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Vasakult paremale valla esindus: kultuuri- ja spordi

Algas kõik sellestest, et ajaloolisel Kostivere külal (aja-
loos märgitud esmakordselt 1241), mis ammugi alevikuks 
kasvanud, pole kunagi aleviku vanemat olnud. Et kodani-
kuühiskond muutub aga aina enam elujõulisemaks, 
otsustasidki Kostivere elanikud kokku tulla ja endile eest-
seisjad valida. Sellised, kes suudaksid ka kodanikualgatuse 
korras teisi kodanikke kaasates paikkonna heaks midagi 
ära teha.

See juhtus neli aastat tagasi, täpsemalt 15. märtsil 2008. Siis tuligi 
Kostivere rahvas kokku, valis alevikule kuueliikmelise juhatuse ja 
juhatuse etteotsa Tõnu Truumaa. Nii sai Tõnu Truumaast for-

Tulesüütajad

maalselt alevikuvanem. Et see 
just 15. märtsil juhtus, mäletab 
mees täpselt, sel päeval on tema 
sün nipäev.

Tõnu Truumaa: “Muidugi 
sai siis mõeldud, mida aleviku 
heaks teha. Teha oli aga palju. 
Praktiliselt polnud meil ühtegi 
kultuuriringi, oli vaid Päevakes-
kus seenioridele. Aga ka natuke 
nooremad inimesed tahavad ju 
teinekord midagi ühiselt ette 
võtta. Samas oli meie kõigi 
silme all lagunemas uhke Kosti-
vere mõis.”

Kunagine uhke mõisahoone, 
mis täit kasutamist leidis viimati 
Kostivere Sovhoosi aegu ehk 
siis kakskümmend aastat tagasi, 
muutus iga aastaga aina arme-
tumaks. Seal oli ja on praeguseni 
veel Eesti Posti ruumid, samuti 
mõni firma, aga suurem osa 
majast seisis tühjana. Seda üri-
tati ka müüki panna, aga pol-
nud ostjaid.

Tõnu Truumaa: “Minu jaoks 
oli märgiline aasta 2009 – siis 
hakati mõisal peale üht jär-
jekord set vandaalide rüüste-

retke aknaid kinni lööma. Sai-
me kõik aru, et nii enam jätkata 
ei saa.”

Abirahasid aga formaalsele 
aleviku juhatusele ega ka ale-
viku vanemale ei anta. Antakse 
tavaliselt juriidilistele isikutele, 
näiteks külaseltsidele või mitte-
tulundusühingutele.

Tõnu Truumaa: “Et EASile 
rahataotlus teha, tuli muutuda 
juriidiliseks isikuks. Asutasi-
megi siis 2009. aasta sügisel 
mitte tulundusühingu Kostivere 
Selts.  VT ka lk. 6, 7

 Tallinnas nädal aega 
kestnud rahvaküsitlus lõp-
pes 25.03. Linna 343 000 
hääleõi gus likust kodanikust
osales küsit lusel 68 059. 
Küsitletu test hää letas poolt 
51 242 kodanik ku ehk 
75,5%. Küsit lus läks linnale 
maksma 259 000 eurot.

Jõelähtme ajaleht uurib, kas 
tasuta ühistransport oleks ka 

Kas tasuta transport Tallinnas mõjutab elu Jõelähtmel?
Harjumaal võimalik ja kuidas 
see mõjutab maakonna, konk-
reet selt aga Jõelähtme valla 
tulevikku. Vastab Jõelähtme 
vallavanem, Harjumaa Ühis-
transpordikeskuse juhatuse 
esimees Andrus Umboja
Tallinn kavatseb 1. jaanuarist 
2013 üle minna tasuta ühis-
transpordile. Kas tasuta tran-
sport on võimalik ka Harju-
maal?

Tasuta transport on kind-
lasti võimalik, küsimus on sel-
les, kes selle kinni maksab. Olen 

kindel, et Harjumaa omavalit-
sused ei ole võimelised (v.a. 
Tallinn, kes väidab, et seda 
suudab), leidma oma eelarvest 
vahendeid, et kinni maksta het-
kel piletituluga kaetavat osa, 
mis 2012 aasta prognoosi koha-
selt on 2,2 milj eurot. Olukorda 
Harjumaal komplitseerib kom-
mertsliinide asendamine tasuta 
avalike bussiliinidega. 2/3 veo-
mahust Harjumaal teostavad 
kommertsliinid ja vaid 1/3 ava-
lik liinivedu. Tasuta sõidu puhul 
tuleks avalikku liinivedu suu-

rendada vähemalt 100%. Raha-
liselt toob see kaasa ligi 11 milj 
eurot lisakulutusi. Tasuta ühis-
transpordi korraldamine läheks 
Harjumaal täiendavalt maksma 
üle 13 milj euro. See tähendab 
et Harjumaa omavalitsuste ku-
lud ühistranspordile suurenek-
sid ligi 39 korda. Üle poole val-
dade eelarvete kuludest, ka Jõe-
lähtmel, moodustavad haridu-
sele tehtavad kulud, ilmselt me 
ei kujuta ettegi, et selles vald-
konnas oleks võimalik kulu-
de vähendamine, pigem on 

surve kulude suurendamisele.  
Kuidas mõjutab Tallinna tasuta 
ühistransport Harjumaa teisi 
linnasid/valdasid?

Sellisest käigust saab üle-
jäänud Harjumaa, ka Jõelähtme, 
kindlasti mõjutatud. Eelkõige 
on ju Tallinna eesmärk tõm-
mata linna registrisse ini mesi, 
kes Harjumaalt Tallinna tööle 
käivad. See mõju avaldub 2013 
aastast tulumaksu laeku mistes 
– kui suures mahus sel gub 
järgmise aasta alguses.

Allar Viivik ajaleht@joelahtme.ee

MTÜ Kostivere Seltsi liikmed (vasakult) Tiina Rämmel, Tõnu Truumaa, Mare Treiberg ja Kaili Raamat.



 Talgupäev Teeme Ära 
toimub ka Jõelähtme 
vallas, tänavu siis mäles-
tiste korrashoiule mõeldes.
Priit Põldma
abivallavanem

Kutsume Sind osalema 5.mail 
2012 Teeme Ära talgupäeval, et 
üheskoos korda teha muinsus-
kaitse objekte. Jõelähtme vallas 
on Teeme Ära talgupäevad ol-
nud populaarsed juba ürituse  
algusaastatest saati. Vallavalit-
sus on tegelikult võidelnud Re-
ba la muinsuskaitseala risusta-
mise vastu aga juba aastaid, 
ammu enne esmakordselt 2008. 
aastal toimunud ülevabariigilist 
Teeme Ära talgupäeva. Tolle-
aegsest, 2008. aastal toimunud  
talgupäeval osalemisest on alla-
kirjutanul meeles tohutud prügi-
hunnikud, mis said kollektiivselt 
ühe päevaga kokku korjatud 
endistelt karjäärialadelt. Kokku-
korjatud prügimägede hilisem 
autodega äravedu prügimäele 
võttis aega nädalaid. Kurioosne 
pilt avanes kohalt, kus Tallinna 

prügila paistis käeulatuses, prü-
gi vedavad autojuhid olid aga 
otsustanud tasuta mahalaadi-
mis punktina kasutada kaunist 
ja puutumatut metsaalust.

Ka sel aastal, kutsutakse Tee-
me Ära talgupäeval kodukandi 
parke riisuma, metsa istutama, 
prügiseid kohti koristama, mõt-
te talguid pidama ja mälestisi 
korrastama. Tavapärane elanike 
aktiivne osavõtt Jõelähtme valla 
talgupäevast on loodetavasti 
juba kena traditsioon. Iga talgu-
koha eestvedajaks peaks olema 
talgujuht. Talgujuhil tasub teha 
pisut ka ettevalmistavat tööd – 
mõtle läbi kui palju talgulisi ja 
milliseid tegevusi talgulised  
talgukorras teha aitavad. Sinu 
kui omaniku-talgujuhi ülesan-
deks jääb töö organiseerimine, 
talgujärgsete tegevuste korral-
damine ning võimalusel talgu-
listele tänutäheks kehakinnituse 
pakkumine. Kui talgute alga-
tajaks ei ole mälestise vm ob-
jekti omanik, on tähtis omani-
kuga ühendust võtta. Abi prahi 
äraveoks või toitlustamiseks 
küsi julgesti kohalikelt ette-
võtjatelt. Head üritust toeta-

Talgupäev Teeme Ära toimub ka Jõelähtmel
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takse kindlasti hea meelega ka 
konkreetse abi näol. Selleks, et 
välja selgitada milliseid töid 
Sinu mälestisel talgukorras teha 
saab ja kindlasti tegema peab, 
võta ühendust oma piirkonna 
muinsuskaitseinspektoriga 
Muinsuskaitseametist.

Talgute registreerimine al-
gab 15. märtsil, talguliste regis-
tree rimine 11. aprillil.

Korralduslikult jääb 2012 
talgupäeva formaat samaks, kui 
eelmiselgi aastal:

• talgujuht, mälestise oma-
nik, registreerib talgud Teeme 
Ära kodulehel, www.teemeara.
ee. Uuendusena saab talgujuht 
juba ise samas ka oma talgute 
juurde kohe talgulisi lisada, sest 
loomulikult on esimesed talgu-
lised oma lähedased pere- ja 
sõpruskonnast.

• hiljem registreerub talgu-
line samas keskkonnas

• talgujuht saab pöörduda 
informatsiooni saamiseks oma 
maakonna talgupäeva koordi-
naatorite poole, 
www.teemeara.ee

• talgujuht, mälestise oma-
nik, pöördub muinsuskaitse 

 Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 32. istungil 
16.02.2012
• Linnamäe paisu kalapääsu vee erikasutusluba. Eesti Energia AS 
planeerib viia läbi Linnamäe paisu kalapääsude rahvusvahelise 
projekteerimis/ehitushanke võtmed kätte meetodil, millega seo-
ses soovib taotleda vee erikasutusluba. Linnamäe kalapääsu 
töödeks vajaliku vee erikasutusloa algus on 16.01.2013 ja lõpp 
16.01.2018.
• Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks Jõesuu 
puhkeala, Laheranna tee ja Metsahundi tee lõik 2 maaüksustel. 
Isiklik kasutusõigus on vajalik maakaabelliini rajamiseks, remon-
timiseks, hooldamiseks või muul viisil ekspluateerimiseks, mis on 
vajalik “Laheranna 2 ja 3 elamurajooni liitumine elektrivõr guga 
Ihasalu küla, Jõelähtme vald” elektrivarustuse projekti raames.
• Jõelähtme valla Neeme küla Mändneeme maaüksuse elamu 
teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine. 
Määrati Neeme külas maatulundusmaa sihtotstarbega Mänd-
neeme kinnistu (registreerimisnumbriga 3696702, 2,95 ha, katastri-

16. mail 2009 toimunud 
talgutel korrastas üle 4000 
inimese rohkem kui 200 
mälestist.
1. mail 2010 Teeme Ära 
talgupäeval korrastas 4072 
talgulist 162 mälestist.
7. mail 2011 Teeme Ära 
talgupäeval korrastas 4397 
talgulist 124 mälestist.

Konservatiivse eelarve aasta
2012. aasta on taas hariduse aasta, 
Jõelähtme valla jaoks on see nii juba 
olnud vähe malt viis viimast aastat. 
Saan seda väita eelkõige seetõttu, et 
meie valla peamiseks prio ri teediks 
mak su maksja raha kasutamisel on hari-
dusinvesteeringud. Korduvalt olen 
kirjutanud Loo lasteaiast, mille juurde-
ehitus on nüüdsest küll juba valmis 
aga tööd laste aia kinnistul veel ei lõpe. 
Lisaks hooviala korrastamisele ja parkla 
rajamisele soojustatakse sel aas tal las-
teaia vana osa, mille tule musel saab 
see ka tänapäeva välja nägemise. Seda 
saame teha tänu riik likule CO2 projek-
tile, mille kaudu tuleb valdav osa soojus tamise tar beks kuluvast ra-
hast. Hea meel on tõdeda, et lisaks Loo lasteaiale lüli tati CO2 prog-
rammist toetuse saajate nimekirja ka Loo kooli hoone. Ar vestades, 
mida on teinud viimase poole aasta jooksul keskkütte hind Loo 
alevikus, on see ainsaks viisiks eska leeruvate küttekuludega võidelda.

2012. aasta on ka küttekulude tõusu aasta ja see ei puuduta 
üksnes elanike rahakotti, vaid samaväärselt on see tõsiseks prob-
leemiks ka omavalitsusele. Küttekulude tõusu teemal on selle aasta 
alguses maha peetud mitu tõsist koosolekut nii elanike kui ka sooja-
ettevõtjaga. Liigkõrge hind ei ole tegelikult meeltmööda kumma legi 
osapoolele. On see jõudnud ju niikaugele, et Kostivere korteri ühistute 
esimehed on kogunenud juba selleks, et arutada võimalusi üle minna 
lokaalsele gaasiküttele. See aga mõjutab ka kõiki Kosti vere alevikus 
asuvaid valla allasutusi, mis tuleks samuti lokaalsele küttele üle viia. 
Meie valla kortermajades on keskkütte hinnad ar ves tatult ühele 
ruutmeetrile väga erinevad. Näitena Loo alevikus Saha tee 6 majas 
3,44 €/m2, Saha tee 1 majas 3,17 €/m2 ja Toome tee 1 majas 3,57 €/
m2, samas kui Kuusiku tee 3–9 majades ja Saha tee 2 majas jääb sooja 
hind vahemikku 1,8 kuni 2,1 €/m2. Miks on see nii, et osas majades 
tuleb kütte eest maksta ca kaks korda rohkem? Selle põhjuseks on 
küttesüsteemide tasakaalustamatus ja majade kehv soojapidavus. 
Praktika näitab, et ka ise saab kütte hindu enda jaoks leevendada ja 
selleks on võimalik taotleda toetust Kredexilt. Vald saab küttekulude 
kokkuhoidu saavutada, kasutades riiklikku CO2 programmi hoonete 
soojustamiseks. Inimestel, kes sattunud küttehinnatõusu tõttu 
raskustesse, on võimalik vallalt taotleda ühekordset sotsiaaltoetust.
2012. aastal on aset leidnud ka olulisi muutusi valla kultuurielus. 
Olulisim vast kindlasti see, et alates jaanuarist lisandus meie kultuu-
ri asutuste perre Kostivere Kultuurimõis, mis tegusteb Kostivere mõisa 
ruumides. Aastaid on olnud paljude inimeste suureks mureks 
Kostivere mõisa lagunemine, nüüd on loodetavasti see protsess lõp-
likult peatunud ja selle eest saame tänu öelda eelkõige Kostivere 
Seltsi tublidele ja aktiivsetele vedajatele Tõnu Truumaale, Tiina Räm-
meldile, Kaili Raamatule ja Mare Treibergile ja projektijuht Margit 
Pärtelile. Just nemad võtsid initsiatiivi ja hakkasid kirjutama pro jekte, 
et saada toetust fondidest mõisa saali ja abiruumide korras tamiseks, 
nüüdseks on saal pidulikult avatud ja elu käimas.

2012 ootaksin veel ühte väga märgilist arengut ja see on seotud 
Kostivere kooli rekonstrueerimisega. Nimelt on Kostivere kool valla 
taotlusel lülitatud nn KOIT-kava riiklikku nimekirja, mis rahastab 
haridus-, sotsiaal-ja kultuuriobjektide rajamist ja korrastamist. Kahjuks 
on aga kooli korrastamine veninud vallast mittesõltuvate asjaolude 
tõttu, nimelt on Harku vald riigi otsust KOIT-kava osas vaidlustanud 
kohtus. Kohtu veskid aga jahvatavad teatavasti aeg laselt ja see on 
piiranud meie tegutsemisvabadust kooli rekonstru eerimiseks. Tal-
linna Halduskohtus saime koos Siseministeeriumiga selles vaidluses 
õiguse, kuid Harku kaebas edasi ringinnakohtusse. Ringkonnakohus 
langetas otsuse 23. märtsil ning ka viimane asus seisukohale, et Harku 
valla kaebus on põhjendamatu ja tuleb jätta rahuldamata. Kuigi Har-
kul on ka nüüd võimalus pöörduda riigi kohtusse, tahaks loota, et 
Harku vallajuhid peavad oma sõna ja enam edasi ei kaeba, mis avab 
meile võimalused riigi toetusprog rammist Kostivere kooli tarbeks 
rahastus saada. Igal juhul valla valitsus enam ootama ei hakka, ning 
otsustas viia märtsikuu voli kogu istungile eelnõu, millega saab voli-
tused kooli rekonstruee rimiseks riigihanke väljakuulutamiseks ja ehi-
tuse rahastamise omaosaluse ulatuses laenu võtmiseks. Hinnan-
guliselt on kooli ehituskulude maksumus 2,1 miljonit €, millest riigi 
rahastus on ca 1,2 miljonit € ja vald võtab laenu 0,9 miljonit €. Kui 
kõik läheb hästi, on plaanis alustada Kostivere kooli rekonstrueerimist 
juba sel suvel.

inspektori poole konsultatsioo-
niks mälestisel toimetamiseks, 
andmed www.muinas.ee

• parkides toimetamiseks 
on kasulik ühendust võtta ka 
keskkonnateenistusega, www.
keskkonnaamet.ee

• meie ootame kõiki teie 
küsimusi ja tähelepanekuid.

Kohtumiseni talgupäeval!

Jõelähtme valla 2012 aasta eel-
arvet iseloomustab sarnaselt 
2011 aastale konservatiivsus. 
Valla eelarve põhitegevuse tulu-
deks on kavandatud 6 199 200 
eu rot. Võrreldes möödunud 
aasta eelarve täitmisega on valla 
2012 aasta eelarvet suurendatud 
3,27%. Valla peamise ehk mak-
sutulu osakaal 2012 aasta eel-
arve põhitegevuse tuludest on 
79,06% sh füüsilise isiku tulu-
maksu osakaal 65,64% (füüsilise 
isiku tulumaksu laekub valla 
eelarvesse 11,4% füüsilise isiku 
maksu- ja tolliametis dekla-
reeritud brutotulult, maks lae-
kub selle kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse kus isik möödunud 
aasta 31.detsembri seisuga 
rahvastikuregistri andmete järgi 
end registreerinud oli). Teiste 
tulude osakaalud eelarves on 
12,36% saadavad toetused 
tegevuskuludeks, 5,81% tulud 
kaupade ja teenuste müügist ja 
2,77% muud tegevustulud. 
Kuna valla peamine tululiik 
tulumaks oli möödunud aastal 
jälle tõusvas joones, siis läh-
tudes elanike arvu kasvust ja 

üldiselt kasvavat hõivatust 
silmas pidades on 2012 aasta 
eelarvesse planeeritud 3,31% 
tulumaksu laekumise tõus, mis 
tänast tulumaksu laekumist 
vaadates ka 100% eelarve täi-
tuvuse peaks andma, suurima 
tõusu tegi kavandatav maa-
maksu laekumine, mis sai või-
malikuks tänu tootmis- ja äri-
maa maksutõusule. Ebameel-
diva üllatusena 2012 aasta eel-
arvet koostades selgus tõsiasi, 
et riigieelarvelisi toetuseid hari-
duskuludeks ja toimetuleku-
toetuste maksmiseks vähendati 
7,48%, mis tähendab, et järjest 
enam hariduskulusid tuleb kat-
ta valla muude eelarve tulude 
arvelt. 

Sarnaselt möödunud aas-
taga on valla 2012 aasta eel-
arvesse planeeritud personali- 
ja majandamiskulusid vaid hä-
da vajalikul tasemel, jooksvate 
kulude muudatused või suu-
renemine on saanud võima-
likuks vaid asutustes kus on 
toimunud ümber strukturee-
rimine või asutuse laienemine. 
Põhitegevuse kuludeks on ka-

Valla 2012. aasta eelarve
vandatud 5 696 096,02 eurot, 
mis on võrreldes möödunud 
aasta eelarve täitmisega 7,22% 
suurem. Protsentuaalselt moo-
dustavad valla 2012 aasta eel-
arve põhitegevuse kuludest 
50,30% personalikulud, 36,09% 
majandamiskulud, 12,59% eral-
dised tegevuskuludeks ning 
1,02% muud kulud. Tegevus-
valdkondade lõikes moodus -
tab eelarve põhitegevuse kulu-
dest suurima osakaalu haridus  
53,26%, üldised valitsussektori 
teenused moodustavad põhi-
tegevuse kuludest 15,85%, vaba 
aeg, kultuur- ja religioon moo-
dustab 12,94%, majandus sh 
valla teed ja liikluskorraldus 
6,16%, sotsiaalvaldkond moo-
dustab 5,55%, keskkonnakaitse 
2,67%, elamu-ja kommunaal-
valdkond 2,08%, reservfond 
moodustab 0,98% ning avalik 
kord ja tervishoid moodustavad 
kokku 0,53%. 

Investeeringute osas on 
valla eelarve vahenditest plaa-
nis lõpetada Loo lasteaiaga 
seon duvad tööd, jätkata Harju-
maa kergliiklusteede projektis 

osalemist, lõpetada alustatud 
tänavavalgustusprojektid ning 
osaleda ÜVK-projektis kaasfi-
nantseeringuga. ÜVK projekti 
kaasfinantseeringu 2012 aasta 
osa tagamiseks on vallal vaja 
136 894 eurot laenu võtta, laen 
võetakse sihtotstarbeliselt Siht-
asutusest Keskkonnainves-
teeringute Keskus. Olemasoleva 
Loo Keskkooli renoveerimise 
laenu tagasimaksed 2012 aastal 
on 318 735 eurot ning võetava 
ja olemasoleva laenu teenin-
damise kuludeks on eelarves 
127 077 eurot. Lisaeelarve plaa-
nis on ka Kostivere Kooli reno-
veerimine millest enamus on 
kavas finantseerida KOIT-ka-
vast saadava toetuse abil, kuid 
omaosaluse katmiseks tuleb 
vallal esialgsete arvestuste koha-
selt võtta laenu ligi 0,9 miljonit 
eurot.  

Kellel soovi valla eelarvega 
põhjalikumalt tutvuda, siis Jõe-
lähtme valla eelarve on kätte-
saadav ka valla kodulehel.

Carmen Meikar, pearaamatupidaja

sustatakse volikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele volikogu 
tööst osavõtu eest tasu maksmise korda.
• Jõelähtme valla põhimääruse muutmine. Põhimäärusest kao-
tatakse volikogu eestseisuse ja täpsustati fraktsioonide regu lat-
sioon. Muudetakse protokollimise nõudeid.
• Vastused volikogu liikme Art 
Kuum arupärimistele. Vastused 
puudutasid AS Eesti Post töö-
korraldust vallas ja volikogu 
voli nike erakondlikku kuu-
luvuse kajas tamist valla kodu-
lehel.

Vallavanema 
informatsioon
Vallavanem informeeris eel-
seisvatest Eesti Vabariigi ja Jõe-
lähtme valla aastapäeva üri-
tustest ja lähenevast haridus-
töötajate streigist.

Ülevaate koostas Priit Põldma

tunnusega 24505:001:0307) kui elamu teeninda miseks vajaliku 
maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa (001: E) 100%
• Jõelähtme valla heakorra eeskiri (1. lugemine). Eeskirjas on 
täpsustatud avaliku ruumi heakorda, selle tagamise nõudeid ja 
kohustusi nende nõuete tagamiseks. Konkreetselt on eraldi 
peatükina kirjas Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel. 
Täpsustatud on mõisteid ja toodud sisse uusi nõudeid kinnistute, 
ehitiste ja kommunikatsioonide omanikele heakorra tagamiseks. 
Eraldi punktidena on toodud ära lokaalsete kanali satsioonisüs-
teemide korrasoleku tagamine ja selle äravedu ja tühjendamist 
tõendava dokumentatsiooni olemasolu ja säilitamine. Täpsemalt 
on lahti kirjutatud jää ja lumekoristuse alad, tähtajad ja meetmed 
inimeste ohutuse tagamiseks. Kasutusest väljas olevate hoonete 
omanikke on kohustatud sulgema hoonesse ja kinnistule sisse-
pääsud, samuti heakorrastama kinnistu. 
• Maardu küla Keskvälja maaüksuse detailplaneeringu kehtes-
tamine. Otsustati planeering kehtestada.
• Eluruumide tunnistamine sotsiaaleluruumideks. Täpsustati 
vallale kuuluvate eluasemete kasutamise nimekirja sotsiaal-
eluruumina.
• Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele volikogu tööst 
osavõtu eest tasu maksmise kord (1. lugemine). Määrusega täp-

Andrus Umboja, vallavanem

Volikogu istungite täpsem 
ülevaade www.volis.ee või QR 
koodiga
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Kevad ja 
valla teed

 Talv on lõppenud ning 
kena kevad kohal. Aasta-
aegade vahel dumine toob 
esile muu tused valla teede 
olukorras.
Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik 

 Teedele tekkinud ja üha kasva-
vate löökaukude likvideeri-
misega on valla teid hooldav 
Teehoolduse Grupp OÜ alus-
tanud 15. märtsil ning kõigi 
teede hooldustööd jätkuvad 
vastavalt vajadusele. 

Maanteeameti põhja re-
gioon on välja kuulutamas han-
get Loo tee 1 km pikkuse lõigu 
ning Loo tee-Vibeliku tee-Saha 
tee ristmiku remondiks. Tee-
lõigule on kavandatud 25 uut 
10 m mastidega valgustit, mille 
paigaldamiskulusid kaasfi nan-
tsee rib vald 50 protsendi ula-
tuses. Ristmikule kavandatud 
15 madalama masti rajamis-
kulud katab regioon.

Loo tee ja raudtee vahelise 
ala arendaja kavatseb koos Loo 
tee ehitusega rajada planee-
ringus ette nähtud uue ring-
ristmiku ning selle ehitust täies 
mahus finantseerida.

Kõik tööd kavandatakse 
teha suvekuudel.

Iru külas aastatel 2010 ja 
2011 OÜ Loo Vesi tellimusel 
tehtud ühisveevärgi ja -kana-
lisatsioonitööde lõpetamise 
ning teekatendite taastamise 
kvaliteeti kontrollib omaniku-
järelevalve koos valla ja tellija 
esindajatega. Vajalikud tööd 
teeb töövõtja hiljemalt mai-
kuus.

Märtsis kuulutab vald välja 
hanke Iru küla kergliiklustee 
ehitaja leidmiseks. 900 m pik-
kune teelõik Linnuse teelt Iru 
tee kaudu Ämma tee ja Aasa tee 
ristmikuni ehitatakse koos 
valgustusega. Alates nimetatud 
ristmikust kuni Hawaii Expressi 
kinnistuni peab Nurmevälja 
piirkonna arendaja ehitama 
230 m pikkuse sõidutee katendi 
ning ehitama sama pika kerg-
liiklustee lõigu.

Tänu sellele kujuneb kerg-
teede võrgustik alates Tallinna 
ja Jõelähtme valla piirist Iru 
küla kaudu kuni Loo alevikuni.

Maikuus jätkab Skanska 
EMV AS Uuskülas Maardu tee 
kergliiklustee ehitamist koos 
valgustusega ning jaanipäevaks 
peaks valmima 400 m pikkune 
lõik Lõuna-Paala ühistu piirkon-
nas. Maardu tee kergtee üld-
pikkuseks kujuneb 1,4 km.

Praegu käib Loo-Lagedi 
kerg liiklustee tööprojekti koos-
tamine ning tee ehitus saab 
teoks aastal 2013. Ajalehe april-
linumbris räägime Iru küla 
teede olukorrast ja tuleviku-
plaanidest.

 Loo keskkooli nooremate 
kooliastmete õpilastele on 
vaheaeg puhkuseks, 
põhikooli lõpetajad aga 
teevad kirjalikke katseid 
gümnaasiumi pääsemiseks.
Regina Lilleorg
ajaleht@joelahtme

Neljapäeva hommikul kella 
üheksaks on 9b klassijuhatajal 
Allar Veelmaal klassiruum güm-
naasiumi astujaile katseteks 
ette valmistatud. Kella kümneks 
tulevad katsetele need õpilased, 
kes soovivad õpinguid jätkata 
Loo keskkoolis, ent kelle kesk-
mine hinne võib jääda alla 4,0. 
Lisaks on katseid võimalik teha 
ka 26. mail.

Loo koolis on gümnaasiumi-
osas valida kolme õppesuuna 
vahel: humanitaar- (teatri õpe-
tus), reaal- (tehnoloogiaõpetus) 
ja võõrkeelte suund (turismin-
dus).

Koolile ollakse truud
Direktor Ants Rebane ütleb, 

et Loo kooli puhul on tra-
ditsiooniks põhikooli lõpeta-
nute jätkamine oma koolis. “On 
väga haruldane, kui keegi meie 
üheksandikest läheb mujale 
keskkooli. Sel juhul on valikuks 
pealinna eliitkool või põhjuseks 
erihuvi,” sõnab direktor ja toob 
näiteks noormehe, kes põhi-
kooli järel läks õppima teise 
kooli jalgpalliklassi.

Tänavu on põhikooli lõpe-
tamas kaks klassitäit noori. 
“Need on tublid noored. Meie 
laste jaoks on Loo kool väga 
hea,” ütleb direktor veendunult 

Loo keskkool testis uusi õpilasi
ja kinnitab, et õpetajaskond on 
võimeline õppureid väga heal 
tasemel toetama-õpetama. Koo-
lis töötab viis õpetajat-metoo-
dikut, seitse vanemõpetajat 
ning aastaid on keeleõpe olnud 
väga tugeval järjel. Riigieksamite 
tulemused kummutavad taas 
väite, nagu poleks väike maa-
kool tasemel. Lool õpib ka lapsi 
Tallinnast, Maardust ja mujalt.

Omad tugevad küljed
Õppesuunad ei sünni üleöö 

ega imeta neid pastakast välja. 
Suundade väljatöötamine on 
2-3 aasta pikkune protsess ja 
neid koostades peeti silmas 
kooli seniseid tugevaid külgi. 
Kaks suunda rakendusid juba 
varem, tänavu alustatakse ka 
teatrisuunaga. 

Lool õpib lapsi ka 
Tallinnast, Maardust 
ja mujalt.

“Üks asi on õppe suuna tege-
mine paberil, teine aga n-ö turu-
olukorra tunne tamine. See, mis 
teoreetiliselt peaks lastele sobi-
ma, ei pruugi nii olla,” teab 
Rebane. 

Ka ei saa direktori sõnul olla 
õppesuund udupeen, sest nii 
võib laps näi teks elukoha vahe-
tuse tõttu sat tuda olukorda, kus 
ta liiga spet siifilisel suunal jät-
kata ei saagi. “Õppesuunal läbi-
tud kursused annavad eel tead-
mised, seda ei tohi segi ajada 
kut se õppega,” rõhutab direktor.

Sel aastal on koolipere häi-
ritud meediakära pärast güm-
naa siumide sulgemise üle ja 

lapsevanemad pärivad, mis koo-
list saab. “See meediakära, mis 
on haridus- ja teadusministri 
poolt käima lükatud, võib ka 
meie traditsioonilist gümnaa-
siumikindlust veidi muren-
dada,” nendib Rebane. 

Jõelähtme vald 
toetavat keskkooli 
jätkamist igal juhul.

Loo kooli peab üleval Jõe-
lähtme vald ja kooli tulevik on 

suuresti omavalitsuse otsus-
tada. Jõe lähtme vald toeta -
vat keskkooli jätkamist igal 
juhul. 

Haridusministeeriumist on 
koolijuhile tulnud erinevaid ja 
vastukäivaid teateid. “On kee-
ruline küll praegu öelda, mis 
keskkoolist saab. Kui otsusta-
jateks on jumal ja vabariigi valit-
sus, pole ju kummagi otsuseid 
ette näha,” sõnab Rebane. “Toi-
metame praegu selle teadmise 
alusel, mis meil on. Ootame uut 
kümnendat klassi.” Direktor 
rõhutab, et igal juhul need lap-

sed, kes tänavu gümnaasiumis 
õppima hakkavad, Loo kesk-
kooli ka lõpetavad. 

 Kell läheneb kümnele. 
Teise korruse klassis seavad 
end laudade taha seitse noort 
kesk kooli ihkavat inimest, keda 
ter vitavad direktor ja õppeala-
juhataja Maria Kurisoo. Õpetaja 
Veelmaa kirjutab tahvlile esi-
mese töö, essee teemad: “Kas 
minust võib saada …”, “Raamat, 
mis pani mind mõtlema”. Järge 
ootavad lühitestid matemaa-
tikas, võõrkeeles ja silmaringi 
test. 

"Hakkame peale!" ütleb Allar Veelmaa õppealajuhataja Maria Kurisoole ning direktor Ants Rebasele.

Getter Künnapuu (esiplaanil), Janeli Lillepõld, Annika Jürjen ja Helen Konks loodavad  gümnaasiumiõpinguid jätkata kodukoolis
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Alates märtsist algas 
registreerimine koolipõhi-
sele alkoholiennetuslikule 
mängule ISE, mida organi-
seerivad Eesti Karskusliit, 
Lastekaitse Liit ja noorte-
organisatsioon Juvente 
koostöös Tervise Arengu 
Instituudiga.
Priit Põldma
abivallavanem

Esimest korda 2005. aastal Tar-
tu maal läbi viidud mäng ISE on 
võistluslik ja meeskondlik 
mäng, mille raames 7. ja 8. klas-
si noored lahendavad 4-liikme-
listes meeskondades kahe kuu 
jooksul iganädalasi ülesandeid. 
Nii eesti kui ka vene keeles toi-
muvale mängule järgneb eesti-
keelne suvelaager, kuhu pääse-
vad 12 meeskonda. Lisaks läheb 
üks meeskond Lastekaitse Liidu 
korraldatavale “Filmiakadee-
mia” koolituslaagrisse.

“Uurimused on näidanud, 
et mida enam saavad noored 
aktiivselt osaleda, seda suurem 
on tõenäosus, et info nendeni 
ka tõesti kohale jõuab,” ütles 
Lauri Beekmann, Eesti Karskus-
liidu esimees ja üks mängu 
projektijuhtidest. “ISE mäng 
viib alkoholiennetuse ühekord-
sete loengute tasemelt pikema-
ajalise protsessi ja noorte ak-
tiivse osaluseni info otsimisel ja 
läbitöötamisel.”

Läbi erinevate ülesannete 
lahendamise käsitlevad noored 
alkoholi tarvitamisega seotud 
kahju teemat, tutvuvad ja avas-
tavad tervislike eluviiside ja 
vaba aja veetmise võimalusi. 
Mängu eesmärgiks on suuren-
dada noorte teadlikkust alkoholi 
kahjulikkusest ja samas suunata 
neid tervislike ja positiivsete 
alternatiivide poole. 

ISE projekti teostatakse eri-
nevate organisatsioonide koos-
töös, kes ka omalt poolt paku-
vad noortele aktiivseid või-
malusi sõltuvusainetest vabaks 
tegevuseks. 

“Lastekaitse Liit peab laste 
alkoholitarvitamist suureks 
prob leemiks. Uuringud on näi-
danud, et mida nooremalt alko-
holi proovitakse, seda suurema 
tõenäosusega hakatakse alko-
holi ka tulevikus kuritarvitama. 
Usun, et see mäng on hea ja 
inter aktiivne võimalus kaasata 
lapsi alkoholiennetuse kam-
paaniasse,” ütles Nikolai Kuni-
tsõn, Lastekaitse Liidu Noorte-
kogu liige ja ISE mäng pro-
jektijuht.

Märtsist jõudis 
koolidesse 
alkoholi-
ennetuslik 
mäng ISE

KOOL

Loo Keskkoolil on hea meel 
järjekordsete uute õpilaste üle, 
kes alustavad oma kooliteed 
just Loo koolis 2012. aastal. 
Selleks kutsume kokku kooli-
eelse rühma, et tulevased õpi-
lased saaksid tutvuda õpeta-
jatega ja koolimajaga. 

Koolieelne rühm saab kokku 
21. aprillil kl 10.00, 19. mail 
kl 10.00.

Alustab taas ka koolieelne rühm 

 Keskkonnaminister Keit 
Pentus esitas valitsuse 
istungil saastekvootide 
müügilepingu muudatused, 
millega lisatakse saaste-
kvoodi müügitulust sooja-
pidavaks muudetavate 
hoonete nimekirja muu-
hulgas ka Loo Keskkool. 

Juba varem sõlmitud müügi-
lepingu alusel soojustatakse tä-
na vu ka Loo lasteaia Pääsupesa 
vana osa. Algselt planeeritud 
480 hoone soojustamisele lisan-
dus veel 7 objekti. Kuna sügisel 
korraldatud  riigihanke käigus 
osutusid mitme hoone renovee-
rimistööd odavamaks ja vara se-
mate Jaapani firmade Maru be-
ni ja Mitsubishi lepingutes toi-
munud objektide asenda miste 
ja lisamisega kasvab prae guse 
korralduse järgselt kogu Eestis 
energiasäästlikumaks muude-
tavate hoonete arv 493-le.

Rahandusministeeriumile 
esitatud Loo Keskkooli soojusta-
mise taotluse põhjal soovis valla-
valitsus soojustada kogu hoone 
seinad ja vundamendi. Vaheta-
takse aknaplekid ja kaetakse 
Mar moroc fassaadikattega. Täp-
sem tööde maht ja maksumus 
selgub läbiviidava riigihanke 
tulemuste põhjal. Vallavalitsuse 
soovil püütakse töid teha suvisel 

koolivaheajal. Renoveerimistöid 
ja riigihankeid korraldab Riigi 
Kinnisvara AS. Kokku üle Eesti 
paikneva 493 hoone renovee-
rimine väga lühikese aja jooksul 
on keeruline. Saastekvootide 
müügist saadud tulu tuleb le-
pingu kohaselt realiseerida 
2012. aasta lõpuks. Samas on 
mitme majandusanalüütiku 
hinnangul selline ehitustööde 
maht olnud hea tõuge nii ehi-
tusettevõtetele kui ka materjali-
tootjatele.

Ka Pääsupesa soojemaks
Saastekvootide müügist saa-

dud tulu arvelt soojustatakse 
tänavu juulis ka Loo lasteaia 
Pää supesa vana osa. Tänavu 
jaanuaris avati lasteaia nelja-
rühmaline juurdeehitus. Uue 
osa välisfassaad erineb täna 
vana osa väljanägemisest nii 
värvitooni kui ka kattematerjali 
poolest. Sügiseks valmiv vana 
osa soojustamine annab kogu 
lasteaiale ühtse välisilme, sooja-
pidavuse tõstmisega saavuta-
takse ka oluline küttekulude 
kokkuhoid. Eeldatavalt kom-
penseerib Loo Keskkooli ja Loo 
laste aia soojustamine tänavu 
aasta alguses toimunud For-
tumi kaugküttehinna tõusu 
nime tatud asutustes.

Ettevalmistused käivad ka 
vallavalitsuse sotsiaaltöötaja-
tele eraldatud elektriautode ka-
su tu selevõtuks. Vallavalitsus esi-

Saastekvootide müügist 
soojaks ka Loo kool

tas taotluse ja sai ka positiivse 
vas tuse kolme elektriauto kasu-
ta miseks. Autoparklasse on vee-
tud kaablid ning lähiajal pai-
galdatakse ka laadimis sead-
med. Elektriautod saabuvad val-
la valitsuse kasutusse mai lõpus.

Lisaks ühiskondlike hoonete 
soojustamisele ja elektriautode 
kasutusele on saastekvootide 
müügist uudisena võimalik taot-
leda eramajade rekonstrueeri-
mistoetust kuni 40% ulatuses. 
Eramute rekonstrueerimis toe-
tuse minimaalne määr on 1000 
ning maksimaalne määr 30 000 
eurot taotleja ühe väikeelamu 
kohta. Hinnanguliselt saab ole-
masolevate määrade juures toe-
tada umbes 300 eramut. Lisaks 
eramute energiatõhususe saa-
vutamiseks tehtavale rekonstru-
eerimisele saab taotleda toetust 
taastuvenergeetika väikelahen-
duste kasutusele võtmiseks era-
mutes, sh päikesekollektori 
raken damiseks soojusenergia 
tootmisel ning tuulegeneraa -
tori või fotoelektrilise paneeli 
raken damisel elektrienergia 
toot miseks. Lisainfot saab 
sihtasu tus KredEx kodulehelt: 
www.kredex.ee . 

Toetus kortermajadele
Jätkuvalt on KredExsist või-

ma lik taotleda ka kortermajade 
rekonstrueerimistoetust. Reno-
veerimistoetuse eesmärk on 
motiveerida elanikke rekonstru-

eerima korterelamuid komp-
leksselt, et:

• suureneks energia tõhu-
sus, arvestades nõudeid hoo-
nete sisekliimale; 

• paraneks hoonete energia-
märgise klass 

• hoogustuks taastuvener-
gia kasutus

Toetus on eelkõige mõel-
dud KredExi korterelamute 
reno veerimislaenu (väljastavad 
Swed bank ja SEB Pank) juurde, 
et vähendada nõutud oma-
finantseeringu osakaalu, kuid 
toetust võib kombineerida ka 
omavahenditega. Alates 1993. 
aastast ehitatud korterelamud, 
mis KredExi renoveerimis lae-
nu sihtgruppi ei kuulu, võivad 
toe tust kombineerida tava-
laenuga.

Kõik loetletud energiasäästu 
meetmed on suureks abiks vii-
ma sel ajal asetleidnud kütte-
hindade tõusu vastu. Saaste-
kvootide müügitulu eelkirjel-
datud suunamine on Jõelähtme 
vallale ka tulevikus suureks 
abiks. Ajaleht Postimees kuu-
lutas aasta inimesteks 2011 
saastekvoodiga kauplejad Anne 
Sullingu ja Hannu Lambi, kes 
on raskel ajal toonud Eestile 
paari aasta jooksul 5,6 miljardit 
krooni ehk 360 miljonit eurot. 
Arvan, et õigustatult!

Kena kevadeootust soovides
Priit Põldma, abivallavanem

 Eelmise aasta lõpus esi-
tasid Tervistedendavate 
Lasteaedade võrgustikus 
osalevate lasteaedade eest-
vedamisel mitmed laste-
aiad taotluse Põllumajan-
dusministeeriumile ette-
panekuga lisada ka laste-
aiad PRIA puu- ja köögivilja-
programmi.
Priit Põldma 
abivallavanem

Loo Lasteaed Pääsupesa direk-
tor Katrin Paldermaa sõnul on 
vajadusest saada koolipuuvilja 
räägitud juba ammu ja eba-
võrdne olukord võrreldes koo-
lidega oli põhjendamatu. Konk-
reetne algatus ja kiri valmistati 
ette just Tervistedendavate 
lasteaedade poolt. Jõelähtme 
vallas on Tervistedendavate 
Lasteaedade võrgustikuga liitu-
nud Loo Lasteaed Pääsupesa.  
Võrgustikuga liitumise tule-
musel on sündinud teisigi häid 
algatusi: kogemuste vahetamise 
eesmärgil korraldatakse vas-
tastikuseid kohtumisi ja ühiseid 
koolitusi ning traditsiooniks on 
saanud juba kolm aastat toimu-
nud tervistedendavate laste-
aedade olümpia.

Euroopa Komisjon toetas 
Eesti taotlust laiendada kooli-
puuvilja programmi sihtrühma 
ja kaasata lisaks senisele 1.-4. 
klassi õpilastele ka koolieelsed 
lasteasutused ja 5. klasside õpi-
lased. Taotlusi saab esitada ala-
tes selle aasta augustist. Kooli-
puuvilja programmi ees märgiks 
on puu- ja köögivilja tarbimise 
suurendamine ning tervisliku 
toitumise edendamine koolides. 
Programmi raames jagatakse 
värs ket puu- ja köögi vilja, näi-
teks õuna, porgandit või mõnda 
muud abikõlbulikku toodet koo-
li eelsetele lasteasu tustele ja 1.-
5. klassi õpilastele tasuta. 
2010/2011 õppeaastal osales 
koolipuuvilja kavas 342 kooli ja 
puu- ja köögivilja pakuti 39 549 
lapsele. Kava kohaselt eralda-
takse Eestile perioodiks 1. au-
gust 2012 kuni 31. juuli 2013 
kokku 390 000 eurot, mis on 
107 600 euro võrra rohkem kui 
eelnevatel õppeaastatel. Lisa-
kulu on planeeritud kooli eelsete 
lasteasutuste ja 5. klas side õpi-
laste tasuta puu- ja köögivilja 
programmi toe tuseks.

Koolipuuvilja 
jagamine 
nüüd ka 
lasteaedades

Kohtuti Riigikogu liikmega

Loo koolis toimus 
3. veerandi viimasel 
päeval 8.-12. klasside 
õpilastele kohtumine 
Riigikogu välisko misjoni 
esimehe Marko 
Mihkelsoniga, kes rää kis 
välispoliitikast.

Kohtumise organi see-
ris Loo kooli liiklus õpetaja 
ja lapsevanem Vello Voog

Mälumäng

Loo kooli traditsioo-
nilise mälumängu 
3. voor toimus 15. märt sil 
2012. Mälumängust 
võtsid osa 9.-12. klas side 
4-liikmelised võist-
konnad. Kokku osales 19 
õpilaste ja üks õpe tajate 
võistkond.

Küsimused koos tasid 
emakeeleõpetaja Indrek 
Birkan, inimese õpetuse 
õpetaja Kersti Lepik ja 
Soomest saatis küsimusi 
ka Loo kooli endine 
emakeele õpetaja Ebe 
Talpsepp.

Lapsed tulevad koos vane-
ma tega kooli, kus lastega tege-
levad õpetajad ning lastevane-
matele toimuvad loengud-
koolitused kooli psühholoogi 
või sotsiaalpedagoogi poolt tee-
madel “Koolivalmidus”, “Koos-
töö kooli ja kodu vahel”, “Kiu-
samine koolis”. On võimalus 
küsida nõu ka kooli logopeedilt, 
mida veel teha enne kooli, kui 

lapsel peaks mingi mure või 
probleem olema.

Esimesel kokkusaamisel on 
ka kooli direktor Ants Rebane, 
kes räägib õppetöö korraldus-
likust poolest ja vastab küsi-
mustele. Lastele tutvustatakse 
koolimaja ning toimub tund, 
kus loetakse, arvutatakse, ves-
teldakse ning kõik see toimub 
mängulises vormis. Lastel pea-

vad kaasas olema värvilised 
pliiatsid, harilik pliiats ning 
kustukumm.

Viimasel korral antakse lap-
se vanematele “Meelespea I kl 
õpilasele” ning on võimalus 
täita I klassi astumise avaldus.

Erika Grossmann

algklasside ainesektsiooni esimees 

Loo kool pole küll vana, ees ootav soojustamine aitab ometigi küttekulusid kokku hoida.
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 Kostivere Päevakeskuse 
veebruari ja märtsi tege-
mistes oli mõndagi huvi-
tavat ja harivat. Veebruari 
alguses külastas Anne 
Kanne kutsel Kostivere 
Päevakeskust Rebala muu-
seumi juhataja  Janek Safra-
novski, kes rääkis Rebala 
muinsuskaitsealast ja 
arheoloogilistest välja-
kaevamistest Jõelähtme 
valla maadel. 
Priit Põldma 
abivallavanem

Juttu oli paljudest huvitavatest 
leidudest, mis on unikaalsed 
ja vajalikud nii Jõelähtme kui 
ka kogu Eesti ajaloo kirjelda-
miseks. Tähelepanu alla jäi Lin-
na mäe elektrijaama lähistel 
olev maa-ala – Jägala Linna-
mägi. Seda on paljud arheo-
loogid uurinud ja leidnud nii 
mõndagi huvitavat.

Näiteks unikaalsed põdrasar-
ved, odaotsad, savist potikillud 
jpm, mis juhatavad meid tuhan-
dete aastate taha. Kogu jutu 
taustaks jooksis teleekraanil 
pildirida väljakaevamiste käi-
gust. Selgus, et kõige huvita-
vamad leiud Eestis on tehtud 
just Rebala muinsuskaitsealal. 
Muuseumijuhataja jutt oli köi-

Kostivere Päevakeskuse 
tegemistest

tev ning arvukatel kuulajatel 
tekkis palju küsimusi.

Pika ja ülevaatliku ettekande 
lõpuks saime kõik nentida, et 
elame ajalooliselt põnevas val-
las – Jõelähtme muinasvallas. 
Hr Safranovski kutsel lepiti kok-
ku kohtumine kevadel Rebala 
muuseumis.

Sõbrapäeval, 14. veebruaril 
kohtus päevakeskuse pere koh-
vi lauda vestlema sõprade ja 
sõpruse teemal. Sõbrapäeva 
traditsioon pole küll põline eest-
laste pidupäev, kuid vanu sõpru 
meenutada on tore alati. Mäles-
tusi sõpradest ja sugulastest on 
eakatel pika elu jooksul tea-
tavasti rohkesti kogunenud – 
miks siis mitte vastastikku neid 
mälestusi sõpradega jagada. 

Vastlapäeva traditsioon on 
eakatele südamelähedane ja 
peetud on seda ka rasketel 
okupatsiooniaegadel. Eakad 
küll vastlaliugu laskma ei kippu-
nud, kuid kohapeal valmistatud 
hernesupp ja pidukukkel mait-
sesid endiselt imehead. Etteval-
mistused peoks algasid vara-
hom mikul ja kestsid lõunani. 
Pidusööma vahepalaks esines 
Joao noortekeskusest, kaasa lõi 
Merike akordionil ja Ardo solisti 
rollis, laulmine nakatas lõpuks 
kõiki ja õhtu lõppes ühislaulude 
lõbusas rütmis. Loomulikult ei 
jäänud laulupausi ajal valmis-
tamata Maie Jakobi juhenda-
misel ka vastlavurr.

Päevakeskuse naisperele on 

naistepäev alati ootusterohke. 
Külla oodatakse ju mehi. Ka 
tänavu tõid mehed palju lille-
õisi. Teiste seas tervitas daame 
laulu ja lilleõiega ka vallavalit-
suse meespere.

14. veebruari emakeele päe-
val oli päevakeskuses peaesi-
nejaks Maie Jakobi, kes luges 
Anna Haava isamaaluulet, küsis 
äraarvamiseks vanu Viljandi-
maa mõistatusi ja jagas iga õige 
vastuse eest kommi. Emakeele 
hoidmise vajalikkuse kohta 
saadi kinnitust, arutledes uute 
sõnade tekke üle. Tõdeti, et 
paljud laensõnad inglise keelest 
ohustavad eesti keele püsimist 
tulevikus.

16. veebruaril kogunesid 
huvilised keskusesse reisipäe-

vikut vaatama ja kuulama. Reisi-
päevik pärines Anne Kanne mõ-
ne aasta tagusest Korfu saare 
külastusest. Ülevaate said asjast 
huvitatud nii Kreeka ajaloost 
kui tänapäevast, põhjalik kirjel-
dus pildimaterjali vahendusel 
saadi ka kaunist Korfu loodu-
sest. Kauaoodatud kevadet võe-
ti seekord vastu Mustjõe kõrtsi-
talus. 20. märtsil olnud väljasõit 
andis suurepärase võimaluse 
nautida ka esimest kevadpäikest 
kenal jalutuskäigul. Kuulda sai  
huvitavaid lugusid Mustjõe kõrt-
si ajaloost ja tänapäevast.

Kostivere päevakeskus jät-
kab aktiivselt üritustega juba 
30. märtsil, mil toimub KÜSK- 
projekti arutelu eakate huvide 
väljaselgitamiseks.

Oska hoida oma loomi
 Kätte hakkab jõudma 

kõige tegusam aeg looma-
riigis, kevad. Päike käib 
järjest kõrgemalt ja meeli-
tab õue kõik kahe-, nelja- 
kuue- ja kaheksajalgsed. 
Meie lemmikloomad naudi-
vad kevadisi pikki jalutus-
käike, olgu siis omanikuga 
või ilma. 
Dr. Inge Mängel
loomaarst

Kassiisandad otsivad usinalt 
pruute, võttes ette kilomeetrite 
pikku seid matku ja tihti kipuvad 
need olema üpriski seikluste-
rohked. Tihti tulevad pulma-
poisid koju tagasi mõne para-
siidi, haiguse või haava võrra 
rikkamana ja neid muresid 
peab aitama lahendada pere-
mees. Et omanik ennast päris 
halliks ei muretseks, kas kass 
üldse koju tagasi jõuab ja mil-
lises olekus, saab meetmed tar-
vitusele võtta. Mikrokiip naha 
all aitab looma leides tuvastada 
omanikku, vaktsineeritud kassil 
on võimalus nakkushaigusi saa-
da väiksem, kirbu-puugi rohi 
turjal ei lase vereimejaid sööma. 
Siiski on parem kõigile, kui kass 
hulkumas ei käi. Looduse kutse 
vastu aitab kõige paremini 
kastreerimine, mida võib teha 
alates seitsmendast elukuust.

Kassiemandad hüüavad 
häälekalt jooksuaja saabumisest 
ja kõige märkamatumal hetkel 

kaovad õue poiste juurde. Tule-
museks on teadagi imearmsad 
kassipojad. Et ei peaks soovi-
matute järeltulijatega tegelema, 
on mõistlik emane kass sterili-
seerida. Loomulikult tuleb ka 
emast kassi vaktsineerida ja 
vähemalt õueskäijatele kiip 
panna. 

Et koerad saaks kevadest 
täit rõõmu tunda, kohtuda 
mure tult oma mängukaaslas-
tega ja kaduma mineku korral 
lihtsamini koju tagasi saada, 
peab omanik mõned asjad kor-
da ajama. Soovimatute kutsi-
kate välti misel ei ole abiks jook-
suaja püksid, kõrge aed ega 
omaniku vali hääl vaid ainult 
sterilisee rimine. Isase koera pul-
maplaa nide piiramiseks on 
parim viis tema kastreerimine. 
Nakkushai guste vältimiseks 
saab koera vaktsineerida ja seda 
tuleb teha igal aastal. Registree-
rimata kiip naha all on mõttetu 
vidin, omaniku mure on kiip 
enda ja koeraga ühendada.

Kevadel on nuuskimiskõl-
bulike kakahunnikute kontsent-
ratsioon tavapärasest suurem 
ning oht ussinakkust saada tõus-
nud. Ussirohtu peaks andma 
nii koertele kui kassidele kord 
kvartalis, tubased kassid võivad 
seda saada ka kord poole aasta 
jooksul.

Kevade saabudes vaheta-
takse talvekasukas suvisema 
vastu välja. Vana karv tuleb kind-
lasti välja kammida, sest selline 
vilt niiskub ning loob soodsa 
pinnase nahapõletike tekkeks. 
Kammida tasub ka kasse, sest 

 On tõsiasi, et just siis, 
kui inimene saavutab pea 
maksimumi oma tead-
miste, kogemuste ja 
oskuste osas, jõuab ta elu-
etappi, mil tööturult peaks 
eemalduma ja vaikselt 
väljateenitud vanaduspõlve 
veetma. 
Priit Põldma
abivallavanem

Loomulikult ei pruugi siis jaksu 
nii palju jätkuda, kuid soov ja 
tahe aktiivses tegevuses olla ei 
pea alati seeläbi võimatu ole-
ma. Oma elu saab põnevaks ja 
aktiivseks elada vaid inimene 
ise ja see pole kindlasti kinni 
kõigest vanuses.

Pole õige näha eakaid ainult 
kui abivajajaid, eneseabiliiku-
mine aina hoogustub ja eakate 
aktiivsus ühiskonna liikmena 
kasvab. Alati ei pruugi aga olla 
võimalusi, mis aitaks oskusi, 
tahet ja aktiivsust kooskõlla viia.

Hädavajalik on ehitada üles 
mudel, kus austatud seenioritel 
oleks võimalik ühiskonnaelus 
aktiivselt kaasa lüüa, olla endi-
selt suhtluses eakaaslastega, 
rakendada oma oskuseid ja 
teadmisi iseenda nii sotsiaalse 
kui ka majandusliku heaolu 
tagamiseks  ning seda kõike just 
neile sobivas vormis ja tem-
pos.

Koostöös Jõelähtme ja Kuu-
salu vallaga käivitati MTÜ Kiiu 
Arendus juhtimisel projekt "Kii-
duväärt algus" esimene etapp , 
mida rahastab Eesti-Šveitsi 
koos  tööprogrammi Vabaühen-
duste Fond ja Kodaniku ühis-
konna Sihtkapital.

Seda projekti algatades oli 
peamiseks põhimõtteks, et 
vana nevate ja eakate inimeste 
sotsiaalsest toimetulekust ja 
aktiivsusest sõltub nii nende 

Kaasame eakad 
igapäevaellu

endi tervis kui ka kogu kogu-
konna elukvaliteet.

Käesoleva projekti esimese 
etapi käigus uuritakse välja ea-
kate soovid ja vajadused ning 
töötatakse välja äriplaan enese-
abi teenusele. Läbi huvipakkuva 
ja jõukohase tegevuse on eaka-
tel võimalik aktiivselt osaleda 
ühiskonnaelus, rakendada oma 
oskuseid ja teenida pensionilisa. 
Samuti avab see võimalused 
suhelda eakaaslastega ning sõl-
mida uusi suhteid. Jätkupro-
jektina on tulevikus võimalik 
taotleda rahastust teenuse käivi-
tamiseks.

Seenioritel  on aastakümneid 
kogutud oskuseid ja teadmisi, 
mis sageli unikaalsed ja täna-
seks päevaks pea unustatud. Ei 
saa lasta kaotsi minna neil väär-
tuslikel oskustel ja andekatel 
inimestel. Igal inimesel, olene-
mata east, on vajadus olla kaa-
satud ja oluline. Nii on elu huvi-
tavam, rõõmsam ja vaheldus-
rikkam.

Projekti avaseminar toimub 
30. märtsil algusega kell 12.00  
Kostivere mõisas, kuhu on oo-
datud kõik eakad ja pensionärid 
nii Kuusalu kui ka Jõelähtme 
vallast. Avaseminaril esinevad  
"Aktiivse vananemise ja põlv-
kondade vahelise solidaarsuse 
aasta 2012" hea tahte saadik 
Katrin Karisma-Krumm, Vanu-
rite Eneseabi- ja Nõustamis-
ühingu esindajad Tallinast, 
sõna saava ka Jõelähtme ja 
Kuusalu vallavanemad. Semi-
nari raames küsitakse eakate 
arvamust ja täidetakse kohapeal 
ka küsitluslehed, et projekti 
raames valminud äriplaan 
saaks võimalikult vajaduste-
põhine. Avaseminari lõpetab 
Erich Kriegeri esinemine. Lisa-
infot seminari kohta saab abi-
vallavanem Priit Põldmalt tele-
fonil 60 54 882 või 55 674 201 ja 
e-posti kaudu: priit.poldma@
joelahtme.ee.

karvapulstikute väljaoksenda-
mine ei ole lõbus.

Esimeste soojadega, nii kui 
mätas taheneb, lähevad liikvele 
puugid. Et nendega nakatumist 
vältida, saab kasutada turjale 
tilgutatavaid ravimeid või ravim-
kaelarihmasid. Kui puugid tüli-
tavad loomi soojal ajal, siis kir-
bud on saadaval aastaringselt 
ning võitlus nendega toimub 
samuti aastaringselt.

Sääsed ei tüüta mitte ainult 
inimesi vaid hammustavad hea 

meelega ka koeri, mõned koe-
rad on sääskede vastu lausa 
aller gi lised. Siingi aitavad na-
hale tilgutatavad preparaadid. 
Sääsehooajal peavad eriti hool-
sad olema küülikuomanikud, 
sest sääsed kannavad edasi 
mük so matoosi nimelist nakkus-
haigust, mille vastu on võimalik 
vaktsineerida.

Et meie lemmikud saaks 
kevadet täiel rinnal nautida, 
saame me nende heaks ise palju 
ära teha ja nad on seda väärt!

Piima tasub jälle toota
Haljava osaühingu lüpsikari on küll laudas, aga hoolt nende eest tuleb pidada 
seda enam – et oleks ninaesine ja allapanu, et loomad oleksid terved. Aavo 
Mooste, osaühingu üks juhtidest, on praeguse asjade käiguga rahul – piima 
kokkuostuhind on 0,345 eurot..

Praegu saadakse lehmalt 25 kilogrammi päevas, see teeb 250 pealise 
karja kohta kokku ligi kuus tonni. Lehmade piimakust on parandanud seegi, et 
läinud aastal osteti söödamikser, see parandab sööda omastatavust. Tulu 
farmile annab ka tõukarja müük Venemaale, Maltasse ja Lätti, loomulikult ka 
teistele Eesti farmeritele.

Ülejärgmisel aasta plaanides on ka uue lauda rajamine. Tuleb see siis 
lüpsirobotite või platsilüpsiga, seda näitab tulevik. Igal juhul praegu tasub jälle 
lüpsikarja pidada, on Aavo Mooste kindel.

Nüüd tegutseb MTÜ Kostivere Kultuurimõis raames ka Kostivere 
Päevakeskus. Fotol on kultuurimõisa juhataja Irina Pärila.
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P 01. aprillil Kostivere Noorte-
keskuses PAHUPIDIPÄEV

P 01. aprillil kell 13.00 Jõelähtme 
Rahvamajas Jõelähtme valla 
LASTETEATRITE FESTIVAL

P 01. aprillil kell 11.00 Kostivere 
Kultuurimõisas 
VÄIKELAPS – KUNSTNIK, DISAI-
NER, LOOJA
Mõnus pühapäevane meister-
damine väikestele. Korraldaja 
MTÜ ”Lõbus Põnn” Reige Ers
Osalustasu 1 €

E 02. aprillil kell 13.00 Loo 
Keskkoolis SILVER SEPP JA 
FANTAASIAPILLID

E 02. aprillil Loo Noortekeskuses 
NALJAPÄEV

N 05. aprillil kell 16.00 Loo 
Noortekeskuses MUNADE 
VÄRVIMINE

K 04. aprillil kell 18.00 Jõelähtme 
kirikus Suure nädala kolmapäev. 
ÕHTUPALVUS

N 05. aprillil kell 18.00 Jõe-
lähtme kirikus Suur Neljapäev. 
Püha armulaua seadmise 
JUMALATEENISTUS

R 06. aprillil kell 11.00 Jõelähtme 
kirikus Suur Reede. 
JUMALATEENISTUS

L 07. aprillil kell 16.00 Neeme 
Rahvamajas
JUMALATEENISTUS

P 08. aprillil kell 11.00 Jõelähtme 
kirikus Esimene ülestõusmis-
püha. JUMALATEENISTUS

P 08. aprillil kell 11.00 Kostivere 
Kultuurimõisas LIHAVÕTTED 
LASTELE. Värvime ja koksime 
mune ning otsime üllatusi.

T 10. aprillil kell 14.00 Loo 
Kultuurikeskuse A-saalis
TÜDRUKUTE KLUBI KEVADPIDU

L 14. aprillil kell 12.00 Loo 
Kultuurikeskuse A-saalis 
JÕELÄHTME LAULULAPS 2012
Registreerimine toimub kuni 
05. aprillini 2012 a. 
Registree rimisankeedi leaite 
Loo Kultuuri keskuse kodulehel 
www.lookultuurikeskus.ee. 
Täidetud ankeet saata aadressil  
kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 
või paberkandjal postiga 
Loo Kultuurikeskus – Saha tee 7b, 
Loo 74201.
INFO – Vello Varik 6080573, 
5130297; Kadri Lepik 55635021

L 14. aprillil kell 19.00 Kostivere 
Kultuurimõisas 
TANTSUÕHTU. 
Esineb ansambel AIME
Tantsuks mängib Rein – mees 
nagu orkester.

L 14. aprillil kell 19.00 Neeme 
Rahvamajas KOHVIK-KLUBI

16. aprillil Loo Noortekeskuses
ALGAB KEVADINE NOORTE-
KONKURSS

K 18. aprillil kell 17.00 Jägala-
Joal WolksWagen MTB kolma-
päevak, I etapp. Korraldaja: 
Jõelähtme Singel Täiendav 
informatsioon: info@singel.ee; 
tere@kolmapaev.ee

K 18. aprillil kell 19.00 Loo 
Kultuurikeskuse A-saalis
MAAGILINE MUSTKUNSTISHOW

20. aprillil kell 18.00 Loo 
Noortekeskuses
ÕHTUNE AARDEJAHT 

L 21. aprillil kell 10.00 Loo ujulas 
Jõelähtme valla 
MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
Loo ujula hooaja lõpetamine.
Võistlevad järgmised vanuse-
rühmad M/N: 18–29; 30–45; 
alates 46. eluaastast 
Distantsid: 50 m VABALT, 
50 m RINNULI, 50 m SELILI
Teretulnud on kõik, kes soovivad 
end proovile panna. Eelregistree-
rimine: kuni 20. aprillini, Triin 
Lindau. triin.lindau@joelahtme.
ee, tel 58045994.

L 21. aprillil kell 17.00 Kostivere 
Kultuurimõisas
”ISE ILU TEGIJAD”
Esinevad Kostivere Kultuurimõisa 
lauljad, näiteringid.
Kunsti- ja käsitööringi näitus

E 23. aprillil Kostivere Koolis 
SPORDIPÄEV

E 23. aprillil Loo Keskkoolis
TRADITSIOONILISED JÜRIÖÖ-
JOOKSUD

N 26. aprillil kell 12.00 Loo 
Keskkoolis
12. KLASSI LÕPUKELLA AKTUS

R 27. aprillil kell 17.00 Loo 
alevikus 
NÕIDADE KARNEVAL (väliüritus)

28. aprillil kell 11.00 Jõelähtme 
Rahvamaja juurest
JÕELÄHTME VI RATTAMARATON
Stardid:
Kell 11.00 – maraton 80 km 
Kell 11.15 – matkasõit 40 km
Kell 11.30 – noortesõit 12 km
Kell 11.40 – lastesõit 1 km
MTÜ Matka- ja Rattaklubi, Meelis 
Välk, 509 9426, flash@singel.ee

28. aprillil kell 18.00 Neeme 
Rahvamajas
A. Liivese näidend MINU NELI 
NALJAKAT TÜTART
Salme Teatri lavastus, lavastaja 
Aime Lutsar

P 29. aprillil kell 17.00 Kostivere 
Kultuurimõisas
RAHVUSVAHELINE TANTSUPÄEV
Esinevad kõik Kostivere tantsi -
jad – svingist rahvatantsuni.

30. aprillil Kostivere Koolis
VOLBRIPÄEV

Aprilli Kultuuri kalender

 Algas kõik sellest, et 
ajaloolisel Kostivere külal 
(ajaloos märgitud esma-
kordselt 1241), mis ammugi 
alevikuks kasvanud, pole 
kunagi alevikuvanemat 
olnud. Et kodanikuühiskond 
muutub aga aina enam 
elujõulisemaks, otsustasid 
Kostivere elanikud kokku 
tulla ja endile eestseisjad 
valida. Sellised, kes suu-
daksid aleviku rahvast 
kaasates paikkonna heaks 
midagi ära teha.
Ülo Russak
Jõelähtme

See juhtus neli aastat tagasi, 
täpsemalt 15. märtsil 2008. Siis 
tuli Kostivere rahvas kokku, 
valis alevikule kuueliikmelise 
eestseisuse ja selle etteotsa 
Tõnu Truumaa. Nii sai Tõnu 
Truumaast formaalselt aleviku-
vanem. Et see just 15. märtsil 
juhtus, mäletab mees täpselt, 
sel päeval on tema sünnipäev. 

Tõnu Truumaa: “Muidugi 
sai siis mõeldud, mida Kostivere 
heaks teha. Teha oli aga palju. 
Praktiliselt polnud meil ühtegi 

Kostivere mõisas sä
kultuuriringi, oli vaid Päeva-
keskus seenioridele. Aga ka 
natuke nooremad inimesed 
tahavad ju teinekord midagi 
ühiselt ette võtta. Samas oli 
meie kõigi silme all lagunemas 
Kostivere mõis.”

Kunagine uhke mõisahoone, 
mis täit kasutamist leidis viimati 
Kostivere sovhoosi aegu kaks-
kümmend aastat tagasi, muutus 
iga aastaga aina armetumaks. 
Seal oli ja on praeguseni veel 
Eesti Posti ruumid, töötas va-
rem perearstikeskus, samuti oli 
kontor mõnel firmal, aga suu-
rem osa majast seisis tühjana. 
Mõisamaja üritati valla poolt ka 
müüki panna, aga polnud 
ostjaid.

Märgiline aasta
Tõnu Truumaa: “Minu jaoks 

oli märgiline aasta 2009 – siis 
hakati mõisal peale üht järje-
kordset vandaalide rüüsteretke 
aknaid kinni lööma. Saime kõik 
aru, et nii enam jätkata ei saa.”

Abirahasid aga formaalsele 
aleviku juhatusele ega ka ale-
viku vanemale ei anta. Antakse 
tavaliselt juriidilistele isikutele, 
näiteks külaseltsidele või mitte-
tulundusühingutele.

“Et PRIAle rahataotlus teha, 
tuli muutuda juriidiliseks isi-
kuks. Asutasimegi siis 2009. 
aasta sügisel mittetulundus-

ühingu Kostivere Selts,” meenu-
tab nüüd Tõnu Truumaa. See 
selts pani Kostiveres käima mõi-
sa päevad, hakkas korraldama 
jaanipäevasid. Aga üha enam 
hakati mõtlema sellele, et Kosti-
verre peab tulema selline maja, 
kuhu kõigil inimestel oleks hea 
tulla ja kus vanadel oleks hea 
olla. Peaks olema oma kultuuri-
maja. Noortekeskus oli Kosti-
veres juba olemas. Siis käiski 
Margit Pärtel välja idee kirjutada 
rahataotluse projekt PRIAle, 
kus just oli avanenuid meede 
külaelu arendamiseks.

Vedasime 
prügimäele neli 
autokoormat 
kasutamata 
gaasimaske.

Margit Pärtel: “Kirjutasime 
projekti teise korruse kolme 
saali kordategemiseks, kokku 
1,252 miljoni krooni peale, 
millest MTÜ omaosalus pidi 
olema 30 protsenti.”

Tõnu Truumaas: “Ilma valla-
valitsuse tugeva abita projekti 
läbiviimisel poleks me saanud 
sellist asja ette võtta.” 

2010. aastal siis projekt 

esitatigi. Läks paar kuud mööda 
ja oh seda heameelt – PRIA 
positiivne otsus tuligi. Ja pea 
miljon krooni toetust Kostiveres 
seltsiruumide restaureeri-
miseks. Miljon krooni oli suur 
raha ja see tähendas taotlejatele 
peale suure rõõmu ka suurt 
kohustust. Enne aga kui päriselt 
renoveerima ja ehitama sai 
hakata, tuli maja aastatega 
kogunenud rämpsust puhtaks 
teha. 

Tõnu Truumaa: “Korralda-
sime viis talgupäeva. Vedasime 
prügimäele neli autokoormat 
kasutamata gaasimaske – siis 
oli kunagi tõenäoliselt tsiviil-
kaitse ladu –, siis neli tonni 
vanapaberit, koorma mööblit, 
muist põletasime. Talgute kor-
ras pesime ka aknad ja oleme 
puhastanud Kostivere jõe kal-
last. Külarahvas on väga üks-
meelselt tööd teinud mõisa 
heaks.”

Algas ehitamine
2011. jaanuaris algas ehitus, 

millele eelnesid muinsuskait-
selised uuringud. Vana korda 
tegemine pole aga uue ehi-
tamine, see on tunduvalt kee-
rulisem, üllatusi ja ootamatusi 
võib pakkuda iga põrandatala 
või kaminalõõr.

Tõnu Truumaa: “Nii ta 
tõepoolest läkski. Plaanis oli 

SUVEKS LAAGRISSE!
Sellel aastal Jõelähtme valla toetusel soodsam hind!

Lp. lapsevanem
Teie lapsel on võimalus osa võtta suvisest laagrist, mis toimub Tõrva 
lähedal Hummuli vallas. Elamine kämpingutes, ehitatud 2006–2010 
aastal, pesemiseks on sooja veega väliduššid ja erinevad saunad 
(soome, tünni, tiigi). Sportimiseks on välja ehitatud puidust korvpalli 
väljak, mängida saab jalgpalli, tiik ujumisvõimalustega. Laagri 
territooriumil WiFi. Lisaks batuudile võimalus hüpata kõrgust, kaugust 
või teivast. Mängida saab sulgpalli, võrkpalli, lauatennist ja 
koroonat. 

Täpsemalt vaata www.joelahtme.ee

Nemad lõid Kostivere mõisa tänase sisekujunduse – disainer Leida 
Pärtelpoeg ja projekti autor Kalev Pärn

Põranda tugevuse kaalujad. Enne 
remonti tegid seda abivallavanem 
Teet Sibrits koos Tõnu Truumaa-
 ga. Mehed on tõsised – põrand 
kõigub..

Pärast remonti ja 19 laetala vahe-
 tust kaalus Tõnu Truumaa koos 
abivallavanem  Priit Põld maga 
uuesti. Ja meeste näod on naerul. 
Nüüd võib põrandal ka reilenderit 
tantsida.

MTÜ Kostivere Seltsi liikmed (vasakult) Tiina Rämmel, Tõnu Truumaa, Mare Treiberg j

Enne kui remont ette võtta, tuleb ikka uurida, mida täpselt remontida.
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Täpselt nii nagu iga päevaelus, nii ka koolielus, on tempo 
kiire. Iga päevaga me õpime uusi asju, saame uusi 
kogemusi ja uusi sõpru. Mõni asi tuleb lihtsamalt, mõne 
kallal tuleb natukene vaeva näha.
Kooli ainus eesmärk ei ole ai nult täita õppekava vaid ka arendada 
õpilast täisväärtus likuks, ennast ja teisi lugu pidavaks ühiskonna 
liikmeks. Kool püüab arendada inimest, kes tunneb huvi maailma 
ja seal toimuva vastu, austab oma riiki ja kodukohta, oma peret ja 
sõp ru. Kool toetab õpilast saamaks inimeseks, kes täiskasvanuikka 
jõudes suudab toime tulla eluga ja mis kõige tähtsam – suudab ja 
oskab nautida elu ilu ja võlu. Kuigi igaüks meist areneb terve elu, 
omandatakse kõige suurem teadmiste pagas koolieas.

Lisaks õpikutele ja erineva tele ainetundidele, kust saab laps 
põhiteadmised endale, on olulisel kohal ka kõik muu, mis on 
otseselt või kaudselt seotud kooliga. Seda kõike “muud”  toetab ja 
arendab Kostivere Kooli tugisüsteem. See tugi süsteem on kokku 
pandud eri nevate valdkondade inimeste poolt ja kaasab kõiki ning 
kõike, mis on seotud Kostiverega. Tugi süsteemi meeskonda 
kuuluvad eripedagoog, kooli psühholoog, huvijuht, õpetajad, 
õppeala juhataja ja valla lastekaitse spetsialist. 

Eripedagoogi põhiülesanne on õpiraskuste märkamine ja 
toetamine. Ta toetab ja koordi neerib kõikide hariduslike eri-
vajadustega õpilaste (HEV) koolielu ja õppetööd koolis. 
Eripedagoog viib läbi ka õpiabi tunde, kus eesmärk on seatud 
õpilase psühhologiliste ja kogni tiivsete oskuste arendamine, nagu 
näiteks taju, mälu ja mõt lemise arendamine. Need män givad 
tähtsat rolli mitte ainult lugemis-, kirjutamis- ja arvu tamisraskuste 
ületamisel vaid ka teistes ainetundides tead miste omandamisel. 
Vastavalt vajadusele nõustab ka eripeda goog õpilasi, lapsevanemaid 
ja õpetajaid tulema toime hari duslike erivajadustega. Koos töös 
koolipsühholoogiga on olulisel kohal õpimotivatsiooni tõstmine, 
eduelamuse saamine ja sotsiaalsete suhete arenda mine ja 
hoidmine. Koostöös huvijuhi ja klassijuhatajatega toetatakse ja 
luuakse võima lused huvitegevuseks koolis.  Leitakse erinevaid 
mooduseid ja viise, kuidas tekitada õpilastes huvi õppimise ja 
huviala ringide vastu.

Kostivere Kooli teadmine on see, et IGA õpilane on erinev ja 
ainulaadne, seega on kooli suunitlus igale õpilasele indivi duaalne. 
See on meie eelis linna suurte koolide ees, me saame seda reaalselt 
rakendada. Algus on juba tehtud sellega, et igale õpilasele võetakse 
kasutusele ja hakatakse täitma õpilase indi viduaalse jälgimise 
kaarti. See on hea viis nii õpilasele endale, õpetajale kui ka 
lapsevanemale, näha ja jälgida õpilase arengut läbi aastate. See 
kaart peaks saama arenguvestluste lahuta mata osaks.

Lähitulevikus on Kostivere koolis plaanitud läbi viia üks huvitav 
ja hariv projekt. Kooli eripedagoogi Silvia Laasi ja koo li psühholoogi 
Kersti Sibolti eestvedamisel koos teiste tugi süsteemi liikmetega on 
plaanis järgmisel veerandil üks väga põnev projekt, mille põhiees-
märk on harida ja teadvustada õpilasi oma tervisest ja selle 
hoidmisest. Aga sellest täpse malt juba aprillinumbris.

Kostivere Kool 
toetab laste arengut

säravad taas lühtrid
alguses välja vahetada 15 lae-
tala, vahetasime 19. Ka ehitaja 
oli väga tubli, Tartu ettevõte 
Tevo, eesotsas aus eesti mees. 
Peale laetalade sai vahetatud 
elektri- ja sanitaar- ja kütte-
süsteemid, saalides sai osaliselt 
taastatud vana, osaliselt pandud 
uus parkett”

Margit Pärtel: “Sisekujun-
duse projekti tellisime oma ala 
parimalt asjatundjalt, Leila Pär-
telpojalt.”

Nüüd võivad kõik mõisat 
uudistama tulnud tõdeda – 
originaalilähedus on saavutatud 
ja mõisa hõng hakkab tasapisi 
taastuma. Seintelt vaatab vastu 
just sellise mustriga tapeet, 
nagu see ühes õiges mõisas 
olema peabki, laes säravad 
lühtrid, saalinurgas seisab mas-
siivne kahhelkivi kamin-ahi, 
suurima saali nurgas ootab 
mängijat aga must tiibklaver, 
kuulajaid aga eht-mõisalikud 
pehmed toolid.”

Tiibklaver on soetatud Lea-
der programmi toetusel Jõe-
lähtme muusika- ja kunstikooli 
Kostivere filiaali õpilastele ja 
seda saab muidugi kasutada 
muulgi vajadusel.

Tõnu Truuma: “Eks see sise-
kujundus ja mööbel koos val-
gustuse, kardinate ja lavateh-
nikaga maksis pea teise miljoni. 
See on praegu meie oma laenu 

peal. Sisustuse projekt on 
PRIAle esitatud ja ka heaks 
kiidetud, hetkel on osaliselt pro-
jektiaruanded esitatud ja ooda-
takse PRIAlt toetusraha, et saaks 
laenud tagasi maksta.”

Aastaga tehti suur töö. Ehi-
tus algas 2011. jaanuar, valmis 
oli augustis, siis hakati sisus-
tama. Selle aasta 24. veebruaril 
oli siin avapidu, tähistati nii 
vabariigi aastapäeva kui ka valla 
20. sünnipäeva. Tõsised tööd 
on tehtud, esimesed suured 
peod on peetud, mis saab aga 
edasi. Kes hakkab hoolt kand-
ma, et kaunilt korda tehtud 
kallid ruumid nüüd ka iga-
päevase kasutuse leiavad?

Kogu maja täielik 
kordategemine 
maksaks veel umbes 
kaks miljonit

 
Tõnu Truuma: “Vallavalitsus 

tegi ainuõige otsuse – Jõelähtme 
Valla allasutus Kostivere Kultuu-
ri mõis korraldab majas nüüd 
igapäevast sisulist tegevust, 
nõuandvaks organiks on loodud 
ka Kostivere Kultuurimõisa nõu-
kogu.”

Priit Põldma: “Korraldasime 
kultuurimõisa töökohtadele 

konkursi. Võtsime SA Kostivere 
Kultuurimõis juhatajana tööle 
Irina Pärila ja perenaisena 
Kersti Vahti. Nemad korral-
davad siin igapäevaelu ja suu-
remaid üritusi. Peale selle – siin 
ei toimu ju ainult kultuuri-
üritused, sama katuse alla kolis 
nüüd ka Kostivere Päevakeskus. 
Nii et tegevust leiavad siin ini-
mesed igas vanuses. Emakeele-
päeva tähistamas olid siin näi-
teks Kostivere kooli algklasside 
õpilased. Aga meie soov ja 
kindel nõudmine on – üritused 
peavad vastama ikka Kultuuri-
mõisa mainele. Rulluisudiskot 
siia ei taha.”

Lühtrid säravad taas
Mida annab aga ühele val-

lale, ühele paikkonnale, ühele 
alevile või külale see, et nii uhke 
hoone – vähemalt osaliselt – 
korda on saanud? On tekkinud 
kooskäimiskoht, kultuuriliste 
ürituste korraldamise võimalus? 
Aga veel?...

Tõnu Truumaa: “Kui sov-
hoosi aegu siin Kostiveres kõik 
inimesed tundsid üksteist, siis 
nüüd oleme muutumas maga-
laks, kust inimesed lihtsalt 
hommikuti tööle sõidavad. Eks 
selline kultuurimõis süvenda 
õlg-õla tunnet. Saad teada, kes 
su naaber on, julged õhtul tikke 
laenata, teinekord küllagi kut-

suda. Kindlasti kasvab omakan-
ditunne, kodukanditunne.”

Priit Põldma: “Vallale ka ehk 
seda, et senised kasutamata 
ruumid, mida ainult kütta ja 
valvata tuli, jälle elule ärkavad. 
Nii et kulude poolelt tulude 
poolele.”

Margit Pärtel: “Eks kõik 
kultuurilised ettevõtmised kas-
vata ka valla tuntust, on paik-
konnale ja vallale kasuks.”

Mis saab aga edasi, osa 
majast veel renoveerimata, 
endine sovhoosidirektori võlv-
laega uhke kabinetki veel tühi?

Tõnu Truumaa: “Oleme kal-
kulatsioone teinud. Kogu maja 
täielik kordategemine maksaks 
veel umbes kaks miljonit eurot. 
Peame mõtlema ja projekte 
kirjutama.”

Priit Põldma: “Eks tuleb 
ühiselt vallavalitsuse ja kodani-
ku initsiatiivi korras edasi min-
na. Tähtsaim aga on see, et 
algus on tehtud. Vald on toetust 
saanud Leader programmist 
mõisa täielikuks projekteeri-
miseks, sest muinsuskaitsealust 
hoonet ilma projektita restau-
reerida ei saa – projekteerimine 
on kavas lõpetada 2012. aasta 
teisel poolel “

Kostivere kodanikud on 
pannud mõisas taas lühtrid 
särama. 

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2012. a. toimusid Loo koolis 
kohtumised näitleja ja laulja Marilyn Jurmaniga.

1.–4. klasside kohtumisel said lapsed teada, et oluline ei olegi 
see, mida ütled, vaid kuidas sa seda ütled!! Kehakeel, hääletoon – 
kõik on väga-vägagi oluline. Ka olid algklasside õpilased aktiivsed 
autogrammide soovijad. Kõik, kes jõudsid oodata, said Marilynilt 
autogrammi.

5.–12. klasside kohtumisel rääkis külaline oma kooli põlvest 
ning  andis ka olulisi näpunäiteid suhtlemiseks. See, kuidas sinuga 
räägitakse, oleneb suurel määral sinust enesest!

Huvitavad etüüdid andsid õpilastele inspiratsiooni ning julgust 
peale kohtumist Marilyn Jurmaniga ka oma klassiga vanasõnade 
lavastamiseks. 

Kohtumised näitleja Marilyn Jurmaniga meeldisid kõigile väga, 
isegi õpetajad olid nendest vaimustuses.

Renoveerimise käigus sai Kostivere mõis isegi oma templi. Tähtsatele 
paberitele kavatseb selle alla vajutada Tõnu Truumaa.

reiberg ja Kaili Raamat.

Kostivere mõisa välisvaade – märts 2012.
Fotod: mõisa arhiiv ja Ülo Russak Sellist omanäolist templit pole Jõelähtme Vallalehe andmetel ühelgi 

teisel mõisal (andmed ametlikult kinnitamata).
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JÕELÄHTME LAULULAPS 
2012

LAULUVÕISTLUSE JUHEND

Jõelähtme valla laste lauluvõistlus ”JÕELÄHTME LAULULAPS 2011” 
toimub Loo Kultuurikeskuse A-saalis aadressil Saha tee 7b Loo, 
14. aprillil 2012 a., algusega kell 12.00.

Osaleda võivad kõik Jõelähtme vallas elavad lapsed olenemata 
sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad. Võistluste ajakava 
pannakse ülesse Loo Kultuurikeskuse koduleheküljele www.loo-
kultuurikeskus.ee 09. aprillil 2012.

Võistluspäeval valitakse välja oma vanuserühma parimad, kes 
esindavad Jõelähtme valda lauluvõistlustel "Harjumaa Laululaps 
2012", mis toimub 28.–29. aprillini 2012 a. Viimsi Huvikeskuses, 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

Vanuserühmad: 3-4 aastased 
       5-6 aastased 
       7-9 aastased 
     10-12 aastased 
     13-15 aastased 
     16-18 aastased

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Arvesse 
läheb laulja vanus seisuga 31. detsember 2012, mis on seotud 
üleriigilise lauluvõistlusega “LAULUKARUSSELL 2012“. Jõelähtme 
vallast pääseb lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2012“ igast 
vanuserühmast 2 last s.o. poiss ja tüdruk või 2 tüdrukut  või 2 poissi, 
mille otsustab zürii.

Repertuaar: 
Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arves tades 

tema vanust ja võimeid. NB! Palun laulu pikkus minutites märkida 
registreerimisankeeti täpselt!

Saade:
Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fono gramm; 

klaveri või mõne muu instrumendi saade. Saate instrument või 
vahend märkida ankeeti.

Proovid: 
Iga laps saab võimaluse teha proovi 14. aprillil 2012 a. Loo 

Kultuurikeskuses, alates kell 10.30 
Hindamine:
Laulu hindab kolme liikmeline zürii. Hindamisele lähevad:
• musikaalsus (intonatsioon s.t. selge diktsioon)
• elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine)
• individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus)
• terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, 

laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus). 
Žürii kutsub kokku Jõelähtme Vallavalitsuse kultuuritoimkond. Žürii 

otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
Auhinnad: 
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat, tüdrukute 

ja poiste arvestuses eraldi.

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 05. aprillini 2012 a. kirjalikult, 
täites ankeedi Loo Kultuurikeskuse kodulehel. Täidetud ankeet 
saata aadressil: kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee või paber-
kandjal postiga Loo Kultuurikeskus – Saha tee 7b, Loo 74201. 

INFO – Vello Varik 6080573, 5130297; Kadri Lepik 55635021

ANKEET

PALUN TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

OSAVÕTJA:  Eesnimi
  Perekonnanimi
  Sünniaeg
  Lapse vanus (seisuga 31.12.12)
  Elukoht (vald/linn, aadress)

LAULUÕPETAJA:  Nimi
(mitte rohkem kui üks) Telefon
   e-mail

REPERTUAAR
LAUL: Pealkiri
  Muusika autor
  Sõnade autor/Tõlkija

  Laulu pikkus (min)

SAATEINSTRUMENT (mitte rohkem kui 3, märkida millised)

FONOGRAMM (millisel helikandjal)

TAUSTALAULJAID (mitte rohkem kui 3, märkida mitu)

Täidetud registreerimislehed palume saata Loo Kultuuri keskusesse 
hiljemalt 05. aprilliks 2012. a.

Koostas:   .......................... ........................ .........................
   (nimi)  (amet)    (kuupäev)

KOORID

NR LIIK NIMI JUHENDAJA ARV

1. MK 1. Kuusalu Keskkool N. Esko 60 (kaks 
koori)

2. 2. Loo keskkool L. Värte 35

3. MK 3. Kostivere Kool Heldin Raidmaa 25

4. MK 4. Neeme kool S. Põllu 14

5. MK 5. Kolga Keskkool Külli Katre Esken 20

6. P 6. Poistekoor L. Värte 16

KOKKU 170

7. LK 1. Kuusalu Keskkool N. Esko 45

8 LK 2. Loo keskkool A. Värte 25

9 LK 3. Kostivere Kool Heldin Raidmaa 10

KOKKU 80

10 NK 1. Kuusalu Keskkool T. Esko 20

11 Naisk 2. Kadri K. Kukk 16

12 SK 3. Annab Ree E. Meister 8

13 SK 4. Loo kammerkoor A. Mets 15

14 MK 5. Kuusalu meeskoor E. Järvik 15

15 SK 6. Kolga Kuusalu 
kammerkoor

T. Esko 15

16 SK 7. Jõelähtme 
laulusõbrad

A. Värte 25

17 NK 8. Briis A. Kaidja 8

18 SK 9. Vihasoo Gerta Alleman 18

19 SK 10. Sõprus Kadri Loigom 25

20 SK 11. Rae kammerkoor Ruth Ridbeck 20

KOKKU 185

Lauljaid kokku 435

20 PK 1. Kuusalu Ott Kask 15

21 PK 2. Randvere Kaido Putting 15

22 PK 3. Kuusalu muusikakool Kadi Sarapik 20

Pillimängijaid 50

Peol on 4 kooriliiki: mudilaskoor MK, lastekoor LK, segakoor SK, 
pasunakoor PK

 Jõelähtme-Kuusalu 
laulu- ja tantsupidu 2. juu-
nil kell 17.00 Jägala-Joal.
Elle Himma

Jõelähtme Laulupäev on aastast 
1979 kohalikku muusika- ja 
tantsu kultuuri edasikandev tra-
ditsioo niline üritus Jõelähtme 
vallas. 2012. aastal toimub see 
24. korda ning selle jätkuv toi-
mumine on oluline kultuuri-
pärandi hoidmisel ning kultuuri-
rahva koostöö süvendamisel. 

2012. aasta laulupäev toi-
mub koostöös Kuusalu vallaga 
eesmärgiga süvendada koos-
tööd omavahel. Järgmisel aastal 
on kavas sarnane üritus läbi viia 
Kuusalu vallas, mis asetaks suu-
rema koorma Kuusalu korral-
dajatele. 

Rääkides laulupeo hetke-
seisust, on rõõm tõdeda, et 
laulu päevale on registreerunud 
22 erinevat laulukollektiivi 435 
lauljaga ja 19 tantsurühma 257 
tantsijaga. Kõige arvukamalt on 
esindatud segakooriliik, kokku 
185 lauljat. Ja kui nüüd jätkab 
tööd ka Kostivere segakoor, siis 
saab see number olema üle 200. 
Enamus lauljaid tuleb Kuusalu 
ja Jõelähtme vallast, aga meiega 
ühinevad ka Rae perekoor ja 
segakoor Sõprus. Tantsijate ar-
vu kama osa moodustavad noo-
red, esindatud on nii 1.-3. klas-
side rühmad, kokku 61 tantsijat, 
3.-4 klasside, 5.-6 klasside, 7.- 9. 
klasside rühmad. Naisrühma-

Karukellad helisevad

dele tuleb lisa Pelgulinna rühma 
näol, 56 segarühma tantsijat on 
kõik meie valdade inimesed. 
Jõelähtme vallas oma puhkpilli-
orkestrit ei ole, aga siin võime 
rõõmustada, pasunad hüüavad 
ja mitte vähe, sest Kuusalu 
puhk pilliorkester on kindlalt 
kohal ja Randvere pasunapoisid 
andsid oma nõusoleku ühineda 
nendega. 

24. laulupäev kannab nime 
KARUKELLAD HELISEVAD. 
Need karvased kaunitarid, hap-
rad ja kapriissed taimed, on 
aastasadu kaunistanud meie 
valla liivaseid männikuid, metsa-
servi ja looniitusid. Need on 
kohad, mis rammusat mulda 
kas vajale ei paku. Karukelli ei 
maksa noppida ega ammugi 

mitte oma peenrale ihaldada. 
Ta ei õitse vaasis, ka ei kannata 
ta välja kaevamist, siis ei kasva 
lill enam endiselgi kohal, uuest 
rääkimata. Meie esivanemad 
on teadnud seda ja lasknud tal 
olla ja õitseda seal, kuhu ta oma 
juured sirutas. Mõningad karu-
kella liigid on aegade jooksul 
muutunud nii haruldaseks, et 
isegi tema kasvukohad hoitakse 
saladuses. Seda selleks, et ini-
mene ei saaks tulla haiget tege-
ma. Selline on see lill, mida Jõe-
lähtme rahvas on oma rahva-
riide mustrisse jäädvustatud ja 
mida Jõelähtme enda omaks 
peab. Oma lauludesse ja tantsu-
desse oleme sisse põiminud 
mõtisklused looduse haprusest 
ja ilust, elu võimalikkusest selle 

keskel ja tulevikulootustest. Siin 
saame ka teada, kuidas karu-
kellad tegelikult helisevad, sest 
valmis on saanud Erki Meistri 
sulest spetsiaalselt meie laulu-
päevale kirjutatud uudisteos 
“Karukellad helisevad”, mille 
sõnade autoriks on meie valla 
elanik Jaan Tepp. Anu Karjats, 
laulupeo kunstnik on välja töö-
tanud karukella motiividel 
lauluplatsi ja trükiste kujunduse 
ning sümboolika.

Kuid, kas karukellad heli-
sevad ja milline on see helin, 
saame lõpliku vastuse 2. juunil 
Jägala-Joal toimuval Jõeläht -
me-Kuusalu ühispeol, mil pan-
nakse pillid hüüdma, laulu-
hääled rõk kama ja tantsuviisid 
keerlema. 

TANTSURÜHMAD

NR LIIK NIMI JUHENDAJA ARV 

1. 1 . - 2 . 
kl

Kostivere S. Ruus 15

2. 1. kl Kuusalu K. Kukk 16

3. 1. kl Kolga K. Kukk 16

4. 1 . - 3 . 
kl

Vihasoo E. Lindvest 14

KOKKU 61

5 3. kl Kolga K. Kukk 16

6 3 . - 4 . 
kl

Kostivere S. Ruus 10

7 3. kl Loo M. Sirkas 12

KOKKU 38

9 5 . - 6 . 
kl

Kuusalu E. Krasmus 16

10 5 . - 6 . 
kl

Kuusalu K. Kukk 16

KOKKU 32

11 C Kuusalu K. Kukk 16

12 7 . - 9 
kl

Loksa E. Linkvist 16

KOKKU 32

13 N Loolill E. Põlendik 12

14 N Viimikud I. Laagriküll 12

15 N Pelgulinna naisr. E. Põlendik 14

KOKKU 38

16 B Kolga K. Soosalu 16

17 D Kabujalake E. Krasmus 16

18 D Loksa E. Linkvist 16

19 B Jõelähtme M. Sirkas 8

KOKKU 56

KOKKU 257

Peol on 6 rühmaliiki: 
1.-2. klass; 3.-4. klass; 5.-6. kl; noorterühmad; naisrühmad; 

segarühmad

Kostivere koor kultuurimõisa avapeol.



 25.veebruaril toimusid 
Kalevi-Liival Jõelähtme 
valla ja Jõelähtme Singel 
poolt korraldatud III Jägala-
Joa suusamängud, millest 
võttis osa üle 50 suusataja. 

Lisaks suusatamisele oli kelgu-
tajaid, kaasaelajaid ja muidu 
uudistajaid. Huvitavat suusa-
juttu jätkus kauemaks lõkke 
soojas ja supitirinate taga. 

Kombekohaselt said esime-
sena rajale noorimad. Sel korral 
ei olnud tillusõidust osavõtjaid 
ja noorimate au langes 2004 ja 
2005 sündinud lastele. Kõige 
kiirematena läbisid raske lige-
male 700 m raja Kristan Fjodo-
rov Pikaverest ajaga 6:12 ja 
Merili Samuli Kuusalust ajaga 
7:32. 

Lapsed, kes sündinud 2000-
2003 läbisid tehnilise 2,5 km 
ringi. Kõige kiirem oli D klassi 
(sündinud 2000-2001) esindav 
Cristel Tammsoo Nõmme SK-st
ajaga 12:12. E- klassi (2002-2003 
sündinud) parimaks osutus 
kaksikvendade duellis Marten-
Mihkel Meidla ajaga 12:52. Kos-
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Kalevi-Liival toimusid Jägala-Joa III 
suusamängud 

SPORT

TULEMUSED

Lastesõit (sünd 2004–2005) distants ca 700 m

Koht Eesnimi Nimi Sünni-
aasta

M/N Klubi Stardi-
aeg

Finiš Aeg Koht

1 Kristan Fjodorov 2005 M Pikavere LA-AK 11:35:00 11:41:12 06:12 1

2 Merili Samuli 2004 N Loo Keskkool 11:36:00 11:43:32 07:32 2

3 Evar Saul 2005 M Kuusalu Lasteaed 11:36:30 11:44:22 07:52 3

4 Isabel Kotkas 2004 N Jõelähtme Singel 11:34:00 11:42:23 08:23 4

5 Renno Välk 2005 M Jõelähtme Singel 11:34:30 11:43:17 08:47 5

6 Karut Luur 2004 M Kostivere Põhikool 11:35:30 11:47:47 12:17 6

D ja E klassi laste sõit eraldistardist 2,5 km (sünniaastad 2000–2003)

Koht Eesnimi Nimi Sünni-
aasta 

V. kl Klubi Stardi-
aeg

Finiš Aeg Koht 
v. kl

1 Cristel Tammsoo 2000 DN Nõmme SK 02:30 14:42 12:12 1

2 Marten-Mihkel Meidla 2002 EM Jüri 07:30 20:23 12:53 1

3 Martin-Mihkel Meidla 2002 EM Jüri 07:00 20:48 13:48 2

4 Rico Lees 2000 DM Kuusalu KK 00:00 14:44 14:44 1

5 Ignar Fjodorov 2002 EM Pikavere  LA-AK 06:00 21:40 15:40 3

6 Siim Soots 2002 EM Kuusalu KK 03:30 20:56 17:26 4

7 Mikk Soots 2000 DM Kuusalu KK 00:30 18:01 17:31 2

8 Andra Pahkma 2002 EN Kostivere põhikool 04:30 22:09 17:39 1

9 Sander Sepp 2002 EM Kostivere põhikool 03:00 20:48 17:48 5

10 Marc-Daniel Paul 2001 DM Kuusalu RK 06:30 24:31 18:01 3

11 Carolin Tammsoo 2003 EN Nõmme SK 05:30 24:37 19:07 2

12 Fred Ilves 2001 DM NRK 01:00 20:39 19:39 4

13 Kert Paur 2003 EM Pikavere LA-AK 04:00 28:35 24:35 6

14 Janno-Johannes Jürgens 2001 DM Pikavere LA-AK 01:30 28:22 26:52 5

DNS Kristjan Kangur 2000 DM Pikavere LA-AK 02:00    

DNS Krista Kangur 2003 EN Pikavere LA-AK 05:00    

 

A, B ja C vanuseklasside sõit 5 km (sünniaastad 1994–1999) 

Koht Eesnimi Nimi Sünni-
aasta 

V. kl Klubi Stardi-
aeg

2,5 km Finiš Koht 
v. kl

1 Koit-Gert Horm 1995 A Raasiku 
põhikool

00:00 08:17 16:04 1

2 Amanda Kaijanen 1999 CN Pikavere LA-AK 04:00 09:41 18:16 1

3 Taimar Kork 1997 B Nõmme SK 01:00 10:00 19:04 1

4 Janno Roots 1996 B Kostivere 
põhikool

13:05:00 10:36 20:22 2

5 Sander Rüngenen 1995 A Kuusalu KK 13:00:30 10:41 21:01 2

6 Janek Laansalu 1994 A Jõelähtme 
Singel

13:05:30 11:47 22:17 3

7 Georg Kuusk 1999 C Kuusalu KK 13:02:30 13:31 26:33 1

8 Iiris Õunmaa 1997 BN KJK 13:02:00 14:03 26:38 1

9 Roland Oll 1999 C Pikavere LA-AK 13:03:00 14:57 28:48 2

10 Aune Tenslind 1998 CN Jõelähtme 
Singel

13:06:00 19:02 35:50 2

DNF Carmen Niinepuu 1998 CN Kostivere 
põhikool

13:03:30 12:09   

DNF Viktoria Atspol 1998 CN Pikavere LA-AK 13:04:30 21:05   

DNS Ken-Anders Pahkma 1996 B Kostivere 
põhikool

13:01:30   

 

Naiste 5 km

Koht Eesnimi Nimi Sünni-
aasta 

Klubi Stardi-
aeg

2,5 km 5,0 km 7,5 km aeg

1 Kati Kaupmees 1975 14:01:00 13:13 25:11  25:11

2 Marika Rüngenen 1964 Lõuna-Kullamäe 14:02:30 13:35 25:54  25:54

3 Triin Lindau 1981 Neeme Naiste 
Rannavalve Selts

14:00:30 15:51 29:47  29:47

4 Hedi Oja 1975 Scandic 14:00:00 17:22 32:16  32:16

5 Enely Sepp 1973 14:01:30 17:15 33:00  33:00

6 Inga Kotkas 1976 Jõelähtme Singel 14:02:00 20:46 39:57  39:57

Meeste 10 km

Koht Eesnimi Nimi Sünni-
aasta 

Klubi Stardi-
aeg

2,5 km 5,0 km 7,5 km aeg

1 Erik Tammsoo 1971 Porter Racing 14:15:30 09:07 17:37 26:11 34:51

2 Priit Laansalu 1969 Jõelähtme Singel 14:10:30 10:02 18:57 27:46 36:30

3 Kalle Takel 1993 Jõelähtme Singel 14:14:30 09:34 19:09 28:10 36:59

4 Toomas Känd 1969 Kostivere põhikool 14:11:00 10:30 19:29 28:21 37:25

5 Margus Meidla 1973 Jüri 14:17:00 09:56 19:15 28:27 37:29

6 Kristo Kotkas 1976 Jõelähtme Singel 14:12:30 10:30 19:49 29:02 38:20

7 Aivar Vonk 1957 Kostivere Vänt 14:15:00 10:32 20:00 29:43 39:21

8 Tarvo Välba 1981  14:13:30 10:37 20:14 29:36 39:30

9 Aarne Malva 1952  14:10:00 11:05 20:50 30:36 40:24

10 Aivar Soots 1976 Jõelähtme Singel 14:13:00 11:58 22:30 32:55 43:35

11 Ivar Reimann 1968 Global Art 14:16:30 11:38 22:19 33:25 44:17

12 Siim Kompost 1982 StarClub 14:12:00 12:49 25:12 38:06 50:32

13 Lenno Ahmann 1976 Nelik 14:11:30 14:10 28:47 42:52 55:52

DNS Silver Otterklau 1964  14:14:00     

DNS Aivar Aasla 1966  14:16:00     

Paaristeatesprint 4 × 300 m

Koht Võistkond Osalejad aeg

1 Ambla Singel Margus Meidla
Priit Laansalu

6:37

2 Kostivere Vänt Kristo Kotkas
Aivar Vonk

6:59

3 ARURAAS Erik Tammsoo
Cristel Tammsoo

7:00

4 Haljava Tarvo Välba
Rain Päären

7:33

5 Vennad Meidlad Martin-Mihkel Meidla
Marten-Mihkel Meidla

8:06

tivere koolile tõi E-vanuseklassi 
I koha tüdrukute arvestuses 
Andra Pahkma ajaga 17:39. 

 Päeva kõige kiireima aja 
sõitis välja A-C klassi (1994-
1999) 5 km sõidu võitja Koit-
Gert Horm (A-klass) Raasiku 
põhikoolist ajaga 16:04. Tal ku-
lus 2,5 km ringi läbimiseks 7:47. 
Samas sõidus tegi päeva parima 
tulemuse naistest alles C klassis 
sõitev Amanda Kaijanen Pika-
verest. Olles ajaga 18:16 sõidu 
üldarvestuses teine, läbis ta 
2,5 km ringi ajaga 8:35. Sõidu 
kolmas Taimar Kork Nõmme 
SK-st ajaga 19:04.

 Täiskasvanutest sõitsid nai-
sed 5 km ja mehed 10 km. Nais-
te kiireim oli Kati Kaupmees 
ajaga 25:11. Talle järgnesid 
Marika Rüngenen (Lõuna-Kulla-
mäe) ajaga 25:54  ja Triin Lin-
dau (Neeme Naiste Rannavalve 
Selts) ajaga 29:47. Meeste sõi-
dus polnud vastast mängude 
kahe aasta tagusele võitjale Erik 
Tammsoole (Porter Racing). 
Finišis edestas Raasiku spordi-
mees Jõelähtme Singel esindajat 
Priit Laansalu enam kui 1,5 
minu tiga. Laansalu järel sai kol-
manda koha Kalle Takel (Jõe-

lähtme Singel) ajaga 36:59. 
Algselt ekslikult kolmandaks 
kuu lutatud Kostivere põhikooli 
spordi eestvedaja Toomas Känd 
oli tubli sõiduga neljas (vaban-
dused nii Kalle kui Toomase 
ees). Teravalt alustanud eelmise 
aasta võitja Margus Meidla 
(Jüri) lõpetas viiendana.

 Mängude lõpp-vaatusena 
peeti tuline paarissprindi teate-
sõit, kus võistlejatel tuli läbida 
4 × 350 m pikkune ring. Kõige 
kiiremini said sellega hakkama 
Ambla Singel ühisvõistkonna 
loonud Margus Meidla ja Priit 
Laansalu. Neile järgnesid esi-
meste mängude teatesprindi 
võitjad Kristo Kotkas ja Aivar 
Vonk (Kostivere Vänt), kes edes-
tasid finišiheitluses sekundiga 
Isa-tütar võistkonda ARURAAS 
(Erik Tammsoo, Cristel Tamm-
soo). Neljanda koha said Hal-
java esindajad Tarvo Välba ja 
Rain Päären ning viiendaks tu-
lid tublit sõitu teinud kaksik-
vennad Meidlad.

Suured tänud rajameistritele 
Peeter Jäätmale ja Kristo Kot-
kale. Kohtumiseni IV Jägala-Joa 
mängudel aasta pärast.



NR. 177

MÄRTS 2012
10 VALD

Mozarti muusikal on tervendav mõju

 Juba kevadiselt õhka-
vate Kaberneeme mändide 
all asuvas Kaber neeme 
külaseltsi ruumides kogu-
nes 14. märtsi õhtu poolikul 
valla aktiivseimad pere ja 
külavanemad. 
Priit Põldma
abivallavanem

Koguneti just Kaberneeme, et 
osa saada ja oma silmaga kaeda, 
kuidas läheb valla ühel aktiiv se-
mal külaseltsil. Külaseltsi tege-
mistest andis põhjaliku ülevaate 
Kaberneeme külavanem Marina 
Sonn. Viimaste aastate jooksul 
on külaelu tublit hoogu juurde 
saanud. Traditsiooniliseks on 
saanud kuus külas toimuvat 
üritust. Külaselts on kirjutanud 
lugematul arvul erinevaid pro-
jektitaotlusi, millest rahastamist 
on leidnud kogunisti 13. Olulise-
mateks neist on külavanema 
arvates projektid, millega on 
parandatud küla väljanägemist 
ja ilmet. Oluline küla arenguks 
ja projektitaotluste rahulda-
miseks on kindlasti küla arengu-
kava loomine. Projektitoetuste 
abiga on taludele valmistatud 
puidust nimesildid, kujundatud 

Kaberneemes toimus 
külavanemate ümarlaud

küla logo ja lipp, värvitud sai 
külaseltsi hoone ning renovee-
ritud elektrisüsteem, korral-
datud erinevaid küla üritusi jne.  
Taotlusi on külavanem kirju-
tanud ja alati abi saanud Jana 
Aaslalt. Põhiliselt on taotlusi 
kirjutatud Kohaliku Omaalga-
tuse Programmile. Jana Aasla 
abil said kogunenud külavane-
mad mitmeid soovitusi, mida 
peaks projektide kirjutamisel 
jälgima. Eeskujuks näidati MTÜ 
Kaberneeme külaselts poolt 
Koha liku Omaalgatuse Projekti, 
mis EAS arvates on üks läbi 
aegade paremini kirjutatud ja 
rohkem punkte saanud taotlus.

 Projektitaotluste esitamise  
soovitusi jagas ka allakirjutanu. 
Tihti jäävad projektide kokku-
kirjutamised viimasele hetkele 
ja projekti eeltöö on tegelikult 
tegemata. Olulisemad hiline-
mistest tingitud takistused, mil-
lega vallavalitsus on kokku puu-
tunud on nn “viimase hetke” 
ehituslubade taotlemine valla-
valitsuselt, avalike ürituste kor-
ral damise loa taotlemine, mit-
me sugused maaomandi kasu-
tamise, politsei ja päästeameti 
koos kõlastused jne. Kõik nime-
tatud taotluste menetlemised ei 
toimu ühe päeva jooksul ja kõik 
MTÜ-d korraga. Erinevatest 

küla seltsidele mõeldud projekti-
dest ja koolitustest saab üle-
vaate Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse kodulehelt – www.
heak.ee. Uuenenud on ka KIK 
programm, mille toetusel on 
võimalik lammutada maastiku-
pilti kahjustavaid hooneid – 
www.kik.ee.

Vallavanem Andrus Umboja 
tegi ülevaate ka olulistest vastu-
võetud ja muutmist vajavatest 
valla dokumentidest ja õigus-
aktidest. Ülevaade tänavusest 
eelarvest, tuludest ning kulu-
dest. Jõelähtme vallal seisab ees 
oluliste arengudokumentide  
arengukava ja üldplaneeringu 
uue redaktsiooni koostamine. 
Pikema ülevaate said külava-
nemad valla kergliiklusteede 
olu kor rast ja plaanitavast tule-
vikust. Ettepanekuid selles osas 
laekus ka külavanematelt.

Pealtnäha lühikese päeva-
korraga koosolekust oli saanud 
enam kui kahetunnine koos-
viibimine. Vallavanem tänas 
kõikki osalejaid, keda kokku oli 
muide 15, ja järgmiseks kohtu-
miseks lepiti 11.04.2012 kell 
17.30 Rootsi-Kallavere muuseu-
mis. Külaseltsi tegemistest rää-
gib Priit Kase, HEAK poolt val-
minud küla arengukava näidist 
tutvustab D. Voss.

Selleks, et osa saada 
Mozarti muusika mõjust, ei 
ole vaja teha midagi muud, 
kui tulla 30. märtsil kella 
seitsmeks Kostivere Kul-
tuurimõisa, lunastada pilet 
ja avada oma silmad ja 
kõrvad heale muusikale. 
Elle Himma

Tallinn Sinfonietta mängijad on 
veendunud, et sajandite tagant 
pärit muusika on elav ja rõõ-
mutoov tänaseski päevas ning 
stii list sõltumata suudab värs-
ken dada vaimu, soojendada 
hinge ja kinkida meelelist nau-
dingut ning meelerahu. Mozarti 
muu sikat iseloomustab eriline 
sel gus: selline kergus, nagu 
oleks elamine midagi õhkkerget, 
väike unistav lõunapoolik, päi-
kese hele soojus murul ja mure-
tud inimesed varjudena kõikidel 
alleedel (Jüri Reinvere).

On täheldatud, et Mozarti 
muusika aktiveerib ajutegevust, 
mõjub positiivselt verbaalse -
tele võimetele, loomingulisu-
sele, intuitsioonile ja mälule 
ning aitab kaasa mõttetege-
vusele. Samuti on tõestatud, et 
Mozarti muusika omab suuri-

mat stressi vastast ning terven-
davat mõju.

Hoolimata lühikesest tegut-
se misajast on TALLINN SINFO-
NIETTA oma emotsionaalse 
musitseerimisega liigutanud 
kuulajate südameid ning ergu-
tanud meeli nii Eestis kui välis-
maal. 

Algselt peamiselt Mozarti 
muusika esitamiseks Risto 
Joosti, Ivo Lille ja Harles Mägi 
poolt kokku kutsutud kollek-
tiivist on saanud orkester, mille 
rikkalikus repertuaaris on lisaks 
klassikalistele meistriteostele ka 
cross-over projektid. 

Kuigi orkestri peadirigendiks 
on 2012. aastast Andres Musto-
nen, astub orkester meil üles 
hoopis Venemaa ühe nimekama 
noorema generatsiooni diri-
gendi Mihhail Leontjevi takti-
kepi all. Mihhail Leontjev on 
oma noorest east hoolimata 
juhatanud nii Venemaa kui ka 
Jaapani  tuntumaid sümfoonia-
orkestreid, ooperi- ja balleti-
etendusi nii Moskvas, Peter-
buris kui Savonlinnas. Käesole-
val hooajal teeb Mihhail Leont-
jev oma dirigendidebüüdi mitte 
ainult Eestis, vaid ka Jevgeni 
Svetlanovi nimelise Venemaa 
Riikliku Akadeemilise Sümfoo-
nia orkestri ees.

 1982. a. 17. juunil avati 
S. M. Kirovi nim. Näidis-
kalurikolhoosi poolt Nee-
mes lasteaed indivi duaal-
elamust kohandatud majas. 
Pille Trumm
Neeme Mudila direktor

1992. a. jaanuarist läks lasteaed 
üle Jõelähtme valla haldusse. 
Selle aasta 17. juunil tähistame 
30. sünnipäeva ning saadame 
kooliteele 9 last. See on enne-
olematult suur arv väikese laste-
aia jaoks, sest alustati ju vaid 
ühe rühmaga. Tänaseks on Nee-
me Mudilas 3 rühma ja ka väike 
järjekord, sest Neeme oma 
roheluse ja merega suudab 
meelitada väikeste lastega pere-
sid just siia piirkonda oma kodu 
rajama. Kui on pakkuda lapsele 
koht lasteaias, ei ole enam pere-
del kahtlust. Ka väike ooteaeg 
on vastuvõetav, sest lasteaiaga 
saab tutvust teha beebikoolis 
esmaspäeviti algusega 15.15 
(juhendaja Sirje Põllu). Uued 
osalejad on oodatud ka keset 
õppeaastat! Suuremad muusi -
ka huvilised lapsed aga võtavad 
osa teisipäeviti toimuvast muu-
sikakooli eelklassist, mida ju-
hendab Kadri Tali. Juhendaja 
sõnul on lapsed väga püüdli-
kud, teineteist toetavad, musi-
kaalsed ja rõõmsameelsed . Edu 
lastele ja suurepärastele juhen-
dajatele.
Kuidas Neeme Mudilal läheb? 

• Võtsime osa Tea ja Toi-
meta poolt korraldatud jää-
skulptuuride võistlusest laste-
aedadele. Kokku esitati 56 tööd 
ning meie maja Tiina Klamase 
juhendatud skulptuur “Siil, kes 
laste toidulaualt kõik E-ained 
ära pätsas” osutus esimese 
koha vääriliseks.

• Kuna Neeme asukoht on 
linnast kauge, siis on väga kulu-
kas tellida lasteaeda erinevaid 
ringitöid, sest üksnes sõit juba 
oleks juhendajale kulukas. Tä-
nu sellele sai hakkajate laste-
vanemate toel loodud Laste-
vanemate Juhendatav Kunsti-

Kuidas läheb, Neeme 
Mudila?

ring (2 x kuus) 5-7 a. lastele. 
Juhendajad teevad seda tööd 
rõõmuga ja loomulikult ilma 
tasuta. Tehtud on juba keraa-
mikamaali tassile, siidimaali, 
kuivviltimist, martsipani voo-
limist … Kui kellelgi on huvi 
ringi läbi viia, palun andke 
julgelt endast märku. Siinkohal 
on hea tänada meie osavaid ja 
teotahtelisi lapsevanemaid. 
Ootame ka isasid ja vanaisasid 
lastega tegelema!

• Meisterdamine on vahva 
tegevus, mis on meelepärane 
nii lastele kui ka lapsevane-
matele. Oleme korraldanud 
sellel õppeaastal 2 x hommi-
kumeisterdust. Mis see endast 
kujutab? Hommikumeisterdus 
on lapsevanematele koos las-
tega mõeldud tegevus, mis võ-
tab umbes 15 minutit aega, ent 
selle tegevuse tulemus jääb 
maja kaunistama pikaks ajaks. 
Sügismeisterdusest kella 7.00-
9.00 võttis osa 98% sel päeval 
lasteaias osalenud lastest koos 
vanematega. Meisterdused pak-
kusid silmailu talveni välja. 
Talvise meisterduse tulemusel 
valmis kuhi ruumilisi lume-
helbeid, mis kaunistasid saali 
jõulupeol. Varsti-varsti on meil 
kavas korraldada uus hommi-
kune meisterdus. Saadame 
nagu ikka kutsed ja teatame nii 
stendil kui lasteaia kodulehel 
www.neememudila.ee

• Vastlapäeva käisime tä his-
tamas kogu maja perega: per-
sonal, lapsed, lapsevanemad 
18. veebruaril (laupäeval) Neli-
järvel. Võimalus oli suusatada, 
kelgutada, uisutada, kepikõndi 
teha ning lihtsalt toredalt koos 
olla. Ilm oli suurepärane ning 
aeg möödus lennates. Tänu-
sõnad Heidile, kes meile ime-
head vastlakuklid valmistas. 

• Praegu valmistume osa-
võtuks Kiili vallas korraldatavast 
teatripäevast “Karsumm”. Väi-
kesed näitlejad õpivad teksti ja 
teevad usinalt proove.

Tundub, et meil läheb tegu-
salt. Ja teisiti ei saagi, sest laste-
aed on nagu ookean, alati liikuv 
ja kõrvaltvaataja silmale hoo-
mamatu ja imetlusväärne.

Loo kool tähistab oma 25. aastapäeva reedel, 19. oktoobril 2012
Seoses kooli juubeli ettevalmistamisega ootame Loo kooli 22 lennu vilistlaste

esindajaid (1. lend lõpetas 1991. a. ja 22. lend lõpetab 2012. a.) koosolekule 
Loo kooli õpetajate toas kolmapäeval,

28. märtsil 2012. a. kell 18.00–18.45

Loo kooli direktsioon

Toimetus ootab kaastöid 
aadressil: 

ajaleht@joelahtme.ee

Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod.



TEAVE

Õnnitleme kõiki märtsi sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

95 21.03 ADO EHA Manniva küla
93 27.03 ELLI-VILHEMINE ASOR Loo alevik
88 08.03 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik
87 02.03 LAINE KELU Loo alevik
87 17.03 ANNA POKKI Jõesuu küla
86 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik
86 01.03 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik
85 21.03 LAINE RAUDSEPP Kostivere alevik
85 24.03 MAIMU EEK Jägala-Joa küla
84 07.03 HELMUTH HAAB Saviranna küla
84 11.03 ESTER PEETRIMÄGI Võerdla küla
84 15.03 VAIKE KASELAAN Jõelähtme küla
81 15.03 VIRVE TAMM Iru küla
81 17.03 EINAR HIIS Saha küla
81 27.03 MELAINE KUKK Kostivere alevik
75 03.03 SERGEY POSKACHEV Uusküla küla
75 13.03 URVE TALI Loo alevik
75 23.03 MAIE PÕLDMETS Haljava küla
70 03.03 IMBI SÄDE Iru küla
70 14.03 VALENTIN PAPPEL Kostivere alevik
70 20.03 RAIVO VÄIKMERI Iru küla
70 21.03 TIIU MINSKI Haapse küla
70 24.03 JUHAN KASEMETS Loo alevik
70 25.03 ALAR KAARE Loo alevik
70 28.03 TÕNU METSTAK Jõesuu küla
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10.03 kell 10.12 teatati Jõelähtme vallas Neeme küla lähedal 
umbes kilomeetri kaugusel merel olevast kahest inimesest. 
Eemalt vaadates tundusid kaks jääl olevat kogu olevat lah-
vanduse taga, ning nende maalepääsemine 
võimatu. Enne Kehra ja Nõmme päästjate 
sündmuskohale saabumist sõudsid aerupaadi-
ga asja uurima Neeme vabatahtlikud päästjad. 
Tegemist oli kahe võrke päästma läinud kaluriga, kelle kum-
mipaati kaldalt näha ei olnud. Kevade lähenedes on merejää 
muutunud pudedaks. Sellesse on tekkinud lahvandused ja 
augud. Jääl liikumine on seepärast väga ohtlik ning võib lõppeda 
vette vajumisega.

112
Avaldame sügavat kaastunnet

TIIU VARUNOV 31.05.1936 – 28.02.2012

Pühapäeval 08. aprillil 2012 algusega 
kell 14.00 toimub Ihasalu küla lipu-

masti juures Ihasalu küla üldkoosolek.

Päevakord:
1. külavanema valimine järgmiseks 

kolmeks aastaks,
2. küla eestseisuse valimine järgmiseks 

kolmeks aastaks,
3. arengukavaga seonduv,
4. küla platsiga seonduv.

Külavanema valimistest võivad osa võtta 
täisealised külaelanikud. Külavanemaks võib 

valida külaelaniku, kes on valimise hetkel 
vähemalt 18-aastane. Külavanema kandidaadiks 
saab esitada külaelaniku, kes osaleb koosolekul, 

kus valitakse külavanem.

Korraldustoimkond:

Ilmar Kahu, tel 5665 8421
Olga Bormeister, tel 504 9227, 
olga.bormeister@gmail.com

Aivar Haav, tel 501 5365, aivar.haav@gmail.com

Loo aleviku üldkoosolek toimub 9. mail 
kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse saalis.

Päevakord:
alevikuvanema ja eestseisuse valimine

Külavanema valimistest võivad osa võtta 
täis ealised külaelanikud. Külavanemaks võib valida 

külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 
18-aastane. Külavanema kandidaadiks saab esitada 

külaelaniku, kes osaleb koosolekul, kus valitakse 
külavanem.

Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Külli Oja ja Timo Huudi
poeg Ott Huudi 03.02.2012

Kairi Reiman ja Arik Piirisild
tütar Keili Reiman 04.02.2012

Jekaterina Lestman ja Mairon Meius
tütar Katriin Meius 09.02.2012

Karin ja Kristjan Muru
poeg Karl Markus Muru 10.02.2012

Kaisa ja Meelis Välk
poeg Risto Välk 12.02.2012

Marge ja Jaanus Parm
tütar Jetelin Parm 13.02.2012

Hiie-Maarja Lõhmus ja Andri Püvi
poeg Pärtel Püvi 13.02.2012

Kristi Näär ja Raido Valts
poeg Reio Valts 15.02.2012

Evelyn Ivask ja Tarmo Kalju
poeg Sandor Kalju 23.02.2012

 Loo ja Kostivere alevikes 
on kõrghaljastus kujunenud 
Tallinna Näidislinnuvabriku 
ning Kostivere Sovhoosi 
aegadest ehk mitmekümne 
aasta eest.
Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik

Uuemal ajal pole vald vahendite 
nappuse tõttu vana, tihti oht-
likku ja ülekasvanud vähe väär-
tuslikku kõrghaljastust uue-
mate istikutega asendada suut-
nud. Tänu Loo aleviku Saha tee 
4 ja 6 elanikele initsiatiivile, 
keda on hakanud väga häirima 
suur te paplite nuhtlus õitsemis-
ae gadel õietolmu näol ning päe-
va valgust segavad puu võrad, ka-
van dab vald lähiajal majade ees 
oleval haljasalal olemas olevad 
30 puud likvi deerida (koos kän-
dude juuri misega) ning istutada 
sinna sobilikud uued leht puud.

Vald kavandab likvideerida 
ka Loo lasteaia juurdeehituse 
juures kasvava hiiglasliku rem-
melga ning ca 5 kõveriti kas-
vavat puud bussipaviljoni kõr-
val oleval haljasalal.

Töövõtja leidmiseks saatis 

vald hinnapäringud kümnele 
haljastus- ja metsandusfirmale. 
Hinnapakkumisi laekus 4 ning 
tööde tegijaks valis vald parima 
pakkumise teinud OÜ Arterega. 
Firma on head tööd näidanud 
aastal 2010, kui valla tellimusel 
tegi haljastustöid korrektselt 
Jõelähtme kalmistul ja Saha 
kabeliaias.

Kuna likvideeritavate puude 
kvaliteet kütte- ja hakkepuiduna 
on nigel, on valla kulud aktsi oo-
ni läbiviimiseks arvestatavalt 
suured.

Jätkates 2007. a. Kostiveres 
vallavalitsuse töötajate ja pere-
liikmete tehtud talgupäeva tra-
ditsiooni, mille käigus korrastati 
Jõelähtme jõe põhjakallast, ka-
vat seb sel kevadel Kostivere 
Küla Seltsi initsiatiivil aleviku-
rahvas talgupäeval likvideerida  
Jõelähtme jõe lõunakaldal võsa 
ning väheväärtuslikud puud 
ning maha võtta Liukivi põiktee 
piirkonna papliterivi.

Asendusistutuse kulud ka-
vat seb vald kanda Loo aleviku 
eestseisuse ning Kostivere Küla 
Seltsi mõistlikke soove arves-
tades ning istutused korraldada 
haljastuskavade kohaselt mai-
kuus.

Haljastuse korrastamine Lool ja 
Kostiveres

Pühapäeval, 25. märtsil toimus 
Jõelähtme valla mälumängus 
selle aasta viimane voor. Mälu-
mänguturniiril osales kokku 12 
võistkonda ja võidukaks osutus 
võistkond Juhan koosseisus Arti 
Albert, Raimo Sau ja Meelis 
Välk. Teise koha vääriliseks tun-
nistati võistkond Sambu koos-
seisus Tarvo Välba, Angela 
Moos te ja Rain Päären. Kolman-
daks jäi võistkond Sammas, kus 
päid murdsid Kaido Lasn, Ind-
rek Tibar ja Raul Sillandi.

Mälumänguvõistlus oli siin-
mail juba neljateistkümnendat  
aastat järjest. Seda korraldasid, 
see tähendab küsimused koosta-
sid ja esitasid kilvaritele selle 

Jõelähtme valla XIV mälu-
mänguturniir on lõppenud

alla tipptegijad Jevgeni Nurmla 
ja Indrek Salis. Jõelähtme rahva-
maja juhataja Maie Ramjala 
sõnul oli võistlus tavapäraselt 
vaimukas ja mänguline, samas 
vajas küsimustele vastamine ka 
pingelist mõttetööd ning loogi-
list mõtlemist. "Järgmise, viie-
teist kümnenda juubelihooaja 
püüame läbi viia erilisemalt ja 
huvitavamalt." Esialgu jäid juu-
beli hooaja plaanid veel avalda-
mata, kuid eks iga asi omal 
ajal. 

Kohtumiseni järgmisel hoo-
ajal Jõelähtme Rahvamajas!

Priit Põldma

Ajalehe Jõelähtme 
vallaleht väljaandja
on Jõelähtme Valla -
volikogu ja Vallavalitsus.
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis:
www.facebook.com/
joelahtme või QR 
koodi abil.
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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

PLEKK-KATUS pakub:
katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind

tel. 50 65 65 9, 65 65 782
Kadaka tee 4, Tallinn

TEATED JA REKLAAM

AS Tallegg võtab tööle
linnutalitaja ja munadepakkija

Nõuded kandidaadile:  Kohusetundlik
    Isikliku auto kasutusvõimalus 

Töökoht on Kullil ning töö on graafiku alusel.
Tööandja transport Kostiverest ja Loolt. 
Töö sobilik abielupaarile.

Kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile: tallegg@tallegg.ee
või tulla aadressile: Saha tee 18 Loo alevik Harju mk

Info tel 610 7092

Linnutalitaja tööülesanded:
 ● seadmete pisiremont,
 ● kõik farmi tööd.

Munadepakkija tööülesanded:
 ● töö munapakkemasinal, 
 ● seadme koristus tööpäeva
     lõpus.

OSTAN

Ostan Eesti NSV aegseid rin-
namärke (ka Norma märgid), 
vimpleid, laua medaleid jms. 
Eriti pakuvad huvi kolhooside-
sovhooside rinnamärgid. Võin 
kohale sõita, samas võib 
kaupa teha ka posti teel. 
Tel.: 6020906 või 5011628 Tim 

Ostan seisvaid ja sõitvaid vanu 
autosid. Tarmo 56634245
Kojutoomisega kodused maa-
suitsu singid, vorstid jne. Saa-
daval ka värsked seakondid 
3 € – 20 kg ja sea kamar 5 € – 
10 kg. Tel.: 5359 6544.

Veoteenused väikese veoauto-
ga (pikkus 5, laius 2,2 ja kõrgus 
2,28 meetri). Võtab peale kuni 
2,5 t või 25 m3. Tel.: 54004302, 
rjweber.robert@gmail.com

JÜRI TEED OÜ
Parim hinna ja kvaliteedi suhe

Tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus, kaevetööd,
haljastus, muru niitmine, transport

Tel. +372 5333 4566 E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

Kord juhtub nii,et keegi läheb ära ja kinni teda hoida me ei saa. 
Jääb tuba tühjaks, päike kaotab sära ja hinge täidab kurbus 

mälestustemaast.

TIIU VARUNOVI
mälestab ansambel "BRIIS"

Südamlikud 
õnnesoovid kallile 

Elli Wilhelmine 
Asorile!

Alati on olnud sul kiire,
just nagu rongile rutt,
saates lapsi sa teele,

kõrvus neil õpetlik jutt.
Istu ja puhka nüüd veidi 

kivisel künklikul teel,
istu ja tõuse siis jälle-
vajame ikka sind veel!

Ain ja Hilja, Jane, Kristo, Andreas 
ja Aron, Janar ja Kelli.

Toimetus ootab 
kaastöid aadressil 
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirju-
tised kui ka fotod.

Toimetusel on õigus 
kaastöid nende sel-
guse huvides toimeta-
da ja lühendada.


