjest osales seltskond Jõelähtme noo-

ri kahepäevases sõjaväelises
metsalaagris Männikul, seekord koos Raasiku
valla lastega. Nagu varasemad, nii
toimus ka seekordne
metsalaager
koostöös Jõelähtme valla ja Harju maakonna alaealiste komisjoni
ning MTÜ Mudamadrustega ning
oli kõigile tasuta.
Laagrielu
kordas nii varasemates ellujäämislaagrites kogetut kui andis võimaluse proovida midagi uut. Nii valmisid Männiku
metsas käepärastest vahendi-

test ehitatud onnid, mida, tõsi küll, kuival, soojal ja sumedal ööl magamiseks vaja ei läinudki. Instruktorid Martin ja Hardi Hansson jagasid laagrilistele
teadmisi nii lõkketüüpide,
vee
säästliku kasutamise tähtsuse
kui teistegi metsatarkuste kohta. Võisteldi õhkrelvadest laskmises ning julgus pandi proovile köiega laskumisel hoone teiselt korruselt. Päris põnevaks läks öösel, kui vaatamata “libahun-

Alaealiste komisjon on meie
valla juurde loodud nii juba
seadustega pahuksisse läinud
noorte kui ennetustöö kaudu valla kõigi noorte positiiv-

Head emotsioonid arendavad
Kadri Lepik
Neeme teatrilaagri kasvataja,
Kostivere noortekeskuse juhataja

Draamakasvatus on üks
suurepärane võimalus aidata lastel mitmekülgselt areneda, tehes seda tunnetuse
ja emotsioonide kaudu.
Rõõmsameelsed ja hakkamist täis Jõelähtme valla poisid ja tüdrukud kogunesid augusti esimesel nädalal teatrilaagrisse. Imeilusas mereäärses Neemes olid laagrilaste jaoks avanud uksed majutamiseks, näitlemiseks ja kõikideks muudeks laagrilapsele
omasteks vahvateks tegemisteks Neeme rahvamaja ja Neeme algkool, kus leidsid aset
ka meie peamised tegevused
ja esinemised. Ilusa ilma korral veetsime muidugi võimalikult palju aega kuuma päikese käes. Laagripäevad olid nii
tegevusrohked ja põnevad, et
niisama laisklemiseks ja virisemiseks ei jäänud kellelgi aega. Hommikuti äratas lapsed
üles vali ja särtsakas muusika, tuli tõusta ja särada. Mõned minutid jäeti näo- ja ham-

bapesuks ja hommikuvile andis märku, et toimub esimene ühisrivistus, kus alati said
eelmise päeva kõige tublimad
heisata laagrilipu. Laagrilipp
oli laste endi meisterdatud ja
kujundatud, ning au ja uhkus
kuulus sellele, kes lipu vardasse sai tõmmata. Rivistustel
tutvustati lastele päevaplaani ja sai välja lunastatud luuletuse või naljaka anekdoodi
ja prääksuga kükkide eest oma
öised naerupahvakud või hiljaksjäämised. Iga hommikul
käisid lapsed koos kasvatajaga
metsaringil jooksmas, sporti ei
peljanud keegi. Pärast hommikujooksu jäi jõudu veel lustaka
hommikuaeroobika jaoks. Et
jätkuks jõudu, algas iga hommik kosutava hommikusöögiga Vana Kala restoranis. Lisaks maitsvale hommikupudrule saime seal kõhu täis lõunal ja õhtul. Siinkohal täname suurepärast kokka ja laste sõpra, kes oskas valida igaühele meelepärased ja maitsvad toidud.
Kõik teatrilaagrisse saabunud lapsed paistsid täpselt
teadvat, mida tähendab tõeline laagrielu. Seltskonnas oli

ju ka päris väikeseid, kes esmakordselt kodust eemal viibisid. Hoolimata koduigatsusplaastritest ja emmeigatsuspisarate kuivatamisest ei puudunud ka kõige pisematel vaprus, fantaasiarohkus ja särtsakus. Kõikidel õhtustel üritustel
olid kasvatajad meeldivalt üllatunud, kui andekad ja tublid lapsed olid laagrisse kokku tulnud. Rebaste ristimisel, kambatutvustamisel, superstaarivõistlustel, laagrilaulu loomisel, playback-show’l
olid kõik lummatud tõelistest
staaridest ja muidu tegijatest.
Hoolimata väga tihedast päevaplaanist jõudsid lapsed iga
päev ette valmistada suurejoonelised tantsu- ja laulukavad, trikishowd, kuulsuste jäljendamised, lühinäidendid,
akrobaatikakavad ja isegi klaverimängu harjutati usinasti.
Ka kasvatajad kehastasid õhtuks end ümber. Lapsi naerutas indiaanlane, Michkel Jackson, Barbie, Soome muusikaprodutsent, Tiiutalu tütrekene
ja teised kostümeeritud tegelased, kes jagasid žüriipuldis
õpetlikke ja innustavaid kommentaare.

Külaskäik Ugala teatrisse
ja “Tuhkatriinu” esietendus
Meile räägiti tegelikust teatrist ja teatrielust väga põnevalt.
Isegi päris näitlejate proovi õnnestus meil salaja pealt vaadata, samuti lummasid lapsi värvikirevad kostüümilaod, kus
oli äärmiselt raske järgida õpetussõnu ja hoida käed eemal
säravatest aksessuaaridest ja
atraktiivsetest kostüümidest.
Lapsed kohtusid näitleja Peeter Jürgensiga, kes jutustas humoorikalt oma karjäärist ja jagas lastele autogramme.
Diskod, sportmängud, teatevõistlused, ekskursioon ja
piknik Viljandi lossimägedes,
vahvad teatrimängud, grupitööd, vestlusringid, loov lähenemine ja rõõmus pealehak-

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
TEATAB

Jõelähtme vallamajas
toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:

1. Kallavere küla Räästu
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4. oktoobrist kuni 18. oktoobrini 2010
Jõelähtme vallamajas maa-,
ehitus- ja kommunaalosakonnas tööajal esmaspäeval,
teisipäeval ja neljapäeval
kell 8.00-17.00, kolmapäeval
8.00-18.00 ning Jõelähtme
valla kodulehel (www.joelahtme.ee). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on tiheasustuses elamumaa sihtotstarbega alal eramuga hoonestatud Räästu
kinnistust ühe uue krundi
moodustamine üksikelamu
ehitamiseks, kinnistu moodustamine
olemasoleva
eramu juurde, ehitusõiguse
määramine ning juurdepääsuteede ja tehnovarustuse
lahendamine. Planeeritava
ala suurus on ca 4,2 ha.

Jõelähtme vallamajas
toimub detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik arutelu:

1. Haljava küla Pärtli 3 kinnistu
detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamine
ning avalik arutelu toimub
Jõelähtme vallamajas 11.
oktoobril 2010 algusega kell
14.00.
Detailplaneeringutega
on
võimalik tutvuda maa-, ehitus- ja kommunaalosakonnas tööajal esmaspäeval,
teisipäeval ja neljapäeval
kell 8.00–17.00, kolmapäeval
8.00–18.00 ning samaaegselt
on detailplaneeringute põhijoonis ja seletuskiri välja
pandud Jõelähtme valla kodulehel
(www.joelahtme.
ee).

Jõelähtme Vallavalitsus
on algatanud järgmise
detailplaneeringu:
1. Jõelähtme Vallavalitsus
võttis 12.08.2010 vastu korralduse nr 364 “Kostivere
alevik Jõelähtme tee 4, Juustuvabriku ja osaliselt II Suurfarm maaüksuste detailplaneeringu
koostamise
algatamine ja lähteülesande
kinnitamine” sihtotstarve –
tootmismaa ja maatulundusmaa. Planeeritava ala suurus
on ca 38,15 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine ning
ehitusõiguse
määramine.
Planeeringuga lahendatakse
juurdepääsud planeeritavale
alale, tehnovõrkude varustus
ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud
järgneva detailplaneeringu:

1. Jõelähtme Vallavolikogu
kehtestas 16.08.2010 otsusega nr 101 Koogi küla Jõenurme maaüksuse detailplaneeringu.
2. Jõelähtme Vallavolikogu
kehtestas 16.08.2010 otsusega nr 102 Jägala- Joa küla
Linnamäe maaüksuse osalise detailplaneeringu.
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Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi
seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse
02.06.2006 määrusega nr
133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse andmise
korra”, Vabariigi Valitsuse
24.01.1995 määrusega nr 36
kinnitatud “Katastriüksuse
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998
määrusega nr 144 kinnitatud
“Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord”,
Jõelähtme Vallavolikogu
OTSUSTAB:
1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse
Jõelähtme vallas Iru külas
Iru tee maaüksus.
2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega – transpordimaa (007;
L).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest
Art Kuum
Volikogu esimees

Maa taotlemine
munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi
seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse
02.06.2006 määrusega nr
133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse andmise
korra”, Vabariigi Valitsuse
24.01.1995 määrusega nr 36
kinnitatud “Katastriüksuse
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998
määrusega nr 144 kinnitatud
“Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord”,
Jõelähtme Vallavolikogu
OTSUSTAB:
1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomanidsse
Jõelähtme vallas Iru külas
Ämma tee maaüksus.
2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega – transpordimaa (007;
L).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum
Volikogu esimees

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi
seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, Vabariigi Valitsuse
02.06.2006 määrusega nr
133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse andmise
korra”, Vabariigi Valitsuse
24.01.1995 määrusega nr 36
kinnitatud “Katastriüksuse
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998
määrusega nr 144 kinnitatud
“Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord”,
Jõelähtme Vallavolikogu
OTSUSTAB:
1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomandisse
Jõelähtme vallas Iru külas
Linnuse tee maaüksus.
2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega – transpordimaa (007;
L).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum
Volikogu esimees

RINGID JA TREENINGUD JÕELÄHTME VALLAS 2010/2011

RINGID

LOO ALEVIK

2.

Kollektiiv
MUDILASTE LAULURING (3–
4aastased)
LASTE LAULURING (5–6-aastased)

3.

NÄITERING (6. kl)

R 13.00

Vilve Klettenberg

4.

NÄITERING (3.–5. klassile)

K 13.00

Vilve Klettenberg

1.

aeg
N 17.30–18.15

juhendaja
Silja Trisberg

N 18.30–19.15

Silja Trisberg

kuutasu
100 kr /
6.30 €
100kr /
6.30 €

koht
Kultuurikeskuse B-korpuses
Alustab 30. sept
Kultuurikeskuse B-korpuses
Alustab 30. sept
Kultuurikeskuse A-saalis
Kultuurikeskuse A-saalis

5.

MALERING

N 14.00–15.00

Ivar Veske

6.

BEEBIKOOL

R 10.00–12.00

Kai Müürsepp

10.

Segakoor JÕELÄHTME
LAULUSÕBRAD
SEENIORIDE LAULUTANTSURING
SEENIORIDE VÕIMLEMINE

N 19.00–21.00

Leili Värte

Koolis, II korrus, ruum nr 75
Alustab 16. sept

T ja N 10.00–12.00

Kai Müürsepp

Kultuurikeskuse B-korpuses

T 9.15–10.30

Lea Looga

Kultuurikeskuse A-korpuses

13.

Rahvatantsurühm LOOLILL

E ja K 19.30–21.30

Erika Põlendik

Koolisaalis

15.

LOO KAMMERKOOR

T 19.00–21.00

Age Mets

Kultuurikeskuse B-korpuses

16.

Ansambel AMABILE

E ja K 18.00–20.00

Meeli Lass

Kultuurikeskuse B-korpuses

17.

MAARDU-LOO SEGAKOOR

E JA N 18.00-20.30

Ahto Nurk, Virve Lääne

18.

Vokaalansambel AARECO

E, N 18.00-20.00

Aare Värte

Maardus
Alustab 4. okt
Koolis

11.
12.

50 kr /
3.20 €
100 kr /
6.30 €

Kultuurikeskuse A II korrusel
Alustab 7. okt
Kultuurikeskuse B-korpuses
Alustab 26. nov

NEEME KÜLAS
2.

Kollektiiv
Lauluansambel BRIIS

aeg
T 19.00

juhendaja
Al. Kaidja

kuu tasu

4.

NEEME NOKIA

N 19.00

Merike Kahu

Neeme rahvamaja

5.

ETLUS- JA SÕNAKUNST

E-N

Maria-Marika Kurvet

Neeme rahvamaja

4.

BEEBIKOOL

REGISTREERUMINE
sirje@zzz.ee

Sirje Põllu

100,-/6,30€

aeg
2x nädalas, libisev graafik

juhendaja
Svetlana Siltšenko

kuu tasu

4x nädalas

Kersti Laanejõe

koht
Neeme rahvamaja

Neeme Mudila
Alustab 1. okt

JÕELÄHTME RAHVAMAJAS

2.

Kollektiiv
NOORTE
SEGARAHVATANTSURÜHM
KOOLINOORTE NÄITERING

3.

Ansambel ANNABRE

4.

JÕELÄHTME LAVAGRUPP

1.

LOO KÜLAS
SAVIVOOLIMISE TÖÖTUBA

koht

Kostivere põhikool
Kostivere

2x nädalas

Mareks Lobe

Loo kultuurikeskus

2x nädalas, libisev graafik

Maie Ramjalg

Jõelähtme Rahvamaja

REGISTREERUMINE
margit.partel@gmail.com

MTÜ Ajaveski

Loo küla, Veski talu

REGISTREERUMINE
sirje@zzz.ee

Sirje Põllu

KOSTIVERE ALEVIKUS
BEEBIKOOL

100,-/6,30€

Kostivere Lasteaed
Alustab 1. okt

TREENINGUD
LOO ALEVIKUS
1.
UJUMINE algajatele ja
edasjõudnutele
2.
VESIAEROOBIKA
3.

TANTSURING (3-7aastased)

4.

FATBURN-AEROOBIKA

5.

PILATES

T, N 17.30-19.30
E, K 19.00

Maksim Ivanov
Tel 6080671
Triin Lindau

E 16.45-17.45

Active Studio

E ja N 18.30-19.30

Jelena Kobjakova
info 52 60 888
Jelena Kobjakova
info 52 60 888

K 18.00-19.00

300.- /19€
50.- / 3,20
€ kord

Loo ujula
Alustab 1. okt
Loo ujula

225.Loo Lasteaed Pääsupesa
/14,38€
50.- / 3,20 Loo Kultuurikeskuse A€ kord
saalis,
50.- / 3,20 Loo Kultuurikeskuse A€ kord
saalis,

Loo ujula on avatud E-R 17.00 - 22.00, L 09.00 - 18.00, P 09.00 - 22.00.
Pilet: Lapsed (kuni 18 a) ja pensionärid 20.-/1,2€, Täiskasvanud 50.- / 3,20 €, Perepilet 100.-/6,39€
Ujulas 10 ja 20 korra soodusabonemendid. Kehtivad kevadel ostetud abonemendid .
Sauna piletihinnad: Lapsed ja pensionärid 10.-/0,63€, Täiskasvanud 25.-/1,6€
Loo Spordihoones on avatud lauatenniseruum. Mängida soovijail oma reketid ja pallid kaasa!
Spordihoone vahetus läheduses on avatud tervisespordirada.
Loo Kultuurikeskuse jõusaal on avatud E- R 16.00-21.30, L- P 12.00-15.00
KOSTIVERE ALEVIKUS

1.

Kollektiiv
LAUATENNIS

aeg
E, K 18.00

juhendaja
Toomas Känd

2.

Meeste KORVPALL

E, N 19.00

Toomas Känd

3.

JALGPALL, RAHVASTEPALL

K 16.30

Toomas Känd

4.

Meeste VÕRKPALL

5.

JUJUTSU treening (alates 7.
eluaastast)
JOOGA

6.

K 19.00

Toomas Känd

T, N 17.00 – 19.00

Raivo Orgusaar, Hannes
Kunart
Maire Ruus
56459900

N 19.30

kuu tasu

500.-/31,95€

koht
Kostivere Põhikooli
võimla
Kostivere Põhikooli
võimla
Kostivere kooli staadion /
võimla
Kostivere Põhikooli
võimla
Kostivere Põhikooli
võimla
Kostivere Lasteaed

Jõusaal on avatud E, K ja N 19.00-21.00 Kostivere põhikooli õpilastele ja kohalikele elanikele.
NEEME KÜLAS
1.
SHAPING

E 19.15

Sirje Põllu

100.-/6,39€

2.

JOOGA

K 19.00

Valli Pärn

100.-/6,39€

3.

PEOTANTS

R 19.00

Makarov

100.-/6,39€

REGISTREERUMINE
Tel 6033053,
jõelahtmerahvamaja@gmail.com
Ärge unustage lisamast
kontaktandmeid

Jamila

Kaberneemes 20.00-21.00
(Kuusalus 18.30-19.30)

Katre
Te. 5524252

JÕELÄHTME KÜLAS
KÕHUTANTS

KABERNEEME KÜLAS
KÕHUTANTS

Rühmad treenivad lahus ja koos

Neeme rahvamaja
Alustab 1. oktoobrist
Neeme rahvamaja
Neeme rahvamaja
Alustab 1. oktoobrist
Jõelähtme Rahvamaja
Alustab 1. oktoobrist

75.-/4,8€

Kaberneeme vana
koolimaja

NR. 159
SEPTEMBER 2010

MITMESUGUST

Ettevaatust, kanalisatsioonikaev!
Jaana Pikalev
Liivamäe küla

Meil juhtus väga kurb õnnetus, kui silmapilkselt läks
kaduma meie pere kolmekuune lemmikloom, puhast
er Loo
o
tõugu kuldne retriiver
lähedal Liivamäe küülas Erma teel Peterburi tee vahetus läheduses. Otsisime lemmikut päevi, kuni lõpuks
ks
leidsime sealtsamast tee
äärest koera kadumise asukohast ca 10–20 meetri kauguselt avatud kanalisatsioonikaevust. Nii kurb kui see
ka pole, kutsikas oli sinna sisse kukkunud ja loomulikult
hukkunud. Päästeteenistuse mehed aitasid meil ta sealt
välja võtta, sest oma jõududega poleks me teda sealt mitte
kuidagi kätte saanud.
Kuidas üldse võib sellises
kohas nii ohtlik kanalisatsioonikaev avatud olla? Toogem näiteks, et kogu meie külarahvas käib oma lemmikloomadega sealkandis jalutamas, liiatigi satub sinna ka
inimesi ja lapsi, kes võivad sa-

ma õnnetult sinna kukkuda
ja siis oleks tagajärjed hoopis traagilisemad. Tegemist ei
ole üldsegi mitte piiratud alaga. Loo Veest sain tagasisidet,
et trassid kuuluvad Tallinna
Veele,
kes peab vastutama
V
Ve
ele, k
selle kanalisatsioonikaevu eest.
Tänaseks on selle
llooga rahu maa peal.
Tallinna Vee esindajad
Tal
kohale, panid kaevutulid k
luugi peale, kahetsesid juhtunut ning maksid mulle ka
palutud hüvitise hukkunud
looma eest. Mul on väga hea
meel, et ilmas on ikka väga
mõistlikke, kaastundlikke ja
arusaajaid inimesi. Olen Tallinna Veele selle eest tänulik
ja ka Merko Ehituse projektijuht oli väga abivalmis.
Aitäh kaasatundmise eest,
oli tõesti väga kurb sündmus
meie perele. Sellistel hetkedel
tundub elu lihtsalt väga ebaõiglane. Tahaksin rõhutada,
et inimesed käiks silmad lahti ja annaks sellistest avatud
kana lisatsioonikaev udest
kiiresti teada Tallinna Veele.

Meeleoluka kontserdiga suvest sügisesse
30. septembril kell 19 esineb Loo kooli saalis Eesti Teaduste
Akadeemia Naiskoor.
Koori mahukas lauluvaramus on nii sakraal- kui ka ilmalikku
muusikat mitmest ajastust. Lauldakse väike- ja suurvorme,
klassikalist ja nüüdisaegset muusikat, eesti, euroopa ja teiste
rahvaste helitöid. Koostööd on tehtud Eesti TA Meeskoori,
Inseneride Meeskoori, Revalia Kammermeeskoori, mitmete
orkestrite ja solistidega. Suur hulk muusikat on talletatud raadio ja
televisiooni helisalve ning mitmele heliplaadile.

Kultuurikalender
1.10

Neeme algkool

Õpetajate päeva tähistamine

1.10
kell 18.00

Lagedi keskus

Rahvusvaheline eakate päev.
Ansambli Pihlakobar kontsert

2.10
kell 11.00

Salme kultuurikeskus

Vabariiklik eakate festival. Kell 12.45
esineb ansambel Pihlakobar

3.10
kell 13.00

Jõelähtme rahvamaja

Pärastlõuna kohvilaud. Meenutame
Elsa Rikandit

4.–8. 10

Kostivere
noortekeskus

Leivanädal

7.10
kell 12.00

Loo kultuurikeskuse
B-korpus

Loo seenioride klubi lauata ümarlaud. Vanavaranäituse avamine.
Näitus avatud tööpäeviti LKK-B 1. 10
– 14. november kl 8.00-20.00

8.10
kell 19.00

Maardu mõis

Õpetajate päeva pidulik vastuvõtt

8.–15.10

Neeme rahvamaja

XIII täiskasvanud õppija nädal.
Loeng teemal “Positiivne maailm
– õnne vundament”. Lektor Enno
Selirand. Jälgi reklaami

11.10

Tallinn

Harju maakonna kuu riigikogus.
Lavastus “Harjumaa”. Osaleb
Jõelähtme noorte rahvatantsurühm.
Lavastaja Maie Ramjalg

15.10
kell 14.00

Loo kultuurikeskuse
B-korpus

Loo seenioride klubi Pihlakobar
pidu “Raha paneb rattad käima”.
Viktoriin. Nõustamas on pangaspetsialist Marge Iidel.

15.10

Loo kultuurikeskus

Näiteringi pidu “Kured läinud,
sügispaus”

16.10

Kostivere noortekeskus

Playbackshow

16.10
kell 20.00

Neeme rahvamaja

Klubiõhtu

19.10

Kostivere noortekeskus

Jalgrattamatk

21.10

Loo kultuurikeskus

Näiteringi pidu “Mängime sügise
värviliseks”

22.10

Loo kultuurikeskus

Tantsukas noortele

22.10

Neeme algkool

Neeme algkooli 113. sünnipäev

25.–29.10

Kostivere noortekeskus

Lustakas koolivaheaeg

29.10

Kostivere noortekeskus

Noortepidu

Kultuurikalendrit koostab Elle Himma
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Õnnitleme kõiki septembris sünnipäevalapsi,

TASUB TEADA
Vallavanem
Andrus
Umboja tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Loo aleviku lähiala
looduskaitse alla võtmiseks. Kaitsealal kaevandada ei saa, sest siin kasvavad mitmed kaitsealused
liigid ja väärtuslikud taimekooslused.
Kaitse alla võtmise
ettepanek
Aluseks võttes looduskaitseseaduse (LKS) § 8 lõikeid 1–2 ning tuginedes Tallinna Ülikooli Matemaatika
ja Loodusteaduste Instituudi assistendi Tõnu Ploompuu
eksperdihinnangule (lisa 1) teeme ettepaneku
võtta kaitse alla Jõelähtme
vallas Liivamäe külas ja Loo
alevikus territoorium, kus
paiknevad kaitsealuste taimede elupaigad ja väärtuslike koosluste elupaigatüübid. Kaitse kaitse-eesmärgiks on kaitsta EÜ nõukogu
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpe –
loopealsed (6280), liigirikkad madalsood (7230), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210) ja niiskuslembeline kõrgrohustu (6430) ning
II kategooria liikide – aasnelk (Dianthus superbus) ja
hanepaju (Salix repens), III
kategooria liikide – kuuskjalg (Pedicularis sceptrumcarolinum) ja kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza
incarnata) elupaiku. LKS §
4 lõike 1 punktides 1–5 toodud kaitstava loodusobjekti valiku ja kaitsekorra jätame Keskkonnaministeeriumi otsustada.
Nimetatud ala on vajalik
kaitse alla võtta, kuna sellel kasvab elujõuline (20 000
– 60 000 taimepuhmast) II
kategooria kaitsealune taimeliik aasnelk (Dianthus
superbus). Tegemist on liigi
Põhja-Eesti metapopulatsiooni (rassi) tuumala osaga. Umbes 10 hektaril ala
idaosas on liik arvukas, umbes 7 hektaril lõuna- ja lääneosas keskmise ohtrusega.
Üksikuid taimi esineb hajusalt väiksemates ja vähemsobivates kohtades. Oluline on märkida, et Tallinnast ida pool on liik peaaegu hävinud või esineb väikeste jäänukpopulatsioonidena Lasnamäest Rebalani asunud loopealsetel –
hinnanguliselt 1/3 kunagisest kasvualast. Liigi hävinemine konkreetses kasvukohas tähendaks tugevalt
fragmenteeritud kasvukohtade osatähtsuse suurenemist ligi pooleni Tallinnast
ida pool asuval liigi levialal.
Liik on arvestatava kinnisvaraarendusest
tingitud
surve all ka Tallinnast lääne pool. Lääne-Eesti kasvualad on rassil väiksemad

soovime õnne ja tervist!

ja hajutatumad, ohustatud
eelkõige elupaikade metsastumisest. Samuti kasvab
alal hanepaju ja hundipaju
(Salix rosmarinifolia) segakooslus, domineerib hundipaju, on hübriide, kuid esineb ka puhta liigina II kategooria kaitsealune taimeliik hanepaju (Salix repens).
Hanepaju domineerimisega kooslusi võib leida vaid
saarte läänerannikult vähestest kohtadest, üksikute hanepajudega hundipaju
domineerimisega kooslusi kohtab ka mandri lääneja loodeosas. Tegemist on
ühe idapoolseima üksikute hanepajudega hundipaju
domineerimisega koosluse leiukohaga. Alal kasvab
ka III kategooria kaitsealune taimeliik kuuskjalg ( Pedicularis sceptrum-carolinum), mida Eestis esineb
suhteliselt harva. Seejuures elupaikade ja leiukohtade hulk Eestis on vähenenud. Samuti leidub alal
III kategooria kaitsealune taimeliik kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza
incarnata). Alal paiknevad
ka kaitsmist vajavad Euroopa Liidu loodusdirektiivist tulenevalt kogu Euroopa ulatuses väärtuslikud
elupaigatüübid loopealsed
(6280), liigirikkad madalsood (7230), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (6210) ja
niiskuslembeline kõrgrohustu (6430).
Kaitse alla võetava territooriumi
täpsustamiseks
on vajalik piirkonnas läbi viia täiendavad välitööd,
kuna ülalnimetatud liikide ja elupaigatüüpide levik
on eeldatavalt laiem Tõnu
Ploompuu eksperdihinnangus käsitletud alast.
Kaitse alla võtmisega ja
kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut ei
ole võimalik käesoleval juhul esitada, kuna need sõltuvad täiendavate ekspertiiside hulgast ja mahust,
mida Keskkonnaministeerium peab vajalikuks tellida
ning kaitse korraldamiseks
planeeritavate tööde mahust. Viimane oleneb kaitstava loodusobjekti ja kaitsekorra valikust. Käesoleval
juhul jätame nii kaitstava
loodusobjekti valiku kui ka
kaitsekorra Keskkonnaministeeriumi otsustada.
Ala asub Tallinna–Narva maantee (T-1 Tallinna-Narva / Liivamäe küla – 24504:003:0547), Loo
tee (T-11110 Nehatu-LooLagedi / Nehatu küla –
24504:002:0221), Loo aleviku ja Liivamäe küla hoonestatud alade vahelisel alal.
1

Andrus Umboja,
vallavanem

92

02.09

ELLA OTSTAK

Liivamäe küla

86

15.09

PELAGEJA RÜTTEL

Loo alevik

84

12.09

LEMBIT PÕLDMA

Neeme küla

83

13.09

MARIA MAžAJEVA

Kostivere alevik

82

17.09

NIINA PJANKOVA

Loo alevik

81

04.09

HILDEGARD LEIMANN

Loo alevik

81

07.09

MELAINE TIISKER

Kostivere alevik

75

10.09

AUGUST VIHT

Loo alevik

75

13.09

REIN RÄHN

Parasmäe küla

75

26.09

ELSE SESMIN

Rebala küla

70

11.09

URMAS VISSAK

Ülgase küla

70

13.09

PAAVO HANTSOM

Neeme küla

Jõelähtme valla LASTEVANEMATE KLUBI alustab taas!
Saame kokku kolmapäeval, 13. oktoobril kell 19.00–20.00 Loo kooli õpetajate toas
kohvilauas.
Vestlusringi on oodatud kõik Loo, Kostivere ja Neeme koolis õppivate laste vanemad. Saame tuttavaks, vahetame mõtteid ja arutame, kuidas ja millega saame meie
valla lastega peresid aidata.
Jõelähtme Lastekaitse Selts

VÕLANÕUSTAJA
MTÜ Restart võlanõustaja töögraafiku leiad www.restart.okas.ee
JÕELÄHTME VALLAS LOO NOORTEKESKUSE majas ( Saha tee 13, 2. korrus ) KUU
ESIMESEL JA KOLMANDAL NELJAPÄEVAL. Vastuvõtt 07. ja 21. oktoobril.
Nõustamisele tulekuks on vajalik eelregistreerimine. Küsi infot ja registreeri vastuvõtule võlanõustaja telefonil 56 96 43 96.
VALI VAJADUSEL ENDA JAOKS SOBIVAIM NÕUSTAMISKOHT ( elukoht ei ole
määrav).
VASTUVÕTUAEG KELL 10-17
Esimesele kohtumisele võtke kaasa kõik olemasolevad võlanõuded ja võlgnevusega seotud kirjavahetus
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing viib läbi projekti, mis on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt. Projekti raames
pakutakse tasuta psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist
Jõelähtme valla tööotsijatele.
Nõustamine ei anna tööd, vaid aitab inimesel iseseisvalt leida
väljapääsu ebarahuldavast olukorrast, aitab näha võimalusi ja leida
üles oma varjatud ressursid ning jõud.
Üks inimene saab tasuta nõustamisel käia kuni viis korda, soovi
korral koos pereliikmetega. Nõustamine toimub vallas kohapeal või
Tallinnas Eesti Vaimse Tervise Ühingu ruumides Tallinna kesklinnas
aadressil P. Süda tn 1.
Teavet saab telefonil 646 0770, e-posti aadressil evty@evty.ee, postiaadressil P. Süda tn 1,
Tallinn 10118, või valla sotsiaaltöötaja kaudu.
Projektijuht, psühholoog Svetlana Varjun ja psühhoterapeut Maret Bergström.

Kaevetööd Iru küla ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimiseks jätkuvad
Kaevetöid Iru külas teostab konsortsium Arco Ehitus OÜ / Wesico Project
OÜ. Augustis rajati 400 jm veetorustikku ja 430 jm kanalisatsioonitorustikku Aasa teele ja Ämma teele.
Septembris toimuvad kaevetööd
Ämma teel (Aasa – Aia vahel) ja
Metsa teel (Pihlaka – Tiigi vahel).
Tööde piirkonnas on häiritud ligipääs
elamutele. Palume jälgida ajutist
liikluskorraldust.

Mart Raad
projektijuht

Lahkunud memme hella südant
lapselaps kalliks peab,
meeles hoiab, mida jõudis
vanaema õpetada head.

Tunneme kaasa Karlile
kalli vanaema
surma puhul.
Kosejõe Kooli
6.b klass ja klassijuhataja;
õpilaskodu 1.rühm ja
rühmakasvatajad.

Avaldame südamlikku kaastunnet
Valentina Luik

23.03.1934 – 11.09. 2010

Henno Vaab

18.06.1934 – 04.09.2010

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

www.joelahtme.ee

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

TEATED JA REKLAAM
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Koolikuu toob lapsed tänavatele
Vello Voog
Rae Liikluskool OÜ,
info@rae-autokool.ee.

Kuumad ilmad on läbi,
lapsed maalt linna tulnud,
tavapärasemast elavamad
ning muljetest tulvil.
Paraku toob see kaasa rohkem tähelepanematust ning
ohtlikke olukordi liikluses. Politsei oli küll septembri alguseks hästi valmistunud, kuid
ega nemadki suuda igal pool
õigel ajal kohal olla ning ohud
võivad meie lapsi puhtalt teadmatusest ja ettevaatamatusest
varitseda nii kodutänaval kui
ka kooliteel.
Kogu liiklus on tegelikult
kokkulepitud reeglistik, mis
lastel võib koolivaheajal ol-

KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD,
lammutus- ja laadimistööd,
trasside ehitus,
teede ehitus, haljastus,
talvel lumetõrjetööd.
Volvotrans OÜ, Neeme küla,
infotelefon 5111495.
Volvotrans@hot.ee

la ununenud. Tuletagem neile seda siis meelde! Jalakäijana
liigeldes peame üksteist austama samamoodi nagu igapool mujal elus. See austus algab arusaamast, mida tähendab punane ja roheline tuli. Muidugi on vahel tüütu rohelist tuld minutite kaupa oodata, aga kokkuvõttes on just
valgusfoorid ja ülekäigurajad
meeldivad vahendid teineteisega suhtlemiseks jalakäija ja
liiklusvahendi juhi vahel. Kui
selles suhtlemises on kõik korras, tähendab see terveks jäämist, head tuju ja mõnusat läbisaamist.
Lisaks jalgsikäimisele on
lastel kooliminekuks veel kaks
varianti: ühiskondlik transport või sõit ema-isa-tädi-onu
autoga. Ühistranspordi ja auto

Ostame
aastaringselt
märga lõhutud
kasekaminapuud
pikkusega 30 cm.
Tasumine
koheselt.
OÜ Estfirewood

kasutamisel tuleks laste tähelepanu suunata sellele, et nad
ei tormaks liiklusvahendi peatumise korral selle tagant ega
eest sõiduteele, vaid ületaksid
teed kohtades, kus see on ette nähtud. Kõige parem on olla
kannatlik, kuni buss, troll või
tramm on peatusest lahkunud
ning alles siis oma teekonda
jätkata. Muide, uuest aastast
on liiklusseaduses muudatus,
mis toob nähtavasti iga lapsevanema näole naeratuse: koolibussi juht ja saatja on kohutatud tagama, et lapsed saaksid
ohutult üle sõidutee. Kuigi uus
liiklusseadus hakkab kehtima
alles 1. jaanuarist 2011, oleks
ehk bussijuhtidel ja koolibussi
saatjatel hea uut sätet harjutama hakata juba nüüd.
Lisaks ei tohi liiklusseadu-

se kohaselt alates uuest aastast sõidutada lapsi sõiduautos täiskasvanu süles, vaid
igal lapsel peab olema oma istekoht või turvatool. Halvim,
mida olen kohanud, on ema
sülelapsega, üle mõlema tõmmatud turvavöö. Kas te annate
endale aru, et järsu pidurduse
korral tapate enda külge köidetud lapse oma keharaskusega? Lapsed peavad autos istuma turvatoolis või turvaalusel ning seda niikaua, kuni istmel ulatub turvavöö üle nende õla, mitte aga üle kaela. Sõidu ajal eesistme vahel püstiseisvad lapsed ei suuda samuti
ise oma tervise eest hoolitseda
– selleks on neil läheduses vanemad inimesed, kes keelavad
sellist rumalust teha.
Ääretult oluline on ka jäl-

58 160 000
Pärnu mnt 40, Tallinn

Krool OÜ juhatus

Kostiveres on kaks poodi.
Nurga pood on kohalike elanike seas ülimalt populaarne.
Sellele on oma 18-aastase tööga aluse pannud OÜ ETME juhatus koos oma tublide müüjatega. Kaupluse pikaaegne eestvedaja Toomas Laanejõe on
loobumismõtteid mõelnud juba tükk aega, kuid siiani kohalikke inimesi ikka truult edasi teeninud. Kuid nagu ikka –

Kirstumatused
Tuhastusmatused

55 83 642

www.kesklinnamatusebyroo.eee
www.kesklinnamatusebyroo.e

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Kostivere päevakeskuse juures
peatub pangabuss üks kord kuus
kolmapäeviti kell 12.00–13.30
(III ja IV kvartalis: 13. oktoober,
10. november, 15. detsember)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Teen elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks.
Vajadusel projekti koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 5165035 www.prosystem.ee
FEKAALIVEDU. Tel 5065406, OÜ FekalTrans fekaal.vedu@mail.ee
OSTAN TEIE VANA AUTO, VÕIB VAJADA
KA REMONTI.
TEL 58191310,
E-MAIL: KASUTATUD.AUTO@MAIL.EE

Suurim valik
Husqvarna
muruniidukeid!

www.haaber.ee

Müüa heitveemahutid
ja -septikud 2-25(m3).
Hinnad soodsad, tähtajad
lühikesed. Transpordivõimalus! Klaasfiibrist lipumastid 6-12m. 56207378

AIAD-VÄRAVAD SOODSALT! 5249034
MUST MULD kuni 6 tonni (ca 8 m3)
koos transpordiga. Must kasvumuld
on suure huumusesisaldusega, turba
ja sõnnikuga kompostitud ning ilma
kivideta. Hind 1500 kr. mullavedu@hot.
ee, tel 52 52 632.

Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori
(buldooseriga). Pakkuda
võib ka teisi venepäritolu
masinaid, seadmeid ja haakeriistu. Tel 5078478
e- mail heino@ruumen.ee

üks etapp elus saab mingil ajal
otsa ja Toomas tegi juhatuse
soovi teatavaks: pood suletakse alates 09.08.2010. Kostivere
rahvas reageeris sellisele teatele muidugi nördimuse ja ärevusega – mis siis nüüd saab?
Kuna ka Suur pood sulgeb oktoobrist oma uksed, siis kas
meil kodupoodi enam polegi?
kõlasid elanike õigustatud küsimused. Tavaliselt öeldakse,
et kui üks asi lõpeb, algab tei-

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük

Husqvarna - paljude meelest parim.

PLEKK-KATUS pakub
katuseplekki ja sileplekki,
vajadusel ka paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 65 9; 65 65 782
Kadaka tee 4, Tallinn.
www.plekiladu.ee

Langetame teile ohtlikud puud,
puhastame territooriume võsast
ja puidujäätmetest. Teostame raietöid.
tel: 52 50 893 või 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

tub 50 km/h tunnikiiruse juures järsult pidurdades mitmekordseks raskuseks.
Lugupeetud lapsevanemad!
Lapsed on imehead matkijad
ning kui soovime, et meie laps
ei satuks ohtlikku olukorda,
oleme sunnitud andma neile
head eeskuju, ületama teed ainult rohelise tulega ning võtma
ka muidu aja maha. Järgmises
lehes räägime helkuritest ja seletame lahti helkuri kandmise
vajalikkuse. See on teema, mis
iga päevaga muutub aina tähtsamaks, nii et kõigile kohustuslik helkur võib päästa juba
täna õhtul teie elu.
Toredat ja rõõmsameelset
alanud kooliaastat nii lastele,
lapsevanematele kui ka õpetajatele ning ohutut liiklemist!

Kaubandusest Kostiveres

24h info/transport

toomas@estfirewood.eu

Vajan lapsehoidjat, aeg-ajalt laste
haiguse ajal.
Angelina Abol,
Rebala küla, tel 52 75 615

gida, kas turvavöö on õigesti kinnitatud. Mitte ainult see,
et turvavööd üldse ei kasutata, vaid ka selle vale kasutus võib maksta elu! Alumine rihm ei tohi minna üle lapse kõhu, vaid peab asetsema
puusanukkidel, sest ainult nii
tagame noore inimese tervise.
Kõhus on meil palju kaitsmata organeid, millele võib igasugune löök tekitada ettearvamatu tagajärje. Samuti ei tohi
turvavöö alla jääda rippuvaid
mobiiltelefone ning kortsus jopesid, mis kriisiolukorras võivad kõvasti haiget teha. Ülemine rihm peab olema reguleeritud selliselt, et läheks üle
rindkere ning lapse kael oleks
vaba. Lahtised esemed autos
võivad tekitada suuri ja ootamatuid ohtusid, sest ese muu-

TÄHELEPANU,
KÕIK INGLISE KEELE
HUVILISED!
Peatselt algavad Kostivere
lasteaias ja Lool täiskasvanute
inglise keele kursused.
Pakume keeleõpet nii algajatele
kui ka edasijõudnutele
(koolitusluba 5177HTM).
Kursuse maht 75 akadeemilist
tundi. Tunnid hakkavad
toimuma 17.15–19.30 (korraga
3 tundi).
Hind 3800 krooni, lisandub
käibemaks.
Eraisikutel võimalik saada tagasi
tulumaks.
Kui tunned huvi, siis helista
53419156 või kirjuta liaoispuu@
hot.ee.
Lia Õispuu

Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

ne. Nii ka meil Kostiveres. Nurga pood on taas avatud. Plaanis on hoida ja täiendada sortimenti, mitte tõsta alusetult
hindu, kuigi hindade osas on
raske saavutada suurte ketipoodidega samaväärseid tingimusi. Uued poodnikud tänavad OÜ ETME juhatust, kes
andis meile, Krool OÜ-le, võimaluse ruumid rendile võtta ja
alevirahvast Nurga poes edasi
teenindada.

