
Harju maavanem Ülle 
Rajasalu, Jõelähtme voli-
kogu esimees Toomas 
Laanejõe ja vallavanem 
Andrus Umboja avasid 
9. jaanuaril 2012 Loo 
Lasteaed Pääsupesa 
juurdeehituse.

Avati 2 uut sõime- ja 2 uut 
liitrühma, seega hakkab laste-

aias tööle kokku 11 rühma. Li-
saks uutele rühmaruumide-
le sai Loo lasteaed juurde uue 
ruumika saali. Tänu täienda-
vate rühmaruumide avamise-
le saavad lasteaiakoha lisaks 
olemasolevale 147 lapsele veel 
71 last. 

Jõelähtme vallavanem And-
rus Umboja sõnul on vallas 
aastatel 2008 kuni 2011 väga 
palju panustanud lasteiakoh-
tade loomisesse. Selle ajaga on 

Neeme, Kostivere ja Loo las-
teaedadesse täiendavalt raja-
tud 8 rühma, mis tähendab si-
suliselt, et oleme ühe lasteaia 
juurde ehitanud. „Lasteiakoh-
tade loomine on väga oluline 
ja positiivne areng. Loo alevi-
ku piirkonnas saab sellega la-
hendatud lasteaiajärjekorda-
de probleem, sellise tulemuse-
ni ei ole küündinud veel üks-
ki nn kuldse ringi vald,” lisas 
Umboja.

Juurdeehitus rajati mitmes 
etapis, ehitajateks olid AS Mer-
ko Ehitus ning ettevõtte kon-
sortsium Wesico Project OÜ, 
Hoonete Ehitus OÜ ja Arco Ehi-
tus OÜ. Lasteaia juurdeehitu-
se algus langes 2008. aastasse. 
3. etapi ehitustööd tehti 2011. 
aasta teises pooles, tööde val-
mimise tähtaeg oli 28.10.2011. 
Juurdeehituse kogumaksu-
museks kujunes ligikaudu 
856 000 eurot.

Loo aleviku 
ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonitööd 
lõpetatud 

Lapsehoiuteenuse 
toetusest 

Persoonilugu: Katrin 
Paldermaa 

Uus tee – Kiltri tee

Meenutus Loo 
lasteaia juurdeehituse 
avamisest 

Kostivere uudised 

Amabile tormine 
jõuluhooaeg

Ametlikud teated 

31. detsember – 
31. jaanuar – e-loendus 
internetis
16. veebruar – 31. märts – 
rahvaloendajad külastavad 
kodusid

Lisainfo rahva ja eluruumide 
loenduse kohta 
www.REL2011.ee. 
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Loo lasteaed, nimetusega 
Linnuvabriku lasteaed, 
alustas tööd 1964. aastal 
kolmetoalises korteris. 
Liitrühm 25 lapsega sai 
minilasteaiaks majandi-
töötajate lastele, sest uue 
lasteaia ehitamine venis. 
1966. aasta veebruaris 
valmis uus avar lasteaed 
90 lapsele. Ruumi jätkus 3 
aiarühmale ja ühele sõime-
rühmale ning 20 töötajale. 
1976. aastal lisandusid 4 
rühmale veel 2 rühma-
ruumi ja avar valguskül-
lane saal. Linnuvabriku 
direktori Aleksander Linnu 
eestvedamisel avati Lool 
1. septembril 1982 Eesti 
esimene lasteaed-algkool. 
Algkool töötas 1987. aasta 
kevadeni, sest sügisel avas 
uksed ainulaadse ja uhke 
väljanägemisega Loo kool. 
Hakkasid puhuma vabadu-
se tuuled. Linnuvabrikust 
sai Tallegg, külanõukogust 
vald ning Loo lasteaiast 
tema allasutus. 1989. aas-
tast kannab Loo lasteaed 
PÄÄSUPESA nime.
2005. aasta detsembrist 
kuulub Loo Lasteaed Pää-
supesa Tervist Edendavate 
Lasteaedade võrgustikku. 
LOO LASTEAED PÄÄSUPE-
SA ON IGA LAPSE AREN-
GUT JA LOOVUST SOODUS-
TAV, TURVALINE, TERVIST 
EDENDAV LASTEAED.

AjaluguTallinna lähivaldadest ehk nn kuldse 
ringi valdadest on Jõelähtme esimene, 
kes kaotas piirkonnas lasteaiajärjekorra

JÄTAME MAKSUD ENDALE!
Hea Jõelähtme valla elanik, kampaania koduvalda registreerimiseks on lõppenud!

Pärast kampaania lõppu registreerijad, ärge heitke meelt, ka teie olete igal juhul võitjad, sest maksutulu kasv parandab ju kõigi vallakodanike heaolu.

1. novembrist kuni 31. detsembrini end Jõelähtme valla elanikuks registreerinud isikute vahel loosis Jõelähtme 
vallavalitsus välja golfi kursuse kahele inimesele. Kokku registreeris kahe kuu jooksul ennast valla elanikuks 
86 inimest. Õnnelikuks võitjaks osutus Kairi Peterson Manniva külast. Õnnitleme! Võitjaga võetakse ühendust. 

2012 aasta 1. jaanuari seisuga on Jõelähtme valda registreeritud 6102 elanikku

Elanike arv 01.01.2012
1 Loo alevik 2017

2 Kostivere alevik 754

3 Iru küla 369

4 Uusküla küla 366

5 Neeme küla 280

6 Liivamäe küla 200

7 Rebala küla 161

8 Saha küla 140

9 Haljava küla 139

10 Jägala küla 136

11 Koogi küla 131

12 Maardu küla 130

13 Kaberneeme küla 125

14 Jõelähtme küla 116

15 Kallavere küla 99

16 Jõesuu küla 91

17 Ruu küla 91

18 Aruaru küla 90

19 Ülgase küla 84

20 Saviranna küla 69

21 Manniva küla 60

22 Haapse küla 54

23 Ihasalu küla 47

24 Vandjala küla 43

25 Parasmäe küla 41

26 Jägala-Joa küla 35

27 Kostiranna küla 32

28 Sambu küla 31

29 Loo küla 26

30 Nehatu küla 18

31 Koila küla 16

32 Kullamäe küla 12

33 Võerdla küla 11

34 Koipsi 1

35 Rammu 1

Valla tasand 86

Jõelähtme vald kokku 6102

• Kõige lihtsam on täita elukohateade kirjalikult ja panna see koos isikut tõendava dokumendi koopiaga posti (elukohateate vormi leiad valla 
kodulehelt www.joelahtme.ee). 
• Võid ka tulla valla kantseleisse ja täita elukohateate kohapeal. 
• Kolmas moodus on esitada see digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olemas olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ette valmistatud 
(www.id.ee). 
• Neljas võimalus on registreeruda läbi portaali www.eesti.ee.
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2 VALD

Uus tee – Kiltri tee

Muinsuskaitse otsustas Maardu 
hiie piire mitte muuta

Loo aleviku ühisveevärgi- 
ja kanalisatsioonitorustike 
ehitustööd on lõpetatud Katre Reilent

Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Tel 605 4859
katre.reilent@joelahtme.ee

Lapsevanemates on te-
kitanud küsimusi toetus, 
mida Jõelähtme Vallava-
litsus maksab vanemale, 
kelle laps on registreeri-
tud teeninduspiirkonna-
järgse munitsipaallaste-
aia järjekorda, kuid kes ei 
ole saanud lasteaiakohta 
soovitud ajaks.

Samuti võib juhtuda, et 
lapsevanem pole teadlik tee-
nustest ning toetustest (sh 
lapsehoiuteenuse toetusest), 
mida on võimalik taotleda. 
Järgnev info on kasulik ka 
neile lapsevanematele, kel-
le laps on veel liiga noor las-
teaeda minekuks, kuid kel-
lel see samm koos võimaliku 
kohast ilmajäämise hirmuga 
peagi ees on.

Lapsehoiuteenus on toetav 
teenus lapsevanema, eest-
kostja või hooldaja toime-
tuleku või töötamise toeta-
miseks. Teenust võib osuta-
da lapsehoidja kutset omav 
füüsilisest isikust ettevõt-
ja või juriidiline isik, kohali-
ku omavalitsuse asutus või 
vallavalitsuse hallatav asu-
tus. Oluline on, et lapsehoiu-
teenuse osutajal oleks ole-
mas tegevuse koha maava-
nema antud kehtiv tegevus-
luba. Jõelähtme Vallavalit-
sus maksab lapsehoiuteenu-
se eest toetust lapsevanema-
le, kelle laps ei saa lasteaia-
kohta „Jõelähtme valla koo-
lieelsesse lasteasutusse koha 
taotlemise avaldusel“ märgi-
tud ajaks. Toetus määratak-
se, kui laps ei ole ühegi las-
teaia nimekirjas, aga on re-
gistreeritud teenindusjärgse 
munitsipaallasteaia järjekor-
da või kui lapse hoiuteenuse 
vajadus on kirjas lapse reha-
bilitatsiooniplaanis. Tingi-
museks on, et lapsevanema ja 
lapsehoiuteenust saava lapse 
rahvastikuregistrijärgne elu-
koht on jooksva aasta 1. jaa-
nuarist Jõelähtme vald. Õi-
gus lapsehoiuteenuse toetu-
se taotlemiseks tekib pärast 
vanemahüvitise seaduse alu-
sel saadava hüvitise maksmi-
se lõppemist. 

Lapsehoiuteenuse toetuse 

summa käesoleval aastal on 
kuni 192 eurot kuus, millest 
lapsehoiuteenust kasutava 
lapsevanema omaosalus on 
10% teenuse summast. Aval-
dus on soovitatav esitada või-
malikult kiiresti pärast seda, 
kui on selgunud, et laps ei 
saanud kohta lasteaeda soo-
vitud ajaks ning sobiv lapse-
hoiuteenuse osutaja on lei-
tud. Otsuse toetuse andmi-
se või sellest keeldumise koh-
ta teeb vallavalitsus ning lap-
sevanemal tasub arvestada, 
et see võtab aega. Kuna korda 
on muudetud, siis makstakse 
toetust tagasiulatuvalt mitte 
enama kui kahe kuu eest.

Uus perekonna sissetule-
kust mittesõltuvate sot-
siaaltoetuste maksmise 
kord

24. novembril võttis Jõe-
lähtme Vallavolikogu vastu 
uue perekonna sissetulekust 
mittesõltuvate sotsiaaltoe-
tuste maksmise korra. Uus 
kord kehtib alates 1. detsemb-
rist 2011. Korda on muudetud 
peamiselt sellepärast, et toe-
tada enam ka neid perekondi, 
kes on elama asunud Jõeläht-
me valda ja kes soovivad siia 
ka jääda. Sageli on tegemist 
noorte perekondadega, kus 
kasvamas väikesed lapsed 
ja kes elukoha vahetuse tõt-
tu jäävad ilma näiteks sünni- 
või ranitsatoetusest. Samas 
on mitmed tingimused muu-
tunud paindlikumaks kõigi-
le Jõelähtme valla elanikele, 
kes nimetatud korra alusel 
soovivad toetusi taotleda. Li-
saks on kord muutunud liht-
samini loetavamaks ja toe-
tuste taotlemise ja maksmise 
tingimused on seletatud lah-
ti iga toetuse liigi juures.

Jõelähtme vallas maksta-
vad perekonna sissetulekust 
mittesõltuvad sotsiaaltoetu-
sed on sünnitoetus, ranitsa-
toetus, medaliga ning kiitu-
sega lõpetanu toetus, matu-
setoetus, toetus õnnetusjuh-
tumi või kriisiolukorra pu-
hul ja eakate, puudega laste 
ja paljulapseliste perede jõu-
lutoetus.

Sünnitoetust on seni maks-
tud tingimustel, et rahvas-
tikuregistri järgi on Jõeläht-
me valla elanikud mõlemad 
vanemad enne lapse sün-
ni registreerimist ja üks va-
nematest on rahvastikure-
gistri järgi elanud Jõelähtme 
vallas hiljemalt jooksva aas-

ta 1. jaanuarist. Uue korra 
alusel saavad toetust ka va-
nemad, kes on end Jõeläht-
me valda registreerinud hil-
jem, kuid enne lapse sünni 
registreerimist, ning on koos 
lapsega Jõelähtme valla ela-
nikud järgmise aasta 1. jaa-
nuari seisuga. Sama tingi-
mus järgmisel aastal maks-
mise kohta kehtib nüüdsest 
ka ranitsatoetuse maksmi-
sel, kuid ranitsatoetuse taot-
lemise puhul piisab ühe va-
nema registreeritud eluko-
hast Jõelähtme vallas. Laps ja 
vanem peavad jätkuvalt ole-
ma registreeritud Jõelähtme 
valla elanikuks enne kooli-
minekut.

Sünnitoetust makstakse 
uue korra alusel 50% ulatu-
ses ka siis, kui rahvastikure-
gistri järgi on Jõelähtme val-
la elanik jooksva aasta 1. jaa-
nuarist üks lapsevanematest 
ja seda kindlasti enne lapse 
sünni registreerimist. Teise 
vanema elukoht ei ole siinko-
hal oluline, samas peab lap-
se elukohaks olema regist-
reeritud Jõelähtme vald. Toe-
tust makstakse tingimusel, 
et sünnitoetust pole lapsele 
makstud mõne teise kohali-
ku omavalitsuse poolt.

Sünnitoetust makstak-
se korras nimetatud tingi-
mustel ka lapse lapsendanud 
vanemale. Üksikvanema-
le, kelle lapse sünnitunnis-
tusel puudub kanne isa koh-
ta, makstakse sünnitoetust 
korras nimetatud tingimus-
tel 100%.

Medaliga ning kiitusega lõ-
petanu toetust saab taotleda 
medaliga gümnaasiumi, põ-
hi- või huvikooli kiitusega lõ-
petanud isiku nimel edaspidi 
ka haridusasutus ise. Medali-
ga lõpetanu toetust on nüüd-
sest õigus taotleda ka isiku 
nimel, kes on medaliga lõpe-
tanud Jõelähtme valla koo-
li, kuid kes rahvastikuregistri 
järgi Jõelähtme vallas ei ela. 
Endiselt on medaliga lõpeta-
nu toetust õigus taotleda isi-
ku nimel, kes on rahvastiku-
registri andmetel elanud Jõe-
lähtme vallas hiljemalt jooks-
va aasta 1. jaanuarist ja lõpe-
tanud medaliga mõne teise 
omavalitsuse kooli.

Matusetoetust makstak-
se matuse korraldajale, kui 
lahkunu elukoht rahvastiku-
registri andmetel on surma 
kuupäeval Jõelähtme vald. 
Matusekorraldaja registri-

järgne elukoht võib olla ka 
mõni teine omavalitsus.

Toetuse maksmise õnne-
tusjuhtumi või kriisiolukorra 
puhul otsustab edaspidi Jõe-
lähtme Vallavalitus. Toetust 
on õigustatud taotlema isi-
kud, kes on rahvastikuregist-
ri andmetel Jõelähtme val-
la elanikud hiljemalt jooks-
va aasta 1. jaanuarist. Toetu-
se maksmisel arvestatakse, 
et maksmise otsustamine ja 
väljamaksmine on kiire.

Jõulutoetust makstakse 
jätkuvalt 70-aastastele ja va-
nematele inimestele, puude-
ga laste peredele, paljulap-
selistele peredele, kus kas-
vab neli ja enam last. Toetu-
se saaja elukohaks peab rah-
vastikuregistri andmetel ole-
ma Jõelähtme vald hiljemalt 
jooksva aasta 1. jaanuarist. 
Toetust makstakse rahvas-
tikuregistri ja Sotsiaalkind-
lustusameti andmete alusel 
ning seda eraldi taotlema ei 
pea, kuid toetuse kättesaa-
miseks on vaja toetuse saaja-
te pangakonto numbreid.

Täpsema ülevaate lapse-
hoiuteenusele esitatavatest 
nõuetest, taotlemiseks vajali-
kest dokumentidest ning toe-
tuse määramise ja maksmise 
tingimustest leiab Jõelähtme 
valla kodulehelt dokumen-
dist „Lapsehoiuteenuse osu-
tamise tingimused ja toetu-
se maksmise kord“. Samast 
leiab ka uue Jõelähtme Val-
lavolikogu kehtestatud kor-
ra „Jõelähtme valla eelarvest 
perekonna sissetulekust mit-
tesõltuvate sotsiaaltoetuste 
maksmise kord“.

Toetuste maksmise korrad 
ja taotuste avalduste vormid 
leiab Jõelähtme valla kodule-
helt www.joelahtme.ee, vali-
des „omavalitsus“, sealt eda-
si „avalik teave“ ning „eeskir-
jad ja korrad“ või „blanketid 
ja vormid“. 

Küsimused ning täpsustu-
sed lapsehoiuteenuse toetu-
se või sotsiaaltoetuse taot-
lemiseks vajalike dokumen-
tide esitamise kohta soovi-
tame esitada kas telefonitsi 
numbril 605 4859 (Jõelähtme 
Vallavalituse hariduse-, kul-
tuuri- ja sotsiaalosakonda) 
või kirjalikult e-posti aadres-
sil katre.reilent@joelahtme.
ee. Kindlasti võib tulla ja kü-
simused esitada või avaldu-
se täita ka vallavalituses ko-
hapeal.

UUUuuusss ttteeeeee – KKKiillttrrii tteeee
Maanteeameti põhja 

regioon korraldas 2011. a 
Võerdla külast algava ning 
Maardu linnas Keemikute 
teel lõppeva 1,6 km pikku-
se Kiltri tee projekteerimi-
se ja ehitamise. 

Tallinna Prügila ringrist-
mikust alguse saav tee või-
maldab Tallinnasse suun-
duvalt Tallinna–Narva maa-
nteelt kõige otsemini sõi-

ta Maardu linna ning vältida 
keerukat umbes 2 km Tallin-
na pool asuvat viadukti.

Tee rajati endise Eesti Fos-
foriidi kaevanduse alal olnud 
fosforiidimaagi transpordi-
teele. Maardu linna haldus-
territooriumile jäävale lõigu-
le ehitati ka kergliiklustee ku-
ni Tallinna–Narva maantee 
põhjaküljel asuva kergliiklus-
tee ja tunnelini.

Peatöövõtjaks oli Lemmin-
käinen Eesti AS.

hhiiiie piiiire miitttte muutta
Mullu 17. mail tegi muinsuskaitseameti juures tegutsev 

ajalooliste looduslike pühapaikade ekspertnõukogu ette-
paneku laiendada Maardu hiieala piire olemasolevalt 6,2 
hektarilt 75 hektarile. Nüüd otsustati, et piiride laiendami-
ne pole siiski mõistlik. Olles üle vaadanud mälestise ulatu-
se, seisundi ja iseloomu otsustas muinsuskaitseamet, et 
piiride laiendamise ettepanek on ebapiisav arheoloogia-
mälestise laiendamiseks. (Harju Elu 20.01.2012)

Loe lisaks: www.joelahtme.ee
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EL Ühtekuuluvusfon-
dist kaasrahastatava Jõe-
lähtme valla Loo ja Iru asu-
la ühisveevarustus- ja kana-
lisatsioonisüsteemi nüüdis-
ajastamise projekti raames 
lõpetas AS Nordecon vee- 
ja kanalisatsioonitorustike 
ehitus-rekonstrueerimis-
tööd Loo alevikus 2011. aas-
ta detsembri alguses.

Kokku rekonstrueeriti ca 
10,3 km nii ühisveevarustus- 
kui ka kanalisatsioonitorus-
tikke, paigaldati 0,9 km sade-
veekanalisatsiooni ning 2 reo-
vee ülepumplat.

Loo aleviku torutööd on ÜF 
projekti mahust kõige suu-
remad. Teadaolevalt kuulu-
vad projekti mahtu ka Iru kü-
la ühisveevarustus- ja kanali-
satsioonitorustike ehitus-re-
konstrueerimistööd ning Uus-
külas Maardu tee äärde ra-
jatud vee- ja kanalisatsiooni 
transmissioonitorustik. Loo 
aleviku veepumplate rekonst-
rueerimistööd ning veetööt-
lussõlmede rajamine lõpetati 
konsortsiumi AS Shöttli Kesk-
konnatehnika ja AS Venseni 
poolt juba 2010. aastal.

Iru külas, kus ehitusleping 
on sõlmitud konsortsiumiga 
Arco Ehitus OÜ / Wesico Pro-
ject OÜ, on tööd lõpusirgel – 
torutööd peaksid saama val-
mis jaanuaris 2012, kuid ke-
vadeks jääb osa teede-tänava-
te taastamistöödest, mida tal-
vetingimustes teha ei saa.  
Kokku on paigaldatud 4,5 
km veetorustikke, 5,6 km 
kanalisatsioonitorustikke 
ning 3 reovee ülepumplat. 

Uuskülas lõpetati kon-

sortsiumi AS Nordecon / OÜ 
Arco Ehitus poolt ehitustööd 
septembris 2011, kokku pai-
galdati seal 1,75 km veetorus-
tikke ning 0,77 km kanalisat-
sioonitorustikke.

Tööde teostamist EL Ühte-
kuuluvusfondi toetusel jäävad 
meenutama ka EL logoga tä-
nutahvlid.

Loo ja Iru torustike ehitus-
töid raskendas asjaolu, et töö-
de käigus selgus, et piirkonna 
aluspõhjaline lubjakivi osutus 
eeldatavast tugevamaks, mis-
tõttu kaevetööde tempo mõ-
nevõrra aeglustus. 

Vastavalt lepingutingimus-
tele on ehitustööde garantii-
aeg tavapäraselt kaks aastat, 
mille käigus on ehitajatel ko-
hustus parandada ebakvali-
teetsete materjalide kasuta-
misest või ebakvaliteetsest 
tööst tingitud puudusi. Palu-
me ka vallarahval tööde telli-
jale OÜ-le Loo Vesi teada anda 
teie enda poolt avastatud puu-
dustest.

Kinnistutel, kus senini ühis-
veevärgi- ja/või kanalisatsioo-
niühendused puudusid, on 
ehitustööde käigus rajatud lii-
tumispunktid, millega ühen-
damiseks on kinnistuomani-
kul vajalik sõlmida vastav le-
ping OÜ-ga Loo Vesi. Selguse 
huvides tuleb veel märkida, et 
kinnistusisene ühendustorus-
tik ei ole ühisveevärgi-kanali-
satsiooni osa ja selle peab ala-
tes liitumispunktist kuni hoo-
neteni projekteerima ja väl-
ja ehitama kinnistu omanik 
omal kulul.

Lapsehoiuteenuse toetusest 

Rebala Muinsuskaitseala Külade KoguReebbaallaa MMuuiinnssuusskkaaiittsseeaallaa KKüüllaaddee KKoguu
Rebala Muinsuskaitseala on oluline Jõelähtme valla identiteedi kandja.
Siin asuvad meie põliskülad, mis üheskoos moodustavad unikaalse terviku. 
See on eriline koht,  mis vaatamata Tallinna  lähedusele on säilitanud oma 
maalise külaelu traditsioonid ja elulaadi. Usume, et seda tuleb kaitsta ja 
hoida. Oleme ajalooliselt nii läbi põimunud, et see, mis meie piirkonnas 
toimub, peaks meile kõigile ka korda minema. 
Möödunud aasta kolmel novembri-detsembrikuu õhtul kogunesid Rebala 
Muinsuskaitseala külade külavanemad ümarlauale. Kokku tulid üheteist-
kümne küla vanemad, lisaks mõned kutsutud külalised.  Arutleti Rebala MKA 
arengute üle, millisena paistab see kogukonna pilgu läbi.  Kooskäimistel on 
räägitud kogukonna ootustest protsessidesse kaasamisel, arutatud külade 
koostöö võimalusi, sõnastatud ühiseid eesmärke ja väärtuseid. 
Otsustati jätkata kooskäimist ka alanud aastal ning viimasel kohtumisel 
13.12.2011 asutati Rebala Muinsuskaitseala Külade Kogu. 

nteelt kõigeg  otsemini sõi käinen Eesti AS.

KASUTATUD TALISPORDIVAHENDITE
MÜÜK-OST-VAHETUS LOO KOOLIS
teisipäeval, 31.jaanuaril kell 9.00 - 13.00
NB! Too oma väikeseks jäänud uisud, suusad, suusasaapad 
        ja kelgud müüki!
NB! Kirjuta ise silt: -müüdava eseme nimetus
               -müüdava eseme hind ( ja kas oled nõus tingima?)
               -enda nimi, et ostja saaks sinuga hinnast rääkida
               -lisa ka enda telefoni number
Müüki toodud esemed saad hommikul jätta kooli fuajeesse koolitädi valve 
alla
Müük toimub vahetundide ajal
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Tarkade linnast Tartust 
pärit tüdruku isa oli kullas-
sepp ja ema loomaarst.

Tüdruk, kellest nüüdseks 
sirgunud särasilmne ja toi-
mekas ema, abikaasa ja kol-
lektiivi juht Katrin Palder-
maa muigab ise, et  sellises 
peres kasvades pole kuld-
seks hingehaldjaks saada 
kuigi raske. 

Tuleb välja, et Akadeemia 
tänaval lasteaia naabruses 
elamine on mõjutanud ka 
Katrini hilisemat elu.  Tartu 
10. keskkoolis (täna Martin 
Reiniku nimeline gümnaa-
sium) alustatud koolitee an-
dis aga lisaks kvaliteetsele 
haridusele kohustusliku ilu-
võimlemis- ja peotantsuos-
kuse. Nii polegi üldse kaht-
lust, et tüdruku  varane lap-
sepõlv on  aidanud teha just 
selliseid eluvalikuid, nagu 
praeguseks tehtud on.

1982. aastal lõpetas ema 
Eesti Põllumajanduse Aka-
deemia ja suunati tööle Tal-
linna Näidislinnuvabrikus-
se veterinaararstiks ning pe-
re oli sunnitud vahetama 
elukoha Loo alevikku. Katri-
ni õpingud jätkusid Tallinna 
16. keskkoolis (praegune Si-
kupilli keskkool) ja tantsu-
trennid  Lool Marianne Pär-
soni juhendamisel. Kesk-
kooli lõpetamise järel ei õn-
nestunud kahjuks pääseda 
Tartu Ülikooli  inglise filo-
loogiks õppima ja algas töö 
Loo lasteaias söögitädina  
ning seejärel juba  kasvata-
jana. Leides endas pedagoo-
gipisiku, tekkis noorel neiul 
soov minna õppima Tallin-
na Pedagoogikakooli kooli-
eelse pedagoogika ja psüh-
holoogia erialale ning seda 
Katrin ka tegi. Pedagoogi-
kakooli lõpetamise järel oli 
loogiline tee minna haridus-
teed jätkama Tallinna Üli-
kooli koolieelse pedagoogi-
ka ja psühholoogia eriala-
le. Tagantjärele ütleb Katrin 
ise, et elu oli teda suunanud 
õigete valikute juurde. Taga-
sihoidlikust ja vaiksest tüd-
rukust oli sirgunud haritud 
ja intelligentne naine. 

Kauakestnud ülikooliaeg-
ne tutvus Tarmoga sai kroo-
nitud abielusadamasse jõud-
misega 1995. aastal ja Katrin 
asus juhtima Loo huvikoo-
li, mida võib pidada praegu-
se Loo Kultuurikeskuse eel-
käijaks. Suurim ettevõtmine 
tollest perioodist oli tänase-
ni igal aastal toimuva Loo 
perepäeva käimalükkamine 
ning aktiveeritud sai koos-
töö huvikooli, Loo keskkoo-
li ja spordihoone vahel.

 Huvikooli juhi töö lõp-
pedes ootas Katrinit Tallin-
na Nõmme Erakoolis õpeta-
jaamet, mille lõpetas esime-
se lapse Triin Johanna ja üs-
na varsti ka poeg Ralf Johan-
nese sünd. Kahe lapse sün-
ni vahel õppis ta ka Tallinna 
Tehnikaülikooli ärijuhtimi-
se magistriõppes, mis tema 

enda sõnul jäi kahjuks teise 
lapse sünni tõttu lõpetama-
ta. Tutvumine ärijuhtimi-
se põhitõdedega andis kaa-
sa väga palju väärtuslikke 
teadmisi tänasel ametipostil 
töötamiseks.

Esimese lasteaiajuhtimi-
se kogemuse andis Katrini-
le Kostivere lasteaed. Loo 
ja Kostivere aleviku eluolu 
tundva inimesena osales ta 
mõistagi ka Jõelähtme val-
la hariduse- ja kultuuriko-
misjoni töös. Kostivere las-
teaia juhataja esimeseks väl-
jakutseks sai kohe algava re-
noveerimise eestvedamine. 
Uudne töökoht ja lisakoor-
mus lasteaia kordategemisel 
pakkus palju uusi väljakut-
seid, oli põnev ja on Katrini-
le jäänud meelde väga ere-
da eluetapina. Uuel tööko-
hal tulid kasuks kunagised  
keskkooliaegsed luuletus-
te ja esseede lugemise võist-
lused – enesekindlus ning 
julgus esineda said tublisti 
hoogu juurde. 

2004. aasta detsembris 

kuulutati välja Loo laste-
aia Pääsupesa juhataja kon-
kurss. Aastase tööperioo-
di jooksul oli Kostivere las-
teaed jõudnud just omaseks 
saada ja otsus Loole kandi-
deerida tekkis peamiselt  va-
jadusest asuda tööle kodu-
le lähemale,  loomulikult oli 
suurem lasteaed ka   välja-
kutseks. Kandideerimisot-
susele aitasid kaasa tolleaeg-
se abivallavanema Ave Paadi 
ja abikaasa  Tarmo toetavad 
ja julgustavad sõnad. Vaata-
mata Loo aleviku enda edu-
meelsusest oli lasteaia ma-
janduslik olukord ja füüsili-
ne keskkond tunduvalt keh-
vemas seisus kui Kostivere 
oma. Tööpõld olukorra pa-
randamiseks tundus lai. Esi-
mese uuendusena vaheta-
ti välja nõukogudeaegsed 
raudvoodid ja laste garde-
roobikapid. Uuendamist va-
jasid lisaks ka pedagoogide 
ja õpetajaabide töötingimu-
sed ja kogu köögi sisustus.  
Katrini eestvedamisel jõuti 
kogu personaliga üheskoos 

vähehaaval teadmiseni, et 
lasteaed võiks veidi enam 
mõelda ja teha midagi reaal-
set laste tervise heaks ja nii 
kuulubki  Loo lasteaed ühe-
na esimestest Eestis tervist 
edendavate lasteaedade võr-
gustikku. See on see miski, 
mis eristab meid teistest las-
teasutustest, et järgitakse nii 
laste kui töötajate, võimalu-
sel ka lapsevanemate puhul 
tasakaalu  vaimse ja  füüsi-
lise vahel. 

Igapäevane lasteaedatu-
lek peaks olema meeldiv nii 
lastele, lapsevanematele kui 
ka personalile. Hea kesk-
kond loob aluse lapse posi-
tiivse minapildi kujunemi-
sel! Mõistev, hooliv  ja hea 
suhe personaliga loob ühtse 
meie-tunde!

Katrin ütleb särasilmil, et 
pingelisest  tööst aitab tal 
puhata  aktiivne tegevus. 
Selleks on näiteks kujune-
nud looduses jooksmine,  
jooga, muusika  ning loomu-
likult reisimine, mis andvat 
justkui tiivad ja rikastavat 
ka minapilti.  Ent kõige täht-
samad on tema jaoks siis-
ki hetked koos pere ja lähe-
dastega! 

 
 Sündimuse suurenemi-

ne tekitas 2006. aastal laste-
aeda pisikese järjekorra, mis 
aasta-aastalt kasvas üha pi-
kemaks. Lasteaia laienda-
mise otsus juurdeehitami-
se näol võeti vastu 2008. aas-
ta alguses. Toredaid plaa-
ne hakkas takistama järsku 
saabunud majanduslangus. 
Lasteaia ehitustempo aeg-
lustus ja aastad plangu taga 
elamist panid proovile kõi-
gi kannatuse.  Seda suurem 
on lasteaia juhi rõõm, kui lõ-
puks kauaoodatud päev – 9. 
jaanuar  2011 – saabus.  Te-
ma eriline tänu kuulub kõi-
gile lapsevanematele mõist-
mise ja kannatlikkuse eest. 
Nüüd  on maja lõpuks val-
mis ja Katrin Paldermaa  lu-
bab, et  teeb omalt poolt kõik 
selleks, et  iga laps saaks uh-
kuse ja õnnetundega öelda – 
minu lasteaed!

Katrini rahutu loomus ei 
lase nüüdki  jääda käed rü-
pes istuma – vaja on asuda 
järgmist unistust elustama:  
lasteaia õueala vajab hädas-
ti tänapäevast ilmet ja spor-
timisvõimaluste loomist. 
Laste jaoks on ju eriti oluli-
ne liikuda ja veel kord liiku-
da, sest kodudeski jääb lii-
kumist aina vähemaks ning 
arvuti ja teler saavad vägisi 
laste parimateks sõpradeks, 
aga läbi füüsilise arengu are-
neb ja saab jõudu juurde ka 
aju. Oma teiseks südameas-
jaks peab Pääsupesa hinge-
haldjas aga lasteaia peda-
googide töö väärtustamist  
ja võrdsustamist kooliõpe-
taja omaga.  Alusharidus on 
väga-väga tähtis – sel ajal ko-
getu ja omandatu võtab ini-
mene ju endaga kaasa kogu 
edaspidisesse ellu! 

Pääsupesa kuldne hingehaldjas
Jõelähtme Vallavoliko-

gu 7. koosseisu 30. istungil 
22.12.2011
• Välisreklaami paigaldami-
se eeskirja ning reklaamimak-
su kehtestamine Jõelähtme val-
las. Määruse eesmärk on viia 
Jõelähtme valla reklaami paigal-
damise  eeskiri vastavusse kõi-
gi uute ja kehtivate õigusaktide-
ga. Eeskirjas on täpsustatud rek-
laami mõistet, selle paigaldami-
se tingimusi ja korda. Muude-
tud on reklaamimaksu määra 
ja ümardatud see 7 euroni ruut-
meetri eest kuus.
• Neeme küla Männimäe tee 11 
kinnistu ja lähiala (end Neeme 
küla Kadariku 3 kinnistu koos 
juurdepääsuteega detailplanee-
ring) detailplaneeringu kehtes-
tamine. Otsustati planeering 
kehtestada.
• Iru küla Nurmevälja detailpla-
neeringu koostamise algatami-
ne, lähteseisukohtade kinnita-
mine ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata 
jätmine. Otsustati algatada Nur-
mevälja detailplaneeringu osali-
ne muutmine.
• Sotsiaaltoetuste määrade kin-
nitamine 2012. aastaks. Toetuse 
määrad võrreldes eelmise aasta-
ga ei muutu.
• Volikogu esindaja nimetamine 
Loo Lasteaia Pääsupesa atestee-
rimiskomisjoni. Esindajaks ni-
metati Carmen Viherpuu
• Kostivere Lasteaia arengukava 
kinnitamine. Määruse eesmärk 
on viia arengukava vastavus-
se kõigi uute ja kehtivate õigus-
aktidega ning uute kujunenud 
eesmärkidega järgnevaks viieks 
aastaks. 
• Jõelähtme valla keskraamatu-
kogu põhimäärus. Põhimäärus 
sätestab ühendatud keskraama-
tukogu eesmärgid ja ülesanded, 
tema juhtimise ja struktuuri, va-
ra valdamise ja kasutamise kor-
ra, finantseerimise alused ning 
aruandluse ja kontrolli.
• Loo aleviku, Liivamäe küla, Sa-
ha küla ja Nehatu küla üldpla-
neeringu kehtestamise otsuse 
muutmine. Täiendati kehtesta-
mise otsust.
• Maardu küla kütusehoidla pe-
remehetuks tunnistamine. 
• Isiklik kasutusõigus AS Loo 
Elekter kasuks Vanasauna tee T1 
maaüksusel. Kasutusõigus sea-
takse Vanasauna elamurajooni 
elektrivarustuse talumiseks val-
la teekinnistul.
• Jõelähtme Vallavolikogu 
28.04.2011 otsuse nr 179 „Maa 
taotlemine munitsipaaloman-
disse“ muutmine. Korrigeeriti 
Haljava mõisa munitsipaliseeri-
mise otsust.
• 2012. aasta maamaksu määra-
de kehtestamine. Kehtestati Jõe-
lähtme vallas 2012. aastal tsoo-
nides H0245002 ja H0245012 äri 
ja tootmismaa maamaksu mää-
raks 1% ning ülejäänud tsooni-
des 2,5% maa maksustamishin-
nast aastas. Kehtestati Jõeläht-
me vallas 2012. aastal põlluma-
jandussaaduste tootmiseks ka-
sutusel oleva haritava maa ja 
loodusliku rohumaa maamak-
su määraks kõikides hinnatsoo-
nides 1,1 % maa maksustamis-

hinnast aastas. Elamumaa maa-
maksumäärasid ei muudetud.
• Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 29 „Jõe-
lähtme vallavara valitsemi-
se kord“ muutmine. Määruse 
muutmisega on vallavara kasu-
tustähtajaga kuni 10 aastat ka-
sutusse andmise otsustamise õi-
gus vallavalitsusel juhul, kui val-
lavara antakse teistele isikute-
le kasutusse otsustuskorras, läh-
tudes valla arengukavas kajasta-
tud avalikest huvidest.
• Korraldatud jäätmeveo ainu-
õiguse pikendamine Jõelähtme 
valla haldusterritooriumil. Pi-
kendati alates 1. jaanuarist 2012. 
a Ragn-Sells AS-ile antud korral-
datud jäätmeveo ainuõigust Jõe-
lähtme valla haldusterritooriu-
mil, kuni uue riigihankemenet-
luse käigus edukaks tunnista-
tud ettevõtja ainuõiguse jõustu-
miseni, kuid mitte kauemaks kui 
31. detsember 2013.
• OÜ Loo Vesi põhikirja muutmi-
ne ja osakapitali ümberarvesta-
mine. Otsusega viidi äriühingu 
osakapital eurodesse.
• OÜ Jõelähtme Varahaldus põ-
hikirja muutmine ja osakapita-
li ümberarvestamine. Otsusega 
viidi äriühingu osakapital euro-
desse.
• Rebala riikliku muinsuskaitse-
ala arengukava koostamise ette-
valmistamiseks sõlmitava ühis-
te kavatsuste protokolli heaks-
kiitmine. Protokolliga tehakse 
ettepanek koostööks Kultuuri-
ministeeriumile ja Muisuskait-
seametile.
• Maanteeameti põhja regioo-
ni ja Jõelähtme Vallavalitsu-
se vahel sõlmitava eelkokkulep-
pe projekti heakskiitmine. Kok-
kuleppe kohaselt rekonstrueeri-
takse osaliselt koostöös Nehatu-
Loo-Lagedi maantee.
• Jõelähtme valla 2012. aasta eel-
arve 1. lugemine. Otsustati suu-
nata eelarve 2. lugemisele.

Vallavanem Andrus Umboja 
informatsioon
• KOIT-kava ja Kostivere kool. 
Detsembrikuu Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu koosolekul tea-
tati, et Harku vald ei kaeba KOIT 
kava vaidluses kohtu otsust eda-
si küll aga saabus apellatsiooni-
kohtust kaebus. Vabariigi Valit-
suse otsuste alusel on meile ette 
nähtud 19 milj krooni. Seni kui ei 
ole lahendust Harku valla vaid-
luse osas, ei saa me raha kasuta-
da. Teistel on hanked kallimaks 
läinud ja lisaraha meile ei tule. 
• Saviranna kalda kindlustus: 
Meri on intensiivselt peale tun-
gimas. Inimeste krundid ahene-
vad. Vallavalitsus leppis kokku 
mitme sadama piirkonna ette-
võttega, kes on nõus projekti ra-
hastama.
• Riik kavandab Muuga sadama 
piirkonda LNG terminali ning 
esitas taotluse teemaplaneerin-
gu algatamiseks. Ilmselt järgmi-
se aasta alguses tulemas teema 
volikokku.
• Volikogu poole on pöördunud 
vastmoodustatud Rebala külade 
kogu, et saada seisukohta, mis 
saab teemaplaneeringust, Reba-
la arengukavast jne.

VOLIKOGU TÖÖMAILT
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Pääsupesa sai poole suuremaks
Jaana Pikalev 
Pääsupesa kasvandik, lapseva-
nem ja lasteaia hoolekogu liige

Jaanuaris avas Loo Pääsu-
pesa lasteaed juurdeehitu-
se ning lasteaiapere sai poo-
le suuremaks, sest olemas-
olevale 147 lapsele lisandus 
veel 71 uut kasvandikku.

9. jaanuari varahommik 
lasteaias oli täis elevust ning 
rõõmsat siginat-saginat. Juur-
deehituse fuajee lagi oli ere-

punane, sest  seal hõljus mitu 
tosinat tumepunast Jõeläht-
me valla logoga õhupalli, mil-
le järele lapsed käsi sirutasid, 
kui üheskoos uude saali ko-
guneti, et kuulata suurte ini-
meste sõnavõtte. Kui hiljem 
laste käest uuriti, mis puhul 
nii tähtis kogunemine aset 
leidis, oli pisematelgi meeles, 
et lasteaias oli pidupäev. 

Ja pidulik see vastuvõtt oli-
gi kõigile neile 71 lapse vane-
matele, kelle võsukeste tarvis 
Pääsupesa lasteaia juurdeehi-
tus ning neli uut lasteaiarüh-

ma avati. Ühtlasi on see rõõ-
musõnum kogu vallarahvale, 
sest juurdeehituse avamine 
tähendab lõppu Loo lasteaia 
pika järjekorra probleemile. 

Sündmust tervitama tulnud 
Harju maavanem Ülle Rajasa-
lu, kes sõna võttes laste kombel 
nende keskele põlvitas ja laste-
ga juttu tegi, kiitis Jõelähtme 
vallavalitsust, kes on hea seis-
nud kõige väiksemate vallako-
danike eest ning investeerinud 
valla raha just lasteaia juurde-
ehituse jaoks. Ka vallavanem 
Andrus Umboja sõnas, et vii-

mased aastad on valla priori-
teediks olnud panustamine 
lasteaiakohtade loomisesse. 
Seda mitte ainult 
Loo lasteaias, sest 
ka Neemel ja Kosti-
veres on avatud uu-
si rühmi. Kokku on 
mõne aasta jooksul 
kogu vallas avatud 
kogunisti kaheksa 
uut rühma, see tähendab, et 
valda oleks nüüd justkui üks 
lasteaed lisaks tulnud. 

Jõelähtme vallavolikogu esi-
mees Toomas Laanejõe rõhu-

tas avakõnes, et turvaline lap-
sepõlv saab alguse just laste-
aiast, kus mängukaaslastest 

kujunevad sõbrad ja 
seltsilised. 

Sõnavõttudes mee-
nutati ka lasteaia ehi-
tusprotsessi, mis sai 
hoo sisse juba 2008. 
aastal. Tänukirjad anti 
mitmeetapilises juur-

deehituse rajamises osale-
nud ehitusfirmadele AS Mer-
ko Ehitus, OÜ Wesico Project, 
OÜ Hoonete Ehitus ja OÜ Arco 
Ehitus. Lasteaia juurdeehitu-

se maksumuseks kujunes ligi-
kaudu 860 000 eurot. 

Kõikidest südamlikest ter-
vitustest ja headest soovidest 
jäid aga enim kõrvu kumama 
Loo lasteaia kunagise muusi-
ka- ja lauluõpetaja Kai Müür-
sepa lausutud luuleread, mis 
kõlasid lapselikult vahvalt ja 
tõetruult: „On üks koht, kus 
igav ei hakka, on üks koht, kus 
mängud ei lakka. On üks koht, 
kus on oma seadus – selles ma-
jas siin püsigu headus! Siin on 
rõõmud ja siin on lust, sest las-
teaed laste jaoks ongi just!“

Pildimeenutus 
Loo Lasteaia 
Pääsupesa
juurde-
ehituse 
avamiselt

Turvaline 
lapsepõlv 
saab alguse 
lasteaiast
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Vallavanem Andrus Umboja 09.01.2012 kõne Loo Lasteaia Pääsupesa juurdeehituse avamiselVVVaallllllaavvaanneemmm AAnnddrruuss UUmmbboojjaa 0099.0011.22001122 kkõõnnee LLoooo LLaasstteeaaiiaa PPäääässuuppeessaa jjuuuurrddeeeehhiittuussee aavvaammiisseell
Austatud maavanem, 

volikogu esimees, volikogu 
liikmed, lasteaia personal, 
lapsevanemad ja lapsed!

2006. aastal võtsime ees-
märgiks saada lapsesõbrali-
kuks vallaks. Selle nimel on 
vald juba aastaid investeeri-
nud lastega seotud objekti-
desse, alustasime meie suu-
rematesse asustusüksustus-
se tänapäevaste mänguväl-
jakute rajamisega. Seejä-
rel võtsime suuna lasteaia-
kohtade loomisele ja koolide 

korrastamisele. Jõelähtme 
valla kõige kiiremini arene-
vasse piirkonda Neeme külla 
sai rajatud uus lasteaed, Kos-
tiveres laiendatud lasteaeda, 
Lool renoveeritud keskkool 
ja rajatud staadion. Järjekor-
da ootab Kostivere põhikooli 
renoveerimine ja Neeme uue 
koolihoone rajamine.

Endale seatud eesmär-
gi täitmisel oleme järjekord-
selt jõudnud järgmise teetä-
hiseni, Loo lasteaiale on val-
minud juurdeehitus ja selle-
ga kaotame lasteaiajärjekor-
ra Loo piirkonnas. Sellised 

tulemused lasteaiakohtade 
loomisel peaks inspireerivalt 
ja heas mõttes kadedaks te-
gema kõik Tallinna ja Harju-
maa elanikud. 

Täna on suursündmus 
Lool, kus avatakse kauaoo-
datud lasteaia juurdeehitus. 
Avatakse 2 uut sõime- ja 2 uut 
liitrühma, seega hakkab las-
teaias tööle kokku 11 rühma. 
Lisaks uutele rühmaruumi-
dele saab Loo lasteaed juur-
de uue avara saali, kus me 
praegu just viibimegi. Tänu 
täiendavate rühmaruumide 
avamisele saavad lasteaiako-

ha lisaks olemasolevale 147 
lapsele veel 71 last.

Juurdeehitus rajati mit-
mes etapis, ehitajateks olid 
Merko Ehitus ning ettevõtte 
konsortsium Wesico Project, 
Hoonete Ehitus ja Arco Ehi-
tus. Lasteaia juurdeehitu-
se algus langes 2008. aastas-
se. 3. etapi ehitustööd tehti 
2011. aasta teises pooles, töö-
de valmimise tähtaeg oli 28. 
oktoober 2011. Juurdeehitu-
se kogumaksumuseks kuju-
nes ligikaudu  856 000 eurot. 
Oluline on siinjuures mai-
nida, et oleme suutnud sel-

le hoone valmis ehitada il-
ma igasuguse välise toetu-
se ja pangalaenuta. Selle in-
vesteeringu on aidanud meil 
teha meie head maksumaks-
jad.

Kuid sellega ei ole laste-
aed veel valmis, tööd jätku-
vad juba järgmisel suvel, mil 
CO2 programmi raames saab 
soojustuse ja uue välisilme 
ka vana lasteaiahoone. Plaa-
nis on ka kogu õueala reno-
veerimine ja nüüdisajasta-
mine tänapäevaste mängu-
väljakutega. Tulevikus va-
jab ka vana osa sisemus täie-

likku renoveerimist ja sisus-
tamist, seega tegevust selles 
paigas jätkub ta tulevikus.

Lõpuks tänan südamest 
kogu lasteaia pere kannat-
likkuse eest, mis selle pika-
leveninud ehitusperioodi 
jooksul kindlasti sai tõsiselt 
proovile pandud. Loomu-
likult puudutab see ka kõi-
ki lapsevanemaid, kes on ol-
nud lasteaiakoha ootel. Aitäh 
teile kõigile, kes te aitasite nii 
nõu kui jõuga kaasa Loo las-
teaia juurdeehituse valmi-
misel. Toredat aasta jätku 
uutes ruumides!
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Kostiveres toimus tänuüritus 
„Head teod 2011“
www.kostivere.ee 

28. detsembril toimus 
Kostiveres pidulik tänuüri-
tus „Head teod 2011”.

Võõrustaja MTÜ Kostive-
re Küla Selts oli ette valmista-
nud slaidiesitluse aasta jook-
sul  Kostiveres toimunud ette-
võtmistest ja tehtud heakorra-
töödest. Õhtu meeleolu aita-
sid luua Jõelähtme Muusika- 
ja Kunstikooli Kostivere filiaali 
õpilased, moderaator Tiit Tam-
messon ning duo koosseisus 
Inga Kaare ja Peep Ojaveski.

Koosviibimine algas kon-
kursi „Jõulusära 2011” auhin-
na üleandmisega, võitjaks osu-
tus perekond Lauton. Seejä-
rel andis alevikuvanem Kadi 
Truuleht üle tänukirjad alevi-
ku toetajatele ja koostööpart-
neritele: asutustele, ettevõte-
tele, vabatahtlikele. Jõelähtme 
vallavanem Andrus Umboja 
ning MTÜ Kostivere Küla Selt-
si aktiivgrupp tänasid aleviku-
vanem Kadi Truulehte panuse 
eest Kostivere kultuurielu eest-
vedamisel, aleviku arendami-
sel ja juhtimisel. Tänu ja lugu-
pidamine oli vastastikune – 
Kadi Truuleht tänas ning tõstis 
erakordselt esile just MTÜ Kos-
tivere Küla Seltsi kui 2011. aas-
tal väga sisutihedat tööd ning 
häid tulemusi näidanud küla-
seltsi. Ühtlasi andis alevikuva-
nem üle tiitli „Aasta tugi”, mis 
on kiitus ja tänu inimesele, kel-
lest on alevikuvanemale tema 
töös olnud kõige suurem abi. 
Tiitli sai Silja Tiirmann.

Õhtu kulminatsiooniks oli 
aga konkursi „Head teod 2011” 
auhindade üleandmine, kus 
tunnustuse saajaid oli kokku 
kümme. 

Ester Nõmme
Väärib esiletõstmist ja tun-

nustust pikaaegse ning suure-
pärase töö eest Kostivere las-
teaias. Töötades aastaid peda-
googina, on Ester teinud oma 
tööd südamega – seda on mär-
ganud ning sellest räägivad 
paljud lapsevanemad, nen-
de lapsed ja lasteaia kollektiiv. 
Estri hoolimine tekitab turva-
tunde, tema armastus ja salli-
vus soojendab südameid ning 
südamega tehtud töö teeb te-
mast laste jaoks maailma pari-
ma lasteaiakasvataja.

Projekt „Kostivere 
mõisapäev”

Kostivere aleviku elanike 
ühisürituste raames pälvib tä-
helepanu ning tunnustust Kos-
tivere mõisapäev. Tegemist on 
nüüdseks juba traditsiooniks 
saanud kultuuriüritusega, mis 
koondab ja tutvustab mõisa-
traditsioone ja siitkandi kul-
tuuripärandit. 

Tanel Rahuküla ja Kostivere 
Spordiselts

Tanel Rahuküla ning Kosti-
vere Spordiseltsi on esile tõs-
tetud kui abivalmit ning meel-
divat koostööpartnerit. Samuti 

hinnatakse Taneli panust Kos-
tivere elu parendamisel ning 
aleviku spordiürituste kor-
raldamisel. Eriline tänu 2011. 
aasta suvel laste jalgpallivära-
vate võrkude väljavahetami-
se ning Kostivere sildade jook-
su professionaalse ettevalmis-
tuse eest! 

Kersti Laanejõe
Kerstit tunneme ja teame kui 

väga usinat alevi ühisüritus-
te korraldajat. MTÜ Kostivere 
Küla Seltsi aktiivgrupis tegut-
sedes on tema panus eri kul-
tuuriürituste korraldamisel 
hindamatu. Tema loomingu-
lisus on ainulaadne ning pa-
kub siinsetele inimestele väärt 
kultuurielamusi. Kersti juhen-
damisel tegutsevad Kostiveres 
ka laste ja noorte näiteringid – 
trupid, kelle esinemine nii ko-
dukohas kui mitmetel teatri-
lavadel üle Eesti annavad põh-
just meie laste ja aleviku üle 
uhkust tunda. 

Vaike Kose
Proua Vaike väärib tunnus-

tust erakordse hoolsuse eest. 
Toimetades meie kodualevikus 
asuval aiamaal, ei ole jäänud 
tema tehtud töö ja nähtud vaev 
märkamata. Tema kaks suurt 
aiamaad on musternäidised – 
kevadel alati esimesena istuta-
misvalmis, suvi läbi perfektselt 
hooldatud ja sügise saabudes 
korralikult talvekorda seatud. 
Igapäevane südamega toime-
tamine aiamaadel räägib ini-
mestele usinusest, kohusetun-
dest ja austusest meid ümbrit-
seva looduse vastu. Täpselt sa-
muti on Vaike tegus ja toime-
kas ning nõutud abikäsi Kosti-
vere päevakeskuse tegemistes. 

Kostivere 4×4 Garage
See meeskond on meie ale-

viku nn tugevam pool – selts-
kond tegusaid mehi, kes tegut-
sevad vabatahtlikena nii alevi-
ku heakorratöödes kui ka ühis-
ürituste korraldamisel. Eriline 
tänu meestele viimastel aasta-
tel meie aleviku jääväljaku ehi-
tamise ja hoolduse eest! Samu-
ti ei unusta alevi inimesed 4x4 
Garage operatiivset tegutse-
mist eelmise aasta talvetormi-
de ajal, mil just tänu neile sai 
lumevangist koju aidatud pal-
jud Kostivere inimesed. Nende 
meeste abile võib alati kindel 
olla, nad on eeskujuks kõigile 
ja alevi vabaühenduste hinna-
tud koostööpartnerid.

Kersti Vaht
Kerstit tunnevad meie kooli 

lapsed kui raamatukoguhoid-
jat, kes muu hulgas aitab alati 
kaasa kooli ühisürituste orga-
niseerimisel. Ent Kerstit jagub 
ka mujale. Tema kunstnikukätt 
ja -silma hindavad aleviku kü-
laseltsid, raamatukogu laste ja 
noorte näitetrupid ning Kosti-
vere noortekeskus. Tema jaoks 
ei ole lahendamatuid olukor-
di, ta on abivalmis ning silma-
paistvalt loominguline. 

Projekt „Kostivere sildade 
jooks”

Kostivere aleviku elanike 
ühisürituste raames pälvib tä-
helepanu ning tunnustust 19. 
novembril 2011 toimunud Kos-
tivere sildade jooks. Kuni selle 
ajani puudus alevikul nn oma 
alevi spordiüritus, ent Kostive-
re sildade ja valminud kergliik-
lustee avamisel see omanäoli-
ne spordiüritus leiti. Tegemist 
oli põhjaliku ning ladusa kor-
raldusega ning eduka ürituse-
ga, millest said osa eri vanuses 
ning füüsilise ettevalmistu-
sega spordisõbrad. Loodame, 
et üritusest saab meie aleviku 
sportlik traditsioon. 

Tõnu Tuisk
Tõnu panus Kostivere ale-

viku elu parendamisel väljen-
dub IT-alaste lahenduste väl-
jatöötamises ja arendamises. 
MTÜ Kostivere Küla Seltsi ak-
tiivgrupi liikmena on just te-
ma juhtimisel võetud kasutu-
sele nüüdisaegne ning paljude 
inimeste poolt kasutatav Kos-
tivere kodulehekülg interne-
tis, aadressil: www.kostivere.
ee. Veebiarendused ja kodule-
he reaalajas toimimine on just 
Tõnu teene. Samuti hindame 
kõrgelt tema loovust ja oskusi 
kuulutuste ja bännerite kujun-
damisel.

Kostivere Küla Selts
Tänu seltsi eestvedamisele 

on 2011. aastal Kostiveres teh-
tud mitmeid olulisi heakorra-
töid, nt tormituultes räsitud 
ning kuivanud puude lange-
tamine, laste mänguväljaku-
te renoveerimine, prügikastide 
ja pinkide paigaldamine, kü-
lakiikede ehitamine ja paigal-
dus, lindude pesakastide puu-
dele riputamine jne. Samuti 
on selts korraldanud meelde-
jäävaid ühisüritusi, nt „Teeme 
ära 2011”, kontsert „Suvekuulu-
tajad”, Kostivere jaanituli 2011. 
Osaleti Jõelähtme passaaril, 
teostati projektid „Turvalist sü-
gist!” ja TÕN 2011 ning tähista-
ti advendiaja algust. MTÜ Kos-
tivere Küla Selts on teinud edu-
kat teavitustööd meedias (toi-
miv koduleht aadressil www.
kostivere.ee + seltsi fb kontol, 
artiklid Jõelähtme valla ajale-
hes). Samuti tuleb tunnustada 
seltsi koostöövalmidust alevi-
ku asutuste ja koostööpartne-
ritega.

2011. aasta oli Kostivere jaoks 
erakordselt edukas. Tehti mit-
meid heakorratöid, valmi-
sid uued teed ja sillad, toimus 
meeldejäävad ühisüritusi – se-
da kõike tänu aleviku toetaja-
tele, siinsetele asutustele ja et-
tevõtetele, headele koostöö-
partneritele, seltsingutele ja 
vabatahtlikele. 

Suur tänu teile! Heade tegu-
deni 2012. aastal!

Suguvõsauurimise arhiiviallikad

Kes on Kossu?

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts

Jätkame eelmises lehes 
alustatud teema tutvusta-
mist. 

Kui kodus ja sugulaste juu-
res on eeltöö tehtud, siis võib 
asuda esmaste arhiiviand-
mete kallale. Tänapäeval 
saab seda teha internetis, ar-
vuti tagant tõusmata. Päris 
paljud arhivaalid on kätte-
saadavad Eesti Ajalooarhii-
vi kodulehelt leitava Saaga 
andmebaasi kaudu, kuhu li-
sandub jätkuvalt uusi arhii-
vidokumente.

Kirikumeetrikad
Kirikuõpetajad hakkasid 

Eesti talurahva üle arvestust 
pidama juba mitusada aastat 
tagasi. Tänu pastorite üles-
kirjutustele on meil võima-
lik teada saada, kes olid meie 
esivanemad ja teised nen-
dega samal ajal samas kan-
dis elanud inimesed. Igal ki-
rikul oli oma kogudus, mille 
moodustasid ümberkaudse-
te külade elanikud. Et nende 
kohta andmeid leida, peab 
teadma, millise kiriku hin-
gekirjas otsitavad inimesed 
on olnud. Seda selleks, lei-
da üles just õiged kirikuraa-
matud. Piirkonda, kus kogu-
duseliikmed elasid, nimeta-
ti kirikukihelkonnaks. Eesti 
alal oli 20. sajandi algul um-
bes sada kihelkonda.       

Sünnid, abiellumised ja 
surmad kanti kronoloogili-
ses järjestuses vastavatese 
raamatutesse – kirikumeet-
rikatesse. Eesti ala kõige va-
nemad säilinud meetrikad 
on Saaremaa Valjala kihel-
konna omad alates 1590. aas-
tast. Ajast enne 1660. aastaid 
on säilinud veel kümnekon-
na kihelkonna meetrikad.       

Enamik Eesti ala kihelkon-
dade meetrikaraamatuid al-
gab aastatest 1720–1730, kuid 
harva on need säilinud täie-
likult. Lüngad tekkisid kiri-
kuraamatutesse siis, kui näi-
teks koguduse pastor vahe-
tus või puudus ajutiselt üld-

se. Tühimikud võivad ulatu-
da paarikümne aastani. Ku-
ni 19. sajandi lõpuni koosta-
tud Eesti ala meetrikate ori-
ginaaleksemplarid asuvad 
Tartus Eesti Ajalooarhiivis.  

Personaalraamatud
Teine liik peamisi kiriku-

raamatuid on personaalraa-
matud. Nendes on talleta-
tud koguduseliikmete nime-
kirjad talude kaupa. Perso-
naalraamatuid peeti jooks-
valt ning uus raamat koos-
tati tavaliselt iga 15–20 aasta 
järel. Kõige varasemad Ees-
ti ala personaalraamatud on 
säilinud 17. sajandist. Alates 
1834. aastast olid need luteri 
koguduste jaoks seadusega 
kohustuslikud ning seepä-
rast on need sellest ajast ala-
tes olemas praktiliselt iga ki-
helkonna kohta. Personaal-
raamatutes on andmed esi-
tatud perekonniti kas tähes-
tikulises järjekorras või ki-
helkonna alal asuvate mõi-
sate kaupa. Enamiku Ees-
ti ala 19. sajandi personaal-
raamatute originaalid asu-
vad samuti Tartus Eesti Aja-
looarhiivis.  

Pärast 1842. aastat hak-
kasid paljud Eesti ala elani-
kud minema vene õigeus-
ku. Õigeusu kogudustes per-
sonaalraamatuid ei peetud, 
kuid mõne koguduse kohta 
on siiski olemas liikmete ni-
mekirjad. Neid nimetatak-
se sarnasuse tõttu luteri ko-
guduste personaalraamatu-
tega sageli ekslikult samuti 
personaalraamatuteks.

Hingeloendid
Lisaks kirikuraamatute-

le hakati alates 1782. aastast 
Eesti alal korraldama hinge-
loendusi, mille käigus pandi 
samuti mõisate, külade ja ta-
lude kaupa kirja kõik inime-
sed. Need olid omalaadsed 
rahvaloendused, mis toimu-
sid inimeste kohta pearaha-
maksu arvestamiseks. Kok-
ku toimus Eesti alal seitse 
hingeloendust ja üks vahe-
loendus oli veel lisaks 1826. 
aastal. Viimane loendus toi-

mus 1858. aastal. Ka hinge-
loendite originaaleksempla-
rid asuvad Tartus.   

Teised arhiiviallikad
Ülaltoodud arhiivialli-

kad on esmased dokumen-
did, mida kasutades on või-
malik oma uurimustega üs-
na kiiresti edasi liikuda. Siis-
ki tuleb nendes Saaga and-
mebaasist leitavates allika-
tes mõnikord ette nii eba-
täpsusi kui ka vastuolusid 
andmete vahel. Ärgu see uu-
rijat heidutagu – ka pastorid 
ning hingeloendite koosta-
jad olid ekslikud inimesed 
ning võisid vigu teha. Mõ-
nikord jäävad uurimise käi-
gus tekkivad küsimused pi-
kaks ajaks vastuseta, mõni-
kord võib aga juba kiire ana-
lüüsi põhjal selgusele jõuda, 
milliseid üksteisega vastu-
käivatest andmetest lugeda 
õigeks, milliseid aga mitte. 
Mõnikord on võimalik alles 
pärast mingi lisateabe han-
kimist õige vastus leida. Siin 
võivad abiks olla adramaa-
revisjonide protokollid, lee-
rilaste, armulaualiste ja kih-
latute nimekirjad ning valla- 
ja linnaelanike nimekirjad. 
Samuti võib abi olla vallas 
elanud nn võõraste inimes-
te nimekirjadest ja sõjaväe-
teenistuskohustust omava-
te isikute nimekirjadest. Su-
guvõsauurimises kasutata-
vatest arhiividokumentidest 
ammendavat loetelu koosta-
da on pea võimatu, sest isi-
kuloolisi andmeid võib lei-
da väga paljudest allikatest. 
Kõik sõltub sellest, kui põh-
jaliku uurimuse koostamist 
soovitakse.

Tegelikult ei saa ükski su-
guvõsauurimus mitte kunagi 
päris valmis. Vanemad põlv-
konnad varisevad manalas-
se ning uued ilmakodani-
kud tulevad nende asemele. 
Praegu elavate ning kunagi 
varem elanud inimeste elu-
saatuste kohta selgub ikka ja 
jälle midagi uut. Ehk kasuta-
des vanarahva kõnepruuki – 
suguvõsauurimise harrastu-
sel ei ole otsa ega äärt.

Silja Tiirmann
MTÜ Kostivere Küla Selts

Mu daamid ja härrad, 
lubage tutvustada: meie 
oma Kossu! 

Kossu sündis detsemb-
ris 2011. Tema vaderiks on 
Kostivere Põhikooli 4. klass. 
Kossu on mõnus ja pehme, 
sest lapsed täitsid tema ke-
ha padjamaterjaliga. Kossu 
kannab endas ainult ilusaid 
tegusid ja häid mõtteid, ku-
na tema hinge toideti kõige 
paremate soovide ja helge-
mate sõnadega. 

Agarad noored otsustasid 

Kossu ale-
viku heaks 
kohe töö-
le panna 
ning soovi-
tasid Kossul 
kandideeri-
da Kostive-
re masko-
ti ametiko-
hale. Sooviavalduses märkis 
Kossu enda olevat rõõmsa-
meelse, lahke ja tööka. Ta on 
nõus töötama kaisulooma-
na, seljatoetajana, peatoena 
või niisama laheda sõbrana 
nii tööl, kodus kui ka puhke-
hetkedel. 

Pärast konkursile laeku-

nud kandi-
daatide in-
fo ülevaa-
tamist ning 
mõningast 
k a a lu m i s t 
o t s u s t a s 
MTÜ Kos-
tivere Küla 
Selts kinki-

da konkursi honorarina Kos-
tivere Põhikooli 4. klassi las-
tele ühiskülastuse Skyparki 
ning sõlmida Kossuga leping 
määramata ajaks. Kostivere 
Kossu alustab tööd esimesel 
võimalusel.

Jõudu tööle, Kossu!
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Kaili Raamat
MTÜ Kostivere Selts
tel 520 5818

Mõisapäeval alguse saa-
nud käsitöötuba on käima 
läinud. 

Üle nädala esmaspäevi-
ti koguneme mõisa teise-
le korrusele, et ühiselt huvi-
tavalt ja loovalt aega veeta. 
Meie mõte on jagada eelkõi-
ge omaenese tarkust ja koge-
musi üksteisega. Me ei kut-
su kohale kalleid koolitajaid, 
vaid kõik õpetavad oma os-
kusi kõigile. Siiani valmis-
tusime põhiliselt jõuludeks 
ning kudusime, heegeldasi-
me ja viltisime mitmesugu-
seid esemeid. Eriti hästi tu-
li välja märgviltimine. Käi-
sime korduvalt Raasiku vil-

lavabrikus materjali järel ja 
taas valmisid uued sauna-
mütsid ja sussid.

Edasised plaanid on meil 
üldjoontes paigas, kuid uued 
mõtted on alati oodatud. Ta-
hame ellu kutsuda projek-
ti „Jõelähtme oma rõivas“, 
et selle tulemusega 2. juunil 
valla laulupäevale minna. 
Väga tähtsaks peame ka taas-
kasutust. Mõisas on ootamas 
suur hulk „Kaltsumaania“ 
aktsioonist alles jäänud ka-
sutatud rõivaid, millest hak-
kame meisterdama kasulik-
ke ja huvitavaid asju.

Veebruari algul jõuavad 
kohale KOP-i toetusega mu-
retsetud uued Toika kangas-
teljed. Nendel on soovijatel 
võimalus kududa nii põran-
davaipa kui ka peenemat vil-
last kangast.

Kindlasti õpime üheskoos 
põnevaid uusi käsitööteh-
nikaid. Kaidy juhendami-
sel paneme üles teljed, Mee-
li õpetab kõlavööd punu-
ma, Krista näitab viltimist, 
Elle heegeldab peent pit-
si, minu juhendamisel õmb-
leme kokku lapiteki, Eve os-
kab väga tugevat sokikanda 
kududa, Helju koob sõrmi-
kuid, Lea punub, Liis triigib 

jne. Meie loetelu on juba pä-
ris pikk, kuid kutsume teisi-
gi nobenäppe meiega koos 
esmaspäeviti mõisa. Meil on 
tore, hariv ja huvitav olemi-
ne, mille käigus valmistame 
üheskoos kauneid ja prakti-
lisi tooteid.

Kohtume 30. jaanuaril, 13. 
ja 27. veebruaril ning sealt 
edasi ikka üle nädala kell 
18.00 Kostivere mõisas.

2011. aasta rahvajalg-
palliturniiril saavutas mees-
kond JK Jõelähtme Ida ala-
grupis 1. koha

Jalgpalli rahvaliiga on Ees-
ti Jalgpalli Liidu poolt korral-
datav võistlus, milles osaleb 
tuhandeid jalgpallisõpru üle 
Eesti, olenemata soost, va-
nusest ja pallimänguosku-
sest. Võistluse korraldamist 
alustati 2010. aastal ning ju-
ba siis oli huvi väga suur. 
Toona osales üle viiekümne 
meeskonna, 2011 aastal oli 
aga registreeritud juba 112 
võistkonda. 

Kuna osalemiseks ei pea 
olema registreeritud jalgpal-
lur ja võistelda võivad kõik, 
otsustasime ka oma sõprus-
konnaga meeskonna luua. 

Eesti jaotati 16 piirkonnaks 
ning meid paigutati Ida ala-
gruppi. 

Trenni tegime Kostivere 
kooli jalgpalliplatsil igal tei-
sipäeval ja neljapäeval algu-
sega kell 19.00. Siit ka üles-
kutse – kellel huvi, võiks uuel 
suvel meiega mängima tulla. 
Talveks, kui maa on külm, 
lubas Kostivere kooli kehali-
se kasvatuse õpetaja Toomas 
Känd meid kooli saali trenni 
tegema.

Meie esimene hooaeg osu-
tus edukaks – mitte ühte-
gi kaotust alagrupis. Sellega 
saavutasime Viimsi mees-
konna Sisehoovi Legendid 
ees esimese koha ning pää-
su play-off turniirile, kus oli 
vastaseks Tallinna esimeses 
alagrupis teisele kohale jää-

nud Jalgpallihaigla, kellest 
sellel aastal paremad veel ei 
suutnud olla. 

Alagrupis saavutatud esi-
koha eest kutsuti meid 20. 
novembril toimunud jalg-
pallihooaja pidulikule lõpu-
galale Estonia kontserdisaa-
li, kus premeeriti meie mees-
konda karika ning diplomi-
ga.

Lisaks sellele kutsuti meid 
Eesti Jalgpalli Liidu poolt 
korraldatavale aastalõpu-
turniirile Kalevi spordihal-
li. Astusime võistlustulle 17. 
detsembril, koos selle aas-
ta 15 parima meeskonna-
ga. Esimese mängu kaota-
sime tulemusega 0 : 6, sellel 
aastal kolmandaks tulnud 
meeskonnale FC Dnipro. 
Teises mängus alistusime 1 : 

3 möödunud hooaja võitjale 
Risti JK. Tõusvas tempos läi-
nud turniiri lõpetasime või-
dukalt, alistades 3 : 2 TRE. 

JK Jõelähtme meeskond 
koosseisus Joosep Norma, 
Siim-Joonas Räim, Egert 
Prööm, Sten Adul, Riivo Pall, 
Janno Roots, Raimo Roots, 
Rainer Leppik, Valeri Lu-
kin, Romet Kertner, Arvi As-
ton, Silver Raud, Maarion 
Oja, Verner Mägi, Sten Mic-
helson, Kristjan Nõmmik ja 
Tauri Tammesson soovivad 
tänada kahte suurt sponso-
rit, ilma kelleta ei oleks me 
sellel turniiril osaleda saa-
nud. Suur tänu OÜ Nord-
landile võistlusvormide eest 
ning Jüri Paavelile Loo staa-
dioni kasutamisloa eest.

KULTUUR JA ELU

Valla eakad sünnipäevalapsed jaanuaris 2012. a. 

Kõikide määruste ja otsuste-
ga saab tutvuda Jõelähtme 
vallavalitsuse kantseleis, raa-
matukogudes ja kodulehel: 
www.joelahtme.ee 

97 11.01 ELISE RINK Saha küla

95 10.01 AMALIA PRUSAKOVA Koila küla

89 27.01 SALME KULLO Saha küla

86 17.01 ERNA EHA Kaberneeme küla

85 04.01 HARRI LASS Loo alevik

85 15.01 LEHTE KASE Kallavere küla

84 07.01 KARL TIITUS Uusküla 

84 13.01 ASTA OTSUS Loo alevik

83 03.01 LINDA NOOL Ülgase küla

83 06.01 VALDEKO BIRKHOLTZ Kostivere alevik

83 29.01 LEONARD IDA Uusküla 

83 29.01 ANTONINA KITING Kostivere alevik

82 12.01 ROBERT LÕPP Iru küla

82 26.01 ELLEN AUN Iru küla

82 29.01 RAUL KURG Kallavere küla

82 29.01 HILGA KUIMET Uusküla

81 11.01 HAIDE PÄRNAMÄGI Jõelähtme vald

81 18.01 HELVI VAIN Rebala küla

80 05.01 NIINA HOKKONEN Loo alevik

80 23.01 REINHOLD LIIVANDI Loo alevik

75 13.01 VIKTOR KÄÄR Loo alevik

75 14.01 SOFIA NIKOLAJEVA Uusküla küla

75 20.01 HELJU –ASTRID KILTER Kostivere alevik

70 17.01 MAIE KUUM Iru küla

70 23.01 REIN BRAKS Iru küla

70 23.01 ESTA KULL Iru küla

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus
6054866; ajaleht@joelahtme.ee
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada.

Kasutatud asjad ootavad omanikke!
-
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Kasutatud asjjad ootavad omanikke!
Anname teada, et Kostivere mõisas on jätkuvalt avatud „Kalt-
sumaania“ tuba, kus on umbes ühe tonni jagu riideid, mis otsi-
vad endale kodu. Kõik riideesemed, jalanõud, mänguasjad on 
tasuta, kuid soovijad võivad poetada oma panuse postkontoris 
asuvasse „Kaltsumaania“ annetuskarpi. Teie toetus aitab katta 
heategevusliku aktsiooni läbiviimisega kaasnevaid kulusid.
„Kaltsumaania“ tuba on avatud mõisa lahtioleku ajal, praegu 
samal kellaajal kui Kostivere postkontor. 

Kostivere mõisa käsitöötuba kutsub!

JK Jõelähtme Ida sai 1. koha

Avaldame sügavat kaastunnet
Linda – Velilla Veller 10.02.1922 – 11.12.2011
Albert Lohu  23.09.1942 – 13.12.2011
Voldemar Timberg 25.12.1938 – 30.12.2011

Mälestame varalahkunud 

VIKTOR 
POŽIDAJEVIT 

ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele.

Neeme Naiste 
Rannavalve Selts

Neeme Merekultuuri Selts

In memoriam TEET SÄDEKIVI
(25.12.1948 – 12.01.2012)

Kaitseliidu Rävala malevkond teatab sügava kurbusega, et pärast rasket 
haigust on meie hulgast lahkunud hea sõber ja kaasvõitleja nooremseersant 
Teet Sädekivi.
Teet Sädekivi alustas oma teenistust kaitseliitlasena Harju Malevas 1994.
aastal. Tema esimene ametikoht malevas oli Jõelähtme üksikkompanii 
Kallavere rühma pealik. 
1996-2006 oli Teet Sädekivi Rävala malevkonna pealik, tema juhtimise ajal 
liideti tänase Rävala malevkonnaga Kuusalu ja Harju-Jaani malevkonnad. 
Tema juhtimisel taastati Rävala malevkonna Lipp, Rävala malevkonna  
teenetemärk ja malevkonna pitsat.
Teet Sädekivi on Kaitseliidu auliige aastast 2007.

Teet Sädekivi on autasustatud Valgeristi III klassi teenetemärgiga, 
Kaitseliidu II ja III klassi teenetemedalitega, Harju Maleva Teeneteristiga, 
Rävala malevkonna Teenetemärgiga.
X aastat teenistust Kaitseliidus rinnamärgiga

Langetame leinas pea, sügav kaastunne omastele.

Kaitseliidu Rävala malevkond
Jõelähtme Vallavalitsus

Langetame pea 
mälestamaks 

jõulukuul
lahkunud endist 

töötajat ja 
nõukoguliiget 

AARE 
VILIPÕLDU 

AS Aatmaa

Vanad sõbrad 
Saha külast 
mälestavad 

AARE 
VILIPÕLDU 

ja avaldavad 
kaastunnet 

lahkunu 
omastele

Hilda Männik
Õnnitleme juubeli puhul ja soovime jaksu edaspidisteks 
toimetamisteks!

Loo Kultuurikeskus, Jõelähtme Vallavalitsus

Illinor Siebold

Nagu paljudele teiste-
le kollektiividele, oli ka an-
samblile Amabile jõuluaeg 
rõõmsalt töine – kontser-
te tuli anda nii Tallinnas kui 
väljaspool. 

Tuur algas kolmandal ad-
vendil Rapla kirikus, kus an-
sambel toetas jumalateenis-
tust vahepalade ja koguduse-
lauluga ning hardushetke raa-
mes väikese kontserdiga. La-
dinakeelsete „Panis angelicu-
se” ja „Laudate Dominumi” 
järel kõlas südamlikult Meeli 
ja Ardo Lassi duett „Iial ei he-
lise kellad”. Päris uue teosena 
leidis ansambli repertuaaris 
koha Zoltan Kodaly advendi-
laul „Veni, Emmanuel”. Pärast 
tõeliselt võimast oreliga esita-
tud lõpukoori „Jõuluoratoo-
riumist” tõusis rahvas püsti 
ja aplodeeris, mille peale ki-
rikuõpetaja muheledes tea-

tas: “Nojah, advendiajal me 
ju tavaliselt ei plaksuta, aga 
mis teha, kui inimestele tões-
ti meeldis.”

Neljandal advendil astu-
ti üles koguni kahes juma-
lakojas: hommikul Jõeläht-
me ja pärastlõunal Pühavai-
mu kirikus. Jõelähtmes tun-
netati ilmselt mõlemapoolset 
sümpaatiat – ansambliliik-
metele läks hinge kirikuõpe-
taja siiras ja sügav jutlus, õpe-
taja jälle mainis eriliselt ära 
ansambli panust koguduse-
laulu, mis viimasel ajal üsna 
harv pidavat olema. Ta ulatas 
Amabilele tänutäheks süüda-
tud küünla ning palus valgust 
ikka edasi kanda. Kandsime 
selle samal päeval tuttavas-
se Pühavaimu kirikusse, kus 
jumalasõna kõlas sedapuhku 
inglise keeles.

Peale minikontserti Tallin-
na Lastepolikliiniku perso-
nalile külastasime vana head 
sõpra Kostivere Päevakeskust. 
Koht oli küll muutunud (esi-

nesime hoopis mõi-
sa ruumides), küla-
lislahkus ja süda-
mesoojus aga mitte. 
Nagu alati, söödeti 
lauljate kõhud kor-
ralikult täis, seda-
korda aga autentse 
ja uhke mõisalaua 
taga.

Tormiseks aga alles läks. 
Jõuluaja peakontsert pidi toi-
muma 26. detsembril Allika 
hostelis Hiiumaal. Maja oli 
köetud, võõrustajad Ardo ja 
Meeli ootamas, külalised ko-
hal. Keda paraku polnud – 
need olid lauljad. Kus nemad 
siis olid? Teisel pool vett, Ro-
hukülas. Hommikust saadik 
ootamas, millal looduseva-
litseja halastab; laulupealin-
naks lubas Kärdlal küll saa-
da, lauljaid aga saarele ei la-
se... Üks ekipaaž oli niigi ju-
ba lõivu maksnud: teel Haap-
sallu krahmas tuulepoiss au-
to tagaklaasi ja heitis põllu-
le kildudeks. Muusikutel jät-

kus aga jonni nagu hiidlastel 
endilgi – kile peale ja hambad 
ristis edasi! Ju see loojale ik-
ka mõjus, sest lainet ta tasan-
das ja laevuke lõpuks ka saa-
rele randus. Kontsert anti küll 
hilinemisega, kuid hiilgavalt! 
Amabile võis rahus ja rõõmus 
oma jõulupeoga jätkata.

Tormiselt alustame me ilm-
selt ka uut aastat, sest det-
sembris jõuti veel vastu võt-
ta otsus osaleda rahvusvahe-
lisel koorikonkursil „Canta al 
mar“ Hispaanias. Konkurss 
toimub oktoobris, aga selleks, 
et auga lavale minna, paneme 
rauad tulle juba kolmekunin-
gapäeval. Siis ehk tuleb ka ku-
ninglik tasu.

Amabile tormine jõuluhooaeg
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N 2. veebruaril kell 11.00 Jõelähtme 
Vabadussõja mälestussammas 
Tartu rahulepingu 94. aastapäev. 
Pärgade asetamine mälestussamba 
jalamile

N 2. veebruaril kell 12.00  
Loo Kultuurikeskuse  B-saal           
Loo seenioride klubi Pihlakobar 
KÜÜNLAKUU ÜMARLAUD
Päevanäitus „Küünlad elavad 
põledes“
Vestlusringis on Kostivere Kultuuri-
mõisa juhataja IRINA PÄRILA   

E 6. veebruaril kell 14.00 Loo alevik 
EHITAME LUMELINNA 

T 07. veebruaril kell 14.00  
Loo Kultuurikeskuse  A-saal  
FOORUMTEATRI  PÄEV

N 9.veebruaril kell 9.50 Loo kool 
RAIMOND VALGRE
Näitleja RAIN SIMMUL ja muusik 
JAAN SÖÖT toovad Raimond 
Valgre muusika ja tema kirjutatud 
armastuskirjade kaudu teieni Valgre 
isiksuse ja ajastu, milles ta elas. 

E 13. veebruaril kell 14.00  
Loo Noortetuba
SÕBRA MEISTRITUBA

T 14. veebruaril kell 14.00-16.00  
Loo Kultuurikeskuse B-saal 
SÕBRAPÄEVA MEISTRITUBA

R 7. veebruaril kell 11.00  
Loo Kultuurikeskuse B-saal
Loo Beebikooli SÕBRAPIDU

R 17. veebruaril kell 19.00-21.30  
Loo Kultuurikeskuse  A-saal 
SÕBRAPÄEVAPIDU n o o r t e l e

L  18. veebruaril kell 14.00
Loo seenioride klubi Pihlakobar  
SÕBRAPÄEVAPIDU külaliseks laulu-
ansambel RJABINUSKA
ühislaulud, küünlakuu SÜNNIPÄE-
VALAPSED

T 21. veebruaril kell Loo alevik
VASTLAPÄEV 
Korraldajad: Loo kultuurikeskus 
koos Loo kooliga

L 25. veebruaril
3. JÄGALA-JOA SUUSAMÄNGUD
Info: www.singel.ee

P 26. veebruaril kell 13.00 
Neeme Rahvamaja
LOO KAMMERKOOR – 15

P 26. veebruaril kell 13.00 
Jõelähtme rahvamaja
VALLA MÄLUMÄNGUTURNIIR
2. ring
Mängu juhivad Jevgeni Nurmla ja 
Indrek Salis

T 29. veebruaril Kostivere alevik
JÕELÄHTME VALLA KOOLIDEVAHE-
LINE SUUSAPÄEV

Jõelähtme vald – 20 ja Eesti Vaba-
riigi iseseisvuspäeva KONTSERT-
AKTUSED

T 21. veebruaril kell 19.00 
Neeme rahvamaja 
Volikogu esimehe ja vallavanema 
vastuvõtt. Esinevad BORIS 
LEHTLAAN JA HENN REBANE
N 22. veebruaril kell 19.00 
Loo Keskkooli aula
Kontsert-aktus
Volikogu esimehe ja vallavanema 
vastuvõtt Loo Kultuurikeskuse saalis
N 23.veebruaril kell 10.00 Kostivere 
kool 
N 23. veebruaril kell 9.40 ja kell 
12.00 Loo kool
N 23. veebruaril kell 13.00  
Neeme Kool 
R 24. veebruaril kell 12 Jõelähtme 
Vabadussõja mälestussammas
 Mälestame vabadussõjas lange-
nuid. Traditsiooniline sõdurisupi 
söömine
R 24. veebruaril kell 13 
Jõelähtme rahvamaja 
Kohvilaud. Esinevad IVO LINNA ja 
ANTI KAMMISTE 
R 24. veebruaril kell 15 
Kostivere kultuurimõis
Pidulik saali avamine. Volikogu 
esimehe ja vallavanema vastuvõtt

Koostas Elle Himma

KUHU MINNA 

Kuusalu
muusikakooli parklas
kell 9.00–11.45

I kvartalis
3., 17. ja 31. jaanuar
14. ja 28. veebruar
13. ja 27. märts

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

I kvartalis
6. jaanuar
3. veebruar
2. ja 30. märts

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

I kvartalis
3., 17., 27. ja 31. jaanuar
14., 23. ja 28. veebruar
13., 23. ja 27. märts

Loksa autobussijaam I kvartalis
kell 9.00–13.00 27. jaanuar, 23. veebruar

23. märts
kell 9.00–14.00 13. ja 20. jaanuar

10. ja 17. veebruar, 
9. ja 16. märts

UUS HIND! Müüa kartulit. 
15 kg sangadega paberkott – 5€, 
30 kg paberkott – 10€.
Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta jt.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas 
hinna sees, mujal kokkuleppel. 
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

Pakutav ametikoht: 
Ekstrusiooniliini operaator
Tööülesanded: 
• Liinide käivitamine ja seiskamine
• Liinide seadistamine
• Mõõte- ja tehnoraportite täitmine
• Toodangu pakendamine ja vahela-
dustamise alale transportimine
Nõudmised kandidaadile: 
• Positiivne ellusuhtumine
• Sobib vahetustega töö (sh ööva-
hetused) 
• Eesti keelest aru saamine suhtlus-
tasandil
• Ei karda füüsilist tööd
• Kohusetundlikus
Kasuks tuleb:
• Eelnev töökogemus tootmises
• Plastitehnoloogia tundmine
• Arvuti kasutamise oskus
• Tõstukijuhi load
• Teadmised 5S süsteemist

MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu 
Kuulutab välja projektitoetuste VI taotlusvooru 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader programmi raames 
hakkab Põhja- Harju Koostöökogu vastu võtma projektitoetus-
te taotlusi alates 16.02.12.a. kella 9  kuni 23. 02. 12.a. kella 17.
Rakenduskava 2012 kohaselt avatakse kõik neli meedet:
1.meede: Külakogukondade ühendamine ja arendamine
2.meede: Ettevõtlus ja puhkemajandus
3. meede: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
4.meede: Ranna-alade ja väikesaarte arendamine.
Meetmelehed ja kogu info taotlusvooru kohta on meie veebil 
www.leaderph.eu.
Konsultatsioone projektitoetuste taotluste vormistamiseks 
saate Põhja- Harju Koostöökogu büroos Saha tee 13, Loo alevik 
kuni 14.02.2012.a. eelregistreerimiste alusel aadressidel: margit.
partel@gmail.com. Samal aadressil toimub ka paberkandjal 
taotluste esitamise aja eelregistreerimine.

MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu juhatus

Ostame üle Eesti: - virnastatud võsa; 
- kasvavat võsa; - raiejäätmeid. 
Energiavaru OÜ +372 5080336
info@energiavaru.ee  www.energiavaru.ee

Vajatakse koristajat eramaja koristamiseks. 
Objekt asub Vandjala külas. Tasu kokkulepel.
Huvilistel palun ühendust võtta tel. 55674152

Kojutoomisega kodused maasuitsu 
singid,vorstid jne. Saadaval ka värsked 
seakondid 3€-20 kg ja sea kamar 5€-10 kg. 
5359 6544

KOSTIVERE VASTLATRALL
19. veebruaril kl. 11:00
Kostivere külaplatsil/mõisa mäel
Ehitame lumelinna, mängime 
lõbusaid mänge, toimuvad 
võistlused, pakutakse kuuma teed, 
mekime vastlasuppi ja vastlakukleid.

Alates 16.01.2012 asus Jõelähtme Vallavalitsu-
se korrakaitse spetsialisti ametikohale Igor 
Skorohodov. Korrakaitse spetsialisti tööks on 
seista hea avaliku korra ja heakorra eest valla 
territooriumil ning teha järelevalvet riigi ning 
kohaliku omavalitsuse vastuvõetud õigusakti-
de täitmise üle.  Loodame, et uue korrakaitse 

spetsialisti tööleasumisega saab kogu vald elanike jaoks 
puhtamaks, paremaks ja kodusemaks paigaks.

TULE TRENNI!
Teisipäeviti kl. 19:00 AEROOBIKA 
Neljapäeviti kl. 19:00 ZUMBA 
Toimumiskoht: Kostivere lasteaia saal
Hind: 3 eur  Lisainfo: www.kostivere.ee 

TEATED JA REKLAAM

Jõelähtme Vallavolikogu ja 
Jõelähtme Vallavalitsuse 
poolt algatatud detailpla-
neeringud:   
1. Jõelähtme Vallavolikogu 
võttis 22.12.2011 vastu otsuse 
nr 254 “Iru küla NurmeväljaIru küla Nurmevälja 
detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteseisukoh-
tade kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine” 
sihtotstarbed – elamumaa. 
Planeeritava ala suurus on ca 
3,98 ha. Nurmevälja Arenduse 
OÜ on esitanud Jõelähtme Val-
lavalitsusele 18.01.2010 taotlu-
se algatada detailplaneering 
varem koostatud ja Jõelähtme 
Vallavolikogu 25.03.2008.a. ot-
susega nr 325 kehtestatud Iru 
küla Nurmevälja maaüksuse 
detailplaneeringu alal. Koos-
tatava planeeringu eesmärk on 
võimaldada kehtestatud ela-
muala asemele rajada logisti-
kakeskus. Selleks kavandatak-
se varem planeeritud krundid 
liita ning muuta ärimaaks.
Detailplaneeringu koostami-
se algataja ja kehtestaja on 
Jõelähtme Vallavolikogu (Jõe-
lähtme küla, Harjumaa 74202; 
www.joelahtme.ee), koosta-
mise korraldaja on Jõelähtme 
Vallavalitsus (Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74202; www.joelaht-
me.ee) ning koostaja on Opti-
mal projekt OÜ (Tartu mnt 74, 
Tallinn, lauri@opt.ee).
EELIS andmebaasi kohaselt 
(04.10.2010 seisuga) planeerin-
gualal ja selle lähiümbruses ei 
paikne Natura 2000 võrgustiku 
alasid, hoiualasid, püsielupai-
kasid, kaitstavate liikide elu-
paikasid või kaitstavate loo-
duse üksikobjekte. Planeeritav 

ala piirneb Pirita jõeoru maas-
tikukaitsealaga. Kavandatud 
tegevus ei avalda olulist mõju 
ning ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei 
sea ohtu inimese tervist, hea-
olu, kultuuripärandit ega vara.
Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüstee-
mi seaduse § 33 lg 2 p 1 ja lg 
6 alusel tuleb üldplaneerin-
gut muutva detailplaneeringu 
koostamise algatamisel pla-
neerimisdokumendi elluvii-
misega kaasneva keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
vajalikkuse üle otsustamisel 
enne otsuse tegemist küsida 
seisukohta Keskkonnaametilt. 
Eeldatav detailplaneeringu 
põhilahendus ei oma puutu-
must teiste ametkondadega 
keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses toodud tähenduses. 
Keskkonnaamet andis seisu-
koha 05.12.2011 kirjaga nr HJR 
6 8/11/33325-4: Keskkonna-
ametile esitatud materjalide 
kohaselt ei põhjusta kavanda-
tav tegevus olulist negatiivset 
keskkonnamõju. Keskkonna-
amet on seisukohal, et lähtudes 
teadaolevast informatsioonist 
ei kaasne tegevusega olulist 
keskkonnamõju ning KSH al-
gatamine ei ole eeldatavalt 
vajalik. Keskkonnatingimus-
tega arvestamine on võimalik 
planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 
8 kohaselt planeeringumenet-
luse käigus.
Kavandatav detailplaneering 
on kehtivat Jõelähtme valla 
üldplaneeringut muutev.
Otsusega on võimalik tutvu-
da Jõelähtme Vallavalitsuses 

tööpäeviti tööajal või elekt-
roonilise dokumendiregistri 
vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.
2.  Jõelähtme Vallavalitsus võt-
tis 15.12.2011 vastu korraldu-
se nr 699 “Neeme küla Reinu Neeme küla Reinu 
X kinnistuX kinnistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja läh-
teseisukohtade kinnitamine” 
sihtotstarve – maatulundus-
maa, planeeritava ala suurus 
on ca 2,12. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on ka-
vanda kuni kolm üksikelamut 
koos kõrvalhoonega. Selleks 
tuleb Reinu X maaüksus jaga-
da, muuta maakasutust maa-
tulundusmaast elamumaaks, 
määrata ehitusõigus ja hoo-
nestustingimused, planeeri-
da juurdepääs Kadakaranna 
elurajoonist (Metsamarja tä-
navalt) ja krunte teenindav 
taristu, ning seada keskkon-
natingimused planeeringuga 
kavandatu elluviimiseks. Ka-
vandatav detailplaneering on 
kehtivat Jõelähtme valla üld-
planeeringut muutev.
Otsusega on võimalik tutvu-
da Jõelähtme Vallavalitsuses 
tööpäeviti tööajal või elekt-
roonilise dokumendiregistri 
vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt kehtestanud detailpla-
neering:
1.  Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 22.12.2011 otsusega 
nr 253 Neeme küla Männimäe Neeme küla Männimäe 
tee 11 kinnistu ja lähialatee 11 kinnistu ja lähiala (end 
Kadariku 3 kinnistu koos juur-
depääsuteega detailplanee-
ring) detailplaneeringu.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Omalt poolt pakume:
• Väljaõpet kohapeal
• Konkurentsivõimelist palka
• Kaasaegseid töötingimusi
• Stabiilset, huvitavat ja aren-
davat tööd rahvusvahelises 
ettevõttes
• Transpordi kompensatsiooni
• Sõbralikku ja toetavat töö-
kollektiivi
• Karjäärivõimalusi
Kandideerimisavaldus ja CV 
saata hiljemalt 
12. veebruariks 2012 e-postile 
pipelife@pipelife.ee
Lisainfo: www.pipelife.ee või 
telefonil 605 5100


