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Hea Jõelähtme valla 
elanik, registreeri end ko-
duvalla kodanikuks 

Igal inimesel on kohustus 
30 päeva jooksul pärast elu-
koha vahetust teatada oma 
uued aadressandmed kodu-
koha omavalitsusele (rah-
vastikuregistri seadus). Kui 
inimesel on rahvastikure-
gistris õiged andmed, tekib 
tal kodukohaga vastastiku-
ne kasulik suhe, sest maksu-
maksjana tarbib ta omavalit-
suse poolt pakutavaid teenu-

seid ja soodustusi. Elanikuks 
registreerimine ei ole ees-
märk omaette, vaid ajenda-
tud soovist teada vallas ela-
vate ja siin avalikke teenu-
seid vajavate inimeste tege-
likku arvu. Ülevaade rahvas-
tikust võimaldab valda pare-
mini arendada ja planeeri-
da, muude vajaduste seas ka 
kooli- ja lasteaiakohtade ar-
vu. Kui vormistad elukoha-
teate enne käesoleva aas-
ta lõppu, annad oma panu-
se koduvalla arengusse juba 
järgmisel aastal. 

Iga Jõelähtme valla ela-
nikeregistrisse kantud ela-
niku maksustatavast tulust 
laekub valla eelarvesse 11,4 
protsenti. 

Oleme kohalike omavalit-
suste võimekuse poolest rii-
gi esikümnes. Jõelähtme val-
la elanike arv kasvab jätku-
valt. 2009. aasta 1. jaanua-
ril elas Jõelähtme vallas 5786 
elanikku, 2010. aasta 1. jaa-
nuaril 5993 elanikku ja 2011. 
aasta 1. jaanuaril 6035 ela-
nikku.

Kõige lihtsam on täita elu-

kohateade kirjalikult ja pan-
na see koos isikut tõendava 
dokumendi koopiaga pos-
ti (elukohateate vormi leiad 
valla kodulehelt www.joe-
lahtme.ee). Võid ka tulla val-
la kantseleisse ja täita elu-
kohateate kohapeal. Kolmas 
moodus on esitada see di-
gitaalallkirjaga e-posti teel. 
Selleks peab olemas olema 
ID-kaart ning arvuti vasta-
valt juhistele ette valmista-
tud (www.id.ee). Neljas või-
malus on registreeruda läbi 
portaali www.eesti.ee.

Oktoobrikuu esimesel 
nädalal viibis 22 Põhja-Ees-
ti Koostöökogu inimest Por-
tugalis, kus tutvuti seal juba 
19 aastat väldanud Leader-
meetme rakendamise koge-
musega.

Leader on toetanud arvu-
kaid väikeseid mõne ööbi-
miskohaga majutus- ja toit-
lustuskohti, ökotalusid, toi-
duainete tootmist ja töötle-
mist, väikeseid koduseid et-
tevõtteid.

Suhtumine maaturismi 

peab muutuma, sest seni sip-
leme kinnisvarabuumi taga-
järgede koorma all. MTÜ na-
gu ettevõtjagi peab tegema 
äriplaani, mis kestab ka pä-
rast projektiraha ammendu-
mist. Kaalumisele tuleb hin-
damiskriteeriumide muut-

mine, et töökohtade loojale 
saaks osaks suurem toetus-
raha. 

Portugal avas silmad, hoo-
pis selgemalt joonistusid väl-
ja meie ühised eelised, mis 
on veel kasutamata. Seni ole-
me end seostanud Tallinna-

ga, kuid olgem ausad, Tal-
linn on meie kolme valla kõr-
val hilisema tekkega asustus. 
Rae, Jõelähtme ja Viimsi val-
la ühistele väärtustele saab 
ehitada tugeva, ajaloole tugi-
neva turismilegendi. 

Tiina Rämmeld, Arno Kannike, kohalik mahetootja, Mart Võrklaev, Jaan Urvet ja Ero Sõmer Merike Metstak

Leaderiga Portugalis

01.11.11 algab kampaania

JÄTAME MAKSUD ENDALE
1. novembrist kuni 31. det-

sembrini 2011 end Jõeläht-
me valla elanikuks registree-
rinute vahel loosib Jõelähtme 
Vallavalitsus välja golfikursu-
se kahele inimesele. Loosiau-
hinna võitja kuulutatakse väl-
ja jaanuarikuu vallalehes. 

Iga vallaelanikuks registree-
runu saab valida kolme kingi-
tuse vahel, milleks on valla lo-
goga T-särk või kruus või küm-
ne korra pääse Loo spordihoo-
ne ujulasse. 
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Jõelähtme valla toetused
Toetusi saavad rahvastikuregistri andmeil Jõelähtme vallas elavad inimesed 

Häirenupp annab kindlustunde 
ja päästab elusid

Reklaamtekst

Priit Põldma
abivallavanem 

Jõelähtme vald on üks vä-
heseid, kes majanduslanguse 
tingimustes on suutnud välti-
da olulist toetusemäärade vä-
henemist ja mõnel juhul on 
toetusi võimaluste piires ise-
gi suurendatud.

Toetuste taotlemisel on teile 
nõuga abiks valdkondade spet-
sialistid. Nõustamine on vajalik 
hilisemate ebatäpsuste ja aru-
saamatuste vältimiseks ning 
toetuse abivajajani jõudmise 
kiirendamiseks. Mitmete toe-
tuste eraldamine toimub valla-
valitsuse sotsiaalkomisjoni et-
tepanekute alusel, mistõttu en-
ne taotluse esitamist soovitame 
kindlasti suhelda Jõelähtme val-
lavalitsuse hariduse-, kultuu-
ri- ja sotsiaalosakonna vastava 
ala spetsialistidega. Täpsem in-
fo toetuse eraldamise tingimus-
te kohta: www.joelahtme.ee. 
1. Lapsehoiuteenuse osutamise 
toetus 2011. aastal – 192 €.
2. Koolieelses eralasteasutuses 
viibimise toetus 2011. aastal – 
192 €.
3. Sünnitoetus 2011. aastal – 
320 €.
4. Ranitsatoetus 2011. aastal – 
128 €.
5. Medaliga ning põhi-või huvi-
kooli kiituskirjaga lõpetanu toe-
tus 2011. aastal: kuldmedal 350 €,
hõbemedal 200 €, põhi- või hu-
vikooli kiituskiri 100 €.
6. Matusetoetus 2011. aastal – 
320 €.
7. Toetus õnnetusjuhtumi või 
kriisiolukorra puhul.

8. Eakate, puudega laste perede 
ja paljulapseliste perede jõulu-
toetus.
9. Toimetulekutoetus.
10. Õpilastele sõidusoodustuse 
maksmine.
11. Hooldajatoetus.
12. Toetus puudega täiskasvanu-
le ortopeediliste ja invatehnilis-
te abivahendite ostmisel ja ren-
timisel isiku omaosaluse osali-
seks katmiseks. Toetuse suurus 
on kuni 50% isiku kanda jäävast 
abivahendi maksumusest.
13. Toetus ravimite kompensee-
rimiseks riskirühma eakale ja 
puudega isikule. Ravimitoetust 
makstakse retseptiravimite eest 
nimelise ostutšeki alusel kuni 
63,9 € aastas. Mitme kroonilise 
haiguse samaaegsel esinemisel 
makstakse toetust kuni 127,8 € 
aastas. 
14. Toetus raviprotseduuridel 
osalemiseks riskirühma eakale 
isiku omaosaluse osaliseks kat-
miseks. Raviprotseduuri ees-
märk on tagada tervisliku sei-
sundi stabiilsus või paranemine.
15. Vaktsineerimise kompensat-
sioon riskirühma perede laste-
le, tagamaks perele toimetule-
kupiir.
16. Küttetoetus riskirühma ea-
kale või perele kord aastas. 
17. Toetus mõõteseadmete (vee-,
 gaasi-, elektrimõõturid) paigal-
damiseks, mille eesmärk on isi-
ku igakuuliste eluasemekulude 
vähendamine. 
18. Toetus riskirühma pere las-
tele hädavajalike koolitarvete, 
riiete, jalanõude, toidu jne ost-
miseks. 
19. Toetus dokumentide (pass, 
isikutunnistus, elamisluba) 
taotlemiseks. 

20. Kooli ja lasteaia toiduraha 
ning lasteaia osalustasu kom-
pensatsioon riskirühma pere-
dele.
21. Toetus riskirühma perede 
koolilastele õppeaasta alguses 
ning põhikooli või gümnaasiu-
mi lõpetamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb 
taotlejal esitada Jõelähtme Val-
lavalitsuse kantseleisse kirjalik 
avaldus jooksva kuu 20. kuupäe-
vaks. Avalduses tuleb lahti kir-
jutada toetuse taotlemise põh-
jus ning esitada taotleja kontak-
tandmed, andmed perekonna-
seisu ja pereliikmete arvu koh-
ta, taotleja arveldusarve num-
ber ning sissetuleku suurust või 
töötu staatust tõendavad doku-
mendid. Avaldusele peab lisama 
kulusid tõendavad dokumendid 
– arved, tšekid jm. Kooli ja laste-
aia toiduraha ning lasteaia osa-
lustasu kompensatsiooni taotle-
miseks peab lapsevanem esita-
ma avalduse koos palgatõendi-
ga kooli direktorile või lasteaia 
juhatajale. Avaldus vaadatakse 
läbi vastava õppeasutuse hoo-
lekogus ning vallavalitsuse sot-
siaalkomisjonis.
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„Taevale tänu, et mul 
see häirenupp ikka käe 
peal oli. Ilma selleta 
mind täna siin poleks,“ 
on Harjumaal talus ük-
sinda elav 77-aastane 
Kalju tänaseni õnnelik. 

. Tema ja mitme teise ea-
ka elu on päästnud Medi 
häirenuputeenus. 

Häirenuputeenus või-
maldab eakal või liiku-
misraskustega inimesel 
kauem ja turvalisemalt 
oma kodus elada, selle ase-
mel et kümneid kordi kal-
limasse hooldekodusse ko-
lida. Häirenupu kasutajad 
on üldjuhul eakad inime-
sed, kellel tervis vahel alt 
võib vedada. Paljud eakad 
kuuluvad riskirühma, kel-
lel on sellised tervisehäi-
red nagu näiteks tasakaa-
luhäired, kõrgvererõhutõ-
bi, südameveresoonkonna 
haigused, suhkruhaigus, 
astmahood, insuldi- ja in-
farktioht.

„Eriti liikumispuude-
ga inimesele on häire-
nupp asendamatu abiva-
hend. Tean ka noori ratas-
toolis inimesi, kes on vaja-
nud kodus päise päeva ajal 
tualetis käies kõrvalist abi, 
sest ei saa lihtsalt ratas-
tooli tagasi. Mobiil on küll 
mõne meetri kaugusel, aga 
nuta või naera, selleni ju ei 
liigu. Igal juhul on häire-
nupp kindlam ja meeldi-
vam lahendus kui tundide 
viisi abi oodata. Kui keegi 
üldse on niipea tulemas,“ 
toob häirenupu olulisuse 
ka puuetega inimeste jaoks 
välja Eesti Liiku-
mispuudega Ini-
meste Liidu tegev-
juht Auli Lõoke.

Häirenupu töö-
põhimõte on väga 
lihtne, inimesel 
endal ei pea sel-
leks ühtegi side-
vahendit olemagi. 
Koju paigaldatak-
se spetsiaalne te-
lefoniseade ja käel 
või kaelas kan-
nab inimene vee-
kindlat ning mu-
gavat häirenuppu. 
Kui nupuomani-
kul juhtub kodus 
või selle lähiümb-
ruses mõni õnne-
tus (enim levinud 
on kukkumised), 
mille tagajärjel va-
jatakse kõrvalist 
abi kas või uuesti 
püsti saamiseks, 
piisab enda küljes 
kantava nupu va-
jutamisest. See-

järel saab rääkida hoole-
kandetelefoni käed-vabad-
süsteemi vahendusel ope-
raatoriga. Ööpäevaringne 
operaatorikeskus reagee-
rib vastavalt tekkinud olu-
korrale ja helistab vajadu-
sel hättasattunu usaldus-
isikutele. Appi saadetakse 
nupuomaniku sugulane, 
naaber, sõber või hoolda-
ja – lähedane, keda ta tun-
neb ja usaldab ning kellel 
on tavaliselt ka hoolealuse 
koduukse varuvõti, et igal 
juhul abi anda saaks.

Vajadusel kutsutakse ko-
he välja ka kiirabi, pääs-
teamet või politsei. Kiir-
abi operatiivne väljakut-
se on päästnud kahel kor-
ral Hiiumaa 86-aastase va-
naproua elu, kel ilmnesid 
operatsioonijärgselt kodus 
taastudes tüsistused. Tele-
fonini küünitamine oleks 
võinud üsna kurvalt lõppe-
da. Häirenupu abil sai nai-
ne aga oma olukorrast voo-
dist lahkumata teada anda 
ning abi kohale paluda.

Politsei on Medi häire-
nuputeenuse hoolealu-
seid külastanud õnneks 
vaid ühel korral. Türil ela-
val proual tekkis soovima-
tu külalisega tüli raha pä-
rast, mille käigus toimus 
rüselus. Telefoni kasuta-
mine oli välistatud, ent 
häirenuppu suutis südikas 
proua ikka vajutada. Ope-
ratiivselt kohale saabunud 
politseinikud lahendasid 
olukorra ning edasine oht 
ja tõsisem kahju hoiti ära.

„Arusaadavalt on küsi-
mus enamasti just rahalis-
tes valikutes – missugust 
teenust mis mahus ja kel-

lele kohalik omavalitsus 
võimaldada otsustab,“ tõ-
devad ka Medi häirenupu-
teenuse asjus omavalitsus-
tega suhtlevad haldurid. 
Nende sõnul on aga vägagi 
kiiduväärt Hasartmängu-
maksu Nõukogu tegevus, 
kellelt kõik toetust taotle-
nud Eesti omavalitsused 
on seda ka saanud. Toetus 
on aidanud teenust käi-
vitada Türi, Anija, Vänd-
ra, Laeva, Lihula ja teistes-
ki valdades. Põlva Maava-
litsus teeb aga sellelgi aas-
tal koostööd Eesti Haige-
kassa traumade enneta-
mise projektiga. „Kes oma-
kandi abivajajatest hoolib 
ja maailmas ammuilma 
tõestanud hoolekandetee-
nuseid ka oma inimeste-
le osutada soovib, leiab ka 
vajalikeks sotsiaalteenus-
teks vahendeid ja toetu-
si,“ teatakse Medis poole-
teiseaastasest kogemusest 
omavalitsustega.

Sarnaselt muu maailma-
ga on aga Eestiski üha roh-
kem hoolivaid eraisikuid, 
kes oma vanematele või 
vanavanematele häirenu-
puseadme soetanud. Sel-
lega tagavad nad vanema-
le vajaliku kindlustunde ja 
kõigile lähedastele meele-
rahu.

Lisainfo: 
Marko Välb
Kliendihaldur
Meditech Estonia
+372 50 22 007
marko.valb@medi.ee 
Tuki 6, 13516 Tallinn
http://www.medi.ee 
või Jõelähtme vallava-
litsuse sotsiaalosakond.d.

Elle Himma
Kultuuri- ja spordi vanemspetsialist
605 4881; elle.himma@joelahtme.ee

15. novembriks ootame 
avaldusi 2012. aasta spordite-
gevuse toetuse saamiseks.

Kuna käes on 2012. aasta eel-
arve koostamine, siis on asja-
kohane meelde tuletada mõned 
olulised nüansid sporditegevu-
se toetuse taotlemisel. 

1. Toetatakse kuni 19-aastaste 
noorte sporditegevust. 

2. Lapse ja vähemalt ühe lap-
sevanema elukohaks on rahvas-
tikuregistri andmetel Jõelähtme 
vald. 

3. Et laps oleks 2012. aasta 
sporditegevuse toetuste saajate 
nimekirjas, on vajalik lapseva-
nema avaldus. Avalduse laeku-
mise viimane tähtaeg on 15. no-
vember. Toetusi saavad taotleda 
ainult need, kes on õigeaegselt 
esitanud avaldused, sest 2012. a 
eelarvet koostades võetakse ar-
vesse vaid tähtaegselt laekunud 
avaldused.

4. Toetusi makstakse taotlu-
se alusel kaks korda aastas. Esi-

mese poolaasta (jaanuar–juu-
ni) taotlusi võtame vastu kuni 
15. juunini. Taotlusi teise pool-
aasta treeningute eest võib esi-
tada kuni 20. detsembrini. Taot-
luse juurde tuleb lisada kulu-
dokumendid. Seega makstakse 
toetust tehtud kulutuste põhjal. 
Täpsem info Jõelähtme valla ko-
duleheküljel.

Mittetulundusühingutele ja 
sihtasutustele

2012. aasta taotluste laekumi-
se tähtaeg on 1. november 2011. 

1. Tegevustoetust võivad taot-
leda Jõelähtme valla halduster-
ritooriumil või Jõelähtme elani-
kele suunatud tegevuse huvides 
tegutsevad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused.

2. Toetuse taotlemise aluseks 
on vormikohane taotlus, mille 
leiate koduleheküljelt. 

3. Taotluse esitamise tähtaeg 
on 1. november. Toetust antak-
se kalendriaasta tegevuste kat-
miseks. Jooksva aasta keskel 
võetakse vastu ainult projekti-
de kaasfinantseerimiseks esita-
tud taotlusi. 

4. Eraldatava toetuse konk-

reetne suurus oleneb eelarve ra-
haliste vahendite olemasolust 
vastavas valdkonnas ja taotluse 
finantseerimise vajaduse põh-
jendatusest.

5. Toetuse määramisel lähtub 
vallavalitsus järgmistest kritee-
riumidest:

1) tegevus, millele toetust 
taotletakse, toimub üldreeglina 
Jõelähtme valla haldusterritoo-
riumil või esindab valda väljas-
pool;

2) tegevus on suunatud Jõe-
lähtme valla elanikele või on 
nende huvides ega ole ajenda-
tud üksikhuvidest;

3) projekt on selgete eesmär-
kidega, projektis ettenähtud te-
gevused on jätkusuutlikud ning 
projekti vajalikkus laiemale 
sihtgrupile on põhjendatud;

4) omaosaluse olemasolust ja 
suurusest;

5) varem saadud toetuse lõpp-
aruanded on vallavalitsuse 
poolt heaks kiidetud, toetuse 
saajal ei ole võlgnevusi vallava-
litsuse ees;

6) tehtavate tööde ja eelarve 
realistlikkus.

- Liivi Vain, e-post: 
liivi.vain@joelahtme.ee, 
tel 605 4880,

- Katre Reilent, e-post: 
katre.reilent@joelahtme.ee, 
tel 605 4859,

- Carmen Viherpuu, 
e-post: carmen.viherpuu@
joelahtme.ee, 
tel 605 4860.

Enne toetuse taotlemist 
palume ühendust võtta:
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Õpetajate tunnustamine õpetajate päeval

Elsa Rikandi nimelise kultuu-
ripreemia komisjoni esimees Jüri 
Paavel:  

Oktoobri esimene nädal tõi täien-
dust Elsa Rikandi nimelise kultuuri-
preemia laureaatide pikka nimistusse. 
Uueks laureaadiks on toimekas ja elu-
rõõmus, nakatava naeru ja raugematu 
energiaga Merike Kahu. 

Merike on haardega tegija, keda jät-
kub igale poole. Ta juhendab Nee-
me rahvamaja näiteringi ja korraldab 
lastelaagreid. Laulab ja mängib pilli. 
Tantsib, lustib ja särab meie ainulaad-
ses show-trupis Neeme Nogia ning 
mängib veenvalt oma rolle Jõelähtme 
Lavagrupis. Sel suvel toimunud kü-
lateatrite festivalil pärjati Merike eri-
preemiaga suurepärase rolli eest näi-
dendis „Miks ma ei tahtnud ajakirja-
nikuks hakata“.

Pisikestest tegudest saavad suure-
mad tegemised ja rõõmud. Aitäh Sul-
le, Merike, rõõmu ja päikese eest, mi-
da kõigiga jagad! Sära, jaksu ja tegut-
semislusti ka edaspidiseks!

Karin Harju
Kolleeg 

Mäletan 1. septembrit 
1976, mil Jõelähtme vana 
koolimaja alumise korruse 
värskelt remonditud I klassi 
ukse taga seisis väike armas 
kikilipsu ja suure lillekimbu-
ga poiss.

Sellest ajast on möödas ju-
ba 35 aastat ja Toomas Kän-
nust on saanud oma kodukoo-
li hinnatud õpetaja. 

Pärast põhikooli lõpetamist 
jätkusid Toomase õpingud 
sporditraditsioonidega Kuu-
salu keskkoolis. Küllap mää-
raski Kuusalust saadud spor-
dipisik tulevase elukutse va-
liku, sest 1988. aastal sai te-
mast Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi kehakultuuritea-
duskonna üliõpilane. Ülikoo-
liõpingute vahele jäi sõjaväe-
teenistus Nõukogude armees. 
Äreva Armeenia ja Aserbaid-
žaani konflikti ajal patrullis 

Toomas, kiiver peas, kuulivest 
seljas ja automaat käes, Bakuu 
tänavatel.

Eesti taasiseseisvumisaas-
ta sügisel sai Toomasest Kos-
tivere kooli kehalise kasvatu-
se õpetaja. Sel aastal tähistab 
ta juba oma kahekümnendat 
tööjuubelit. 

Päevased tunnid antud, jät-
kub kehalise kasvatuse õpeta-
ja töö veel õhtupoolikuti spor-
disaalis või staadionil, näda-
lavahetustel aga võistlustel. 
Kooli tütarlaste jalgpallivõist-
konnast on tänaseks võrsu-
nud vabariigi tasemel mängi-
jad. Aastate jooksul on nime-
tamisväärseid sportlikke tule-
musi saavutatud paljudel ala-
del. Toomase sõnul meeldib 
õpilastele peale jalgpalli män-
gida veel lauatennist ja saali-
hokit. Toomas on eestvedaja 
ka kohalike spordiürituste or-
ganiseerimisel ja läbiviimisel 
ning kuna meie kooli uksed 
on avatud kõigile spordihuvi-
listele, siis on ta võimla pere-
mehena alati kohal. Ise män-

gib ta võrkpalli ja lauatennist 
ning sõidab jalgrattaga. Ka te-
ma ootab pikisilmi kooli reno-
veerimist ja nüüdisaegse staa-
dioni väljaehitamist.

Toomas on saanud end 
proovile panna ka klassijuha-
tajana. Käesolevast õppeaas-
tast on tema hoole all seitse 
hakkajat noormeest. Eraelus 
on ta aga toreda 4-aastase po-
ja isa. 

Kallis kolleeg! Sul on elus 
veel palju teha, nii et „Citius, 
altius, fortius!“ ehk „Kiiremi-
ni, kõrgemale, kaugemale!“

TERE TULEMAST 
JÕELÄHTME VALLA 
ÕPETAJATE PERRE!
Loo Lasteaed Pääsupesa

1. Karin Maalder – õpetaja abi
2. Katrin Vadi – õpetaja
3. Signe Pugal – õpetaja
4. Anneli Puusaag – muusika-
õpetaja
Loo Keskkool
1. Maria Kurisoo – õppealaju-
hataja
2. Evelin Vaksman – eesti kee-
le õpetaja
3. Ingrid Aamisepp – keemia-
õpetaja
4. Laura Salu – geograafiaõpe-
taja
5. Olga Baimussinova – vene 
keele õpetaja
6. Piret Pintman-Hellaste – 
pikapäeva- ja parandusõppe 
õpetaja
7. Viktoria Alekseeva – soome 
keele õpetaja
8. Anu Võlli – 1. klassi klassi-
õpetaja 
Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikool
1. Mailis Kamarik – klaveri-
õpetaja
2. Laura Vaikma – klaveriõpe-
taja
3. Tiiu Lell – klaveriõpetaja
4. Martin Matt – kitarriõpetaja
5. Arne Rütter – kitarriõpetaja
6. Peeter Siitan – kitarriõpeta-
ja
7. Heldin Raidmaa – solfedžo- 
ja plokkflöödiõpetaja
8. Anneli Puusaag – solfedžo- 
ja eelkooliõpetaja
Kostivere Lasteaed
1. Katre Hall – õpetaja
2. Piret Vainomäe – õpetaja 
3. Heli Kahu – õpetaja
Kostivere Kool
1. Dmitri Djuženkov – vene 
keele õpetaja

2. Sirje Hollo – algkassiõpeta-
ja ja kunstiõpetuse ning tütar-
laste tööõpetuse õpetaja
3. Marjaana Loide – inglise 
keele õpetaja
4. Annika Pau – loodusainete 
õpetaja
5. Heldin Raidmaa – muusika-
õpetaja
Lasteaed Neeme Mudila
1. Tiina Linkvist
2. Anna-Liis Lindeberg
Neeme Kool
1. Pille Plakk
2. Kadri Metstak

TERE TULEMAST 
JÕELÄHTME VALLA 
KULTUURITÖÖTAJATE 
PERRE!
1. Marilyn Uleksin – Loo Noor-
tekeskuse noorsootöötaja
2. Kadri Lepik – Loo Kultuuri-
keskuse kunstiline juht
3. João Paulo de Almeida 
Mendonça – Kostivere Noorte-
keskuse noorsootöötaja

TÖÖJUUBELID
Loo Lasteaed
KÜLLI KALJUMAA
Loo Lasteaed Pääsupesa tun-
nustab pühendunud ja ala-
ti rõõmsameelset õpetaja abi 
ning õnnitleb 10. tööjuubeli 
puhul
AET OTSTAK
Loo Lasteaed Pääsupesa tä-
nab vastutulelikku ja kohuse-
tundlikku õpetaja abi ning õn-
nitleb 10. tööjuubeli puhul.
ANNA MAGUS
Loo Lasteaed Pääsupesa tä-
nab omanäolist ja kunstilem-
belist õpetajat ning õnnitleb 
10. tööjuubeli puhul
RIINA TEINMANN
Loo Lasteaed Pääsupesa tun-
nustab südamega tööle pü-

hendunud edasipüüdlikku 
õpetajat ning õnnitleb 10. töö-
juubeli puhul
Loo Keskkool
TÕNU MÄNDVEER – Loo Kool 
tunnustab 50-aastase eduka 
pedagoogilise töö eest   
ROZETA MEOS – Loo Kool 
tunnustab 40-aastase eduka 
pedagoogilise töö eest    
AARE VÄRTE – Loo Kool tun-
nustab 35-aastase eduka pe-
dagoogilise töö eest ning lau-
lupeoliste ettevalmistuse ja 
peo korraldamise eest 

LEILI VÄRTE – Loo Keskkool 
tunnustab 35-aastase eduka 
pedagoogilise töö eest, laulu-
peoliste ettevalmistuse ja peo 
korraldamise eest ning ETV 
laululapse juhendamise eest 
RITA JÕEMETS – Loo Keskkool 
tunnustab 10. aasta tööjuube-
li puhul 
PIRET KALMUS – Loo Kesk-
kool tunnustab 10 aasta töö-
juubeli puhul ja maakondliku 
Püha Patricku päeva korralda-
mise eest 

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikool
SVETLANA SILTŠENKO – töö-
tanud Jõelähtme vallas klave-

riõpetajana 20 aastat ja rahva-
tantsuõpetajana 15 aastat
Kostivere Kool
TOOMAS KÄND – 20 aastat 
Kostivere Koolis
TIINA KAASIK – 25 aastat Kos-
tivere Koolis
Lasteaed Neeme Mudila
ELVI HANTSOM – 30 aastat 
Jõelähtme vallas (Neeme las-
teaias)
PILLE TRUMM – 15 a Jõeläht-
me vallas ja sellest 5 a Neemes

ERITÄNUD
Loo Lasteaed

ŽINAIDA VADI
Suurepärase ja pühendunud 
töö eest lasteaia kaunistami-
sel
MAIKI POKS
Tunnustame pühendunud 
ja uuendusliku mõttelaadiga 
õpetajat
KAIRE PAAVEL
Entusiastliku spordi- ja liiku-
misürituste korraldamise ning 
valla teiste lasteaedade vaheli-
se sideme tugevdamise eest
KADRI KIVIPÕLD
Täname põhjaliku ja sihikind-

la töösse suhtumise ning abi-
valmiduse eest
ELEN ORAV
Loo Lasteaed Pääsupesa tänab 
tubli meeskonnatöö eest
ÜLLE MERIMAA
Loo Lasteaed Pääsupesa tun-
nustab optimistliku hoiakuga 
ja silmapaistva esinemisosku-
sega õpetajat
ANNELI KÜNGAS
Asendamatu kaaslane asutuse 
juhtimisel
Loo Keskkool
MAIGE OJAVEE (noorsoopo-
litseinik) – suurepärase pe-
dagoogilise toetuse eest Loo 
Keskkoolile 
VELLO VARIK – Loo Keskkool 
tunnustab tugiõppe õpetajat 
väga hea töö eest  
URMAS POHLAK – Loo Kesk-
kool tunnustab vabariikliku 
konkursi „Eesti ehe“ laureaadi 
juhendamise eest   
INGE PULLAT – Loo Kesk-
kool tunnustab õpilaste edu-
ka juhendamise eest konkur-
sil „Eesti ehe“ 
TIIU KIVIRÄHK – Loo Kesk-
kool tunnustab õpilase edu-
ka juhendamise eest konkur-
sil „Eesti ehe“  
RAIN PEERANDI – Loo Kesk-
kool tunnustab jalgpallurite 
juhendamise eest maakonna 
meistriks tulekul  
HELGI ORG – Loo Keskkool 
tunnustab õpilaste eduka ju-
hendamise eest saksa keele 
ainekonkurssidel ning Saksa 
õpilastega sõprussuhete kor-
raldamise eest   
SIRJE AAVA – Loo Keskkool 
tunnustab hea töö eest oma 
aasta õpetajat 2011 
PIRET PARVE – Loo Keskkool 
tunnustab õpilaste eduka ju-
hendamise eest Rahvusarhiivi 

ja Memento ühingu konkurs-
sidel 
ALLAR VEELMAA – Loo Kesk-
kool tunnustab õpilaste välja-
paistvate tulemuste saavuta-
mise eest vabariigis matemaa-
tika konkurssidel
Kostivere Lasteaed
KAIRE KÄÄRIK – heade peda-
googiliste oskuste ja positiiv-
suse eest 
HELEN PENIÄINEN – mees-
konnatunde parandamise ja 
hoidmise eest
Kostivere Kool
KERSTI SIBOLD – Kostivere 
Kool tunnustab asjatundliku 
ja õpilase arengut toetava te-
gevuse eest koolitöös
Lasteaed Neeme Mudila
SIRJE PÕLLU – oma vanuse-
grupi võitjate juhendamise 
eest konkursil „Harjumaa lau-
lulaps 2011“
Neeme Kool
KÄRT TOOMPUU
Harjumaa väikekoolide sügis-
päeva, Jõelähtme valla ema-
keelepäeva, Harjumaa väike-
koolide teatrifestivali „Miim 
2010“ korraldamise eest Nee-
me Koolis
KATRIN METSOJA
Harjumaa väikekoolide sügis-
päeva korraldamise eest Nee-
me Koolis
MERIKE KAHU
Harjumaa väikekoolide teat-
rifestivali „Miim 2010“ korral-
damise eest Neeme Koolis
INGA KORTS-LAUR
Comeniuse programmi Eu-
roopa koolide koostööprojekti 
Webecam 2009–2011 ellukut-
sumise, juhtimise ja eduka lõ-
petamise eest.

Tšehhovi "Abieluettepanek" Merike Metstak

Kultuuripreemia 2011 
laureaat on Merike Kahu

Kodukoolile truu

Toomas Känd
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Mittetulundusühing Põh-
ja-Harju Koostöökogu on Jõe-
lähtme, Viimsi ja Rae oma-
valitsusi, 27 kodanikuühen-
dust ja 14 ettevõtet koondav 
omaalgatuslik ühendus, 

mis avab ligipääsu Leader-
programmi toetustele, ees-
märgiga arendada piirkon-
na turismi, väikeettevõtlust, 
väärtustada kohalikku kul-
tuuripärandit ja miljööväär-
tuslikku elukeskkonda. 

Tegevusgrupp toimib piir-
konnas arendusorganisatsioo-
nina ja projektitoetuste admi-
nistreerijana, kes võtab vas-
tu projektitoetuste taotlused, 
hindab neid vastavalt stratee-
gias toodud kriteeriumidele, 
koostab toetust saavate pro-
jektide nimekirja ning määrab 
toetuste suuruse.

Koostöökogu juhatusse kuu-
luvad Viimsi vallast Ene Lill ja 
Enno Selirand, Jõelähtme val-
last Arno Kannike ja Janek 
Safranovski, Rae vallast Mart 
Võrklaev ja Reet Rehtsalu. 

Võõra maa esmamulje on 
seotud toiduga, sest söömata 
ei saa keegi kusagil olla. Kõi-
ge läänepoolsemas EL-i liik-
mesriigis, kus pärast 4000-ki-
lomeetrist lennureisi maan-
dume, üllatab õhtusöögi eel-
roana serveeritud maitsev ko-
dumaine verivorst. Seda pa-
kutakse liha ja oliivide kõrval 
eelroana sageli, kruubi ase-
mel küll riis, sest ilmselt kulub 
oder õlle tegemiseks. Aga alati 
on laual oliivid ja salatite juur-
de mitut sorti oliiviõli. Kui en-
ne masut käis portugallane sa-
geli väljas söömas, siis nüüd on 
see komme paratamatult har-
vemaks jäänud. Seda, et söögi-
kohad tühjaks jäävad, siiski ei 
peljata. Portugallane armas-
tab teiste inimeste seltsi. Ja 
iseseisvust, sest riik on sama-
des piirides eksisteerinud 800 
aastat. 10 miljonit inimest rää-
gib oma keelt, hoiab kultuuri-
traditsioone, kuhu on aasta-
sadu kuulunud hobusekasva-
tus, ja on uhke sõltumatuse 
üle Hispaaniast. Ajast aega on 
pressitud oliiviõli ja viinamar-
ju, au sees peetakse vanu ko-
duseid vabrikuid, isegi restau-

reeritult või kon-
serveeritult. Lea-
der-meetme va-
hendid on maa-
elu toetanud 19 
aastat. Väga palju 
on investeeritud 
toiduainete toot-
misesse, sealhul-
gas just väike-
tootmisesse ning 
toitlustuskohta-
desse. 

70 protsendil 
Portugali terri-

tooriumil kasvab mets, met-
sandus ja põllumajandus on 
tähtsaimad majandusharud. 
Mitmekesine loodus on vahel-
dusrikas – põllud, viinamar-
jaistandikud ja karjamaad va-
helduvad mäestikega, mäe-
külgedel korrapärased oliivi- 
ja eukalüptisalud, kus kasvab 
rohkelt ka olulist eksportkau-
pa – korgipuud. Korgipuuis-
tandus saab küpseks kümne 
aastaga. Seedermändi kasva-
tatakse seemnetest pressitava 
õli pärast. Maastikku ilmesta-
vad koduloomade karjad, ilu-
sad hobused, mustad härjad, 
kitsed, lambad ja veised. Elu 
maal käib, palju panustatak-
se siseturismi. Leader on toe-
tanud arvu-
kaid väike-
seid mõne 
ööbimisko-
haga maju-
tus- ja toit-
lustuskohti, 
ökotalusid, 
toidua i ne-
te tootmist 
ja töötlemist, väikeseid kodu-
seid ettevõtteid. Ja väikelinna 
korralik pere peab õuenurgas 
kindlasti väikest kanakarja. 

Austades vana ja luues uut
„Kohalikud ettevõtjad on 

küll tublid, kuid sellise reisi 
puhul tõstan esile hoopis meie 
endi seltskonda, kellega tut-
vumine varjutab pikas pers-
pektiivis ka päikeselise Por-
tugali. Tekkisid mitmed koos-
tööplaanid, rääkimata nen-
dest plaanidest, mis veel tule-
vad tänu uutele kontaktidele. 
Kui ka kõik plaanid ei realisee-
ru, siis ainuüksi protsessist on 

kasu. Eri valdkondade inimes-
te koostöös on sünergia,“ pa-
neb õppereisikaaslane Janek 
Leader-grupi toimimise põhi-
mõtte kenasti sõnadesse. 

Portugal liitus Euroopa Lii-
duga 25 aastat tagasi, 1986. 
aastal, seega oleme Leader-
meetme toetuste kasutamisel 
nendega võrreldes alles lau-
sa beebid. Ühe elaniku koh-
ta arvestatuna on toetused 
kümneid kordi suuremad. Vä-
ga palju rahalisi vahendeid 
on investeeritud maaelusse 
ning turismimajandusse, mi-
da võõrustajad uhkusega esit-
levad. Eriliselt soe ja südamlik 
vastuvõtt saab meile osaks ko-
halikus omavalitsuses. Siinne 

päe v a k e s k u s 
toob kokku eri-
nevad generat-
sioonid, prog-
rammid, kus 
vanu ja noo-
ri inimesi pan-
nakse koos mi-
dagi tegema, 
on populaar-

sed. Muidu oli päevakeskuses, 
mille tegevuse sisu on vana-
de ja noorte inimeste kokku-
viimine, õdus ja kodune, aga 
kui seenioride ansambel lau-
lu üles võttis, läks lausa hin-
geliseks, portugallastele oma-
ne südamlikkus ja külalislah-
kus oli kõikehõlmav. Hea, et 
suutsime kiiresti üles võtta ka 
eestlasliku tervituslaulu, mis 
sai võõrustajatelt heakskiidu 
üksmeelse aplausiga. Vaimus-
tusime omavalitsuse projek-
tist ,,Vanadelt noortele”, mida 
võiks vabalt ka meil rakenda-
da. Praeguse aja emad ei pruu-
gi enam osata (või ei ole aega 

õpetada) kõiki neid toredaid 
asju, mida oskavad vanemad 
inimesed (kudumine, tikki-
mine jpm). Miks siis mitte te-
ha koostööd päevakeskuste 
ja noortekeskuste vahel ning 
pakkuda inimestele sellist to-
redat suhtlusviisi.

KAKS NÄIDET ÕPIKUST
Väikelinn Alcanena, kus 

peatusime, ei olnud Lissabo-
nist kuigi kaugel. Keskeltläbi 
tunnise bussisõidu raadiuses 
külastasime pea kõiki Leaderi 
tegevusgruppe. Õppereisi päe-
vad olid 12 tundi täis tutvumi-
si Leader-projektidega ja kah-
juks need seitse päeva rannas-
käimist ette ei näinud. „Koju 
jõudes pidin lennukipiletitega 
tõestama, et Portugalis käisin, 
kuna polnud päikest saanud,“ 
kurdab üks reisikaaslane. 

Esimene näide: sümpaatne 
noormees mõne töölise abi-
ga mõisa pidamas. Mõisa oli ta 
saanud päranduseks oma isalt 
ja pidas nüüd seal 140-pealist 
hobusekarja ning tegeles ho-
busekasvatuse (kohaliku lusi-
taania tõu aretamise) ning ho-
bumatkade korraldamisega. 
Leader-meetme abil oli tehtud 
õige väikesed täiendused ja 
parandused hobuste jalutus-
platsi ja sadulahoidla näol. 

Teine näide: kuu aega käigus 
olnud hotell, mille juurde kuu-
lub ka mõni hobune. 200 000 
eurot maksvat projekti toetati 
Leader-meetmest 60% ulatu-
ses. Renoveeriti 500 aasta va-
nune elumaja, ehitati tallid, 
maneež, hotell koos sisustu-
sega, loodi kaks uut töökohta. 
Toa ööpäevaks koos söögiga 
saab üürida 70 euro eest. Võib 

ratsutamist õppida ja puha-
ta, soovi korral kultuuriprog-
rammi nautida, kel vaja, võib 
oma hobuse siia hotelli hoiule 
tuua. Hoonetekompleksi kuu-
lub oma kabel, millest üks uks 
avanes ka inimestele tänavalt. 
Portugallane on usklik; see 
rahvas, kes usub, jääb püsi-
ma, ütleb rahvatarkus. Noor 
daam ostis hoonetekomplek-
si kaks aastat tagasi ühe mil-
joni euro eest ning nüüd käivi-
tas Leader-meetme toel maju-
tusasutuse ja lõi töökohad. An-
tud näide on kui õpikust: Lea-
der- meede tõukab ettevõtlu-
se käima, on täienduseks põ-
hikapitalile. 

Mis meid, kolme valda seob?
Koostöökogu juhatuse 
liige Arno Kannike 

„Kohtusin meie võõrustaja 
ja teejuhi  Joao Maria Tomazi-
ga jaanuarikuus Brüsselis, uu-
tele Leader-programmi lülitu-
nud maadele korraldatud se-
minaril. Ka vanad tegijad olid 
kutsutud ja meil tekkis portu-
gallase Joaoga väga hea kon-
takt. Võtsin küllakutse vastu 
ja olen rõõmus, et Jõelähtme, 
Rae ja Viimsi valla inimesed 
on saanud õppereisilt täiesti 
uue kogemuse. 

Kui Portugali ettevõtja uut 
töökohta ei loo, saab ta pro-
jekti kogumaksumusest vaid 
40% toetust, ühe töökoha loo-
misel 50%, aga mitme töökoha 
loomise puhul juba 60%. MTÜ 
nagu ettevõtjagi peab tegema 
äriplaani, mis ka ellu jääb, jät-
kusuutlikkuse alge peab sisal-
duma igas ettevõtmises. Meie 
inimesed võiksid osata roh-
kem ette näha. Edasi plaani-

Kolme valla ühiste-
le väärtustele saab 
ehitada tugeva, 
ajaloole tugineva 
turismilegendi. 

Konservide valmistamine 
ökotalu köögis.

Leader programmi toel 
renoveeritud 500 aastane 
elumaja koos kabeliga.

Kauplust uudistavad Reet Rehtsalu, 
Arno Kannike, Mart Võrklaev ja 
Madis Kaasik.
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me muuta hindamiskriteeriu-
me selliselt, et uute töökoh-
tade looja saaks ka suuremat 
toetusraha.   

Samas tõdesime, et mit-
te ühelgi juhul ei saanud Por-
tugali projektitoetuse taotle-
ja toetust 90% ulatuses nagu 
meie mittetulundusühendu-
sed on harjunud. Samuti on 
meil ülemäära palju summa-
sid läinud projekteerimistele, 
mis paraku mitmete projekti-
de puhul kuhugi edasi ei jõua. 
Peame hakkama mõistma, et 
Euroopa raha on lisaboonus, 
mitte algka-
pital.

Aga Leader-
meede on 
maaelu aren-
damisel Jõe-
lähtme valla 
m it tet u lu n-
dusü hendu-
sed lühike-
se program-
miperioodi jooksul küll hoog-
salt liikuma lükanud. Leader 
on parim piirkondlik koostöö-
vorm kolme valla inimestele.  

Eestis peab eramaal olev 
toetusest rajatud ehitis olema 
viis aastat avalikus (MTÜ) ka-
sutuses. Kui äriplaan pole jät-
kusuutlik, läheb raha tühja. 
Ollakse harjutud lootma Eu-
roopa rahaga kogu projekti el-
luviimise peale. Reeglistik ja 
kriteeriumid on meie endi ot-
sustada, meie oma stratee-
giast algab ju kõik. Toon näi-
te Iru külamaja ideeprojek-
tist, kus meil on seljataga suu-
rinvestor, kes tagab jätkusuut-
likkuse ka pärast maja valmi-
mist. Külamaja peab saama 

kasutada tasuta, seal käimise 
eest ei tohi raha võtta.  

Jõelähtme valla ühendu-
sed on olnud väga aktiivsed. 
Kui vallavalitsejad arvavad, et 
kogu raha peab minema be-
tooni, siis päris nii ei saa. Alt-
poolt tulev initsiatiiv on kü-
laelu igakülgseks arendami-
seks esmatähtis, kusjuures il-
ma kolme sektori koostööta 
ning koostöövõrgustikuta ei 
tule edu. Peamine meie piir-
konna  arengu võti võiks olla 
turism, näiteks Lilleorust Piri-
ta jõe kallast pidi Irusse ja siit 

kuni Prangli 
saareni välja. 

Portugal on 
Leader-prog-
rammide ra-
k end a m i s e l 
teinud tohutu 
töö, seal osa-
takse säilita-
des ka juur-
de luua. Meil 

saaks samuti vanade ja noorte 
koostöövorme kaaluda ja roh-
kem rakendada. 

Huvitav avaliku ja erasekto-
ri partnerluse näide oli Palme-
las – Leaderi toel valla osalu-
sega loodud söögikoht, samas 
ajaloolise hoone teises tiivas 
käsitööhoov – hästisisustatud 
ja tõelist töömeeleolu pakkuv 
savitöökoda, mida toetasid 
kõrvalmajas asuv kohvik, poes 
töötavad portselanimaalijad 
ja kohalike köögiviljade ette-
tellimisega müügipunkt.“ 

Koostöökogu juhatuse 
liige Enno Selirand 

„Toetuste määramise otsus-
tamisel ei saa mittetulundus-
ühenduste ja ettevõtete vahel 

vahet teha, mõlemad peavad 
olema jätkusuutlikud ja suut-
ma end toita ka pärast pro-
jektiraha lõppu. Oleme and-
nud suuri summasid projek-
teerimistele, kuid nüüd pea-
me koostöökogu sees selgust 
looma, sest 80% projekteeri-
misrahadest ei realiseeru. Lä-
hiajal arutame läbi õpperei-
si tulemused ja teeme ilmselt 
ka kriteeriumides korrektiive, 
seades esiplaanile jätkusuut-
likkuse. 

Võõra raha eest ei tohi teha 
kõikvõimalikke mõttetusi. Kui 
inimene panustab oma raha, 
siis usub ta oma ettevõtmise 
toimivusse ja jätkuvusse. EL 
toetusi tuleb jagada neile, kes 
nende summadega n-ö i-le tä-
pi peale panevad. Samm-sam-
mult peavad kolm valda koos 
edasi arenema. 

Suhtumist maaturismi tu-
leb kardinaalselt muuta, sest 
seni sipleme kinnisvarabuumi 
sotsiaalsete tagajärgede koor-
ma all. 

Euroopa kultuuriareaalis 
oleme kõik üksteisega kuida-
gi seotud, meil on ühine ürg-
ne kultuuriruum, millest me 
küll vahepealsed 50 aastat oli-
me vägivaldselt välja kistud. 
Kurbusest ja taagast tuleb end 
lahti raputada ja mõte vabaks 
lasta, et tabada sügavamat tõ-
de. Et edasi liikuda, peame 
end tihtilugu maast lahti tõm-
bama ja eemalt vaatama. Por-
tugalist oli hea Eestisse vaada-
ta. Korraga saime aru, et meil 
on ühine tee ja et me suudame 
leida vaimse ühisosa. 

Mulle isiklikult avaldas 
muljet tootjalt-tarbijale-pood, 
seostasin seda kohe meie oma 

taluturuga. Portugali oliivi-
õli ja veini võiks saada osta ka 
Viimsi taluturult. 

Täna võõrustame Lõuna-
Leedu Leader-meetme piir-
konna tegevusgrupi rahvast, 
näitame, mida Jõelähtme, 
Viimsi ja Rae vallas Leade-
ri toel korda saadetud. Ja seda 
pole vähe.“

Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas 

“Mulle avaldas sügavat mul-
jet inimeste tahe koostööd te-
ha ja ühiselt piirkonda aren-
dada nii turismi kui muude et-
tevõtmiste alal. Veendusin, et 
Jõelähtme, Viimsi ja Rae val-
las peaks rohkem edendata-
ma turismi ja rajatama maju-
tuskohti. Lõunamaist lopsa-
kat loodust meil ju pole, järe-
likult tuleb välja mõelda mi-
dagi põnevat ja külgetõmba-
vat. Kõik eeldused on olemas, 
sest kusagil Eestis pole nii sü-
gavat sarnast ajalootausta kui 
meie kolme valla piirkonnas. 
Rae vallas on rohkesti edukat 
ettevõtlust, Jõelähtmes ajalu-
gu ja Viimsis merepiiri ja saa-
ri, muu hulgas ka Püünsi sur-
fiparadiis.  

Kolme valla ühistele väär-
tustele saab ehitada tugeva, 
ajaloole tugineva turismile-
gendi. 

Ma polegi varem osanud 
mõtestada maaturismi selles 
võtmes, mida Lissaboni linna 
lähipiirkonnas kogesin. Por-
tugal avas silmad, hoopis sel-
gemalt joonistusid välja meie 
ühised eelised, mis on veel 
kasutamata. Seni oleme end 
seostanud Tallinnaga, kuid 
olgem ausad, Tallinn on meie 

kolme valla kõrval hilisema 
tekkega asustus, paraku küll 
nii mõnelegi tõmbekeskus.

Ajaloo sügavik ühendab 
meid rohkem Jõelähtme ja 
Raega kui Tallinnaga: Jõeläht-
me kirik, Saha kabel, Reba-
la muinaspõllud, Iru linnus, 
Viimsi valla 11 saart ja palju 
muud. 
Kuna kõik 
saab algu-
se mõtle-
misest ja 
suhtumi-
sest, siis 
otsigem 
seoseid ja 
ühisosa lä-
bi ajaloo ja 
inimeste. 
Elu tuleb 
püüda suu-
nata nii, et 
tõmbeko-
had oleksid 
omavahel 
süsteemiks 
seotud 
ja igaüks 
omakor-
da võimen-
daks ter-
vikut. Ük-
sik spordi-
plats kusa-
gil külaser-
vas ei ole 
kindlas-
ti see, mis 
võimen-
daks edu-
lugu kolme 
valla koos-
tööst. 

Meil tek-
kisid Portu-
galis head 

kontaktid, sealsed Leaderi te-
gevusgrupid pakuvad sood-
sat majutusteenust. Kes tahab 
ehedaid elamusi, ei lähe turis-
mireisile, vaid  eelistab Portu-
galis ööbida Leader-meetme 
rahade toel rajatud majutus-
kohtades, kus on soodsad hin-
nad.“

LEADER

Suhtumist maatu-
rismi tuleb muuta, 
sest seni sipleme 
kinnisvarabuumi 
sotsiaalsete taga-
järgede koorma all. 

Igaüks loeb!

2011. aasta viimasel päeval algab Eesti ajaloo üheteistkümnes rahva ja 
eluruumide loendus. Kolm kuud (31.12.2011–31.03.2012) kestva 
loenduse tulemusena saadakse ajakohane teave Eesti püsielanike, 
nende elamistingimuste ja paiknemise kohta.

Statistikaamet otsib tragisid ja hea 
suhtlemisoskusega inimesi, kes paneksid oma 
võimed proovile kümnendi suurima ja igat Eesti inimest 
puudutava uuringu tegemisel. 

Statistikaamet palkab üle Eesti 

2200 rahvaloendajat
Sina hoolitsed selle eest, et iga Eesti elanik saaks küsitletud ja 
iga kodu kaardile märgitud. Sul on selleks aega kaks kuud ja 
Sa kasutad küsitlemiseks sülearvutit. Sind toetab ja õpetab 
Sinu juht ja loendusmeeskond. Sinust oleneb see, et iga Eesti 
inimene saaks loetud! 

Nõudmised loendajale:
 hea arvutioskus
 hea eesti keele oskus ja soovitavalt ka vene keele oskus 
 sujuvat loendamist võimaldaval tasemel
 hea suhtlemisoskus ja veenmisvõime    
 maakaardi lugemise oskus
 hajaasustusega piirkondades autojuhiloa olemasolu ja 

isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Tööaeg: 06.02.2012–02.04.2012, täistööaeg
Töötasu: 600-800 eurot (bruto) kuus

Kandideerida saab CV Keskuse, CV-Online’i või Töötukassa 
keskkonnas. Samuti võib CV saata aadressile personal@REL2011.ee või 
Endla 15, 15174 Tallinn, lisades märksõna „loendaja” ja soovitud 
asukoha.

www.REL2011.ee

Kandideerimise tähtaeg: 03.11.2011
Kandidaate teavitatakse konkursi tulemustest 
esimesel võimalusel, aga hiljemalt 06.01.2012.



6 NR. 172
OKTOOBER 2011AVALIK TEENUS

Tere, talv
Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik 

Taas muutuvad päevad lühe-
maks ja pime, lumine ja külm tal-
veaeg on tulemas.

30. septembril 2011 lõppes valla 
ja Loo Hoolduse OÜ vaheline val-
la teede talvise hoolduse ja heakor-
ratööde pikaajaline leping. Siinko-
hal on kohane tänada Loo Hooldu-
se OÜ-d ja piirkondlikke teede tali-
hooldajaid AS-i Agrovaru, Arterega 
OÜ-d, OÜ-d Haljava, FIE Heigo Pa-
katsit, FIE Helmut Vaini, Kapu OÜ-d, 
Baltnec OÜ-d, samuti raskete tal-
vetormidega abiks olnud Serdna & 
Ko OÜ-d, AS-i Tallinna Prügila (uue 
nimega Tallinna Jäätmete Taaska-
sutamiskeskus), OÜ-d Melanell ja 
Kostivere Tera OÜ-d.

1. oktoobrist 2011 alustas valla 
teede hooldust ja heakorratöid rii-
gihankel parima pakkumise tei-
nud Teho Eesti Teehooldus OÜ ning 
Teehoolduse Grupp OÜ.

Ühispakkumise teinute põhi-
partneriks valla jaoks on Teehool-
duse Grupp OÜ, kes omab pikaaja-
list teehooldetööde kogemust ja va-
jalikku tehnikat tulemaks toime lu-
metõrjetöödega valla teedel.

Ettevõtte tootmisbaas on vallale 
päris lähedal, Tallinnas Lasnamäel, 
Punane 66.

Lepingu objektiks on Jõelähtme 
vallas asuvate teede ja tänavate tal-
viste teehooldustööde ja heakor-
ratööde teostamine ajavahemikul 
01.10.2011–15.04.2015.

Ettevõtte pakub ööpäevaringset 
kliendi- ja dispetšerteenistust te-
lefonil 621 7740 ja e-posti aadressil 
info@teho.ee.

Valla esindaja lepingu täitmisel 
on kommunaalnõunik Indrek Mäe-
küngas (605 4868 ja 505 2086 ning 
e-posti aadress indrek@joelahtme.
ee).

Tavaolukorras on lepingupart-
neril teede talihoolduseks 4 sahk-
masinat ja 2 libedustõrje puistu-
rit. Kestvate tuiskude ja lumesadu-
de korral kasutatakse kogemustega 
alltöövõtjate abi, samuti pannakse 
tööle suure võimsusega rootormeh-
hanismid lume teisaldamiseks tee-
maalt.

Hooldatavate teede ja tänavate 
nimekirjad on määranud Jõeläht-
me Vallavalitsus, teede seisundi-
tasemed tulenevad majandus- ja 
kommunikatsiooniministri mää-
rusest. 

Vallas asuvad teed on jaotatud 
kahte nimekirja:

1. põhinimekirjas olevateks ning 
avalikus kasutuses olevateks tee-
deks, millel tehakse teehooldustöid 
vastavalt kehtestatud teehooldus-
normidele;

2. lisanimekirjas olevateks tee-
deks, millesse kuuluvad erateed. 
Nende teede hooldust (lumelük-
kamist) saavad kinnistute omani-
kud valla kulul tellida 6 korda talve-
perioodil, rohkemate kordade eest 
peavad kinnistuomanikud tasuma 
otse teehooldusettevõttele.

Nimekirjades ei ole riigiteede või 
valla teedega külgnevate talude 

juurdepääsuteid, mis viivad talu-
majadeni. Nende erateede hooldus-
huvi ja -kohustus on kinnistu oma-
nikul.

Vald soovitab kinnistuomanike-
le ning erateede valdajatele, kelle 
talud või kinnistud piirnevad lisa-
nimekirjas olevate teedega või kel-
le kinnistud piirnevad hooldatava-
te teedega, leida eelolevat talve ar-
vestades aegsasti teenusepakku-
jad teede talihoolduseks, et vältida 
lühikeste reageerimisaegade tõttu 
ülepaisutatud teenuste hindu.

Hooldatavad teed kuuluvad val-
davalt II seisunditaseme hooldus-
klassi, mille kohaselt teostatakse 
lumetõrjet 12 tunni jooksul alates 
lumesaju algusest. Sõltuvalt lume-
saju intensiivsusest teostatakse va-
jadusel korduvat lumetõrjet. Kui sa-
danud koheva lumekihi paksus on 
alla 5 cm või lörtsikihi paksus alla 3 
cm, lumetõrjet ei tehta. 

Üldjuhul teostatakse lumetõrjet 
tee kõvakatte servast servani, kuid 
sageli osutub see võimatuks parki-
vate autode, kinnistuomanike poolt 
tee äärde paigutatud kivide, puu-
de ja põõsaste okste vms tõttu. Sel-
lest tulenevalt võib lumerohkel tal-
vel tee muutuda kitsamaks kui et-
te nähtud, kuna lume väljaveo ko-
hustus sõlmitud lepinguga puudub. 
Samuti võib jääda tee üldse koris-
tamata, kui parkivate sõidukite või 
ehitiste vaheline läbipääs on vä-
hem kui kolm meetrit. Sellisel juhul 
jätkab teehooldusmasin tööd teis-
tel teedel ning pöördub koristama-
ta teele tagasi enne piirkonnast lah-
kumist. 

Kõik takistused, mis segavad lu-
metõrjet teedel, fikseeritakse tee-
hooldusfirma klienditeeninduses, 
kuhu Jõelähtme valla elanikud või-
vad info saamiseks või edastami-
seks pöörduda.

Teehooldusettevõte saab teosta-
da teede puhastust ja libedustõr-
jet kvaliteetselt ja kiiresti vaid koos-
töös vallaelanikega. Seega on valla 
ja teehooldusettevõtte soov, et kin-
nistuomanikud eemaldaksid tee-
ga piirnevalt alalt sinna paigalda-
tud kivid tee servast vähemalt 1,5 m 
kaugusele ning kärbiksid puude ja 
põõsaste oksi, et mehhanismid ei 
saaks vigastada.

Vallapoolset kontrolli (ja vajadu-
se korral ettekirjutusi) hakkab tege-
ma korrakaitseametnik.

Riigimaanteid hooldab Maantee-
ameti põhja regiooni tellimusel OÜ 
ÜLE.
Kontaktisik Tallinna–Narva maanteest 
põhja poole jäävas piirkonnas on 
Taivo Teigar, tel 505 0172, kontaktisik 
Tallinna–Narva maanteest lõuna pool 
Mikk Muru, tel 528 9448.
Riigimaanteede maanteeinfo ööpäe-
varingne infonumber on 1510, e-posti 
aadress info@teeinfo.ee.
Riigimaanteed on Tallinna–Narva tee, 
Nehatu–Loo–Lagedi tee, Lagedi–
Kostivere tee, Maardu mõisa tee, 
Kostivere tee, Aruküla–Kostivere tee, 
Jõelähtme–Kostivere tee, Maardu–
Raasiku tee, Aruvalla–Jägala tee, Jäga-
la–Kärevete tee, Jõelähtme–Kemba 
tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, 
Kiiu–Kaberneeme tee, Kaberla–Kaber-
neeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere–
Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), 
Kiltri tee , Ruu-Ihasalu tee. 

Hooldatavate teede põhinimekiri
Nr Tee nimi Pikkus 

(m)
Laius 
(m)

Tee-
katte 
tüüp

Asula

1 Mäe tee 2145 4 K Parasmäe

2 Parasmäe tee 1940 3,5 K Parasmäe

3 Veskimäe tee 140 3 K Parasmäe

4 Mäe-Uuetoa tee 620 3,5 K Parasmäe

5 Sepamäe tee 395 3 K Parasmäe

6 Mäe talutee 250 3,5 K Parasmäe

7 Aru tee 2250 3,5 K Aruaru

8 Kaasiku tee 1980 3,5 K Aruaru

9 Haljava tee 2000 5 K Haljava

10 Haljava tee 1000 5 A Haljava

11 Kärba tee 1780 3 K Haljava

12 Linnavälja tee 1200 3 K Haljava

13 Sambu tee 560 4 K Sambu

14 Klementi tee 1320 3,5 K Sambu

15 Sambu ringtee 2800 3,5 K Sambu

16 Mõisa tee 485 3,5 K Jägala

17 Tammiku tee 715 4 K Jägala

18 Kuuse tee 2135 4 K Jägala

19 Kullamäe tee 470 4,5 K Kullamäe

20 Nõlvaku 1. tee 1225 4,5 K Haapse

21 Nõlvaku 2. tee 195 4 K Haapse

22 Nõlvaku 3. tee 145 4 K Haapse

23 Nõlvaku 4. tee 120 4 K Haapse

24 Karbise tee 345 4 K Haapse

25 Karbise põik 365 4 K Haapse

26 Mäe tee 330 3,5 K Haapse

27 Lutteri tee 320 3,5 K Haapse

28 Kordoni tee 950 3,5 A Kaberneeme

29 Tõusu tee 640 3,5 K Kaberneeme

30 Küla tee 255 3,5 K Kaberneeme

31 Rahvamaja tee 685 3,5 K Kaberneeme

32 Polügooni 6. tee 300 3 K Kaberneeme

33 Liiva tee 485 3,5 K Kaberneeme

34 Poe tee 125 3,5 K Kaberneeme

35 Haava tee 100 3 K Kaberneeme

36 Karikalda tee 280 3,5 K Kaberneeme

37 Karikalda põik 185 3,5 K Kaberneeme

38 Ihasalu tee 3560 4 A Ihasalu

39 Vahesauna tee 400 3 K Ihasalu

40 Kadakaranna tänav 1415 4,5 A Neeme

41 Mere tee 1705 4,5 A Neeme

42 Metsamarja tänav 755 4,5 A Neeme

43 Sadama tee 100 4 A Neeme

44 Männiku tee 155 4 K Neeme

45 Liiva tee 225 4 K Neeme

46 Kooli tee 110 4,5 A Neeme

47 Ringtee 880 4,5 A Neeme

48 Kivi tänav 80 3,5 K Neeme

49 Männi tee 215 4 K Neeme

50 Männimäe tee 235 4,5 A Neeme

51 Tampli tee 105 3,5 K Neeme

52 Koli tee 135 3,5 K Neeme

53 Mardi tee 115 3,5 K Neeme

54 Talbaku tee 130 3,5 K Neeme

55 Metsamarja tee 145 3,5 K Neeme

56 Metsavahi tee 910 4 K Neeme

57 Metsamarja põik 355 4 K Neeme

58 Sihi tee 265 4 K Neeme

59 Saigu tee 265 4 K Neeme

60 Klaukse tee 390 3,5 K Jõesuu

61 Prantsi tee 190 3 K Jõesuu

62 Ühistu Jõesuu teed 720 3 K Jõesuu

63 Rippsilla tee 145 3 K Jõesuu

64 Jõeääre tee 590 3 K Jõesuu

65 Peebu tee 95 3 K Jõesuu

66 Linnamäe HEJ tee 640 3,5 K Jõesuu

67 Arnika tee 380 3 K Jägala-Joa

68 Pioneerilaagri tee 75 3 K Jägala-Joa

69 Joa põhjatee 450 3,5 K Jägala-Joa

70 Asula tee 370 3,5 K Jägala-Joa

71 Ruu tee 2110 3,5 Ruu

72 Joa ringtee 300 3 K Ruu

73 Jägala ühistu tee 410 3,5 K Ruu

74 Jägala paisu tee 720 3,5 A Koogi

75 Jõeveski tee 285 4 A Koogi

76 Metsaveski tee 230 4 A Koogi

77 Männituka tee 245 4 A Jõelähtme

78 Kirikumõisa tee 120 3,5 K Jõelähtme

79 Muri tee 225 4 K Jõelähtme

80 Sareta tee 490 3,5 K Jõelähtme

81 Rahvamaja tee 20 20 K Jõelähtme

82 Koila tee 2350 3,5 K Koila

83 Hõbemäe tee 1300 4,4 K Manniva

84 Manniva tee 2500 4,5 K Manniva

85 Ellandvahe tee 400 4,5 A Manniva

86 Ellandvahe tee 700 4,5 K Manniva

87 Manniva küla tee 1325 4 K Manniva

88 Tuleraua tee 450 4 A Manniva

89 Odaotsa tee 180 4 A Manniva

90 Kivikirve tee 910 4 A Manniva

91 Ristikangru tee 2070 5 A Manniva

92 Helme tee 375 4,5 A Manniva

93 Golfi  tee 900 4,5 A Manniva

94 Metstoa tee 270 3,5 K Manniva

95 Rebala tee 7225 5 A Rebala

96 Naeri tee 260 4 K Rebala

97 Silla põik 45 3,5 A Rebala

98 Silla tee 110 4,5 A Rebala

99 Männi tee 95 4,5 A Rebala

100 Kuuse tee 105 4,5 A Rebala

101 Otsa tee 100 4,5 A Rebala

102 Otsa põik 45 4 A Rebala

103 Vahtra tänav 147 4 K Rebala

104 Võerdla tee 1705 4,5 A Võerdla

105 Vainu tee 460 4 A Võerdla

106 Vana-Narva mnt 1240 4,5 A Võerdla

107 Kostiranna tee 770 4,5 K Kostiranna

108 Mäealuse tee 3885 5 K Kostiranna

109 Peetri tee 250 3,5 K Kostiranna

110 Eest-Piganeeme 300 3 K Kostiranna

111 Vaimu tee 260 4 K Ülgase

112 Kalda tee 750 4,5 K Saviranna

113 Tiiru tee 140 4 K Saviranna

114 Mere tee 640 4 K Saviranna

115 Mäeotsa tee 455 4 K Saviranna

116 Saviranna tee põik 240 4 K Saviranna

117 Rootsi-Kallavere tee 180 4 K Kallavere

118 Saviranna tee 3290 4,5 A Kallavere

119 Kella tee 925 4 A Kallavere

120 Kraavi tänav 705 4,5 K Kallavere

121 Neti tee 240 4 K Kallavere

122 Maardu tee kergliiklustee 1400 3 A Uusküla

123 Uusküla tee 1775 4,5 A Uusküla

124 Vana-Muuga tee 1280 4,5 K Uusküla

125 Maardu tee 1455 5 A Uusküla

126 Oja tee 430 4,5 K Uusküla

127 Atsetüleeni tee 165 4 K Uusküla

128 Jänesesöödi tee 590 4,5 K Uusküla

129 Rukkilille ühistu teed 290 4 K Uusküla

130 Pääsusilma ühistu teed 615 4 K Uusküla

131 Lepalinnu ühistu teed 295 4 K Uusküla

132 Põhja-Paala ühistu teed 755 4 K Uusküla

133 Tammiku ühistu teed 840 4 K Uusküla

134 Atlantika ühistu teed 215 4 K Uusküla

135 Haava ühistu teed 750 4 K Uusküla

136 Veterani ühistu teed 260 4 K Uusküla

137 Trammi ühistu teed 390 4 K Uusküla

138 Tähe ühistu teed 435 4 K Uusküla

139 Tungla ühistu teed 155 4 K Uusküla

140 Meediku ühistu teed 370 4 K Uusküla

141 Looküla tee 55 4 A Loo/Vandjala

142 Looküla tee 1686 3,5 K Loo/Vandjala

143 Looküla tee 878 3,5 K Loo/Vandjala
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Hooldatavate teede lisanimekiri
Nr Tee nimi Pikkus 

(m)
Asula

1 Urgehansu tee 95 Parasmäe

2 Raba tee 545 Aruaru

3 Agari tee 160 Sambu

4 Pakase tee 510 Sambu

5 Miku tee 195 Sambu

6 Koplemäe tee 345 Sambu

7 Ülevainu tee 310 Sambu

8 Sambokerba tee 100 Sambu

9 Jaagu tee 640 Sambu

10 Räägu tee 290 Jägala

11 Vürsti tee 450 Jägala

12 Söödi tee 210 Jägala

13 Kuusiku tee 560 Jägala

14 Tammevälja tee 125 Jägala

15 Tammeotsa tee 290 Jägala

16 Pomerantsi tee 1635 Jägala

17 Abe tee 440 Jägala

18 Lepiku tee 105 Jägala

19 Saarmakeele tee 300 Jägala

20 Väljaotsa tee 195 Jägala

21 Ristimäe tee 150 Jägala

22 Siimu tee 80 Kullamäe

23 Monte tee 590 Kullamäe

24 Ubari tee 595 Haapse

25 Männiku tee 195 Haapse

26 Lauri tee 320 Haapse

27 Mäe põik 200 Haapse

28 Ubari tee 260 Kaber-
neeme

29 Metsoja tee 395 Kaber-
neeme

30 Ojaotsa tee 110 Kaber-
neeme

31 Rootsikari tee 165 Ihasalu

32 Raja tee 70 Ihasalu

33 Kadastiku tee 165 Ihasalu

34 Kõrtmiku tee 285 Ihasalu

35 Mäeliiva tee 145 Ihasalu

36 Hanelahe tee 425 Ihasalu

37 Prii tee 360 Ihasalu

38 Jõekandi tee 255 Jõesuu

39 Ees-Tuisu tee 520 Jägala-Joa

40 Taga-Tuisu tee 470 Jägala-Joa

41 Tuisu tee 450 Jägala-Joa

42 Liivamäe tee 2400 Ruu

43 Poolvahe tee 1900 Ruu

44 Kodasoo pargi tee 955 Ruu

45 Tirisaare tee 125 Ruu

46 Sillaotsa tee 500 Ruu

47 Männiku tee 420 Ruu

48 Kasemetsa tee 300 Ruu

49 Ristikangru tee 745 Ruu

50 Lepiku tee 560 Ruu

51 Uustalu tee 290 Ruu

52 Farmi tee 255 Ruu

53 Sippasi tee 1785 Ruu

54 Paemurru tee 335 Ruu

55 Loovälja tee 195 Ruu

56 Naeri tee 500 Ruu

57 Koogi tee 130 Koogi

58 Männiku tee 225 Koogi

59 Raja tee 55 Koogi

60 Sussi tee 605 Koogi

61 Tooma tee 175 Koogi

62 Liiva tee 75 Koogi

63 Sillamäe tee 120 Koogi

64 Kännu tee 305 Koogi

65 Lillevälja tee 240 Jõelähtme

66 Jõepere tee 295 Jõelähtme

67 Sepa tee 115 Jõelähtme

68 Tõnu tee 
(Olerexi juures)

140 Jõelähtme

144 Looküla tee 265 3 P Loo/Vandjala

145 Looküla tee 177 3 K Loo/Vandjala

146 Looküla tee 569 3,5 K Loo/Vandjala

147 Vana-Kostivere 546 3,5 K Loo/Kostivere

148 Vana-Kostivere 471 3,5 K Loo/Kostivere

149 Vana-Kostivere 31 3,5 K Loo/Kostivere

150 Vana-Kostivere 91 3,5 K Loo/Kostivere

151 Liukivi põik 125 4 A Kostivere

152 Liukivi tee 100 3,2 A Kostivere

153 Liukivi tee 95 5 A Kostivere

154 Liukivi tee 85 13 A Kostivere

155 Liukivi tee 55 8,5 A Kostivere

156 Jõe tee 150 5 A Kostivere

157 Jõe tee 50 4 A Kostivere

158 Jõe tee 35 4,5 A Kostivere

159 Urke tee 248 5,5 A Kostivere

160 Urke tee 182 5,5 A Kostivere

161 Urke tee 70 5 A Kostivere

162 Seene tee 92 5,5 A/K Kostivere

163 Seene tee 163 5 A Kostivere

164 Seene tee 140 4,5 A Kostivere

165 Jõesaare tee 49 6 A Kostivere

166 Jõesaare tee 50 4,5 A Kostivere

167 Jõesaare tee 96 3,2 A Kostivere

168 Farmi tee 245 5 A Kostivere

169 Kirsi tee 86 3,3 A Kostivere

170 Kirsi tee 114 3 A Kostivere

171 Aia tee 90 3 A Kostivere

172 Aia tee 110 3 A Kostivere

173 Kasemetsa 695 4 A Kostivere

174 Ambulatooriumi 205 3 A Kostivere

175 Tiigi 150 3,3 A Kostivere

176 Papli 150 3,3 A Kostivere

177 Kostivere tee 
kergliiklustee

1060 3 A Kostivere

178 Aali tee 400 5 A Kostivere

179 Nehatu tee 645 4,5 A Nehatu

180 Nehatu tee 236 4,5 K Nehatu

181 Nehatu tee 59 3,5 K Nehatu

182 Küüni tee 50 3 K Liivamäe küla

183 Liivakandi tee 
kergliiklustee

900 2,5 A Liivamäe küla

184 Erma tee 490 4,5 A Liivamäe küla

185 Vanasauna tee 400 4 K Liivamäe küla

186 Keldrimäe tee 125 3 K Liivamäe küla

187 Liivakandi tee 69 4,5 A Loo alevik

188 Liivakandi tee 1480 3,5 A Loo alevik

189 Saha tee 374 8,8 A Loo alevik

190 Saha tee 366 6 A Loo alevik

191 Saha tee 2520 5 A Loo alevik

192 Järve tee 248 4 A Loo alevik

193 Kaunissaare tee 1195 3 K Maardu 

194 Tõnuvälja tee 641 4 A Maardu

195 Tõnuvälja tee 565 3,5 K Maardu

196 Tõnuvälja tee 124 3,5 A Maardu

197 Tellivere tee 924 5 A Saha

198 Tellivere tee 1201 4,5 A Saha

199 Lubjamäe tee 840 4 K Saha

200 Välja tee 760 3,5 K Saha

201 Valgesoo tee 1920 3 K Saha

202 Valgesoo tee 115 2,5 K Saha

203 Nurme tee 96 4 A Saha

204 Nurme tee 318 3,5 K Saha

205 Oja tee 750 3,5 K Saha

206 Veski tee 1135 4 K Maardu

207 Veski põik 465 4 K Maardu

208 Pargi tee 275 3,5 A Loo alevik

209 Pargi tee 446 3,5 K Loo alevik

210 Pirita tee 476 3,5 K Loo alevik

211 Pirita tee 430 6 A Loo alevik

212 Järve tee 211 3,5 K Loo alevik

213 Järve tee 681 3 K Loo alevik

214 Proosa 290 3 A Loo alevik

215 Pärna tee 89 5,3 A Loo alevik

216 Pärna tee 201 4 A Loo alevik

217 Kase 1 325 3,3 A Loo alevik

218 Kase 2 160 3,3 A Loo alevik

219 Kase 3 55 3 K Loo alevik

220 Liivamäe tee 200 5,3 A Loo alevik

221 Lepa tee 300 3,5 A Loo alevik

222 Spordi tee 1 45 16 A Loo alevik

223 Spordi tee 2 105 9,7 A Loo alevik

224 Spordi tee 3 45 5,5 A Loo alevik

225 Spordi tee 266 5 A Loo alevik

226 Spordi tee 152 4,5 A Loo alevik

227 Kaare tee 240 4 A Loo alevik

228 Kaare tee 175 3,5 A Loo alevik

229 Kaare põik 95 6 A Loo alevik

230 Kaare põik 65 4 A Loo alevik

231 Toome tee 225 5 A Loo alevik

232 Kuusiku tee 745 5 A Loo alevik

233 Kuusiku 14 tee 130 4,5 K Loo alevik

234 Peakraavi 475 3,5 A Loo alevik

235 Lõuna tee 1165 5 A Loo alevik

236 Kruusimäe 210 3,5 K Loo alevik

237 Kruusimäe põik 50 3,5 K Loo alevik

238 Jõeääre tee 630 5 K Loo alevik

239 Sillaotsa tee 320 4 A Loo alevik

240 Iru tee 270 4,5 A Iru küla

241 Pihlaka tee 490 3,5 K Iru küla

242 Tamme tee 410 3,5 K Iru küla

243 Tiigi tee 255 3 K Iru küla

244 Äia tee 290 3 A Iru küla

245 Iru põik 35 3 K Iru küla

246 Iru põik 110 3 A Iru küla

247 Linnuse tee 180 3 A Iru küla

248 Aloe tee 105 4,5 A Iru küla

249 Aloe tee 45 2,5 P Iru küla

250 Tuisu tee 75 3 A Iru küla

251 Ämma tee 1400 4 A Iru küla

252 Ämma tee 200 4 K Iru küla

253 Ämma põik 150 6,2 A Iru küla

254 Ämma põik 100 3,8 A Iru küla

255 Sauna tee 120 3,8 K Iru küla

256 Põlluääre tee 320 4 A Iru küla

257 Põllu tee 325 3 A Iru küla

258 Põllu tee 115 5 A Iru küla

259 Metsa tee 60 6 A Iru küla

260 Metsa tee 340 4 A Iru küla

261 Klaokse tee 130 4,5 K Iru küla

262 Ilumäe tee 150 3,5 K Loo alevik

263 Ilumäe tee 330 4,5 A Loo alevik

264 Plats 1 3220 m2 A Loo alevik

265 Plats 2 3821 m2 A Loo alevik

266 Plats 3 890 m2 A Loo alevik

267 Plats 6 1800 m2 A Loo alevik

268 Plats 7 800 m2 A Kostivere

269 Plats 8 520 m2 A Kostivere

270 MM plats 1 940 m2 K Jõelähtme

271 MM plats 2 980 m2 K Jõelähtme

272 Vallamaja plats 1050 m2 K/A Jõelähtme

273 Poe plats 4900 m2 A Kaberneeme

69 Möldri tee 200 Manniva

70 Vahetee 250 Manniva

71 Nõmme tee 210 Manniva

72 Kalda tee 445 Manniva

73 Uuetoa tee 180 Manniva

74 Siimu tee 675 Manniva

75 Oru tee 230 Manniva

76 Rokvahe tee 215 Manniva

77 Sootalu tee 505 Manniva

78 Aasa tee 275 Manniva

79 Nurga tee 65 Rebala

80 Sepasassi tee 125 Rebala

81 Kruusiaugu tee 415 Rebala

82 Tõnu tee 460 Võerdla

83 Nuudi tee 550 Kostiran-
na

84 Hindreku tee 390 Kostiran-
na

85 Mihkli tee 155 Kostiran-
na

86 Lepikusauna tee 80 Kostiran-
na

87 Ranna tee 225 Kostiran-
na

88 Veski tee 305 Kostiran-
na

89 Jaagu tee 130 Kostiran-
na

90 Oja tee 70 Kostiran-
na

91 Atsi tee 220 Kostiran-
na

92 Koljunuki tee 1335 Ülgase

93 Raja tee 130 Ülgase

94 Vanatoa tee 450 Ülgase

95 Altmetsa tee 225 Ülgase

96 Nuki tee 590 Ülgase

97 Piiri tee 360 Kallavere

98 Nõmme tee 605 Kallavere

99 Vanapere tee 655 Kallavere

100 Kaarli tee 130 Kallavere

101 Kaarli põik 140 Kallavere

102 Tudremäe tee 650 Kallavere

103 Liiva tee 195 Uusküla

104 Rätsepa tee 95 Uusküla

105 Künka tee 170 Uusküla

106 Tiigi tee 415 Uusküla

107 Kase tee 350 Uusküla

108 Onni tee 100 Loo alevik

109 Pikapõllu tee 810 Maardu 
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Analüüsi «Kohaliku omavalit-
suse üksuste võimekuse indeks 
2010» viis siseministeeriumi tel-
limusel läbi konsultatsiooni- ja 
koolituskeskus Geomedia.

Analüüsis arvestati näiteks rah-
vastikuregistris registreeritud ela-
nike arvu, ülalpeetavate mää-
ra, rahvastiku taastootmispo-
tentsiaali, majandusüksuste arvu 
15–64-aastaste elanike kohta, töö-
andjate poolt loodud töökohti, töö-
koha keskmist väärtust, majandu-
se mitmekesisust ja elanikkonna 
keskmist tulu.

Lisaks võeti arvesse registreeri-

tud töötute osakaalu, toimetule-
kutoetuste mahtu, kohalikel vali-
mistel osalemise ja kandideerimi-
se aktiivsust, linna ja vallavalitsus-
te ametiasutuste ja hallatavate asu-
tuste koosseisu, munitsipaalosa-
lusega eraõiguslike ühingute ar-
vu, võlakoormust, põhivara elani-
ku kohta, omafinantseerimise või-
mekust, haridusteenuste olemas-
olu, kulu nendele, sotsiaal ja tervis-
hoiuteenuste mitmekesisust, sot-
siaalse kaitse kulu, vaba aja teenu-
seid pakkuvate asutuste olemas-
olu ning nende kulu, majanduse ja 
keskkonnakaitse asutuste ning era-
õiguslike ühingute arvu ja majan-
duse ja keskkonnakaitse kulu.

Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Alates 1. septembrist 
hakkasid seniste kooli-
busside asemel sõit-
ma Harjumaa Liinide 
(ATKO Grupp) avaliku 
liiniveo bussid.

Septembris-oktoob-
ris arutasid Harjumaa 
Ühistranspordikeskus, 
vald ja koolide esindajad 
sõiduplaanide muut-
mise võimalusi, et pari-
mal moel arvestada kõi-

gi sõitjate, eelkõige õpilas-
te vajadusi.

Alates teise veerandi al-
gusest ehk 31. oktoobrist 
hakkavad kehtima uued 
liinide J3 – J13 sõiduplaa-

nid, tänu millele väheneb 
paljude sõitjate sõiduaeg 
kooli ja koolist koju.

Uued sõiduplaanid on 
valla ja koolide koduleh-
tedel.

1. Viimsi vald

2. Rae vald

3. Tallinn

4. Saku vald

5. Saue linn

6. Harku vald

7. Kuressaare linn

8. Jõelähtme vald

9. Tartu linn

10. Keila linn

KOV-võimekuse 
indeksi väärtused 
Eesti kohaliku oma-
valitsuse üksustes 

Jõelähtme Vallavoliko-
gu 7. koosseisu 27. istung 
29.09.2011

Vallavolikogu kiitis heaks 
Loo Keskkooli põhimääruse.

Määrusega sätestatakse koo-
li tegevuse eesmärgid, määra-
takse kooli töötajate õigused 
ja kohustused. Vanemate õi-
gused ja kohustused tulene-
vad põhikooli- ja gümnaasiu-
miseadusest, käesolevast põ-
himäärusest, kooli kodukor-
rast ning teistest seadustest ja 
nende alusel vastu võetud õi-
gusaktidest. 

Kooli nimetus on Loo Kesk-
kool (edaspidi kool). Kooli esin-
dusüritustel, trükistel ja esit-
lustel kasutab kool brändini-
me Loo Kool. Kooli postiaad-
ress on Saha tee 7, Loo alevik, 
74201 Jõelähtme vald, Harju 
maakond. Ametlikult kasuta-
tav e-posti aadress on: kool@
lookool.ee. 

Kool kasutab vajadusel õp-
petöö läbiviimiseks Loo spor-
dihoonet.

Jõelähtme Vallavolikogu 
määrusega nr 63 „Jõelähtme 
valla 2011. aasta III lisaeelar-
ve ja eelarve muutmine“, ot-
sustati kinnitada vastavalt 
määruse lisale Jõelähtme valla 
2011. aasta III lisaeelarve tulud 
summas 148 588,01eurot (üks-
sada nelikümmend kaheksa 
tuhat viissada kaheksaküm-
mend kaheksa eurot ja 01 sen-
ti) ja III lisaeelarve kulud sum-
mas 148 588,01eurot (ükssada 
nelikümmend kaheksa tuhat 
viissada kaheksakümmend 
kaheksa eurot ja 01 senti).

Jõelähtme valla 2011. aasta 
IV lisaeelarve esimene lugemi-
ne loeti lõppenuks ja suunati 
eelnõu teisele lugemisele. Vas-
tavalt määruse lisale on Jõe-
lähtme valla 2011. aasta IV lisa-
eelarve tulud summas 2000,00 
(kaks tuhat) eurot ja IV lisaeel-
arve kulud summas 2000,00 
(kaks tuhat) eurot. Parandus-
ettepanekute esitamise täht-
aeg on 31. oktoober 2011.

DETAILPLANEERINGUD
Jõelähtme Vallavolikogu ot-Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 220sus nr 220 „Parasmäe küla Jõe-
lähtme tee 18 ja 20 kinnistu-

te detailplaneeringu kehtesta-
mine“.
Jõelähtme Vallavolikogu ot-Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 221sus nr 221 „Neeme küla Mardi 
8 kinnistu koos juurdepääsu-
teega detailplaneeringu keh-
testamine“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 222nr 222 „Ihasalu küla Näpiste 
III, Näpiste ja Jaagusauna kin-
nistute detailplaneeringu keh-
testamine“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 223nr 223 „Liivamäe küla Looväl-
ja tee 7 kinnistu koos juurde-
pääsuteega detailplaneeringu 
kehtestamine“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 224nr 224 „Rammu küla Olmi kin-
nistu detailplaneeringu koos-
tamise algatamine, lähteüles-
ande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine“. 
Jõelähtme Vallavolikogu ot-Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 225sus nr 225 „Rammu küla Kaar-
li 2 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine, läh-
teülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmi-
ne“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 226nr 226 „Neeme küla Tammiku 
kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu koostamise algata-
mine ning lähteseisukohtade 
kinnitamine“. 
Jõelähtme Vallavolikogu ot-Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 227sus nr 227 „Isiklik kasutusõi-
gus Elion Ettevõtted AS kasuks 
Neeme kooli maaüksusel“.
Jõelähtme Vallavolikogu ot-Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 228sus nr 228 „Isiklik kasutusõi-
gus Loo Vesi OÜ kasuks Nee-
me kooli maaüksusel“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 229nr 229 „Isikliku kasutusõigu-
se seadmise eellepingu ja le-
pingu sõlmimine Eesti Ener-
gia Jaotusvõrk OÜ kasuks Val-
lamaa 1 maaüksusel“. 
Jõelähtme Vallavolikogu otsus Jõelähtme Vallavolikogu otsus 
nr 230nr 230 „Isiklik kasutusõigus 
Loo Vesi OÜ kasuks Neeme sa-
dama maaüksusel“. 

Nõusoleku andmine Sillaot-
sa II elektri- ja veeühistu vee 
erikasutusloa nr HR0940 pi-
kendamiseks. Volikogu võttis 
vastu protokollilise otsuse (nr 
1-29.09.2011) kiita heaks val-
lavalitsuse poolt ettevalmis-
tatud kirja projekt ja edastada 

see Sillaotsa II elektri- ja vee-
ühistule. 

Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 231 „Loo alevik, Ilumäe 
tee 18 ehitise peremehetuks 
tunnistamine“.

Jõelähtme Vallavolikogu ot-
sus nr 232 „Kostivere alevik, 
Seene tn 4a ehitise peremehe-
tuks tunnistamine“.

Otsustati anda Jõelähtme 
Vallavolikogu määrus nr 64 
„Puurkaevu ja puuraugu raja-
misega seotud kohaliku oma-
valitsuse pädevusse antud kü-
simuste lahendamise delegee-
rimine Jõelähtme Vallavalit-
susele“. Vee erikasutusload, 
kaevandusload jäävad voliko-
gu pädevusse, sest volikogu 
tahab nende teemadega kursis 
olla. Keskkonna- ja planeeri-
miskomisjon arutas küsimust 
ja leidis, et kuna puuraugud 
ja puurkaevud on vallaelani-
ke omad, siis need küsimu-
sed peavad lahenema kiiresti 
ning tegi ettepaneku delegee-
rida puuraukude ja puurkae-
vude kooskõlastused jne valla-
valitsusele.

Vallavolikogu arengu- ja ra-
handuskomisjonis oli seni üks 
koht täitmata, komisjoni liik-
meks kinnitati Art Kuum.

Vallavanem Andrus 
Umboja vastus 
arupärimisele

„Kostivere aleviku eaka-
te keskuse temaatika on koos 
Kostivere kooli ja Kostivere 
mõisa probleemistikuga olnud 
laiema arutelu teemaks juba 
pikka aega, sealhulgas valla 
eelarve menetluse juures. Sa-
muti on sel teemal olnud kor-
duvalt elavaid arutelusid val-
lavolikogu istungitel vallava-
nema informatsiooni raames. 
On mõistetav, et lugupeetavad 
arupärijad ei ole nende aren-
gutega kursis, kuna kombeko-
haselt ei viibi nad volikogu is-
tungi lõpuni kohal.

Algselt kavandati KOIT ka-
vast laekuvate vahendite ar-
velt ehitada Kostivere koo-
li juurde muu hulgas välja ka 
ruumid Kostivere raamatuko-
gu ja perearstikeskuse jaoks. 
Raamatukogu vabanevates-
se ruumidesse oli kavas pai-
gutada eakate keskus. Eakate 

keskuse ning perearstikesku-
se vabanevate ruumide arvelt 
oli plaanis laiendada Kostivere 
lasteaeda kahe rühma võrra.

Kahjuks on KOIT kavast va-
hendite eraldamine takerdu-
nud kohtuvaidluste taha. See-
tõttu on kasutatud teisi vahen-
deid Kostiveres asuvate asu-
tuste arendamiseks, nagu nt 
külade uuendamise ja aren-
damise programmist „Seltsi-
maja avamine Kostivere mõi-
sas“ ning regionaalsete in-
vesteeringutoetuste andmise 
programmist „Kostivere laste-
aia laiendus“. Kostivere laste-
aia laiendamise projekt näeb 
ette 2011. aastal päevakesku-
se ruumidesse ühe rühma ehi-
tamise ja 2012. aastal perears-
tikeskusesse teise rühma ehi-
tamise. Seega oleme täna olu-
korras, kus algselt kavandatud 
lahendust polnud võimalik 
realiseerida. Eakate keskuse 
ümberpaigutamiseks kaaluti 
mitmeid variante, millest küll 
ajutise lahendusena, kuid siis-
ki optimaalseimana jäi sõela-
le Kostivere mõisa teise kor-
ruse ruumide oma. Paiknemi-
ne mõisa värskelt renoveeritud 
saali kõrval võimaldab päeva-
keskuse liikmetel korraldada 
mitmesuguseid, ka suuremaid 
üritusi. Kui eakatel peaks kes-
kuses tegevust väheks jääma, 
on neil võimalik külastada 
vallavalitsuse poolt organisee-
ritud transpordiga igal nelja-
päeval Loo spordihoone sauna 
ja ujulat. Huviliste olemasolul 
on võimalik samas läbi viia ka 
vesiaeroobikat eakatele.

Rõhutan, et eakate kesku-
se kolimine oli pikk protsess 
ning eelnevalt asjaosalistega 
läbi räägitud. Kõigist võimali-
kest variantidest eelistasid ka 
eakad ise just Kostivere mõisas 
asuvaid ruume. Olen seisuko-
hal, et eakate keskuse asukoht 
on siiski ka eakate endi, mit-
te ainult poliitikute otsustada 
ning kui eakad ise ei pea pal-
juks Kostivere mõisa trepist 
teisele korrusele käimist, siis 
ei tohiks ka poliitikuid neid 
alahinnata. Eakate ja vähe-
kindlustatud inimeste tervise-
murede puhul on vallavalitsus 
alati nõu ja jõuga abiks proo-

vinud olla ning siiamaani on 
alati lahendused leitud.

Tänan arupärijaid esitatud 
küsimuste eest ning tunnus-
tan teie pisut üllatavat äkitsi 
tekkinud huvi eakate kesku-
se arengu ja Kostivere eakate 
käekäigu vastu.“

Vallavanem Andrus 
Umboja informatsioon

Valla arengukava on avali-
kul väljapanekul, avalik arute-
lu toimub 12.10.2011 kell 18.00 
Jõelähtme rahvamajas. Pikalt-
laialt on räägitud Loo alevikus 
Kuusiku teel olevatest vareme-
test, mida ümbritseb katkine 
piirdeaed. Varemed seisavad 
juba aastaid, põhjustades ela-
nike pahameelt. Kohtutäitur 
on pannud kinnistu avalikule 
enampakkumisele, kinnistu-
le on määratud alghind, kuid 
tõenäoliselt selle hinnaga ost-
jat ei leita. 

KOIT kava. Harku valla kae-
bus on menetluses. Jõelähtme 
vald on kaasatud kohtuvaid-
lusse kolmanda isikuna. Ole-
me volitanud ennast esinda-
ma advokaadi. Kohtume Si-
seministeeriumis KOIT kava 
projekti vedajaga, et selgitada 
olukorda ja valla võimalusi, et 
täpsustada, millal võiks alus-
tada Kostivere kooli rekonst-
rueerimist.

Talihooldus. Alates 1. ok-
toobrist on meil uus partner 
Teho Teedehooldus Grupp, 
kelle pakkumine oli odavam 
Loo Hoolduse omast. Tege-
lema hakkavad nad nii talvi-
se kui suvise teehooldusega. 
Vallavalitsus kavatseb võtta 
talveks ametisse järelevalve-
ametniku, et tõhustada kont-
rolli lumetõrje üle. 

Vallavalitsus on septembri 
algusest liitunud e-arvekesku-
sega. Arved liiguvad interne-
ti vahendusel läbi Eesti Posti 
arvekeskuse. Arveid võib mei-
le saata aadressil arved@joe-
lahtme.ee. Arved liiguvad au-
tomaatselt olenevalt tunnuse-
le vastava asutuse postkasti. E-
arvekeskus suhtleb otse meie 
raamatupidamisprogrammi-
ga, mis kokkuvõttes peaks kii-
rendama ja lihtsustama arvete 
liikumist.

Toimunud ja toimumas on 

muudatused vallavalitsuse 
töötajate koosseisus. Lia Ool-
berg ei tööta meil enam ja otsi-
me uut referent-asjaajajat. Ole-
me kaasanud välist abi, et väl-
ja selgitada parim kandidaat. 
Kai Mets läheb väljateenitud 
puhkusele. Kuu aja pärast tu-
leb uus raamatupidaja. Kesk-
konnaspetsialist asendub kuu 
aja jooksul.

Küsimused vallavanemale 
Kas Jõelähtme vald on Nee-

me sadamas osanik? Mis sei-
sus sadam momendil on?

Andrus Umboja: Jõeläht-
me vald ei ole Neeme sadama 
osanik, vaid on Neeme sada-
ma ala kinnistu omanik. Sa-
dama maale on antud kasu-
tusvaldus MTÜ Neeme Sadam 
kasuks ning vald ei ole selle lii-
ge. Sadama areng ei ole kulge-
nud oodatud tempos. MTÜ on 
kirjutanud mõned projektid, 
saanud toetust, kuid reaalset 
arengut ei ole toimunud. Pla-
neerime algatada läbirääkimi-
si MTÜ-ga sadama arengu ta-
gamiseks. Koljunuki sadam on 
töös, järgmisel kevadel sadam 
avatakse. 

Küsimus vallavanemale 
Iru küla Ämma tee pindami-

sest.
Andrus Umboja: Iru küla 

ÜVK teostamine on kulgenud 
vaevaliselt. Mis puudutab teid, 
siis Irus on teede katted eri ma-
terjalidest. Vastavalt ÜVK rii-
gihankele on ette nähtud tee-
de taastamine. Lahendada tu-
leb küsimus läbi kompromis-
si. Mõned teed tulevad asfalt-
kattega. Neil teedel, kus on ol-
nud segakate ja kus alles jääv 
kate oleks jäänud ebamõistlik, 
on antud luba tee täies laiuses 
rekonstrueerida pindamise-
ga, materjaliks kruus, mis si-
saldab paekivi 70% ja granii-
ti 30%. Pindamist viib läbi AS 
ÜLE. Seal on olnud probleeme 
teeäärte ja kaevudega, mis tu-
leb korda teha. Järgmisel aas-
tal käivitub Iru külas kergliik-
lustee projekt ja selle raames 
läheb rekonstrueerimisele ko-
gu Iru tee. Tee nihkub põh-
ja poole ja sellega seoses tuleb 
uus asfaltkattega tee eurora-
hade toel.

Eesti valdade TOP 10, 2007–2010 Ühistranspordiuudised

VOLIKOGU TÖÖMAILT

VALD



9NR. 172
OKTOOBER 2011

Vallavanem Andrus 
Umboja sõnul on avali-
kus pöördumises esitatud 
kahtlused ja hirmud liiga 
rutakalt esitatud, sest ko-
gu protsess on alles algu-
ses.

„Volikogu võttis augustis 
vastu otsuse, et Rebala kaitse-
ala tuleks vähendada ja kaits-
ta seda osa, mis on kõige väär-
tuslikum,“ lausus ta. „Mis 

puudutab piiride vähenda-
mist, siis see protsess pole veel 
alanud.“ Umboja sõnul tule-
vad avalikud väljapanekud ja 
kõigil on võimalus oma arva-
must avaldada. 

Piiride nihutamise peami-
ne põhjus on kaitsealal keh-
tivad piirangud, mis on sea-
tud ehitustegevusele ja maa-
kasutusele. „Kui sa soovid kas 
või oma kodu korda teha, siis 
pead sa ehitustegevuse viima 
kooskõlla muinsuskaitse tin-

gimustega,“ tõi vallavanem 
näite. 

Kommenteerides Johansoni 
spekulatsiooni, et piiride ni-
hutamine võimaldaks juurde-
pääsu paekivivarudele, ütles 
Umboja, et see ei vasta kind-
lasti tõele. „Nimetatud pae-
kivivarud Vandjala ja Võerd-
la külades, millele viidatak-
se, jäävad I väärtusklassi alale 
ja sealt päris kindlasti kaitse-
ala ei vähendata,“ lausus val-
lavanem. 

Merike Metstak 

Mõne teema ümber on 
rohkesti poliitikat. Meie 
vallas lõõmavad kired 
muinsuskaitseala ümber 
pikemat aega.

Et asjast teatakse vähe, võib 
see pöördumine lugejale tun-
duda väga dramaatilisena. 
Kuid lõpetagem vastandami-
ne, pole mõtet tõsta tüli ja le-
vitada arvamust, et kaitseala 
piiride ülevaatamine ja vä-
hendamine on vandenõu ko-
halike elanike vastu. Pole vaja 
asjatult lahtisest uksest sisse 
murda, kui muinsuskaitseala 
piiresse jääks tulevikuski en-
diselt kõik need külad, mille 
esindajad on pöördumisele al-
la kirjutanud. Kogu lugupida-
mise juures allakirjutanutes-
se sooviks juhtida tähelepanu 
asjaolule, et muinsuskaitseala 
piire kavatsetakse vähendada 
alade osas, kus ei leidu ühtegi 
muistist. Neile aladele ehitada 
soovijat ootab alati pikk ja pii-
narikas paberisõda.

Samuti on piiride ülevaa-
tamise ettepaneku arutelu 
protsess olnud vägagi avalik, 
muinsuskaitseala piiride vä-
hendamise asjus riigiga läbi-
rääkimiste alustamist on kaa-
lutud komisjonides ja ettepa-
neku on heaks kiitnud voli-
kogu, rahva poolt volitatud ja 
usaldatud esindajad. Komis-
jonide ja volikogu istungid on 
avalikud. Nõukogude ajal su-
valiselt paberile kriipsutatud 
Rebala muinsuskaitseala pii-
ride viimine reaalsusega vas-
tavusse on muinsuskaitse-
ameti poolt väga mõistlik al-
gatus. Mõttetult suur muin-
suskaitseala takistab arengut.

Vald ei saa riigi pädevus-
se kuuluvaid otsuseid teha, 
kui muinsuskaitseala piiride 
muutmine on üksnes Vabarii-
gi Valitsuse pädevuses. Muin-
suskaitseamet pöördus sel su-
vel valla poole, saamaks teada 
valla seisukohta Rebala kait-
seala piiride osas, sest muin-
suskaitseamet tahab lõpuks 
ometi Rebala kaitseala uue 
põhimääruse viia Vabariigi 
Valitsusse kehtestamisele. 

Piire tuleb muuta, sest Re-
bala muinsuskaitseala piirid 
on tõmmatud suvaliselt. Aeg 
ja olud on arenenud ja piirid 
tuleb üle vaadata. Kõigile on 

teada, et muinsuskaitsealas-
se jäävad soostunud padri-
kud, kus pole ühtegi muistist 
või kus ehitustegevusega on 
väärtuslik maastik pöördu-
matult hävitatud. Muinsus-
kaitsealal asuvad praegu sel-
lised vaatamisväärsused na-
gu Tallinna prügila, põhja- ja 
lõunakarjääri tehismaasti-
kud, Ülgase–Kallavere pilpa-
küla „arhitektuuripärlid“ jms. 
Kahju, et paljud 19. sajandi 
väärtuslikud taluarhitektuu-
ri ehitised on valdavalt lagu-
nenud või lammutatud. Aga 
muide, iga kinnistuomanik 
võib vaba kodanikuna pöör-
duda riigi poole ja taotleda iga 
kell oma valduses oleva mä-
lestise kaitse alla võtmist ilma 
igasuguse kaitsealatagi. Sa-
muti võib maaomanik pöör-
duda kohalikku omavalitsus-
se taotlemaks mälestisele ko-
haliku tähtsusega kaitset. 

Lootus 
toetusprogrammidele 

Mida on viimastel aasta-
kümnetel tehtud meie ühi-
se väärtuse, Rebala muinsus-
kaitseala unikaalseks turis-
mimagnetiks lihvimisel, et 
valla kogukond sellest rikku-
sest eneseteadvust tõstvalt ka 
kuidagiviisi ühist kasu lõiga-
ta saaks? Kui muinsuskaitse-
ala hõlmaks väiksemat ala, 
ehk oleks ta siis ka oma tege-
likku eesmärki 
täitnud?

Rebala kait-
seala pindala 
oli esialgu 1338 
hektarit, 1988. 
aastal laiendati 
kaitseala 2495 ja 
1998. aastal 7200 
hektarini. Võimalik, et kohali-
ku elaniku jaoks oleks muin-
suskaitseala loomisel püsti-
tatud sihid saavutatud, kui 
see oleks tegutsenud väikse-
mal pindalal, kus ka tegelikult 
muinsusväärtused asuvad.  

Kindlasti kahjustab mõt-
tetult suur kaitsealune terri-
toorium, millest osal mida-
gi ei olegi kaitsta, valla avalik-
ke huvisid suuremas plaanis, 
sest vald püüdleb tugeva tu-
lubaasi poole, mille loob üha 
kasvav elanike arv, et jõuka 
kogukonnana suuta pakkuda 
head ja kvaliteetset avalikku 
teenust kõikidele kogukonna 
liikmetele. 

Nõukogude ajal kehtestatud 

Rebala muinsuskaitsealal, 
mis moodustab juba kolman-
diku valla territooriumist, ei 
tohi tegelikult püstitada üh-
tegi ehitist ehk hoonet ilma 
muinsuskaitseameti kooskõ-
lastuseta. Muinsuskaitsealal 
kehtivad piirangud pärsivad 
elanike ja ettevõtjate huvisid, 
iseäranis aladel, kus puudu-
vad igasugused muinsusväär-
tused. Muinsuskaitseala ei 
hoia ära ühtegi kaevandust. 

Olen kuulnud lihtsustatud 
spekulatsioone kuni lubadus-
teni, et muinsuskaitsealal ela-
mine muutub lausa pensioni-
sambaks, üksnes siin elamise 
eest hakatavat raha maksma. 
Elu nagu hernes, pole vaja tööd 
teha ega midagi. Kujutlen, kuis 
siin rõngassärklased odadega 
ringi lippavad ja turistid rei-
sibussidest ummistunud tee-
äärtelt läbi võre kõike seda me-
lu särasilmil uudistavad. See 
oleks lausa suurepärane, kuid 
jäägem reaalsusesse. 

Ükski riik pole maksnud 
ega hakka maksma raha pel-
galt selle eest, et satud elama 
muinsuskaitsealale (ühekord-
seid ja projektipõhiseid toetu-
si vist küll mõnel põhjamaal). 
Seniajani on meetmed olnud 
suunatud juriidilisele isikule.

Masu kestab. Mis meetme-
test saab unistada, kui maa-
ilmamajandus on ennenäge-
matus kriisis, hinnad kihu-

tavad üles, 
õ p e t a j a d 
p r o t e s t e e -
rivad, ars-
tid ruttavad 
v ä l i s m a a -
le, päästjad 
ja politsei-
nikud ei saa 

väärilist palka, noortel pole 
tööd, rahvastik vananeb. Mil-
listest meetmetest tulevad ük-
sikisiku toetusprogrammid 
ja leevendusmehhanismid? 
Kust tuleb raha, et Eesti kahe-
teistkümnel muinsuskaitse-
alal elavatele inimestele pea-
le maksta: Tallinna vanalinn, 
Valga linnatuumik, Tartu va-
nalinn, Pärnu vanalinn ja 
kuurort, Võru vanalinn, Paide 
vanalinn, Viljandi vanalinn, 
Kuressaare vanalinn, Rakvere 
vanalinn, Haapsalu vanalinn, 
Lihula ja Rebala muinsuskait-
seala? 

Hea oleks, kui riigiisad 
leiaks neile küsimustele vas-
tused.

Kairi Kriiska
MTÜ Rebala Külaseltsi juhatus  

2. oktoobri päikeseline 
ja mõnus sügisilm soosis 
väljas olemist ning tõi küla-
koosolekule üpris palju kü-
laelust huvitatud elanikke.

Räägiti MTÜ Rebala küla-
seltsi toimetustest, suvel loo-
dud naabrivalvepiirkonnast, 
heakorrast ja Rebala muin-
suskaitseala piiridest. Muret 
teeb küla keskel laiuv niitma-
ta ala, mis riivab nii külaela-
nike kui ka läbisõitjate silma. 

Kohapeal lahendust problee-
mile ei leitud, kuna ala kuu-
lub vallale. 

Rebala muinsuskaitseala 
piiride vähendamisest on kü-
laelanikud üht-teist kuulnud, 
kuid tunnistati, et informat-
siooni ei ole piisavalt. Leiti, et 
kuna see puudutab kõiki küla-
elanikke, peaks taoliste suur-
te muudatuste kohta jagata-
ma informatsiooni kindlasti 
ka vallalehes, sest internet ei 
ole kõigile kättesaadav. Ena-
mik koosolekul osalejaist oli 
seda meelt, et muinsuskait-
seala praegused piirid võik-
sid säilida. Selle arvamuse 

ajendiks on ka see, et muin-
suskaitseseadusesse on lisa-
tud paragrahv, mis võimaldab 
omanikel ja valdajail taotleda 
erinevaid toetusi. Kuna Reba-
la küla jääb I tsooni ja muin-
suskaitsealale ka uute piiri-
de korral, ei muutuks elanike 
jaoks kitsenduste ja kooskõ-
lastuste osas ilmselt midagi, 
aga arendajatele-kaevandaja-
tele soodsamate tingimuste 
loomine ei ole enam küla hu-
vides. Kui kõne all on elanikke 
lähedalt puudutavad küsimu-
sed, siis ootaks rohkem kaa-
samist ja meie arvamustega 
arvestamist.

Ero Sõmer
Kostiranna külavanem

Palusime arvata Kosti-
ranna küla muinsuskaitse-
alalt välja, kuna Kostiran-
na külas ei ole senini leitud 
muinsuskaitselisi väärtusi.

Nende leidmisel tuleks ra-
kendada objektipõhist kaitse-
režiimi.

Põhjendus: Muinsuskaitse-
amet ei ole nii suure ala hal-
damisega toime tulnud va-

hendite puudumise tõttu. 
Seal, kus puuduvad mälesti-
sed või on neid üksikult vä-
hesel määral, on kehtivad kit-
sendused maaomanikele liig-
selt koormavad ja põhjenda-
matud. Piirkonna arengu hu-
vides tuleb leida mõistlikum 
kompromiss väärtuste säili-
mise ja arengu ning maaoma-
nike huvide vahel. 

Lisada Rebala TP seletus-
kirja 4.2 sissejuhatava lõigu 
lõppu alapunkt 4 järgmises 
sõnastuses: 

Detailplaneeringu kohus-

tusega aladeks on seadustega 
ettenähtud alad Rebala MKA 
territooriumil. Väljaspool 
neid alasid on ehitustegevus 
lubatud üldjuhul projekteeri-
mistingimuste alusel, kui val-
lavolikogu ei otsusta teisiti.

Põhjendus: seaduse koha-
selt ei pea kogu muinsuskait-
sealune territoorium olema 
DP kohustusega alaks. DP ko-
hustuse üldine nõue on eba-
mõistlik ning maaomanikke 
ja ka valla ning muinsuskait-
seameti asjaajamist liigselt 
koormav ja kulukas.

Vallavanema kommentaar ajalehes Harju Elu
Muinsuskaitsealast välja!

Laiutav muinsuskaitseala takistab arengut

Rebala küla uudised

REBALA

Kultuuriminister 
Jõelähtme Vallavalitsus
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
Koopia
Muinsuskaitseamet
Riigikogu muinsuskaitse ühendus
Eesti Muinsuskaitse Selts

28. september 2011. a
Pöördumine

Meie, allakirjutanud Jõelähtme valla põliskülade külavanemad, kodanikuühenduste ning ettevõtjate esindajad, 
protesteerime ning avaldame käesolevaga oma sügavat nördimust avalikkuse eest varjatult ja kiirustades 
algatatud protsessi suhtes Rebala muinsuskaitseala piiride muutmiseks. Algatatud protsess ja selle läbiviimine 
on vastuolus EV kodanikuühiskonna arengukavas sätestatud hea kaasamise tavaga ning samas sätestatud 
kaasamise eesmärgiga, mis ütleb: „Avaliku sektori otsuste kujundamisel arvestatakse valitsusväliste osapoolte 
panusega ning osapooled on rahul kaasamise protsessi läbiviimisega“ (lk 21).

Ühtlasi väljendame siinkohal selgelt ja üheselt oma vastuseisu algatatud Rebala muinsuskaitseala piiride 
muutmisele.
 
Oleme seisukohal, et Rebala muinsuskaitseala lisab vaatamata koormavatele piirangutele piirkonnale lisaväärtust. 
Oleme kõigiti nõus, et Rebala muinsuskaitseala vajab reforme, mis aga tähendab eelkõige muinsuskaitseala 
mõiste, funktsiooni ja kaitsekorralduse nüüdisajastamist. Piiride mehhaaniline vähendamine paberil ei lahenda 
Rebala muinsuskaitsealaga seonduvaid tegelikke probleeme ei riigi, kohaliku omavalitsuse ega kogukondade 
jaoks. 
Samalaadsetest probleemidest ajendatuna liiguti mujal maailmas juba ligi pool sajandit tagasi kiivalt ja rangelt 
kaitstud territooriumidelt inimese poole, seades eesmärgiks saavutada ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaal-
kultuuriliste probleemide tervikkäsitlus, keskmesse tõsteti kohalik elanik ja tema tahe. Saadi aru, et piirkonna 
elu eri valdkondi tuleb vaadelda kompleksselt, mitte käsitleda eraldi majanduslikke, sotsiaal-kultuurilisi ning 
keskkonnaprobleeme.

Kõrge avaliku huvi tõttu peame äärmiselt oluliseks meie kodu puudutavate otsuste vastuvõtmist läbipaistvalt 
ning avatult kõigi elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste jaoks. 

Piiride muutmine kui tõenäoliselt pöördumatute tagajärgedega toiming, tohiks päevakorda tõusta alles 
siis, kui on ammendatud muud võimalused soovitavate eesmärkide saavutamiseks (kaitseala eri tsoonides 
kehtivate piirangute ja vabaduste suurem diferentseerimine; toetusprogrammide ja leevendusmehhanismide 
väljatöötamine jne). Seetõttu on hädavajalik algatatud protsessi eesmärgid esmalt kohaliku kogukonnaga läbi 
arutada ja ametlikult määratleda. Ainult selline töökorraldus tagab parima võimaliku tulemuse. 
Palume, et Rebala muinsuskaitseala toetuste programmi, piirangute ja uue põhimääruse dokumendi 
ettevalmistamine kulgeks kaasamise head tava järgides, arvestades kohaliku kogukonna ja neid esindavate 
ühenduste seisukohtadega juba protsessi algstaadiumis. 
Kontaktisikud: 
Piret Pintman-Hellaste Mart Johanson
GSM: 56456028  GSM: 51 14979
e-post: piretph@gmail.com e-post: mart.johanson@gmail.com

Allkirjad: Margus Kirja, Jaak Nairismägi, Priit Tali, Priit Parktal, Priit Kase, Siiri Erm, Alari Eskor, Jüri Palts, Paul Peetrimägi, Kaidy Kütt, 
Lembit Tuur, Jaanus Hiis, Hanno Kross, Rita Tali, Erik Sepping, Ilme Nõmmela, Velda Ahman, Elvi Tedresalu, Madis Noor, Angela Noor, 
Marili Toots, Raul Toots, Maris Toots, Rain Majamees, Anne Toots, Tarmo Toots, Kairi Peterson, Ilmi Jahesalu, Mihkel Kask, Silva Kahu, 
Ago Kahu.

Ükski riik pole maks-
nud ega hakka maks-
ma raha pelgalt selle 
eest, et satud elama 
muinsuskaitsealale 
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Inga Korts-Laur
Neeme kool
Comeniuse projekti koordinaator, 
eTwinningu mentor 

Lõpust ja algusest Neeme 
koolis ehk comeniuslastega 
maad ja ilma avastamas.

Olivia Saare tuntud luule-
rida „Kõik, kõik on uus sep-
tembrikuus“ koolialguse koh-
ta ei vastagi alati tõele, sest 30. 
september on hoopis Euroopa 
sõpruskoolide programmi Co-
meniuse projekti lõpparuan-
de esitamise tähtaeg. Sellega 
Neeme koolis septembris te-
gelesimegi.
On emakeel su vaimu luisk,
Kuid lugu pea ka keeltest 
muist,
Siis maailm lahti on su ees,
On tuhat tarkust tema sees.
Neid tundma õpid hoolsalt sa,
Nii omaseks saab ilm ja maa.

Emakeeleõpetaja Kärt 
Toompuu kirjutatud luule-
read esitas mullu 1. septemb-
ri aktusel allakirjutanu, koo-
li võõrkeelte õpetaja, ning eel-
mine õppeaasta mööduski kü-
la rahvusvahelist suursünd-
must ette valmistades.Euroo-
pa kultuuri- ja haridussünd-
muse Comeniuse ja eTwinnin-
gu projekti WebEcam (veebi-
põhine Euroopa ühiskunsti-
muuseum) kõige otsustavam 
otste kokkutõmbamise aeg oli 
möödunud suvel koolinoor-
te laulu- ja tantsupeo „Maa ja 
ilm“ toimumise aegu.  

Peomeeleollu sattusid kü-
lalised juba lennujaamas, 
kus näiteks kohtumise prog-
rammiga veel mitte kursis ol-
nud prantslastega kaasas ol-
nud kunstnik-fotograaf imes-
tas ootesaalis televiisorit vaa-
dates, et nii suur hulk inimesi 
laulab koos. Lisaks sellele tuli 
meid autoga hotelli transpor-
tima otse avakontserdilt ko-
hale kiirustanud Mulgi kuues 
rahvatantsija.

Esimesed päevad möödu-
sid Eesti kultuuriga tutvudes. 
Rocca al Maresse jõudsime 
täpselt Leigarite kontserdiks. 
Tantsuringi sattusid ka mõned 
meie comeniuslased. Lõuna-
söögiks maitsti mulgiputru ja 
kama. Katariina Gildis voolisi-
me meie kunstiõpetaja, keraa-
mik Virve Kermi ja Jarõna Ilo 
käe all oma õpipoisitöid, mis 
suurepäraselt täiendavad pro-

jekti käigus valminud kunsti-
kollektsiooni. Külalised jõud-
sid veel enne laulupidu uu-
distada ringi KUMU-s ja pi-
dasid vapralt vastu rongkäigu.  
Kontserdi lõpus laulsime juba 
käsikäes isamaalisi laule.

Enne peasündmust ehk 
ühist koolipäeva ja kontserti 
koolilastega peatusime Reba-
las, et tutvuda meie valla vaa-
tamisväärsustega. Rebala gii-
di Triin Äärismaa ja Jõeläht-
me kirikuõpetaja Margus Kir-
ja entusiastlikku juttu kuula-
tes avastasin isegi uusi tahke 
oma koduvalla kultuuriloos.

Neemes algas kohe ingli-
se keele õuesõppetund. 5. ja 
6. klassi õpilased tutvusta-
sid meie küla tähtsamaid koh-
ti. Neeme Mudila moodsaid 
ruume näitas meile staažikas 
ja armastatud Elvi Hantsom. 
Taas kord koht, kus külalised 
ei olnud kiitusega kitsid!

Vihmaootel ja tuulise ilma-
ga toimunud piknikul küla-
vanema Sirje Põllu vastuvõ-
tul Uitros maitses hästi herne-
supp. Koolis valmistusid õpi-
lased õpetaja Kärt Toompuu 
juhendamisel kontserdiks ja 
ootasid põnevusega harulda-
si kesksuviseid koolitunde kü-
lalisõpetajatega. Elias ja Oli-
ver, kes olid selleks hetkeks ju-
ba meie kooli vilistlased, olid 
vastavalt noorema ja vanema 
grupi juures tõlkideks. Leedu 
õpetajate ja direktori juhenda-
misel valmisid Leedu lipuke-
sed ning Prantsuse professio-
naalse fotograafi töötoas jäl-
jendasid  lapsed isikuid tun-
tud kunstiteostel.  

Enne kontserti „õpetas 
prantslastele impressionismi“ 
– nagu ta ise seda kommentee-
ris – iginoor Jarõna Ilo. Prant-
susmaalt alguse saanud kuns-
tižanri said tunnetada muidu-
gi kõik külalised.

Kontsertaktuse juhatas sis-
se direktor Karin Soosalu ter-
vitustega rahvuspeolt „Maa ja 
ilm“, mis jutustas ju ka meie 
koolide sõpruse lugu. Koos 
laulsime Euroopa hümni eesti, 
saksa, prantsuse ja leedu kee-
les. Õpilased olid selgeks õp-
pinud kõigi kolme maa tant-
sulaulud. Projekti koordinaa-
tor meenutas  koos õpilaste-
ga kahel projektiaastal tehtut 
ning tutvustas ühistöö lõpp-
produkte Picasa WebEcami 
ehk veebipõhist Euroopa ühis-

kunstimuuseumi, milles on 
talletatud kõik õpilastööd, ja 
kokkuvõtvat raamatut. Mäles-
tuseks kinkisid õpilased iga-
le külalisele teele kaasa väike-
se maalitud kivi, mis on mär-
giks selle kohta, et siia tullak-
se veel tagasi.  Valla poolt ter-
vitas projektis osalejaid abi-
vallavanem Priit Põldma. En-
ne rahvuslike suupistetega 
kohvilauda asumist osalesi-
me väärikalt kaerajaani kam-
paanias, õppides tantsujuht 
Karin Soosalu juhendamisel 
selgeks selle populaarse rah-
vatantsu konverentsivariandi. 
Koolipäev lõppes kooli näite-
ringi juhendaja Merike Kahu 
seatud näidendiga Ellen Niidu 
tekstile „Sõit, sõit linna“. Pidu-
likul õhtusöögil küla ajalooli-
selt esimeses koolihoones asu-
vas Wanas Kalas oli üllatusesi-
nejaks kooli vilistlastest ja las-
tevanematest koosnev tant-
sutrupp Neeme Nogia Merike 
Kahu juhtimisel.

Kunstiprojekti kultuuri-
programm jätkus järgmisel 
päeval Viinistu kunstimuu-
seumis, kus imetleti nn inetu 
ja ilusa oskuslikku sobitamist. 
Ilma Lõuna-Eestis käimata ei 
saa meie maast õiget pilti, see-
ga võtsime suuna Rõuge poo-
le. Mööda ei saanud minna 
ka Palamusest. Köster isikli-
kult ootaski meid juba uksel ja 
tunnid algasid. Kirjandustun-
nis rõõmustasid leedulased, 
kui avastasid riiulilt oma ema-
keelse „Kevade“, kuid prants-
lased otsisid asjatult, sest ülla-
tuslikult on meie üks armasta-
tuimaid kirjandusteoseid se-
ni veel prantsuse keelde tõlki-
mata. 

Maalilisel kuppelmaastikul 
asuvas puhkemajas oli meile 
õhtuks köetud suitsusaun, mis 
oli mõnusaks kosutuseks enne 
koduteele asumist.

Seda värviküllast kunsti-
projekti ei taha kuidagi seosta-
da sõnaga „lõpp“. Kuid öeldak-
se, et iga lõpp on millegi uue 
algus, ning küllap sai igaüks 
siit kaasa oma värvikillu, mil-
lest saavad alguse uued ideed 
ja sündmused. 

 
Projekt on saanud toetust 

elukestva õppe programmist. 
Artikli sisu peegeldab autori 
seisukohti ja Euroopa Komis-
jon ei ole vastutav selles sisal-
duva informatsiooni eest.

Vaido Niinesalu 

Kooli areng on pidev 
protsess ja sellega tegel-
dakse Kostivere koolis jär-
jekindlalt. 

Selleks et muutuda, tuleb 
kursis olla, millises suunas 
liigub Eesti haridus ja milli-
sed on tendentsid Euroopas 
laiemalt.

23. septembril toimus Tal-
linnas koolijuhtide praktili-
ne seminar „Mida on oodata 
uuel õppeaastal“. Seal jäi kõ-
lama mõte, et mitu aastat ette 
valmistatud uue riikliku õp-
pekava rakendamise aastaks 
võib lugeda käesolevat õppe-
aastat. See tähendab, et igast 
õpetajast, koolijuhist ja koo-
list sõltub, kas Eesti haridus-
elu uueneb ka tegelikult või 
jääb kõik deklaratiivseks, nii 
nagu tihti juhtub. Meie koolis 
on uue õppekavaga tegeldud 
juba üle poole aasta ja töö jät-
kub ka sel õppeaastal. 

Lisaks sellele rääkis Ees-
ti Haridustöötajate Liidu ju-
hatuse esimees Sven Rondik, 
et võitlus õpetajate palkade 
tõusu eest jätkub tulemuse 
saavutamiseni.

28.–29. septembrini toi-
mus juba seitsmendat kor-
da Riikliku Eksamikesku-

se poolt korraldatud rahvus-
vaheline konverents „Hari-
duspeegel 2011“, kus iga aas-
ta tutvustatakse Euroopa pa-
remaid praktikaid hindamis-
süsteemide alal. Kahel vii-
masel aastal on keskendutud 
õpilaste e-testimise ja kujun-
dava hindamise temaatika-
le. Need kaks valdkonda on 
mitmetes teistes Euroopa Lii-
du riikides juba aastaid kasu-
tusel, meie aga alles otsime 
oma teed. 

Eestis on kaua arutletud 
riigieksamite vajalikkuse üle. 
Tänaseks on vastu võetud ot-
sus, et alates 2013. aastast 
saab meie koolides eri õppe-
ainetes läbi viia e-teste, mis 
võivad tulevikus kujuneda 
alternatiiviks riigieksamite-
le. E-testimine on seotud ka 
PISA uuringuga, nimelt tahe-
takse uuring 2015. aastal ko-
gu Euroopas läbi viia elekt-
rooniliselt. Ka Kostivere kool 
on selles uuringus osalenud 
ja õppetöö kvaliteedile posi-
tiivset tagasisidet saanud.

Kõige olulisemaks tee-

maks sellel konverentsil oli 
kujundav hindamine. Esi-
nema olid kutsutud Londo-
ni King’s College’i teadurid, 
kes on Inglismaal kujunda-
va hindamisega tegelnud li-
gikaudu 15 aastat. Eesti koo-
li jaoks on see võrdlemisi uus 
lähenemine õpilase aren-
gu toetamiseks. Lihtsalt öel-
des tähendab kujundav hin-
damine sõnalist kirjeldavat 
tagasisidet õpilasele ja tema 
vanemale, mille eesmärk on 
anda infot õpilase teadmiste 
ja oskuste kohta ning pöörata 
tähelepanu sellele, mis vajab 
arendamist.  Meie uues riik-
likus õppekavas on kujunda-
vale hindamisele antud oluli-
ne roll, aga vastavat koolitust 
on Eestis veel vähe tehtud ja 
paljudele pedagoogidele on 
see veel küllaltki võõras vald-
kond. Kostivere koolis toimus 
eelmisel aastal kaks sellise 
hindamisviisi alast koolitust, 
millele tuleb järg ka sel õppe-
aastal.

Praktiliselt hakkame ku-
jundavat hindamist sisse vii-
ma algklassidest. Iga uue as-
jaga harjumine nõuab ae-
ga. Lähiaastatel on kujun-
dava hindamise  ja aktiivse-
te õppemeetodite juurutami-
sel Eesti kooli arengus oluli-
ne roll.

Küsis Merike Metstak

Kostivere noortekesku-
ses on sellest sügisest ju-
hatajaks Portugalist pä-
rit João Paulo de Almeida 
Mendonça. 

João hakkas Kostivere 
noortekeskust juhtima, kui 
oli võitnud noorsootööta-
ja ametikohale korraldatud 
konkursi. Komisjoni liikmete 
sõnul võitis João nende süda-
med esimese paari minutiga. 
Temast õhkus sooja energiat. 
Ta tegi nalja ja rabas hea eesti 
keele oskusega, mis oli oman-
datud aasta ja üheksa kuuga. 
Joãol on eelnevad noorsootöö 
kogemused. 

Mis tõi sind Eestisse?
Ma olen alati tahtnud kü-

lastada Baltikumi, kas või 
lihtsalt turistina. Minu jaoks 
oli see Euroopa piirkond su-
viti nii roheline ja talviti nii 
valge, et see mõjus mulle kui-
dagi kutsuvalt. Pärast ülikoo-
li lõpetamist avanes mul või-
malus osaleda üheksa kuud 
kestvas vabatahtlikus projek-
tis Ida-Virumaal ja kuna mul-
le väga meeldib elu Eestis, siis 
siin ma nüüd olengi.

Kui vana sa oled ja kus oled 
õppinud?

Sain just 25-aastaseks. 
Olen õppinud turismi juhti-
mist Lissaboni ülikoolis.

Kust sa pärit oled, milline on 
sinu pere?

Portugalis elan ma ema, isa 
ja õega. Mu isa töötab pan-
gas, ema on lasteaias kasva-
taja, õde on 17-aastane ja õpib 
12. klassis. Ma olen sündinud 
Lissabonis, aga elanud ter-
ve elu Cascaisis (30 km Lis-
sabonist lõunas). Sama lugu 
on ka minu ema ja õega. Mi-
nu isa on aga kasvanud Cas-
telo Brancos, mis asub Lissa-
bonist 300 km kaugusel.

Mis meeldib sulle Eestis kõige 
enam? 

Paljud asjad – loodus, aas-
taajad, lumi, külm, rahulik 

elu, kohukesed, noorsootöö 
ja potentsiaal, mida Eesti en-
das kannab.

Millega on väga raske harju-
da? 

Alguses ma mõtlesin, et 
eesti keelt on lihtsam ära õp-
pida, aga ei ole. Veel on raske 
eemal olla emme poolt val-
mistatud toidust ja oma arm-
sa portugali keele rääkimi-
sest.

Kui kauaks kavatsed Eestisse 
jääda?

Ma soovin Eestisse jääda 
nii kauaks, kuni Eestimaa ta-
hab, et mina siin olen.

Neeme kool eurovõrgustikus

Uuenev Kostivere kool 2011–2012

Portugallane Kostiveres

NOORED

Joao vahetas Kostivere noortekeskuses Kadri Lepiku välja
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Rain Peerandi

Harjumaa koolidevahe-
lised meistrivõistlused jalg-
pallis gümnaasiumiastmele 
toimusid sel aastal Kuusalu 
staadionil.

Meistritiitlit tuli jahtima 
üheksa Harjumaa kooli küm-
me meeskonda, korraldaja 
Kuusalu keskkool pani väl-
ja kaks meeskonda. Loo koo-
li meeskond oli loositud ühte 
alagruppi Jüri gümnaasiumi 
ja Kuusalu keskkooli I mees-
konnaga. Loo kooli esindus 
pidas esimese kohtumise Jü-
ri kooliga, näitas väga mees-
kondlikku mängu ning saa-
vutas kindla võidu tulemuse-
ga 3 : 0. Alagrupi teine mäng 
Kuusalu keskkooli I mees-
konna vastu kulges Loo kooli 
meeskonna selgel dikteerimi-
sel väga pingevabalt. Loo poi-
sid ei andnud võõrustajatele 
mingit võimalust ning võitsid 
mängu tulemusega 8 : 0. Kahe 
võiduga kindlustati alagru-
pis esikoht ning pääs play-off 
mängudele. Veerandfinaalis 
tuli vastamisi minna Kuusalu 
keskkooli II esindusega. Koh-
tumine kulges sama stsenaa-
riumi järgi nagu mäng Kuu-
salu I esinduse vastu, lõpptu-
lemuseks kujunes 7 : 0. Poolfi-

naalkohtumine vähe tugeva-
ma vastase Loksa keskkooliga 
algas Loo meeskonnale väga 
hästi, mindi kohe mängu juh-
tima. Lõpuvile kõlades sära-
sid tablool numbrid 3 : 1 Loo 
kooli kasuks. Finaalis kohtuti 
Viimsi keskkooliga. Mäng al-
gas jällegi Loo poiste kiire vä-
ravaga, poolaja lõpuks juhtis 
Loo juba 3 : 1. Teise poolaja al-
gul suutsid Viimsi poisid va-

he vähendada minimaalseks, 
kui Loo meeskonna tugitala 
Martin Kase vahetusmängija-
te pingil viibis. Martini uuesti 
mängu lülitumisega läks Loo 
meeskonna mängupilt kind-
lamaks ning seejärel löödi 
Viimsis võrku kolm vastuseta 
väravat. Mäng lõppes tulemu-
sega 6 : 2 Loo koolile. Finaalis 
lõi Martin Kase viis väravat 
ja Vladislav Ogorodnik ühe. 

Loo kooli meeskonna kapteni 
Martin Kase sõnul olid poisid 
igati tiitlit väärt, kuna mängu-
pilt oli teistest koolide omast 
tunduvalt parem. Martini sõ-
nul andsid kõik poisid endast 
maksimumi ning pingutasid 
igas olukorras lõpuni. Pärast 
Harjumaa meistriteks kroo-
nimist ootab ees Eesti Kooli-
spordi Liidu turniir, kus osa-
levad maakondade parimad. 

Harjumaa meistriteks nime-
tati järgmised Loo kooli õpi-
lased: Martin Palmik, Vladis-
lav Ogorodnik (mõlemad 10. 
kl), Raimo Mägi, Juhan Lille-

org, Henri Martin Vares, Ric-
hard Gruntal (kõik 11. kl), 
Martin Kase, Rihard Küttis ja 
väravavaht Jaak Paavel (kõik 
12. kl). 

Loo Kooli poisid Harjumaa meistrid

SPORT

Küsis Merike Metstak

Ardo Tigane on sündinud 
1993. aastal, elab Iru külas 
Jõelähtme vallas.  

Hobid: motosport, down-
hill (ekstreemrattasport). On 
käinud Loo koolis, nüüd õpib 
Viimsi koolis.

Supermoto võistlusrada on 
75% asfaltkattel ja 25% kruu-
sal, sõidetakse quad’iga (sport-
ATV).

Supermotost pole palju kuulda 
olnud, kuidas sattusid niisugu-
sele spordialale?

2007. aastal osalesin hoo-
aja viimasel võistlusel, oli hu-
vi selle alaga tutvuda. Sealt sai 
kõik alguse.

Mõnikord tuleb sportlasel aas-
taid treenida, et unistatud ees-
märgi poole liikuda. Tundub, et 
sulle sobis valitud ala kohe? 

Tõepoolest, 2008. aastal sõit-
sin terve hooaja standardklas-
sis Suzukiga ja viimasel võist-
lusel oli standardklassi üld-
võit käes, õnnestus saada poo-
diumile koos kogenud sõitja-
tega. Viimasel võistlusel va-
hetasin standardklassi Suzu-
ki Open klassi Yamaha vastu. 
Standardklassis ei ole lubatud 
ehitada quad’i laiemaks ja ma-
dalamaks, kuid Open klassis 
on see võimalik ja nii on sõi-
duomadused paremad. Hoo-
aja lõppkokkuvõttes tuli stan-

dardklassi võit ning üldkokku-
võttes 3. koht. Esimese täisma-
hus võistlushooaja võib lugeda 
õnnestunuks. Omapärane sõit 
toimus Otepää suusastaadio-
nil, kus võistlus kulges kui ti-
kutopsis. Rada oli kitsas ja kok-
ku surutud ning kiirus suhteli-
selt väike. Sel rajal oli kurvisõit 
aja võit. Oli üks huvitavamaid 
radasid 2008. aastal.

2009. aastal tulid esmakordselt 
Eesti meistriks supermotos. 
Kas oli raske hooaeg? 

Terve hooaja sõitsin Open 
klassis Yamahaga. Hooajal oli 
kokku seitse võistlust, millest 
kuus võitsin. Seitsmes poodiu-
mikoht jäi saamata, kuna Ku-
ressaare supermotol kuume-
nesid pidurid palava ilma ja 
kiire raja tõttu üle. Tehniliselt 
oli väga raske sõita ilma esi-
piduriteta. Esimene hooaeg 
Open klassis läks üllatavalt 
hästi. Osalesin ka kolmel Lä-
ti meistrivõistlusel seitsmest 
ning saavutasin Läti meistri-
võistlustel 3. koha.

2009. aastal käisin sõitmas 
Balti meistrivõitluste sarja, 
mis koosnes kolmest etapist 
(Eestis, Lätis ja Leedus). Lä-
tis sain 1. koha, Leedus võitsin 
esimese sõidu, teises sõidus 
katkestasin tehnilistel põh-
justel ning kolmas võistlus oli 
Kuressaares, kus oli probleem 
esipiduritega.

Hooaeg läks igati korda. 
Andsin endast parima ning 

saavutasin Eesti meistrivõist-
lustel Quad klassis 1. koha ehk 
Eesti meistri tiitli.

Lisaks sõitsin 2009. aastal 
jäärada klassis Quad nael (sõi-
detakse naelrehviga) ja klas-
sis Quad (tavarehviga). Kahte 
klassi oli raske sõita, sest pä-
rast igat võistlust pidi rehve 
vahetama. Otsustasime sõi-
ta ainult naelata klassis. Jäära-

jahooaeg läks hästi, olin poo-
diumil.

Kuidas läks 2010. aastal? 
Sõitsin ka 2010. aastal seits-

mel võistlusel sama Yamaha-
ga. Esikoha võitsin kuuel, taas 
oli tehnilisi probleeme Kures-
saare võistlusel ning seetõt-
tu ei olnud ka tulemus nii hea. 
Sel aastal oli konkurentsi pak-
kumas sõitja Soomest, kes te-

gi sõidud varasematest põne-
vamaks.

Parim võistlus 2010. aastal 
oli Pärnus, kus esimeses star-
dikurvis tegin sõiduvea ning 
kaotasin konkurentidele ligi 
35 sekundit. Esimese ringi lõ-
puks oli ajavahe liidriga ligi 
27 sekundit. Sõidu lõpuks oli 
vahe liidriga 3,2 sekundit, lõ-
petasin teisena. Teises sõidus 
läksin kindla peale välja, võit-

sin esikoha ning võtsin ka eta-
pivõidu kindla eduga.

Hooaeg kulges hästi, suut-
sin kaitsta oma eelmise aasta 
meistritiitlit.

2011. aastast alates ei eksis-
teeri supermotos enam Quad 
võistlusklassi ning seetõttu 
lõpetasid supermotoga. Mis sa 
edasi teed?

Tänu Ken Viidase suunami-
sele proovisin kätt Speedway 
(söerada) võistlustel klassis 
Quad. Olen sel aastal osalenud 
kahel Speedway etapil, millest 
esimesel võistlusel olin 2. ko-
hal ning teisel võistlusel 1. ko-
hal. Esimesel võistlusel oli asi 
võõras, kuna eelnevalt olin 
käinud söerajatrennis kolm 
korda. Tulemas on veel paar 
Speedway etappi, kus osalen 
kindlasti.

Speedwayl stardib ühe joo-
ne tagant neli masinat korra-
ga, läbitakse neli ringi. Vasta-
valt kohtadele jagatakse punk-
tid. Järgmisel aastal on plaan 
hakata sõitma Speedway moo-
torrattal ja pakkuda konku-
rentsi teistele sõitjatele.

Motosport on kallis lõbu, kui-
das oled toime tulnud?

Soovin siinkohal tänada 
kõiki, kes mind on toetanud – 
Yamaha keskust, peret, sõpru 
ning võistlustel kaasa elanud 
publikut. Samuti aitäh neile, 
kes on jaganud mulle nõu ja 
õpetussõnu.

Ardo Tigane on mitmekordne Eesti meister supermotos

Kuusalu
muusikakooli parklas
kell 9.00–11.45

IV kvartalis
11. ja 25. oktoober
8. ja 22. november
6. ja 20. detsember

Raasiku
Konsumi kaupluse juures
kell 9.00–10.30
Kostivere 
päevakeskuse juures paikneval 
parkimiskohal 
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
28. oktoober
25. november
23. detsember

Loksa 
autobussijaam
kell 9.00–13.00

IV kvartalis
7., 14. ja 21. oktoober
4., 11. ja 18. november
2., 9., 16. ja 30. detsember

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadistoma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida 
hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega  www.swedbank.ee. 
Lisainfot pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt  6 310 310.

Kehra
Anija valla kultuurikeskuse 
hoone ees
kell 15.00–18.00

IV kvartalis
11., 21. ja 25. oktoober
8., 18. ja 22. november
6., 16. ja 20. detsember

erakogu

erakogu
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rms Riinu Urban
Rävala malevkond

Sügise algusega 23. sep-
tembril algas Jõelähtme 
vallas Kaitseliidu Harju ma-
leva patrullvõistlus “Harju 
pimedad ööd”.

Võistlust korraldatakse ju-
ba neljandat korda ja see on 
välja kasvanud eelmisest pat-
rullvõistlusest “Lintsi sügis”. 

Võistlusel osales 25 kolme-
neljaliikmelist võistkonda. 
Punasele ehk raskemale ra-
jale läks 16 võistkonda, neist 
4 katkestas. Rohelisele ehk 
kergemale rajale läks 9 ja lõ-
pujoone ületas 6 võistkonda. 
Raja pikkus oli linnulennult 
umbes 30 km. Ööpäeva jook-
sul tuli võistlejatel jalgsi läbi-
da trass Jõelähtme metsades 
ning täita mitmeid sõjalisi 
oskusi nõudvaid ülesandeid. 
Punase raja ülesannetest va-
jas lahendamist lahingtehni-
ka ja tingmärkide tundmine, 
taktikaline harjutus, raadio-
jaama SEM 70 töökorda sead-
mine ja sõnumi edastamine, 
meditsiiniliste oskuste näi-
tamine, suundmiini paigal-
damine, jõe ületamine (mil-
le tulemused kahjuks tühis-
tati), erinevate relvade kok-
kupanek ja auto rattavahe-
tus. Noored Kotkad ja Kodu-
tütred pidid leiurajalt üles ot-
sima mitmeid militaarseid 
esemeid, vastama viktorii-
niküsimustele ning tundma 
tööriistu. Võistluse lõpeta-
sid takistusrada ja lõpujooks. 
Võistlejatel tuli orienteeruda 
nii päeval kui öösel „vastase-
le“ vahele jäämata. Vaenlase 
rollis olid Rävala malevkon-
na kaitseliitlased, kes ei tei-
nud võistlejatel trassil liiku-
mist sugugi kergemaks. Ro-
helise ja punase raja võistle-

jad liikusid samal rajal ja lä-
bisid samad kontrollpunktid. 
Esimene võistkond läks rajale 
24. septembri hommikul kell 
9.00 ning viimane jõudis fi-
nišisse 25. septembri varajas-
tel hommikutundidel. Seega 
langes lõpp Harju maleva 94. 
aastapäevale.

Rohelise raja võistlejaid au-
tasustatakse 28.–30. oktoob-
ril Keila-Joal toimuvas sügis-
laagris. Punase raja rändka-
rika omanikuks sai Kose la-
hingrühma võistkond koos-
seisus Mait Mäesalu, Omar 
Bakradze, Eero Pärm, Ott 
Tahk, teisele kohale tuli Saue 
kompanii Saue 2011 Pro ja 
kolmandaks Männiku ma-
levkonna võitlusgrupi kolmas 
meeskond. Rohelise raja esi-
mene koht kuulus Staabi rüh-
male koosseisus Janar Pah-
ka, Erki Jürisson, Heiki Vald-
son, Robin Trutin, teiseks 
jäid Loksa noorkotkad ning 
kolmandaks Haiba-Paldiski 
noorkotkad. 

Võistluste eesmärk on kont-
rollida luurepatrullvõistkon-
dade ettevalmistust, jätka-
ta väljakujunenud traditsioo-
ne ja arendada edasi oma-
laadset võistluse vormi, tõsta 
kaitseliitlastes ja noortes hu-
vi täiendada oma ettevalmis-
tust, tegutsemaks füüsilist ja 
vaimset vastupidavust ning 
mitmekülgseid oskusi nõud-
vates tingimustes ning selgi-
tada välja Kaitseliidu Harju 
maleva kaks paremat võist-
konda Eel-Ernal osalemiseks. 

Võistluste peakorralda-
ja, Rävala malevkonna pea-
lik lipnik Lauri Lasimer kin-
nitas, et võistlus läks korda, 
kuid vigu, mida edaspidi väl-
tida, on küllaga. Hea organi-

seerimiskogemuse andis see 
nii korraldajatele kui võist-
lejatele. Lasimer tänas Harju 
malevat, kõiki korraldajaid ja 
osalejaid, nulltiimiks olnud 
Scoutspataljoni võistkonda 

ning naiskodukaitsjaid, kes 
vastutasid toitlustuse eest.

Samuti ootab peakorralda-
ja lpn Lauri Lasimer tagasisi-
det aadressile 
lauri.lasimer@rmlk.org.

Politsei- ja Piirivalve-
amet soovitab järjekorda-
de vältimiseks taotleda 
ID-kaarti posti teel

Järgmise kolme aasta jook-
sul lõppeb suure hulga Ees-
ti elanike passi või ID-kaardi 
kehtivusaeg. Ebamugava jär-
jekorras seismise vältimiseks 
tuleks esitada ID-kaardi taot-
lus võimalikult varakult ning 
posti teel.

PPA teeninduskeskuse ju-
hataja Tatjana Portnova sõ-
nul mitmekordistub järgmi-
se paari aasta jooksul klien-
tide arv kõikides suuremates 
teenindustes ning järjekorda-
de vältimiseks oleks mõistlik 
vahetada oma dokument veel 
2011. aastal. „Uue dokumen-
di taotlemiseks ei pea ootama 
vana aegumist, seega soovita-
me klientidel aega kokku hoi-
da ning tulla dokumenti vahe-
tama enne taotluste arvu mas-
silist tõusu, see tähendab en-
ne 2012. aasta kevadet,“ ütles 
Portnova. Ta lisas, et Eesti ko-
danikule on ID-kaart kohus-
tuslik dokument ning taotle-
jal tasub kõigepealt hoolikalt 
kaaluda, kas tal passi üldse va-
ja läheb. „Eesti kodanik saab 
Euroopa Liidu riikides ka ID-
kaardiga reisida, pass on vaja-
lik reisimiseks väljapoole Eu-
roopa Liitu,“ selgitas Portno-
va.

15-aastased ja vanemad Ees-
ti kodanikud, kellele on varem 
pass või ID-kaart välja antud, 
ei pea ID-kaardi taotlemiseks 
büroosse kohale tulemagi, ne-
mad saavad taotluse esita-

da ka posti või e-kirja teel. Sa-
muti saab ID-kaarti posti teel 
taotleda alla 15-aastasele lap-
sele, kelle vanemale on varem 
pass või ID-kaart välja antud. 
Teenindusse on sel juhul vaja 
tulla vaid uut dokumenti kät-
te saama. Passi taotlemiseks 
tuleb isiklikult teenindusse 
pöörduda, kuna seal võetakse 
taotleja sõrmejäljekujutised.

Ees ootav dokumenditaot-
luste arvu järsk tõus on para-
tamatu, kuna inimeste doku-
menteerimine käib Eestis lai-
netena. 1990. aastate algu-
ses anti suurele osale elanik-
konnast välja kümneaastase 
kehtivusajaga passe ning sa-
ma tehti 2000. aastate alguses. 
2007. aastast hakati väljasta-
ma viieaastase kehtivusaja-
ga dokumente ning nüüd ae-
guvad korraga nii 2000. kui ka 
2007. aastal väljastatud doku-
mendid.

Täpsemat infot dokumenti-
de taotlemise kohta saab Po-
litsei- ja Piirivalveameti kodu-
lehelt www.politsei.ee<http://
www.politsei.ee ning infotele-
fonil 612 3000.

Sulev Valner
Pressinõukogu esimees 

Pressinõukogu arutas Jõe-
lähtme Vallavalitsuse kaebust 
Delfis 17. mail 2011 ilmunud 
artiklite „Jõelähtme vald kaa-
lub hinnalise maatüki kinki-
mist“ ning „Võitlus Laheran-
na arenduse pärast tõi Jõe-
lähtme vallavolikogu esime-
hele umbusaldusavalduse“ 
peale ning otsustas, et Delfi 
on rikkunud head ajakirjan-
dustava. 

Kaebaja ei ole rahul, et ar-
tiklites ei ole ära kuulatud üh-
tegi teist osapoolt peale valla-
volikogu esimehe, kes on an-
tud juhul üks huvitatud osa-
pool. Vastaspoolele ehk Jõe-
lähtme Vallavalitsusele pole 
Delfi pakkunud võimalust ka 
hilisemaks kommentaariks, 
ehkki nad on selleks soovi 
avaldanud. Kaebaja hinnan-
gul sisaldab esimese artikli 
pealkiri ebatäpset informat-
siooni selle kohta, et vald kaa-
lub maatüki kinkimist, kuigi 

maatükk on juba eraomandis. 
Kaebaja arvates on ebatäpne 
ka pealkiri, mis seostab valla-
volikogu esimehele umbusal-
damise avaldamise võitlusega 
Laheranna arenduse pärast.

Delfi Pressinõukogule oma 
seisukohta ei esitanud.

Pressinõukogu otsustas, et 
Delfi on rikkunud ajakirjan-
duseetika koodeksi punkti 4.2, 
mis näeb ette, et konflikti si-
saldava materjali puhul peab 
ajakirjanik ära kuulama kõik 
osapooled. Väidetavate eba-
täpsuste osas artiklite peal-
kirjades Pressinõukogu sei-
sukohta ei võta, sest hinnan-
guliste väidete õigsuse üle ot-
sustamine pole Pressinõuko-
gu pädevuses. Samas on Pres-
sinõukogu seisukohal, et Delfi 
oleks pidanud koodeksi punk-
ti 5.3 alusel avaldama ebaõige 
informatsiooni ilmumise kor-
ral paranduse. Samuti ei vas-
ta Delfi käitumine heale aja-
kirjandustavale selles osas, 
et kaebaja kirjalikele pöördu-
mistele lihtsalt ei vastatud.

Delfi  rikkus head 
ajakirjandustava

Vahetage aegsasti 
dokumendid

Põnevad pimedad ööd

4. septembril teatati häirekesku-
sele tulekahjust Jõelähtme vallas 
Ülgase külas, kus oli süttinud 
suvila. Päästjate kohale jõudmisel 
põles hoone lahtise leegiga. Tuld 
kustutas kaks päästemeeskonda. 
Inimesed vigastada ei saanud. 
Tulekahju põhjus on selgitamisel.

5. septembril 
teatati häirekesku-
sele liiklusavariist 
Peterburi maan-
teel Maardu ja Jõelähtme vahelisel 
lõigul, kus oli kraavi katusele 
paiskunud sõiduauto. Muuga 
komando päästjad likvideerisid 
masina süttimisohu. Kiirabi viis 
õnnetuspaigast haiglasse mehe 
ja lapse.

9. septembril teatati lahtise 
leegiga põlevast aiamajast Jõe-
lähtme vallas Ülgase külas. Põleng 
likvideeriti, keegi kannatada ei 
saanud. 

11. septembril teatati põlengust 
Ülgase külas. Süttinud oli elumaja 
lammutamisest järele jäänud 
praht.

21. septembril sai häirekeskus 
teate, et Jõelähtme vallas Jägala-
Joa külas on põder kukkunud 
elektrijaama veekanalisse ega 
saa sealt enam välja. Looma 
päästmiseks peatati elektrijaama 

töö ning lasti kanalist vesi välja. 
Põder uinutati ja tõsteti seejärel 
kraanaga kanalist välja. Mustamäe 
komando päästjad toimetasid 
looma metsa.

11. oktoobril teatati häirekesku-
sele Peterburi maantee läheduses 
Pirita jões olevast autost. Sünd-
muskohale kiirustanud päästjad 
nägid paarkümmend meetrit 
Peterburi maantee sillast allavoolu 
akendeni vees olevat sõiduautot. 
Pinnaltpäästjad uurisid läbi auto 
ja selle lähima ümbruse ning jõe 
mõlemad kaldad, kuid kannata-
nuid ei leidnud. Kohale kutsutud 
puksiiri abil tõmmati auto kaldale.

12. oktoobril varastati Jõelähtme 
vallas Nehatu külas korterist 
vanaaegne metallist nagi ja redel. 
Kahju on 70 eurot.

Ajavahemikul 13.–14. oktoober 
varastati Jõelähtme vallas 
Liivamäe külas ekskavaatori kü-
tusepaagist kütust. Kahju on 104 
eurot.

15. oktoobril õhtul ründas kaks 
meest Jõelähtme vallas Uuskülas 
kinnises hoovis 21-aastast 
noormeest. Politsei pidas kaht-
lustatavatena kinni ja toimetas 
politseijaoskonda 17-aastase ja 
20-aastase noormehe.
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Mirjam Sirkas
15 aastat tantsija, 1 a juhendaja 

Kuna sügis on tibude lu-
gemise aeg, otsustasid ka 
meie noored rahvatantsi-
jad üle lugeda oma varbad 
ja kulunud sussitallad.  

Varbad olid kõigil alles ning 
kulunud sussitaldade hulk 
näitab, et tõesti on tantsitud 
juba 15 aastat! Tallad on ku-
lunud erinevalt, igal aastal 
omamoodi.

Alustasime kunagi Kostive-
re põhikooli 2.–4. klassi tant-
surühmana. Rahvatants oli 
(ja on siiani) vabatahtlik. Mä-
letan, et käidi klassist klassi 
küsimas, kes oleksid huvita-
tud tantsimisest. Huvilisi, kes 
käisid tantsutrenne uudista-
mas ja proovimas, oli algul 

üpris palju, kuid alles jäi see 
tuumik, kes julges kuuluta-
da, et tegeleb rahvatantsuga. 
Koos käisime läbi kõik üld- ja 
noorte tantsupeod ning luge-
matud tantsulaagrid. Tegime 
retki Kolga lahe saartele, ka-
nuutasime Jägala jõel, telkisi-
me ja käisime üksteise juures 
saunaõhtutel. 

Ühel hetkel märkasime, 
et päris mitmed meist ei käi 
enam Kostivere koolis, olime 
saanud põhikooli vilistlas-
teks. Saime endale uue nime: 
Jõelähtme Noorte Rahvatant-
su Segarühm. See nimi on 
andnud uutele julgust tulla 
tantsima ka väljastpoolt Kos-
tiveret. Meil on olnud tantsi-
jaid Koogilt, Parasmäelt, Jä-
galast, Loolt. Samuti on meie-
ga liitunud sõbrad ja klas-
sikaaslased Tallinnast ning 

Maardust. Usinamad noored 
käivad kohal ka Tartust, üli-
kooliõpingute kõrvalt. Meie 
rühm on alati väike olnud: 
kord on küll vähem, kord roh-
kem kui 8 paari, kuid tantsu-
pidude jaoks just selles para-
jas suuruses.  

Pärast suvepuhkust, eri-
ti pärast tantsupidu, on prio-
riteetide paikapanemise aeg. 
Kes läheb ära, et rohkem koo-
lile keskenduda või teeb väi-
kese pausi. Hoolimata sel-
lest, palju meid sügiseks alles 
on jäänud, on Svetal (juhen-
daja Svetlana Siltšenko) alati 
olnud jõudu meid jälle kokku 
kutsuda, et uus hooaeg käima 
lükata. Sveta on alati hoidnud 
tuumikut, et nende ümber 
rühm moodustada. 

Sel sügisel kutsus Sveta 
meid alustama 16. hooaega. 

Vabandame siinkohal väga, 
et ei korralda 15. tegevusaas-
ta juubelikontserti. Meil on 
palju uut toimumas. Sveta on 
paar eelmist aastat hoidnud 
enda kõrval oma esimesi õpi-
lasi, et koos rühma juhenda-
da. Tänavu sügisel otsustas ta 
meie tegutsemist kõrvalt vaa-
data, aidates nõu ja vajadu-
sel ka jõuga. Juba oleme vastu 
võtnud paar uut tantsijat, esi-
nenud ning saanud kutseid 
järgmistele esinemistele. 

Kuigi hooaeg on alanud, 
ootame endiselt oma ridades-
se uusi noori liikmeid, et oleks 
seltsis segasem teha üks tants 
ning korrata ja luua uusi tra-
ditsioone. Usume, et alanud 
aasta kulgeb kergelt valsirüt-
mis ning jätkuvalt muheda ja 
koduse meeleoluga!

Kadi Truuleht

23. septembri varahom-
mikul toimus Kostiveres ül-
latuslik helkurireid. 

Vihma ja tuult trotsides te-
retati ning kingiti kõikidele 
bussile tõttavatele ning auto-
dega linna poole suunduva-
tele inimestele uhiuued Kos-
tivere sümboolikaga helku-
rid. Helkuriaktsioonile järg-
nes 25. septembril Kostive-
re noortekeskuse juures üri-
tus „Turvalist sügist“, kus ja-
gasid koostööpartneritena 
head nõu ja tarkust Ida-Har-
ju politseijaoskond, Maan-
teeamet, MTÜ Rahvakooli-
tus ELU, Kostivere ja Muu-
ga päästekomandod, Naab-
rivalve. MTÜ Kostivere Kü-
la Selts tänab toetajaid ning 
soovib kõikidele jätkuvat tur-
valist sügist!

Jõelähtme noored tantsivad rahvatantsu 

Kostivere uudised

Inimene on tihti keeruliste 
valikute ees, näiteks kas pan-
na laps ühte või teise kooli, 
kinkida kallimale kimp roose 
või romantiline õhtusöök res-
toranis, külastada nädalava-
hetusel vanemaid või minna 
kontserdile.

Laenuvõtmisega on täpselt 
sama asi. Ühelt poolt on võlg 
võõra oma, teisalt aga tekib 
meil kõigil aeg-ajalt soove ja 
vajadusi, mille rahuldamiseks 
ei piisa oma rahalistest võima-
lustest.

Esimene asi, mis siinkohal 
pähe tuleb, on eluase. Mui-
dugi võib 20–30 aastat ise ra-
ha koguda ja siis endale unis-
tuste kodu osta. Teine variant 
on kohe sobiv elamine soetada 
ja maksta 20–30 aastat laenu. 
Kulub sama aeg, aga elu ei jää 
elamata. Pealegi on elamis-
pindade hinnad praegu üpris 
mõistlikud.

Ei maksa karta, et laenami-
ne on ülemäära keeruline või 
koguni ohtlik. Riik on viimasel 
ajal teinud laenuvõtjate kaits-
miseks seadustes mitmeid olu-
lisi muudatusi. Kindlasti on ka 
Krediidipanga hoolivad laenu-
nõustajad valmis vastama kõi-
gile teie küsimustele.

Lisaks eluasemelaenule pa-
kub Krediidipank väikelae-
nu, mille maksimaalne lae-
nusumma on kuni 4795 eu-
rot ehk enam kui 75 000 kroo-
ni, arvelduskrediiti või kre-
diitkaarti. Kõikide nende too-
dete puhul on aastane intress 
kõigest 15%. Nii soodne intres-
simäär on teiste turul olevate 
sarnaste toodetega võrreldes 
madalam.

Julgen kõigile klientidele 
soovitada krediitkaarti. Sel-

le abil on mugav ostelda inter-
netipoodides, mis on Eestis 
üha kasvav trend, samuti või-
maldab krediitkaart sulara-
haga võrreldes mugavamalt ja 
riskivabamalt välismaal oma 
eluolu eest hoolt kanda. Kre-
diidipangas on valida määra-
tud maksega või püsimakse-
ga krediitkaardi vahel. Kaar-
tide olulisemad erinevused on 
krediidilimiidi suurus ja taga-
simaksmise viis.

Väiksema laenu taotlemi-
seks peab Tallinnas ja Harju-
maal elaval laenajal olema et-
te näidata netosissetulek vä-
hemalt 600 eurot kuus, mujal 
Eestis aga vähemalt 400 eurot 
kuus. Eluaseme- ja tarbimis-
laenu puhul on nõuded sisse-
tulekule madalamad – Tallin-
na ja Harjumaa elaniku puhul 
alates 400 eurost kuus, ülejää-
nud Eestis alates 350 eurost 
kuus. Sissetulek peab olema 
regulaarne ja laekuma ükskõik 
millisesse panka Eestis.

Seega mõelge läbi oma va-
jadused, kaaluge oma võima-
lusi ja seadke sammud Kredii-
dipanka. Ootame teid Kredii-
dipanga peakontoris aadressil 
Narva mnt 4, Tallinn.

Krediidipank on 
sinu rahakoti sõber

Helo Koskinen,
Krediidipanga 

laenuosakonna juhataja
helo.koskinen@krediidipank.ee

tel 669 0977

Kommertstekst

Merike Metstak
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik väljapanek:   
2. Neeme küla Liivametsa 
2 (24505:001:1490) kinnistu 
detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 07. novemb-
rist kuni 05. detsembrini 2011. 
Planeeritava ala suurus on 0,28 
ha. Planeeringu koostamise 
eesmärk on olemasoleva Lii-
vametsa 2 (maasihtotstarbega 
maatulundusmaa) kinnistu 
sihtotstarbe muutmine elamu-
maaks ühe üksikelamu ehita-
miseks ning kinnistut läbivale 
Ajataguse teele transpordimaa 
krundi planeerimine. Planee-
ring teeb ettepaneku muuta 
maatulundusmaa kinnistu 
sihtotstarve elamumaaks ük-
sikelamu või kuni kahe kor-
teriga elamu rajamiseks ning 
ühe kergliiklustee krundi moo-
dustamiseks. Detailplaneering 
sisaldab kehtestatud Jõeläht-
me valla üldplaneeringu põhi-
lahenduse muutmise ettepa-
nekut. Planeeritav elamumaa 
krunt jääb üldplaneeringu tin-
gimustes sätestatust väiksem.

Detailplaneering on algata-
tud Jõelähtme Vallavolikogu 
29.01.2008 otsusega nr 309.

Jõelähtme vallamajas toi-
mub detailplaneeringute 
eskiislahenduste avalikud 
arutelud:
1. Manniva  küla AS EGCC maa- 
ala detailplaneeringu lähtesei-
sukohtade ja eskiislahenduse 
tutvustamine ning avalik arute-
lu toimub Jõelähtme vallama-
jas 14. novembril 2011 algusega 
kell 15.30. 

Detailplaneeringute põhijooni-
se ja seletuskirjaga on võimalik 
tutvuda Maa-, ehitus- ja kesk-
konnaosakonnas tööajal es-
maspäevast neljapäevani kella 
8.00- 17.00 ja reedel 8.00- 13.00 
ning samaaegselt on detailpla-
neeringute põhijoonis ja sele-
tuskiri välja pandud Jõelähtme 
valla kodulehel  (www.joelaht-
me.ee).

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik arutelu:
1. Jõelähtme Vallavalitsu-
se  maa-, ehitus- ja kommu-
naalosakonnas toimub 08. 
novembril 2011 kell 15.00 Kul-

lamäe küla Kullamäe I ja Siimu I 
maaüksuste ning lähiala detail-
planeeringu avalik arutelu. 
Kullamäe küla Kullamäe I ja 
Siimu I maaüksuste ning lähia-
la detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimus 05.09- 02.10.11 
Jõelähtme vallamajas. Avaliku 
väljapaneku ajal esitati kirjali-
kult ettepanekuid ja  vastuväi-
teid, seoses sellega korraldab 
Jõelähtme Vallavalitsus avaliku 
arutelu.

Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt algatatud  detailpla-
neeringud:
1. Jõelähtme Vallavolikogu võt-
tis 29.09.2011 vastu otsuse nr 
224 “Rammu küla Rammu küla 
Olmi kinnistu detailplaneerin-
gu koostamise algatamine, läh-
teülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine 
” sihtotstarve – maatulundus-
maa. Planeeritava ala suurus 
on ca 1,7 ha ja selle moodus-
tab Olmi (24505:001:0514) kin-
nistu. Detailplaneeringu ees-
märgiks on ajaloolise talukoha 
taastamisega seotud ehitus-
õiguse võimalikkuse, ulatuse 
ja hoonestustingimuste välja-
selgitamine ning määramine, 

juurdepääsu ja krunti teenin-
dav taristu kavandamine ning 
keskkonnatingimuste seadmi-
ne planeeringuga kavandatu 
elluviimiseks. Detailplaneerin-
guga tehakse ettepanek kehtiva 
üldplaneeringu muutmiseks – 
üldplaneeringus seatud ranna 
ehituskeeluvööndi vähendami-
seks.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.
2. Jõelähtme Vallavolikogu võt-
tis 29.09.2011 vastu otsuse nr 
225 “Rammu küla Rammu küla 
Kaarli 2 kinnistu detailplanee-
ringu koostamise algatamine, 
lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine 
” sihtotstarve – maatulundus-
maa. Planeeritava ala suurus 
on ca 1,65 ha ja selle moodus-
tab Kaarli (24505:001:0583) kin-
nistu. Detailplaneeringu ees-
märgiks on ajaloolise talukoha 
taastamisega seotud ehitus-
õiguse võimalikkuse, ulatuse 
ja hoonestustingimuste välja-
selgitamine ning määramine, 
juurdepääsu ja krunti teenin-
dav taristu kavandamine ning 

keskkonnatingimuste seadmi-
ne planeeringuga kavandatu 
elluviimiseks. Detailplaneerin-
guga tehakse ettepanek kehtiva 
üldplaneeringu muutmiseks – 
üldplaneeringus seatud ranna 
ehituskeeluvööndi vähendami-
seks.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.
3. Jõelähtme Vallavolikogu võt-
tis 29.09.2011 vastu otsuse nr 
226 “Neeme küla Tammiku kin-
nistu  ja lähiala detailplaneerin-
gu koostamise algatamine ning 
lähteseisukohtade kinnitamine 
” sihtotstarve – maatulundus-
maa. Planeeritava ala suurus 
on ca 2434 m2. Detailplanee-
ringu eesmärgiks on kavandada 
üksikelamu koos kõrvalhoone-
ga. Selleks tuleb muuta maa-
kasutust maatulundusmaast 
elamumaaks, määrata ehitus-
õigus ja hoonestustingimu-
sed, planeerida juurdepääs ja 
krunti teenindav taristu, ning 
seada keskkonnatingimused 
planeeringuga kavandatu el-
luviimiseks. Detailplaneeringu 
koostamise algatamise taotlus 
sisaldab endas ettepanekut 

üldplaneeringu muutmiseks – 
lubada väiksemale kui 3000 m2 
krundile ehitusõigust.
Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu 
on kehtestanud järgnevad 
detailplaneeringud: 
1.  Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 29.09.2011 otsusega 
nr 223 Liivamäe küla Loovälja 
tee 7 kinnistu koos juurdepää-
suteega detailplaneering,
2. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 29.09.2011 otsusega 
nr 222 Ihasalu küla Näpiste III, 
Näpiste ja Jaagusauna kinnis-
tute detailplaneering,
3. Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 29.09.2011 otsusega 
nr 221 Neeme küla Mardi 8 kin-
nistu koos juurdepääsuteega 
detailplaneering,
4. Jõelähtme Vallavolikogu keh-
testas 29.09.2011 otsusega nr 
220 Parasmäe küla Jõelähtme 
tee 18 ja 20 kinnistute detail-
planeering.

Enam kunagi ei kuule ma ta häält, naeru, elutarku soovitusi, 
rõõme ja muresid…

16. septembril 2011 lahkus jäädavalt paljudele Jõelähtme valla ning Kostive-
re inimestele tuntud Elve Toome. Naine, keda paljud pidasid Kostivere tegeli-
kuks alevikuvanemaks. Ta oli inimene, kes kuni viimse hingetõmbeni kandis 
südames Kostiveret, siinsete inimeste, looduse, loomade ja asutuste head käe-
käiku, ning kelle elust võiks kirjutada põneva ning elamusterohke raamatu. 
Lubasime siis veel üksteisele headest mälestustest vähemalt kokkuvõtliku ar-
tikli kirjutada… Mul on väga kahju, et artikli kirjutamisega hiljaks jäin. Teen 
seda täna Elvele kõige lähedasemate inimeste kaasabil.

Elve, minu jaoks olid Sa ennekõike inimene, kelle hoolde usaldasin oma väi-
kese lapse, kui aastaid tagasi merel tööl käisin. Tänu, mida selle eest Sulle võlg-
nen, ei ole mõõdetav ega sõnadega edasi antav. Sinu igapäevast hoolt, puhtust 
ja korrektsust, süsteemsust ja kindlaid reegleid ning heasoovlikku rangust 
meenutame lapsega tänaseni. Minu kummardus ja sügav lugupidamine Sul-
le ka kõige eest, mida oled teinud meie kodualeviku nimel ja heaks! Sinu otse-
kohesus, oma kindel arvamus elu asjadest ning sihikindlus on olnud imetlus-
väärne – veel viimasel mõisapäeval sai arutatud Sulle muret tekitava Kostive-
re bussiliikluse, kalli piletihinna ning sõidugraafikute üle… Sa hoolisid väga 
eakate tegemistest – et neil oleks tore koht, kuhu kokku tulla, omavahel pinge-
vabalt suhelda, kontsertidel käia ja kultuuri nautida. Viimase ajani lõid sa kaa-
sa eakate lauluansamblis.

Elve Toome sündis 2. oktoobril aastal 1929 Järvamaal Särevere vallas Parasi 
külas. Lisaks sündis perre 1941. aastal õde Anne ja 1945. aastal õde Merike. Sõ-
jaaeg ja neile järgnenud aastad olid perele rasked – 1946. aasta algul arreteeriti 
pereisa ja saadeti Siberisse. Külmale maale küüditamise oht varitses ka maha-
jäänuid – ema, Elvet ja kahte väikest õde, ent siin tuli appi tädi pere. Nad võt-
sid enda juurde Elve, kes tuli 1945. a Tallinnasse Arve- ja Plaanindustehniku-
mi õppima, ja 1946. a ka kümnekuuse õe Merikese. 1949. a lõpetas Elve tehni-
kumi ja suunati Tallinna lähedale Kostivere sovhoosi raamatupidajaks. Sead-
nud sisse oma elu Kostiveres mõisa ruumides, tõi Elve enda juurde ka ema ja 
õe Anne, õde Merike jäi tädi perre.

Elve oli täis noorusindu ja töötahet, pani kartulid maha ning pidas lehma. 
Kartulid viis hobusega turule, piima meiereisse – nõnda sai kuidagi ära ela-
tud. Saabus aeg, mil kolhoosid liideti sovhoosiga ning Elve asus tööle küla-
nõukogu sekretärina. Kahe aasta pärast pühkis aga sekretär siinse tolmu jal-
gelt ning suundus linna Estoplasti tööle. Ent saatus tõi ta peagi tagasi – sel kor-
ral külanõukogu esimeheks. Külanõukogu hooleks oli tollal kooli, raamatuko-
gu, velskripunkti töö korraldamine, sündide ja surmade registreerimine. Kos-
tivere sovhoosi juhtis tollal Arvo Saarepera. Just tänu Elve Toome ja sovhoosi 
direktori koostööle on tänastel Kostivere lastel oma kool!

Elve Toomet jätkus kõikjale, näiteringist laulukoorini, ta oli üks Jõelähtme 
laulupäeva idee autor ja peo algataja. Traditsioon elab tänaseni. 2009. aastal 
omistati Elve Toomele Jõelähtme valla elutööpreemia. 

Noorusaastatest pärineb ka Elve suur kiindumus hobustesse. „Minu mee-
lest on hobune ideaalne loom, tark ja ustav,” on Elve öelnud. Loomade eest 
hoolitsemine ja nendega treenimine tõi Elvele 1952. a Tallinnas toimunud va-
bariiklikul meistrivõistlusel ka tšempionitiitli. Edukale sportlasekarjäärile 
panid aga punkti õnnetu hobuselt kukkumine ja vigastused – pärast seda ei 
olnud enam ratsasõiduks vajalikku julgust… 

Peale hobuste olid tema kiindumuseks lapsed, keda tal endal saatuse tahtel 
ei olnud. See-eest on tema hoolitsevat kätt, sooja südant ja vahel ka karme sõ-

nu kuulnud nüüd juba suureks kasvanud ning mitmed kohe-kohe suureks sir-
guvad poisid ja tüdrukud.

Elve Toome oli väärikas, usaldusväärne, täpne ja hoolas. Tal oli võime nä-
ha olukordi ja probleeme laiemalt. Mitte igas inimeses ei ole nii palju loomu-
päraseid juhiomadusi. Temas oli ka piisavalt jäärapäisust oma põhimõtete-
le ja uskumustele truuks jääda. Kui vaja, jätkus tal südikust karmid tõed otse-
sõnu, kuid väärikalt välja öelda. Ta suhtus lugupidamisega nii iseendasse kui 
ka ümbritsevatesse. Ettevõtliku inimesena oli ta alati kõikjal kohal, organisee-
ris ja võttis ise osa, pakkus abi ning lahendusi, kui tundis, et õiglus vajas jalule 
seadmist või probleemid lahendamist. Temas oli püsivust ja tahtejõudu kord 
juba ette võetud asjad lõpule viia.

Elve Toome jääb mälestustes kestma mitte ainult lähedaste, vaid väga palju-
de Jõelähtme valla inimeste südametes. 

Mälestades
Kostivere alevikuvanem Kadi Truuleht 

Septembrikuu, kus kõik-kõik 
on uus – uued lapsed lähevad esi-
mest korda lasteaeda, lasteaiast 
lähevad uued lapsed kooliteele 
– tõi meile kurva teate. Sina oled 
läinud igavikuteele. Kümme aas-
tat olid Sina paljudele Haljava, 
Aruaru ja Jägala lastele bussitädi 
Elve. Nii nad Sind kutsusid.

Aga tegelikult olid Sa palju roh-
kem kui tädi ja bussisaatja. Hom-
mikul olid Sa ema eest bussis nut-
ta tihkuvale tüdrukule, kes ei 
tahtnud lasteaeda minna. Alati oli 
Sul taskus puhas taskurätt ja lut-
sukomm ning selleks ajaks, kui 
buss lasteaia väravasse jõudis, oli 
pisar kuivatatud ja tuju kõigil hea. 
Õhtul lasteaiast koju sättides aita-
sid Sa poistel nööbid ja saapapae-
lad kinni. Nagu vanaema. Ja kui 
vaja, olid Sa bussis suuremate ma-
rakrattide jaoks ka isa eest – kord 
pidi majas olema ja Sinu karm sõ-
na aitas. Aga asjata kuri ja tõre ei 
olnud Sa kunagi. Need poisid ja 
tüdrukud, kes paariaastastena Si-
nuga koos lasteaiateed alustasid, 
lõpetavad varsti põhikooli. Suu-
remad on juba gümnaasiumistki 
läbi. Ja nad kõik mäletavad Sind, 
meie bussitädi Elvet. Ja Sina mä-
letasid neid kõiki nimepidi. Kui 
kohtusime, küsisid ikka, kuidas 
Jussil läheb, mis Ran, Susanna või 
Joosep teevad, saatsid kõigile ter-
viseid. Kinkisid Suusile lasteaia 
lõpetamisel raamatu „Pealpool 
pilvi“. Tervist soovisime ka Sulle. 
Et oleks jõudu käia linna oma õe 
ja tema poja pere juurde, kellest 
Sa alati nii soojalt rääkisid. Kuni 
ühel päeval sai Sinu tee otsa. Bus-
sid sõidavad nüüd ilma Sinuta... 
Küllap sealt kusagilt saadad Sa 
lapsi ikka lasteaeda ja kooli ning 
hoiad meil silma peal. Aitäh Sul-
le, tädi Elve, et Sa meie jaoks ole-
mas olid.

Haljava bussilapsed 
koos vanematega

ELVE TOOME 1929–2011 Armas 
tädi Elve 
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Õnnitleme kõiki oktoobri sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

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
Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.

89 22.10 LJUBOV SIRKAS Jägala küla

86 15.10 EVALD PÜSS Kostivere alevik

83 06.10 VAIKE KURM Haljava küla

83 18.10 MAIMO POHL Maardu küla

82 17.10 TAISIJA SIVAKOVA Loo alevik

82 19.10 ELSA TÕNISSOO Nehatu küla

81 02.10 RUTH-LEA AUNBAUM Loo alevik

81 09.10 KARIN LAAGRIKÜLL Jõelähtme küla

80 15.10 ÕIE NUGISEKS Loo alevik

80 16.10 MAIMO SIKKA Kostivere alevik

80 27.10 HILJA ALGO Loo alevik

75 14.10 LUULE MATVEJEVA Kostivere alevik

75 25.10 VELLO JÜRJO Iru küla

75 27.10 ANTONINA LUKINA Kostivere alevik

70 02.10 REINO VIIDAS Iru küla

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Peeter Nool  10.07.1924–12.09.2011 

Elve Toome  02.10.1929–16.09.2011 

Arvo Paimla  03.02.1943–20.09.2011 

Marta Müürsepp  09.04.1913–28.09.2011 

Laine Nõmmik  12.08.1921–05.10.2011 

Vandjala küla mälestab
LAINE 

NÕMMIKUT
1921–2011

ning avaldab 
kaastunnet 

lastele peredega

Mälestame küla 
vanimat elanikku

PEETER NOOLT 
1924–2011

ja avaldame 
kaastunnet 
lähedastele.
Ülgase küla 

elanikud

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo alevikus 
Toome teel ja Spordi teel 13.06.11–26.10.11,Talleggi piirkonnas 
10.03.11–30.10.11 ja Saha teel 04.04.11–26.10.11 võib olla 
häiritud ligipääs kinnistutele ja esineda ajutisi veekatkestusi. 
Haljastus ja katendid taastatakse sügisel 2011. Töid teostab 
Nordecon AS, tel 615 4400, nordecon@nordecon.com.

Tähelepanu, Neeme ja Ihasalu rahvas!
Neeme rahvamaja koduleheküljel olev küsimustik kultuuriteenuse 
kohta ootab lugejate vastuseid kas meilitsi, telefonitsi või kirjalikult.
http://www.neemerahvamaja.ee/
Telefon: (+372) 608 3740  Faks: (+372) 608 3740
E-post: neemerahvamaja@neemerahvamaja.ee 

Kostivere päevakeskus 
kutsub
Esmaspäeval kokkamine
Teisipäeval kell 11 tantsutund
Kolmapäeval kell 14 
laulutund
Neljapäeval kell 11 
võimlemine
2. novembril hingedepäeva 
vaikne muusika ja 
meenutused
16. novembril kell 15 
rahvalike laulude 
kooslaulmine
18. novembril kell 18 väljasõit 
mõisa juurest Neeme 
teatrietendusele

Pühapäeval, 27. novembril algusega 
kl 13.00 Kostivere lasteaia saalis
Trühvlite valmistamise töötuba
* räägime šokolaadist ja selle ajaloost;
* tutvume trühvlite valmistamiseks vajalike 
toorainetega;
* valmistame trühvleid meistri juhendamisel;
* töötoa lõpus pakib igaüks omatehtud maiused 
kinkekotikesse ja võtab koju kaasa.
 Koolituse hinnas materjalid ja kohvipaus. 
Kestus kuni 2,5 tundi.
Maksumus: 10 eurot 1 inimene.
Osavõtumaks tasuda hiljemalt 10. novembriks MTÜ 
Motivia arvele 10220195245223.
Selgitusse: trühvlid, osaleja nimi. 
Lisainfo ja registreerimine: Marika
tel 53 47 7078 või marika.ukanis@hotmail.com
Korraldaja – MTÜ Motivia

Leili Värte 60
Koolilapsena tahtis Leili saada muusikaõpetajaks. Ta on muusikat õppinud kokku 17 
aastat. Lapsepõlvekodust Hiiumaalt, kus elati üksteist toetavalt ja kõike jagades, on 
pärit tema sisemine rahu ja tasakaal. Talle meeldib alati olla meeskonnas, töötada 
koos teistega ja jagada kõike, kuid jääda siiski ise tagaplaanile. Leili on olnud 
aastatel 1976–1989 Lagedi kooli muusikaõpetaja, alates 1989. aastast Loo keskkooli 
muusikaõpetaja ja lisaks alates 2010. aastast Jõelähtme muusika- ja kunstikooli 
klaveriõpetaja.
Laste õpetamine nõuab kannatlikkust.
Leili Värte on õpetanud laulma ja klaverit mängima vähemalt pool tuhat noort 
inimest. Tema käe alt on sirgunud palju väga häid lauljaid. Leili Värte meelest on 
õnn, kui poiss käib teisest klassist alates kooris laulmas ja ühekorraga viiendas klassis 
hakkabki ta äkki hästi laulma. 
Ta on tark ja hea, ütlevad õpilased. Kontserdil või laulupeol avaneb Leili olemus 
täielikult: iga sekund kõikidele korraga mõtlemas, iga minut kõikide jaoks olemas, 
kõikidele pai tegemas, ühekorraga kõiki lohutamas, mõistmas ja nõu andmas. 
Leili on südamlik, soe, mõistev, abivalmis ja ääretult tagasihoidlik, ütlevad kolleegid. 
„Muusikas ei saa mõõta ega kaaluda, siin on emotsionaalsust ja subjektiivsust palju. 
Aga söed peavad kogu aeg hõõguma,“ on juubilar ise öelnud. Leili Värte on oma 
kooridega laulupidudel osalenud 25 aastat!
Leili on pühendunud küll tööle, kuid väga tähtsad on talle ka kodu ja pere.
Palju õnne ja armastust!
Tunnustused
1998 – Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaat
2003, 2010 – aasta õpetaja 

Saavutused
„Laulukarusell“
Neljal korral on Leili Värte 
õpilased jõudnud „Lau-
lukaruselli“ fi naali (Rainer 
Küngas, Eliise Muddi, 
kahel korral Violeta Osula)
2010 – Violeta Osula grand 
prix 
Vokaalansamblid
Loo kooli ansamblid 
on pälvinud mitmetel 
Harjumaa kooliansamblite 
festivalidel auhinnalisi 
kohti
2007 – Loo kooli poistean-
sambli 3. koht vabariiklikul 
poisteansamblite festivalil 
2009, 2010 – ansambel 
Laululinnud:
1. koht oma vanuseklassis 
Harjumaa ja Tallinna 
koolide vokaalansamblite 
festivalil 
1. koht oma vanuseklassis 
Alo Mattiiseni muusika-
päevade raames korral-
datud vokaalansamblite 
konkursil
Koolikoorid
Alates 1976. aastast on 
Leili Värte mudilaskoorid 
ja poistekoorid jõudnud 
kõikidele üldlaulupidu-
dele
Segakoori Jõelähtme 
Laulusõbrad juhendaja
Ansambel Aareco solist

Kallid Härni ja Leidi Sikka!
Tammed on tugevad tuules ja tormis,
luiged on ustavad surmani.
Olete olnud nii üht kui teist
neil läbielatud 55 kooselu aastatel.
Olge ka edaspidi kui tammed ja luiged järgmise tähtpäevakurvini!
Kallistused ja õnnesoovid teile smaragdpulmapäeva puhul
kolmelt nooremalt põlvkonnalt.

Mälestame kurbusega
ELVE TOOMET 

ja avaldame 
kaastunnet 
lähedastele.
Jõelähtme 

vallavolikogu ja 
vallavalitsus

Kostivere silla ja kergliiklustee 
avamine leiab aset laupäeval, 
19. novembril algusega 
kell 12.00. 
Toimub tänamine, lindi läbilõikamine 
ja üheksa silla jooks. Kõik on oodatud!

MTÜ Kostivere Küla Selts

Anne Kanne

Kostivere päevakeskus korraldas sügisese 
väljasõidu, millega tähistati ühtlasi ka eakate 
päeva. 

Keskpäeval astusime härra Jaani mõnusasse bus-
si, mis võttis suuna Viikingite külla Harjumaal.  

Viikingite küla on avatud 2006. aastast. Maalili-
ne küla on rajatud metsa sisse, kõik siinsed viikin-
giaegu meenutavad hooned on kokku toodud Ees-
timaa eri nurkadest, oskuslikult on Pirita jõele raja-
tud forellitiik. 

Pärast ümbrusega tutvumist ootas meid kae-
tud laud. Forell oli väga maitsev, koosolemise muu-
tis õdusaks meeleolukas muusika. Viikingite küla 
asub Saulas, Tartu mnt 29. kilomeetril. 

Ilus sügispäev oli

LEMMIKLOOMADE KREMATOORIUM

OÜ Cremo Center

Tel. +372 58 251 951 
www.cremo.ee

Vana-Narva mnt. 14A, 
74114 Maardu

КРЕМАТОРИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ
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PLEKK-KATUS pakub: Katuseplekk. 
Sileplekk. Lisaplekid. Vajadusel 
paigaldus. Väga hea hind.  
Tel. 50 65 65 9,  65 65 782  
Kadaka tee 4, Tallinn

Ostame üle Eesti: 
virnastatud võsa; raiejäätmeid;
saetööstuse jääke (pinnad, 
saepuru, höövlilaast); kasvavat 
võsa (kraavide ja teede 
ääred, võsastunud põllu- ja 
heinamaad).
Energiavaru OÜ  +372 508 0336
info@energiavaru.ee
www.energiavaru.ee

Kostivere kauplus vajab kiiresti müüjat, 
info tel 5649 8460.

Müüa pidevalt Siberi lehise terrassi- ja 
saematerjali. Materjal on ideaalne 
välistingimustes kasutamiseks ja selle eluiga on 
kordades pikem nt männi omast. 
Võimalik transport. Tel 5662 5555

Müüa kartulit. 15 kg sangadega paberkott – 
8 eurot, 30 kg paberkott – 15 eurot.
Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta jt.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas hinna 
sees, mujal kokkuleppel.
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

01.11 kl 11 Neeme rahvamajas Lasteteatri etendus ,,Lõbus linnalugu”
02.11 kl 12 Loo koolis  Hingedepäev
    „Laulvad rahvakalendri tähtpäevad“    
    Esinevad Celia Roose ja Lauri Õunapuu 
02.11 kl 15 Kostivere päevakeskuses  Hingedepäev
02.11 kl 17 Loo kultuurikeskuses Hingedepäev
04.11 kl 20 Neeme rahvamajas Salongiõhtu.
    Külaliseks mustlasansambel Al Sol. 
    Tantsumuusika ansamblilt Trahter
05.11 kl 16  Neeme rahvamajas Jumalateenistus
07.–13.11 Kostivere koolis  Mardinädal
09.11 kl 17 Loo kultuurikeskuses Mardikarneval
09.11 Loo koolis   Korvpallivõistlus „Isad ja pojad”
09.11 Neeme rahvamajas        Mardipäev
10.11 Loo koolis   Isadepäeva pidu
12.11 kl 12 Jõelähtme rahvamajas Lusikapidu
13.11 kl 12 Loo kultuurikeskuses Isadepäev
    Kogupereetendus ,,Piip ja Tuut kontserdil”
13.11 Neeme rahvamajas  Isadepäev
16.11 kl 15 Loo kultuurikeskuses  Sallivuspäev
16.11 kl 15 Kostivere päevakeskuses  Rahvalike laulude kooslaulmise õhtu
17.11 kl 19 Loo kooli aulas  Etnopidu. 
    Esineb ansambel Zetod. Pilet 3 €, õpilased, 
    pensionärid 1€
18.11 kl 19 Neeme rahvamajas Tammsaare teatri etendus „Sofi a”
19.11 kl 10 Loo kultuurikeskuses Mänguhommik koos Pipiga 
22.11 kl 11 Kostivere päevakeskuses  Töötuba. Rinnaehete valmistamine.
    Juhendaja Maris Viires
24.11 kl 17 Loo kultuurikeskuses Kadrikarneval
25.11 kl 19 Jõelähtme rahvamajas  Mängime kadriõhtut. 
    Rahvalikud tantsud ja pärimusmängud. 
    Jalakeerutus mõnusa akordionimuusika saatel
26.11 Loo koolis   Kodanikupäev
27.11 kl 17 Loo kultuurikeskuses I advendiküünla süütamine ja kontsert. 
    Jõulusõnumit edastab Jõelähtme koguduse 
    õpetaja Margus Kirja
30.11 Eesti Nuku- ja Noorsooteatris  „Karlsson katuselt“. Loo kooli ühiskülastus 

Koostas Elle Himma

KUHU MINNA 

Kõige soodsamad küttepuud Lepp, sanglepp, 
kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta 
koju! Tellimiseks helista 6 000 136, 52 000 93 või 
täida tellimisleht internetis: www.puu24.ee

Ostan teie seisva või mitte töötava auto, võib 
ka ülevaatuseta.
Pakkuda võib kõike. Tel.56740940

AS Aatmaa pakub tööd lüpsjale-
vasikatalitajale.
Töö graafi ku alusel.
Transport tööle Loolt ja Kostiverest ettevõtte 
poolt. Tel 504 0789

Väikeveod (kuni 2,5 tonni). 
Liiv, muld, killustik, sõnnik, 
täitepinnas. Tel 509 2936

Peo ja peielauad. Ruum 
mahutab kuni 90 inimest.
Asume Raasikul.
502 1706,  608 2192

RAAMATUPIDAJA otsib 
erialast lisatööd väikese 
või keskmise suurusega 
ettevõttes. Korraldan 
kogu raamatupidamise 
algdokumendist 
aastaaruandeni, programm 
HansaRaama. Tel 511 9966

Noor pere ostab maja või ridaelamu boksi (vähemalt 100 m2, 
elekter, puurkaev või veetrass, lokaalne kanalisatsioon või trass, 
kütteseade või ahi).
Kontaktid: tel 524 4027, e-post: ahto.paju@joelahtme.ee 

Kasutatud korralike riiete, ja-
latsite ja mänguasjade sügise-
ne kogumisring (kogub Kolatak-
so auto) toimub 30. oktoobril (pü-
hapäev) järgmise peatumisgraafi -
ku alusel:  
09.00–09.15 Iru küla, külaplatsil
09.30–10.00 Loo alevik, bussipeatuse 
juures oleval platsil
10.15–10.30 Saha küla, mäe otsas 
(pakendi- ja paberikogumismahuti-
te juures)
10.45–11.00 Maardu küla, kasvuhoo-
ne juures platsil
11.15–11.45 Kostivere alevik, poe vas-
tas oleval parkimisplatsil
12.00–12.15 Parasmäe küla, bussi-
peatuse juures
12.30–12.45 Haljava küla, endise kat-
lamaja juures
13.00–13.15 Jägala küla, korrusma-
ja juures
13.45–14.00 Haapse küla, bussipea-
tuse juures
14.15–14.30 Kaberneeme küla, poe 
ees platsil
15.00–15.15 Ihasalu küla, lipuvarda 
juures
15.30–15.45 Neeme küla, endiste ga-
raažide juures platsil
16.00–16.15 Jõesuu küla, rippsilla 
juures oleval platsil
16.30–16.45 Koogi küla, poe kõrval 
platsil
17.00–17.15 Uus-Rebala, Kuuse täna-
va otsas
17.30-17.45 Ülgase küla, bussipeatu-
se platsil
18.00–18.15 Saviranna, Väike-Savi-
ranna väravate juures
18.30–18.45 Kallavere küla, külavä-
ravate juures
19.00–19.15 Uusküla küla, Vana-
Muuga tee Tammiku infotahvli juu-
res

• Äraantavad riided, jalatsid ja 
mänguasjad peavad olema puhtad 
ja terved. 

• Palume kinni pidada graafikus 
toodud kellaaegadest ning mitte 
tuua midagi varem või pärast kogu-
misauto lahkumist. 

• Riided ja jalatsid palume soovi-
tavalt pakkida läbipaistvasse kotti. 
Võimalusel pakkida laste ja täiskas-
vanute riided eraldi. 

• Kokkukogutud riided, jalatsid ja 
mänguasjad sorteeritakse ning suu-
natakse edasi abivajajatele. 

Meil kõigil tekib olukord, kus mõni 
korralik riideese on jäänud väikseks/
suureks või värv ei ole enam sobiv. 
Samal ajal on inimesi, kes just selli-
sest riideesemest puudust tunneb. 

 
Jõelähtme VV on koostöös Kola-

taksoga korraldanud kaks kasuta-
tud riiete, jalatsite ja mänguasjade 
kogumisringi (sügisel 2010 ja keva-
del 2011). Kokkukogutud materjal on 
sorteeritud ning jagatud edasi abiva-
jajatele, käsitööhuvilistele ja teiste-
le. Midagi kogumisringidelt saadust 
pole sattunud otse prügimäele. 

Täname kõiki hoolivaid inime-
si, kes on kogumisringidest osa võt-
nud ning andnud oma panuse teiste 
abistamise ning keskkonna säästmi-
se heaks! 

Tähelepanu, kogumisring!


