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 Jõelähtme vallavalitsus 
kuulutas välja riigihanke 
“Kostivere Põhikooli 
rekons trueerimine ja multi-
funk tsio naalse kogukonna-
keskuse ehitus”.

Riigihanke pakkumiste esita-

mise tähtaeg on 2. juuli 2012. 
Riigihanke tulemuste põhjal 
selgitatakse välja täpsed ehitus-
mahud ja hinnad. Lisaks kooli-
hoone täielikule renovee ri-
misele plaanitakse rajada juur-
de ehitus, kuhu saavad uued 
ruumid Kostivere raamatukogu 
ja Kostivere perearstikeskus. 
Ehituse lõppedes tekib Kosti-

veresse kogukonnakeskus kus 
lisaks koolile saavad elanikud 
sportida, käia arsti juures ja 
külastada raamatukogu. Pro-
jekti rahastab Euroopa Liidu 
Sotsiaalfond meetme kohalike 
avalike teenuste arendamine 
kaudu. Jõelähtme vallavanem 
And rus Umboja sõnul on erine-
vate kohtuvaidluste tulemusena 

2009. aastal esitatud projekti-
toetuse otsus veninud. Tänaseks 
on regionaalminister andnud 
välja käsk kirja “Kostivere Põhi-
kooli rekonstrueerimine ja 
multifunktsionaalse kogukon-
na ehitus” toetuse taotlemise 
õiguse andmine. “Kõikide plaa-
nide kohaselt esitatakse põhi-
taotlus kohe peale rii gihanke 

tule muste selgumist ja ehitus-
tööd võivad kõigi eelduste ko-
haselt alata juba selle aasta 
augustis. Esimese etapina alus-
tatakse juurde ehitusest raa ma-
tukogu ja pere arstikeskuse tar-
beks. Kui kõik läheb plaa ni pä-
raselt, siis avame reno veeritud 
koolihoone 2013. aasta 1. sep-
tembril.” ütles Umboja.

Kostivere kool läheb remonti

Loo gümnaasiumi lõpetajad: esimene rida vasakult Eleken Lipping, Gretel Heinmets, Sirgit Milk, klassijuhataja Rita Selgis, Helena Smirnov, Sandra Talpas, Liis Talivere. Tagumine rida 
vasakult: Henri Heiste, Mihkel Hiiet, Martin Kase, Jaak Paavel, Gert Jürjo, Karl Sepp, Rihard Küttis, Timo Vaher.
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Valgete suveööde 
aeg

Jaanipäeva askeldused on sel-
leks korraks seljataga ja see-
kordselt nädalavahetusele lan-
genud pühade tõttu jäi vabu 
päevi tavapärasest vähemaks. 
Sellest hoolimata on kindlasti 
tulemas veel puhkused ja loode-
tavasti saabuvad selleks ajaks 
ka tõeliselt ujumisvõimaluste-
rikkad ja päevitamiskõlbulikud 
ilmad.

Koolilastel on puhkus iga-
tahes alanud ja pidulikud lõpu-
aktused seljataga. Vestleme 
nüüd koolilõpetajatega ja kuu-
lame mida on õpetajatel öelda. 
Meie koolide lõpetajatega saate 
kõik piltide vahendusel ka nägu pidi tuttavaks. On just paras aeg teha 
kokkuvõtteid õppeaastast ja seada ka tulevikuplaane. Seda me ka 
leheveergudel täna teeme, eriti peaksid edaspidisest rõõmu tundma 
Kostivere kandi õpilased ja lapsevanemad. Kauaoodatud kooli ehitus 
peaks õige varsti algama.

 Juba traditsiooniliselt tutvume ühe valla ettevõttega kelleks 
seekord maailmakuulus Estonian Golf and Country Club ehk 
rahva seas tuntumalt Jõelähtme golf. Jõelähtme golfiväljak tun -
nistati juba mitmendat korda järjest Mandri-Euroopa 100 parima 
hulka ja arvestades golfiväljakute hulka Lääne-Euroopas on see 
tugev tule mus. Ka tulevikplaanid on neil suured. Seega, tasub 
tutvuda…

 Toredalt möödunud laulupäeva järelkajasid ja tänusid saab siit-
sealt kuulda tänaseni. Ka lehe toimetuse poolt erilised tänud Karin 
Soosalule ja Elle Himmale. Sujuva korralduse poole pealt andkem 
edasi ka Kuusalu vallavanema suured tänud. Kuid ega suvel väli-
üritused sellega lõpe, tulekul on Jõelähtme Passaar, Kostivere Mõisa-
päev, Kostivere I mõisamängud, Jõelähtme Lastekaitse Seltsi mere-
laager,  jätkuvad suvised töömalevad lastele ja tulekul on veel palju 
muud huvitavat. Kõike seda võite uudistada keskosas asuvast 
kultuurikalendrist.

Kena puhkust kõigile lugejatele!

Volikogu töömailt

Priit Põldma

Jõelähtme Vallavolikogu 7. Koos-
seisu 35. istungil 30.05.2012

• Mittetulundusühingu Harju-
maa Ühisteenuste Keskus asuta-
mise otsustamine
Otsustati osaleda mittetulundus-
ühingu Harjumaa Ühisteenuste 
Keskus asutamisel, kiideti heaks 
asutamislepingu ja põhikirja 
projekt. Mittetulundusühingu 
Harjumaa Ühisteenuste Keskus 
esmaülesandeks saab mitmete 
Harjumaa valdade ühine jäät-
me hoolduse korraldamine ja 
koordineerimine.

• Jõelähtme valla hariduse 
arengukava kinnitamine
Kinnitati Jõelähtme valla hari-
duse arengukava aastateks 
2012-2016. Arengukava analüü-
sis hetkeolukorda ja tegi ette-
panekuid Jõelähtme valla hari-
dus elu paremaks korralda-
miseks. Hariduse arengukava 
kohaselt peavad kõik valla koo-
lid senisel kujul säilima, remonti 
vajab Kostivere kool ja uue 
hoone ehitus tuleb ette võtta 
Neemes.

• Kaberneeme küla Ranna maa-
üksuse detailplaneeringu koos-
tamise algatamine, lähte üles-
ande kinnitamine ning kesk-
konnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine. Pla-
nee ritava ala suuruseks määrati 
0,26 ha vastavalt lähteülesandes 

sisalduvale planeeritava ala 
skee mile, kinnitati lähteüles-
anne ja jäeti algatamata kesk-
konnamõju strateegiline hinda-
mine.

• Jõelähtme valla üldplanee-
ringu koostamise ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
algatamine. Otsustati algatada 
Jõelähtme valla haldusterri-
tooriumi ulatuses üldplanee-
ringu koostamine ja üldpla-
neeringu keskkonnamõju stra-
tee giline hindamine.

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse. Taotleti Harju maa-
vanemalt munitsipaal oman-
disse Jõelähtme vallas Rammu 
külas Rammu kalmistu maa-
üksus (100% üldkasutatav maa).

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse.
Taotleti Harju maavanemalt 
munitsipaalomandisse Jõe läht-
me vallas Kaberneeme külas 
Kordoni tee maaüksus (100% 
transpordimaa).

• Maa taotlemine munitsipaal-
omandisse.
Taotleti Harju maavanemalt 
munitsipaalomandisse Jõeläht-
me vallas Kaberneeme külas 
Karikalda põik lõik 1 maaüksus 
(100% transpordimaa).

• Volituste andmine.

Volitati Maa-ametit muutma 
katastriüksuste koha-aadresse 
vastavalt Eesti haldus- ja asus-
tusjaotuse muudatustele, muut-
ma nende hoonete ja hoone-
osade, mida ei ole Riiklikus ehi-
tisregistris koha-aadresse vas-
tavalt Eesti haldus- ja asustus-
jaotuse muudatustele, paran-
dama registris kirjavigu.

• Sihtotstarbe muutmise taot-
lemine. Taotleti Vabariigi Valit-
suselt Laheranna Metsahundi 
tee lõik 2, Laheranna tee, 
Laheranna tee 2, Ruu-Ihasalu 
tee, sotsiaalmaa muutmist 
vastavalt transpordimaaks ja 
tootmismaaks. Taotleti luba 
nimetatud Ruu-Ihasalu tee 
transpordimaa katastriüksuste 
võõrandamiseks Eesti Vabariigi 
(riigivara valitseja Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministee-
rium) omandisse.

• Jõelähtme valla Aruaru küla 
Antsu 3 maaüksuse elamu tee-
nindamiseks vajaliku katastri-
üksuse sihtotstarbe määra mine
Määrati Aruaru külas maa-
tulundusmaa sihtotstarbega 
Antsu 3 katastriüksuse 3014 m² 
suuruse osa elamu teeninda-
miseks vajaliku maa kasutuse 
sihtotstarbeks elamumaa 100%

• Jõelähtme kalmistu, Saha 
kalmistu ja Rammu kalmistu 
kasutamise eeskiri

Jõelähtme kalmistu, Saha kal-
mistu ja Rammu kalmistu kasu-
tamise eeskiri reguleerib Jõe-
lähtme valla haldusterri too-
riumil asuvate ning valla oman-
dis olevate Jõelähtme kalmistu 
ja Saha kalmistu ning riigi oman-
dis oleval maal asuva Rammu 
kalmistu  haldamist ja kasuta-
mist tulenevalt kalmistu sea-
dusest. Eeskiri on kohustuslik 
kõigile kalmistul viibivatele 
isikutele ja hauaplatside kasu-
tajatele.

• Vastused volikogu liikme Art 
Kuum 26.04.2012 arupäri mis-
tele.
Vastati arupärimistele Jõe-
lähtme valla ainuomandis oleva 
osaühingu Jõelähtme Vara hal-
dus ja Loo Vesi  ning Jõelähtme 
Vallavolikogu liikmete vahel 
2011. aastal tehtud tehingute, 
neile nõukogu liikmetasude 
maksmise ja neilt teenuste 
ostmise kohta.

• Vallavanema informatsioon. 
Vallavanema andis volikogu 
liikmetele informatsiooni valla-
valitsuse tegevusest ja lähene-
vatest üritustest ning asjaolust, 
et 1.-10. juulini 2012 asendab 
vallavanemat puhkuse ajal valla-
valitsuse liige Priit Põldma.

ülevaate koostas
Priit Põldma

Jõelähtme vallavalitsus lasi tur va lisuse kaalutlustel remon ti da 
Kostivere raamatukogu taga asu va puust jalakäijate silla.
Vana sild oli mõnikümmend aas tat vana ja silla puitosad oht likult 
kõdunenud ning liikle jatele ebaturvaliseks muutunud.  Kostivere 
üheksast sillast on vii mase aasta jooksul remonditud kolme. 
Kostivere külaseltsi liik me Marko Raudlami sõnul on igapäevane 

liiklemine alevikus igati turvaline ja alevik on suve lõpus toimuva 
nüüd juba tradit sioonilise Kostivere üheksa silla jooksuks igati 
valmis .

Silda aitas remontida AS EGCC.

Priit Põldma

Loo alevikul püsiv jõulukuusk
 Jõelähtme vallavalitsus 

on valla kahes alevikus 
teinud mitmeid uuendusi 
haljastuse värsken-
damiseks. 

Lisaks Kostiveres toi munud 
paplite vahetamisele uute 
sanglepa istikute vastu on ka 
Loo alevikus langetatud suuri 
paplipuid ning teisi vähe-
väärtuslikke puid Saha tee ää-
res. Nende asemele on istutatud 
noored poopuud. Mulla laiali-

aja misel ja rohu seemne külva-
misel andsid tubli panuse 
Jõelähtme valla suvise töö-
maleva lapsed. Lisaks paplite 
eemal dami sele istutatakse 
augustis Loo aleviku bussi-
peatuse ja poe vahelisele hal-
jasalale püsivalt suur jõulu-
kuusk. Varasemalt on alevikus 
jõulupuuna kasutatud kas 
metsast maha saetud ja koha-
letoodud kuuske või on ehitud 
üle tee asuvaid puid. Uue kuuse 
ümber istutatakse 42 kadakat, 
mis moodustavad platsile kena 
ansambli.

Kostivere jalakäijate sild remonditud

 MTÜ Loo algatusel loodi 
Loole kaasaegne kunst-
murukattega tennise-
väljak.
Projekti eestvedajateks olid 
endine alevikuvanem Andrus 

Umboja ja praegune alevi-
kuvanem Andrus Sepp. Projekti 
kogumaksumuseks kujunes 
34 699 eurot, millest 31 229 
eurot saadi LEADER projektist. 
Omaosaluse toetuse projektile 
andis Jõelähtme vallavalitsus. 
Kõigil huvilistel on võimalik osa 
saada tenniseväljaku pidulikust 
avamisest.

11. juulil kell 18.00 toimub Loo 
spordihoone kõrval uue 

kunstmurukattega tennise-
väljaku avamine.

Kõigil tennisehuvilistel on 
võimalus kätt proovida, palume 
kõigil oma reket ja pallid kaasa 
võtta. Huvilistel registree rida 
tele fonil 56 465761, Jüri Paavel. 

Priit Põldma

Lool avatakse kaasaegne 
tenniseväljak
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Huvitegevuse eesmärk 
Kostivere koolis

 Huvitegevust seos ta tak-
se üha enam kooli iga päe va-
tööga ning sellele pannakse 
rõhku ka uues õppekavas. 
Kooli eesmärk ei ole enam 
pelgalt hari duse andmine, 
vaid väärtus kasvatus. 
Eliko Roomet
Kostivere Kooli huvijuht

Lähtume ka Kostivere kooli hu-
vi tegevuse planeerimisel eel-
kõige väärtuskasvatusest. Väär-
tuskasvatuse eesmärk on soo-
dustada selliste väärtuste kuju-
nemist, mis on isikliku õnneliku 
elu ja ühiskonna eduka koostoi-
mimise aluseks. Seda on siiani 
takistanud edukusele rajatud 
pingeread ja materiaalsetele 
hüvedele orienteeritus. Väärtus-
arendus on üks olulisemaid või-
malusi, kuidas koolikultuuri po-
sitiivselt mõjutada. Koolikul-
tuur aga näitabki seda, mida 
koo lis igapäevategevuste kaudu 
luuakse, võimendatakse või ma-
ha surutakse. See hõlmab koolis 
aktiivselt toimivaid väär tusi, 
reegleid ja üldist struk tuuri. 

Kooli väärtuskasvatus sõl-
tub suures osas õppekasvatustöö 
olukorrast. Tähtsal kohal on ka 
eeskujud ja omavaheline koos-
töö kõikide osapoolte vahel. 
Suur osa väärtuskasvatusest toi-
mub koolikeskkonnas mitte-
formaalselt. Huvijuhi ülesanne 
on sündmused ja ettevõtmised 
väga põhjalikult mõtestada 
ning seada konkreetsed ees-
märgid. Oluline, et kõik tege-
vused oleksid lapse arengut toe-
tavad. Senini on huvijuhi koht 
noorsootöös olnud ebaselge ja 
määratlemata. Tähelepanu on 
pööratud rohkem konkreetsete 
ülesannete täitmisele, ürituste 
korraldamisele ja noorte vaba 
aja sisustamisele, kuid see pole 
olnud n-ö sisuline töö. Puudus 
eesmärk noorteni jõuda. Kuid 
praeguseks hetkeks on saavu-
tatud see, et noorsootöötajad 
lahendavad ka sotsiaalseid prob-
leeme. Ollakse targemad, hari-

tumad, laiema silmaringiga 
ning teatakse, kuidas noortega 
töötada. Lähtutakse laste vaja-
dustest ja soovidest, et igasu-
gune eluks vajalik info jõuaks 
läbi noorsootöötaja nooreni. 
Liigutakse suunas, kus huvi-
juhid oleksid rohkem võime-
lised noori aktiviseerima ning 
oskaksid neile läheneda ja leida 
üles “igaühe talent“, mille kau-
du lapsi arendada. Tuleb olla 
nii sõber, usaldusisik, juht, õpe-
taja jne ning kindlasti arvestada 
noorte ealiste iseärasustega. 

Huvijuhi ülesanne on toe-
tada noorte algatusi, aidata teha 
valikuid ja õpetada vastutama. 
Läbi erinevate ühistegevuste 
õpetataksegi suhtlemis- ja toi-
me tulekuoskusi, kujundatakse 
väärtushinnanguid, mis aitab 
tõsta ka enesehinnangut. Sel-
leks, et tekiks järjepidevus ja 
uus põlvkond jälgiks vanemate 
eeskuju ning kooli personali 
põhi väärtusi, tuleb hinnata tra-
ditsioone. Väga oluline, et huvi-
juht oskaks noori suunata ka 
klassivälistesse tegevustesse, 
huviringidesse ja ühiste kooli-
ürituste organiseerimisse. Väär-
tuskasvatus peab toimuma läbi-
mõeldult. Väärtused võivad olla 
märgilisel tasandil, rituaalides 
ja kommetes, käitumises ja suh-
tluskultuuris, dokumen tatsi oo-
nis või on hoopis klassi juhatajad 
väärtuskasvatajateks. Samuti 
antakse väärtusi edasi ka üri-
tustega, õpilaste tegevuse väär-
tustamise, toetamise ja sel lele 
tagasiside andmisega. Kooli õp-
pe kavas sõnastatud väärtusi 
peegeldab kooli sümboolika, 
interjöör, traditsioonid, suhtle-
misviis, õpetamise ja hindamise 
meetod. Kõige selgemalt kan-
navad väärtusi edasi traditsioo-
nilised üritused, mille juurde 
kuuluvad ka avalik tänamine ja 
esiletõstmine. Näiteks kiitus-
kirjade andmine, direktori vastu-
võtt õpilastele, kes on silma 
paist nud õppetöös, spordis, loo-
mingulises valdkonnas või 
olüm piaadidel. Lisaks on olu-
line “meie”-tunde tekitamiseks 
anda õpilastele võimalus end 

proovile panna ja kaasata neid 
organiseerimisse. Alati peab 
igal sündmusel olema oma eri-
line väärtus, mida noortele 
edasi antakse.

Kostivere kooli huvitegevuse 
põhisuund on õpilaste vaba aja 
sisustamine ning ühisürituste 
korraldamine, millega suuna-
takse noori omaalgatuslikule 
tegevusele. Eesmärk on mitme-
külgse, laia silmaringi ja kultuu-
rihuvidega inimese kasvata-
mine. Huvitegevus võimaldab 
noortel saada erinevaid koge-
musi, hoida elus vanu ja kut-
suda ellu uusi koolitraditsioone 
ning juhtida tähelepanu noor-
sooprobleemidele. Huvitege-
vust koordineerivad huvijuht 
koostöös klassijuhatajate, aine-
õpetajate, ringijuhtide ning õpi-
lasesindusega. Kostivere koolis 
on loodud võimalused õpilasi 
arendavaks ja vaba aja sisukaks 
veetmiseks. Tegutsevad mitmed 
ringid – rahvatants, mudilas-
koor, tütarlaste ansambel, kodu-
loo-, käsitöö-, kirjandus- ja loo-
dusring, “Nuputa” matemaa-
tikaring, inglise ja vene keele 
ring ning erinevad spordiringid. 
Nende kaudu võimaldatakse 
õpilastel oma huvialasid, või-
meid ja suundumusi katsetada 
ning edasi arendada.

Kostivere koolil on välja ku-
ju nenud ka oma traditsioonid. 
Näiteks Eesti rahvakultuuri tut-
vus tamine toimub läbi vanade 
rahvakommete õpetamise ja 
tutvustamise rahvakalendri 
tähtpäevadel. Seal on abiks vik-
toriinide korraldamine, män-
gud ja muud praktilised tege-
vused, mis on lõimitud eesti 
keele, ajaloo, kehalise kasvatuse, 
loodus-, muusika-, ja kunsti-
õpetuse ning käsitööga. Spordi-
ürituste eesmärk on noorte 
liikumisharjumuste ja tervete 
eluviiside kujundamine. Isade- 
ja emadepäeva eesmärk on 
suurendada koostööd kooli ja 
perede vahel. Emakeelepäeva 
tähistatakse “Kuldsuu” kõne-
võistlusega, mis toetab eesti 
keele hoidmist ja väärtustamist. 
“Känguru” võistlust peetakse 

õpilaste matemaatiliste annete 
märkamiseks ning loogilise mõt-
lemise arendamiseks. Kontsert-
aktuste eesmärk on anda või-
malusi kaaslaste ees esine-
miseks, enese proovilepanekuks 
ja avaliku esinemise kogemuste 
saamiseks. Lisaks kaasates ka 
õpilasi ürituste korraldamisesse 
juurutatakse noortes vastutus-
tunnet, teadmist, et õigus üri-
tust organiseerida, juhtida ja 
läbi viia toob kaasa ka vastu-
tuse. 

Kostivere koolis tegutseb ka 
õpilasesindus, kelle ülesanne-
teks on liita omavahel õpilasi ja 
õpetajaid, kaitsta õpilaste huve, 
juhtida tähelepanu ning aidata 
otsida lahendusi kooliproblee-
midele, propageerida teadmiste 
omandamist ja organiseerida 
õpilasüritusi. Lisaks aitavad 
esin duse liikmed kaasa erine-
vate tegevuste kaudu positiivse, 
mitmekesise ja õpilassõbraliku 
koolikeskkonna loomisele. 
Õpilasesinduse kaudu saadakse 
teavet õpilaste soovide ja 
ootuste kohta ning püütakse 
koolielu korraldamisel nendega 
igati arvestada.

On selge, et tänapäeva kool 
pole vaid paik, kus noor veedab 
suure osa oma päevast. Sealt 
leiab ta omale sõbrad ning teki-
vad huvid erinevate tegevuste 
vastu. Koolis kujunevad noorel 
inimesel oma väärtushinnangud 
ja plaanid edaspidiseks eluks. 
Tuleb mõista, et enam pole 
kool ainult “see 45 minutit riik-
likku õppekava”, vaid üha oluli-
se maks on muutunud õpilase 
kui isiksuse arendamine läbi 
õppimist toetavate tegevuste. 
Siin mõeldakse just huvitegevust 
ja huviharidust, sest laps peab 
koolist saama kõik oskused ja 
teadmised, nii teoreetilised kui 
ka praktilised. Huvitegevus ja 
huviharidus on edasiviivaks 
jõuks noorte mitmekülgsele 
arengule. Läbi huvitegevuse ku-
junevad noore praktilised ning 
kogemuslikud oskused. Sellest 
saavadki alguse noorte vallu-
tusretked inseneride, tead laste, 
sportlaste või kunstni kena.

 Paar kuud tagasi sai 
meie põnev ja kaasahaarav 
informatiivne projekt läbi. 
Täpsemalt – küsitlus suitse-
tamise kohta Kostivere 
kooli õpilaste hulgas. 
Silvia Laas
Kostivere Kooli eripedagoog

Mõneti olid tulemused üllata-
vad, nagu näiteks protsentu-
aalne ülekaal õpilaste teadma-
tusest, mis on passiivne suitse-
tamine ja ka teadmine, et vesi-
piip ei ole kahjulik. Positiivne 
oli see, et absoluutselt 100% 
teadsid, et suitsetamine on väga 
kahjulik. Küsitlus viidi läbi IV 
kuni IX klassi õpilaste seas.

Projektil oli mitu eesmärki. 
Põhieesmärgiks oli saada teada, 
millal proovitakse oma esimene 
piip. Samuti huvitas meid, kui 
suur on suitsetamise probleem 

meie koolis, kes mõjutavad suit-
setamist ja kuidas noored ise 
sooviksid, et seda laadi infor-
matsiooni neile pakutakse Sel-
leks tegime huvitava, mitme-
külgse ja hariva stendi koridori, 
et õpilastel oleks võimalik sealt 
infot saada. Natukene oli juttu 
piibutamise ajaloost ja eri-
nevatest ning hu vitavatest 
suitsetamisvastastest kampaa-
niatest. Tõime välja ka suitse-
tamist puudutavad seadu sed ja 
lisasime veel erinevaid fakte, 
mis puudutavad meie tervist. 
Info on ka passiivse suitsetamise 
kohta ja vesipiibu kahju likku-
sest. Küsitluse lõpp tulemusi oli 
õpilastel võimalik näha kooli 
televiisorist. 

Projekt lõimus erinevate 
õppeainetega. Eesti keeles kir-
jutas üks klass essee oma arva-
musest suitsetamise kohta. Ma-
temaatikas sai tehtud nupu-
tamise ülesanne, kui palju raha 

kulub aastas suitsetamise peale. 
Inglise keelt kasutati pla ka tite 
tegemistel, muusikas lauldi väi-
ke piibu laul.

Kuna Kostivere kooli lastel 
on suur usaldus koolipsühho-
loogi Kersti Siboldi vastu, sai 
tänu meie projektile tuge ja abi 
paar meie kooli õpilast.

Projekti tulemu sed näitasid, 
et enamik lapsi on juba 8 aas-
taselt suitsetamist proovinud! 
Kin del on see, et eri vanustele 
on see info erinev, mida ta 
mõistab ja millest aru saab. 
Koolis toetab ja selgitab eri 
vanustele lastele kooli psüh ho-
loog, aga et kasu oleks maksi-
maalne, soovime me tulevikus 
kaasata ka lapsevane maid eri-
nevatesse projektidesse. Täis-
kasvanud ei saa ise uut ja 
huvitavat infot juurde, vaid see 
aitab ka koduses kesk konnas 
selgitada ja toetada ter vist hoid-
vat eluviisi. 

 Minul täitus Kostivere 
Kooli direktorina teine 
õppeaasta. Aeg on teha 
väike vahekokkuvõte. 
Vaido Niinesalu 

Tööle asudes oli mul kaks pea-
mist eesmärki: arendada kooli 
edasi kaasaegseks 21. sajandi 
kooliks. Samuti on väga oluline 
kooli õpilaste arvu kasv. Selleks, 
et püsima jääda ja pakkuda las-
tele normaalset kooli- ja klassi-
keskkonda võiks klassi õpilaste 
arv olla 18-20 ja seega kooli 
õpilaste arv 160-180. Nii nagu 
see oli 1999/2000 õppeaastal. 
Tänasel päeval on koolis kõigest 
85 õpilast, ehk poole vähem.

Kuidas siis edasi?! Kooli aren-
damiseks ja uuendamiseks on 
praegu hea aeg. 2010. aastal 
jõustus uus Põhikooli- ja Güm-
naa siumiseadus. Käesolevast 
õppeaastast jõustusid uued 
õppekavad 1., 4. ja 7. klassis. 
Loodan, et riigi poolt püstitatud 
põhihariduse suunad jõuavad 
ka ellu ja mõjutavad meie kooli 
arengut. Mis siis on olnud eesti 
põhi kooli probleemiks?! Meie 
õpeta jate ettevalmistus on ol-
nud AINEKESKNE ja ka õppe-
töö koolis oli AINEKESKNE. Sel-
le tulemusena jäi lapse terviklik 
areng tahaplaanile. Õpiti tule-
muse pärast, hinnete pärast, 
justkui kellelegi teisele näita-
miseks. Iga õpetaja arvas, et 
tema aine on kõige tähtsam ja 
kõik õpilased peavad olema 
võimelised hästi kõiki õppe-
aineid õppima. Praktikas me 
teame, et see ei ole võimalik.

Uus seadus rõhutab, et põhi-
koolil on nii hariv kui ka kas-
vatav ülesanne. Rõhuasetusega 
kasvatusele. Põhikooli ülesanne 
on luua õpilasele eakohane, 
turvaline, positiivselt mõjuv ja 
arendav õppekeskkond, mis toe-
tab tema õpihuvi ja õpi oskuste, 
enesereflektsiooni ja kriitilise 
mõtlemise võime, tead miste ja 
tahteliste oma duste arengut, 
loovat enese väljendust ja kul-
tuurilise identi teedi kuju nemist.

Kaasaegset kooli võime 
nime tada ÕPPIJAKESKSEKS. 
Sotsiaalteadlane ja haridus-
tegelane Ülo Vooglaid on juba 
aastakümneid rõhutanud, et 
me ei saa kedagi õpetada ja 
kasvatada, vaid saame luua 
tingimused lapse arenguks ja 

seda oskuslikult toetada. Kooli 
ja õpetaja ülesanne on leida iga 
lapse anded ja tugevad küljed 
ning koostöös vanematega neid 
arendada. Sellist soodsat kesk-
konda me püüamegi siin koolis 
õpilastele luua.Meile tuuakse 
tihti ees ku juks Soome head hari-
dus süs teemi. USA haridusloo-
lane Diane Ravitchi arvates rää-
gib Soome kogemus sellest, kui 
olu line on HEA KOOLIKLIIMA.  
Hea ja töise koolikliima loomi-
sega tegeleme koolis juba kaks 
aastat. Edusammud on märga-
tavad. 

Tihti räägitakse ajakirjan-
duses rahvusvahelise haridus-
uuringu PISA tulemustest ja 
nimetatakse, et Eesti koolil on 
päris head tulemused. Targu 
jäetakse rääkimata, et need 
head tulemused puudutavad 
õpilaste faktiteadmisi. Samal 
ajal näitab uuring, et meie õpila-
sed ei oska neid teadmisi raken-
dada. Sellisel juhul on neist 
teadmistest vähe kasu.

Eesti hariduse paradigma 
on muutumas, aga see muutus 
on vaevaline nii ametnike, 
õpetajate kui lapsevanemate 
hulgas. See puudutab ka numb-
rilisi hindeid ja kujundavat 
hindamise. Kujundav hinda-
mine analüüsib sõnalises vor-
mis lapse arengut ja edasi-
minekut ühe või teises õppe-
aines või ka isiksuslike oma-
duste arengus.

Kõik on aastakümneid har-
junud ootama nö “häid hin-
deid”. Kui tunnistusel on nel-
jad-viied, on asi korras. Tihti ei 
huvita kedagi, mis on nende 
numbrite taga, mida laps tege-
likult oskab või ei oska. Meie 
koolis alustasime kujundava 
hindamisega 1. klassis. Eeldu-
sega sellise vormiga jõuda vähe-
malt 4. klassi lõpuni.

Olulisel kohale seame koos-
töö lapsevanematega. Sama 
puudutab ka hoolekogu. Kooli 
ülesanne on vanematele selgi-
tada, milliste meetoditega me 
püüame püstitatud ees märke 
saavutada.

Õpilaste arvust rääkides 
võib tõdeda, et usaldus kooli 
vastu on paranenud. 2010/11 
õa astus meie kooli 21-st laste-
aia lõpetajast 7 (33%), 2011/12 
õa 17-st 11 (65%), eeloleval 
sügisel 32-st 20-22 (~70%). Kui 
nii edasi läheb on aastal 2021 
jälle arvestatav hulk õpilasi.

Suitsetamise vastu – kas liiga vara või liiga hilja!

Teeme head kooli!
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 16 - 19 aasta vanustele lastele säilib õigus lapse-
toetusele üksnes õppimise korral ja toetust makstakse 
õppeaasta kaupa.

Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppi-
mistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja 
toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. 
Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 
1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini. Kuid kui laps 
lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse 
peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust 
(valdavalt on see juulikuu). 

2012. aastal on lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta 19,18 
eurot kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres on kolm või 
enam last, siis kolmanda ja iga järgneva lapse kohta makstakse 
lapse toetust 57,54 eurot kuus.

NB! lastetoetuse suuruse määramisel ei saa igakord aluseks olla 
laste sünnipärane järgnevus – pere esimene, teine, kolmas jne laps, 
vaid toetuse suuruse iga lapse kohta määrab asjaolu, mitu laste-
toetusele õigust omavat last parajasti peres on.

Selgitame järgmise näite varal: peres on 3 last, kaks esimest last 
saavad lastetoetust 19,18 eurot kuus ja kolmas laps saab 57,54 
eurot kuus.

Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab juunikuus 
põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust on peres kaks 
lapsetoetusele õigust omavat last ehk alates juulikuust saavad pere 
ülejäänud lapsed (nii teine kui ka kolmas laps) mõlemad lapse-
toetust 19,18 eurot kuus.

Kui pere vanim (16 - 19-aastane) laps, kes juunikuus lõpetab 
kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel õppeaastal, 
jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on õigus tagasiulatuvale 
lapsetoetusele ka juuli- ja augustikuu eest. Sellest tulenevalt on 
taastatud olukord, et ka juuli- ja augustikuus oli peres kolm 
lapsetoetusele õigust omavat last ning pere kolmandale lapsele 
makstakse välja vaheraha 38,36 eurot (57,54 – 19,18) juuli- ja 
augustikuu eest.

Põhiharidust omandavatel õpi-
lastel on õigus ravikindlus tusele 
kuni 21 aasta vanuseni.

Üldkeskharidust oman dava-
tel õpilastel, kes on sisseastu-
mise hetkel nooremad kui 24 
aastat, on õigus ravikindlustu-
sele kuni õppeaja nominaal-
kestuse lõpuni. Kui noor lõpe-
tab õpingud õppeaja nominaal-
kestuse piires, kehtib tema kind-
lustus veel 3 kuud pärast kooli 
lõpetamist. Juhul, kui õppeaja 
nominaalkestus on ületatud või 
õpilane on koolist välja heide-
tud, lõpeb tema ravikindlustus 
1 kuu pärast õppeaja nominaal-
kestuse möödumist.

Kutseõpet omandavatel koo-
li kohustuse ea ületanud põhi-
hariduseta isikutel ja põhihari-
duse või keskhariduse baasil 
kutse haridust omandavatel õpi-
lastel on õigus ravikindlus tusele 
kuni õppekava nomi naalkestuse 
lõpuni. Kui inimene lõpetab 
õpingud õppekava nominaal-
kestuse piires, kehtib tema kind-
lustus veel 3 kuud pärast õppe-
asutuse lõpetamist. Kui inime-
ne ei ole õppeasutust lõpeta-
nud õppekava nominaalkestuse 
jook sul (välja arvatud meditsii-
niliste näidustuste tõttu) või on 
õppeasutusest välja heidetud 
või eksmatrikuleeritud, lõpeb 
tema ravikindlustus 1 kuu pä-
rast õppekava nominaalkestuse 
möödumist või eksmatrikulee-
rimist.

Eesti alalistest elanikest üli-
õpilaste ravikindlustus keh -

tib õppekava nominaalkestuse 
jook sul ja veel 3 kuud pärast 
õppeasutuse lõpetamist. Kui 
üliõpilane ei ole lõpetanud õp-
pe asutust aasta möödumisel 
õppekava nominaalkestuse lõp-
pemisest või on õppeasutusest 
välja heidetud või eksmatriku-
leeritud, lõpeb tema ravi kind-
lustus sellest 1 kuu möödu-
misel.

NB! Ravikindlustuse sea-
duse § 89 lõige 11 kohaselt ei 
loeta kindlustatuga võrd sus-
tatud isikuks enne 2003./2004. 
õppeaastat õppeasutusse vastu 
võetud kaugõppevormis (välja 
arvatud meditsiinilistel näidus-
tustel) õppivat üliõpilast.

Ravikindlustuseks vajalike 
andmete esitamine

Andmed õpilaste ja üliõpi-
laste kohta esitab haigekassale 
teadus- ja haridusministeerium, 
mis vastutab ka edastatud and-
mete õigsuse ja tähtaegse esita-
mise eest. Pärast seda, kui nõue-
te kohased andmed on jõudnud 
haigekassasse, peab haigekassa 
tegema kindlustuskande 5 ka-
lend ripäeva jooksul.

Akadeemiline puhkus
Akadeemilise puhkuse ajaks 

ravikindlustus peatub, välja 
arvatud juhul, kui akadeemiline 
puhkus on tingitud inimese hai-
gusest või vigastusest. Kui aka-
deemiline puhkus on võetud 
meditsiinilistel põhjustel, tuleb 
see ka vastavalt vormistada, et 

andmed haigekassasse jõuak-
sid. Kui akadeemilisele puh-
kusele jäädakse nominaal õppe-
aja jooksul, siis ravikindlustus 
peatub ja jätkub pärast aka-
deemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad 
probleemid või küsimused 
Eestis õppides?

1. Kontrolli oma ravikind-
lustuse kehtivust riigiportaalist 
www.eesti.ee või helistades 
haigekassa kliendiinfo telefonile 
16363. 

2. Kui selgub, et sul ei ole 
ravikindlustust, kuid arvad, et 
sul on sellele õigus, siis võid 
pöörduda haridus- ja teadus-
ministeeriumi poole. 

Kontaktid: 
e-post ehis.tugi@hm.ee ja tele-
fonid 735 0577 või 735 0574. 

Välismaal õppijate ravi-
kindlustus

Õpilased ja üliõpilased, kes 
suunduvad õppima välismaale, 
peavad ravikindlustuse jätka-
miseks Eestis esitama haige-
kassale õppima asumise kinni-
tuseks välisriigi õppeasutuses 
õppimist tõendava dokumendi, 
mis peab sisaldama järgmisi 
andmeid:

1. õppeasutuse nimi;
2. õppeasutuse aadress;
3. õppija ees- ja perekonna-

nimi;
4. õppija isikukood;
5. õppeperioodi kestus;
6. õppeasutuse esindaja 

ees- ja perekonnanimi, side-
vahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustus vormis ta-
takse esitatud dokumendi alu-
sel maksimaalselt 12 kuuks, 
seega palume meeles pidada, et 
tõend õppimise kohta tuleb hai-
gekassasse toimetada igal õppe-
aastal.

Õpilased ja üliõpilased, kes 
õpivad välismaal ning kes 
omavad ravikindlustust Eestis, 
saa vad vajaminevat arstiabi 
Euroopa majanduspiirkonnas 
ja Šveitsis Euroopa ravi kind-
lustuskaardi alusel. Täpsemat 
infot Euroopa ravikindlus tus-
kaardi kohta leiate http://www.
haigekassa.ee/kindlustatule/
arstiabi_val/euroopa-ravi kind-
lustuskaart. 

Ravikindlustuse taotlemise 
dokument tuleb saata posti 
teel, e-posti teel või tuua see ise 
kohale haigekassa klienditee-
nindusbüroosse.

Mida teha, kui tekivad 
probleemid või küsimused 
välismaal õppides?

Kontrolli oma ravikind lus-
tuse kehtivust riigiportaalist 
www.eesti.ee või helistades hai-
gekassa kliendiinfo telefonil 
16363. Välisriigist infotelefonile 
helistades + 372 669 6630 või 
lisainfo saamiseks www.haige-
kassa.ee 

Tervist ja edukat haridusteed  
haigekassa nimel soovides

Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor

Õpilaste ja üliõpilaste 
ravikindlustus meil ja mujal

Miks lapsetoetus mõnikord 
väheneb?

 2. juunil toimus Jägala-
Joal Jõelähtme-Kuusalu 
ühine laulu- ja tantsupidu, 
mis kandis sõnumit Ruu 
külla planeeritava kaevan-
duse vastu. 

Vilve Klettenberg

 Peo läbivaks teemaks oli kodu. 
Kodu, kus kasvavad õnnelikud 
lapsed, kes siiralt usuvad hea-
dusesse ja soovivad kogu maa-
ilma heaks muuta. Peoplatsile 
jõudes hakkas esimesena silma 
puidust värav. Värav, millest tul-
lakse koju ja minnakse kodust 
ära. Lava kõrvale oli paigaldatud 
kiik, sümboliseerimaks samuti 
kodu. Kõikjal “kasvasid” puidust 
karukellad kandes endas hel-
geid sõnu: usk, lootus, armastus, 
õnn, pere jne. Mis veelgi täht-
sam – kandes endas suurt sõnu-
mit: jätke meile meie kodud, 
ärge tulge maha tallama meie 
maid ja radu, laskem karu kel-
ladel kasvada Ruu küla metsas! 
Toreda Kostivere tüdruku Romi 
Viskari ja Loo poisi Karmo Viher-
puu käestkinni kepslemine, kii-
kumine ja muud tegevused 
sümboliseerisid muretut lapse-
põlve, ühtlasi ilmestasid ka 
kogu peo vältel tantsude-lau-
lude vahepause, kooride lavale-
minekut ja -tulekut. Nõnda-
samuti kostus etteastete vahele 
ka karukellade helinat. Lapse-

põlve tõid publikuni ka mudilas-
koorid ja algklasside rahva-
tantsijad. Lapsed kasvavad, tu-
leb noorusaeg, tahetakse minna 
ja vaadata kodust kaugemale. 
Teemat viisid edasi lastekoorid 
ja noorte rahvatantsurühmad. 
Saabub õigete valikute ja otsus-
te tegemise aeg. Minnakse ko-
dunt, sirgutakse naisteks ja 
meesteks. Üksteise järel esine-
sid nais- ja meesrahva tantsu-
rühmad. “Aastaringiks” said 
sõna puhkpilliorkestrid ning 
seejärel oli kord segakooride 
käes. Üle 200 laulja laulsid 
üheskoos kodukülast ja kodu-
maast. Siis aga kõlas Aare Värte 
taktikepi all tema enda kirju-
tatud imeline lugu “Mu eesti 
keel”, mis toob kuulajatele alati 
pisara silma. Ükskõik kus ela-
me, tähtis on mäletada kust me 
pärit oleme. Tähtis on koju 
tagasi tulla. Peo kulmi natsioo-
niks liitusid segakooridega ka 
mudilased ja lapsed, lavale moo-
dustus ligi 450 lauljaga ühend-
koor.

Hoiame ühte kui mesilas-
pere. Hoiame kodu, ilusaid 
hetki, mõtteid puhtana… Siis 
koos me suudame roh kemgi 
veel. Koos tehes päästame loo-
tus kiire, ulatame teineteisele 
käed ja läheme edasi! Koos 
teeme väikesest mõt test suured 
teod. Koos on kergem, parem ja 
turvalisem. Koos, vaid üheskoos 
me suu dame palju. (tsitaat 
kavalehelt)

Sekka ja vahele kostus taas 
karukella helinat.

Karukellad helisevad – kõlas 
laulu- ja tantsupeo nimilugu. 
Muusika Erki Meister, sõnad 
Jaan Tepp, dirigent Taavi Esko. 
Laul on kirjutatud Ruu küla 
toetuseks, kaevanduse vastu, 
karukellade kasvamise jätku-
mise poolt. Imeline kantaat, 
mille soolot laulis Kuusalu poiss 
Karl Erik Märtson, šamaani-
trummi tagus autor Erki Meister 
ise. Sügava mõtte ja tunnetusega 
loodud loo esiettekanne tõi 
autorilegi pisara silma.

Samasuguse ühtehoidmise 
tundega läks pidu edasi. Ühend-
kooride esituses kõlas Kadri 
Hundi lugu “Üksteist peab 
hoidma”, dirigeeris Age Mets. 
Laulu- ja tantsupeo finaaliks oli 
aga kõikide osalejate lauldud-
tantsitud “Las jääda ükski 
mets”. Veidi riskantne ette-
võtmine panna tantsijad otse 
lauljate järgi liikuma kuid sel-
lega saadi kenasti hakkama ja 
pidu oligi jõudnud kenasti lõpu-
le. Esinemistele järgnes juhenda-
jate, tegijate, abistajate täna-
mine.

Kaunilt helisevad laulud, 
kaasajastatud ja ka traditsioo-
nilised rahvatantsud, läbimõtes-
tatud ja südamlikud vahetekstid, 
laste kilked ja naer. Kõik need 
on märksõnad suurelt rahva-
peolt kus osales ligi 700 esinejat 
Jõelähtme, Kuusalu, Rae ja 
Viimsi vallast ning Tallinnast. 

Peo ettevalmistamiseks ku-
lus peaaegu terve aasta. Peo 
kunstilise poole eest hoolitsesid 
lavastaja Karin Soosalu, lavas-
taja abiline ja tekstide seadja 
Kadri Lepik ning kunstnik Anu 
Karjatse. Anu ideed ja teostatud 
mõtted jätsid väga sügava mul-
je, alates logo kujundusest ja 
lõpetades rekvisiitide väljatöö-
tamisega. Puidust karukellad, 
laste karukella kujulised mütsid 
ja logoga rätikud esinejate kae-
las, kaunilt kujundatud reklaa-
mid, plakatid ja kavalehed – 
kõik see moodustas ühtse, ilusa 
terviku. Kadri seatud tekstid 
olid imeilusad, kandes edasi 
suurt ja sügavat mõtet, ühte-
kuuluvustunnet, südamlikkust 
ja soojust, millest meil nii tihti 
puudus kipub olema. Karin – 
kogu karja juht, kui nii võib 
öelda! Nähes tema töid ja 
toimetusi, olen kindel, et tal on 
endal kõik laulud peas ja kõik 
tantsud selged. Kujutan ette kui 
palju “auru” tal selle peo korda-
minekuks kulus, kui palju maga-
mata öid ja padja alla peidetud 
mõtteid! Imetlen tema rahu-
likku loomust sättida problee-
mid naeratades ritta ja siis need 
ühe hingetõmbega olematuks 
puhuda! Oli tunda korralda -
jate meeskonnatööd, see on 
tore tunne! Aitäh Teile ja kogu 
mees konnale ilusa peo eest! 
Järgmine kahe valla ühine 
laulupäev toi mub juba 2015. a. 
Kuusalus.

Jägala-Joal helisesid karukellad

 Vahetult pärast kooli 
lõppu algas juunis Loo 
noorte töömalev, mis oli 
mõeldud 13-18 aastastele 
noortele. 
Priit Põldma 

Esimene rühm kestis 2 nädalat 
ja koosnes 15-st tublist ja teo-
tahtelisest noorest töötajast 
ning kahest rühmajuhist. Põhi-
töödeks olid kohaliku ümbrus-
konna lihtsamad heakorratööd 
ja haljastus. Üheskoos sai ilu-
saks tehtud staadion ja prügi-
vabaks kõik murekohad. Umb-
rohi ja üleliigsed juurikad sai 
eemaldatud spordihoone ümb-
rusest kui ka noortekeskuse, 
skatepargi ja varahalduse hoo-
ne ümber olevatelt teeääristelt. 
Samuti tehti silmale ilusaks veel 
Saha tee 4 maja ees olev muru-
plats, kuhu olid äsja istutatud 
noored puud ja toodud suured 
mullakoormad. 

Pärast rasket tööpäeva ootas 
Kikase sööklas kõiki soe kõhu-
täis, kus noored said puhata ja 
vahetada muljeid möödunud 
päevast. 

See ei olnud veel kõik. Iga-
ühele oli organiseeritud veel 
tööväline meelelahutuslik tege-
vus, millest võisid osa võtta ka 
kõik muud huvilised. Mõtte-
jõudu ja orienteerumisvõimet 
mõõdeti mõistatusaarde otsi-
misel, eluks vajaminevaid tead-
misi koguti vetelpäästjat, arsti 
ja tuletõrjujat kuulates. Sellele 
lisaks said kõik proovida pääste-
võtteid, haava sidumist ning 
proovida kaaslast panna stabiil-
sesse külgasendisse ja palju 
muud. Valmistati ka praktilisi 
esemeid ehk mahlapakkidest 
rahakotte, mis sobivad ideaal-
selt euromüntide hoidmiseks ja 
näevad väga ainulaadsed välja. 
Kõigele lisaks käidi Eesti Rahvus-
ringhäälingus ning vaadati ja 
katsuti, mis toimub kaamera 
taga ja kui suured on tegelikult 
stuudiod. 

Kõik noored said tehtud töö-
dega suurepäraselt hakkama ja 
olid eeskujulikult tublid! Pari-
maid premeeriti välja sõiduga 
Vembu-Tembumaale. Suu -
red tänud Margit Liiva kule, Ma-
ry lin Uleksinile, Hilda Männi-
kule ja kõigile teistele kaasa-
lööjatele!

Loo alevikus toimetab laste 
suvine töömalev täie hooga



 Kostivere noortekeskust 
juhib sügisest alates Joao 
Paulo de Almeida 
Mendonca. Jaanikuul 
töötab ta Kostivere õpilas-
maleva rühmajuhina. 
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Joao (häälda žoao) Mendonca 
on linnapoiss, sündinud Portu-
gali pealinnas Lissabonis ja kas-
vanud pealinnast 30 kilomeetri 
kaugusel Cascaisis. Lõpetanud 
kõrgkooli turismikorralduse eri-
alal, läks noormees vaba taht-
likuks Aafrikasse, seejärel Ida-
Virumaale ja nüüd sai mööda 
esimene talv Kosti veres. 

Õnnelik lume üle
“Minult küsitakse tihti, et 

miks ma olen siin, kus on külm 
ja pime. Kui Aafrikast tulles uut 
tööd otsisin, teadsin, kus Eesti 
on ja tahtsin väga siia tulla,” 
teatab Joao. “Mõtlesin sellest, et 
Eestis on roheline suvi ja väga 
valge talv,” meenutab ta ja jutus-
tab, kuidas ta Eestis esimest 
korda lund nägi.

“Olin nagu väike laps, tegin 
lumeinglit, ehitasin lumemem-
mesid ja olin nii õnnelik!” rää-
gib ta. “Te olete nii õnnelikud, 
eestlased – teil on neli aastaaega. 
Meil Portugalis on ainult päike 
või vihm.” 

Maidlas õpetas Joao portu-
gali keelt ja kitarrimängu. Töö 
lastekodulastega ja Maidla noor-
tega sobis Joaole, ta õpetas neile 
portugali keelt ja kitarrimängu. 
Mitu kuud, kuni noortekeskus 
valmis sai, oli keskuseks Joao 
kodu. “Ajasime juttu, vaatasime 
filme, mängisime ja sõime palju 
popkorni,” naerab ta. Välis maa-
lane tekitas algul palju elevust, 
küll päriti, kes on see mustlane 
või ei suudetud tema nime 
hääldada ning öeldi hoo pis 
chihuahua. “See oli nii nal ja-
kas,” naerab Joao.

“Lugesin, et lumistes kohta-
des inimesed ei räägi ja ei nae-
rata palju. Aga tegelikult on kõik 
teisiti!” hüüab Joao. Hoolega 
asus Joao eesti keelt õppima. 
“Algul oli raske, aga siis märka-
sin, kui ilus on eesti keel!” särab 
ta. ja jääb korraks mõttesse. 
“Ma kardan, et kunagi võin selle 
imeilusa keele unustada. Mis te 
arvate, kas see juhtub?”

Algus oli raske
 Maidlas teist aastat töötades 

tundis Joao, et tahaks uusi koge-
musi ja kandideeris Kostivere 
noortekeskuse juhi kohale. Kui 
tuli telefonikõne ja vestlusele 
kutsuti, oli ta üllatunud, et teda 
näha soovitakse. “Ma isegi ei 
teadnud, kus see Jõelähtme 
vald asub. Meie vestlus toimus 
eesti keeles, kohal oli palju ini-
mesi. Olin nii üllatunud, et nad 
mind valisid! Uskumatu!” ütleb 
ta. “On tore, et saadi aru, et ma 
väga armastan seda tööd.”

“Algus oli jälle raske. Mis on 
kadripäev, mis mardipäev? Kui-
das vastlapäevaüritust teha, kui 
ma ei oska kelgutada ja suusa-
tada? Aga siis mind väga aidati 
ja läheb hästi.” 

Joao imetleb, et meil on eri-
nevalt Portugalist vanad kom-
bed tänaseni säilinud ja neist 
peetakse lugu. “Kolme kuninga-
päev mulle meeldib ka, kui kõik 
võtavad oma kuused ja koos 
saadetakse nad ära! See on nii 
ilus.” ütleb ta. Kostivere noorte-
keskuse tegemistega ja Eesti 
elus toimuvaga hoiab noormees 
kursis ka koduseid ja lähedasi. 
Portugalis igatsevad Joaod laste-
aias töötav ema, pangas ametis 
olev isa, 17-aastane õde ja 
sõbrad.

Igatseb ookeani
Joao vanemad poja Eestisse 

pikemalt jäämisest vaimus -
tuses polnud, aga kui nägid 
pilte tööst lastega, leebusid ka 
nemad. “Tean, et isa ootas mi-
nult muud, aga kui ta nägi, et 

olen õnnelik ja vajalik, on tema-
gi muutunud ja minuga rahul,” 
jutustab Joao ühe hingetõm-
bega, kätega elavalt žestiku-
leerides. 

Kodustega suhtleb noor-
mees Skype abil. “Aitähh, eest-
lased selle leiutise eest!” tänab 
ta.

“Mulle maitsevad väga teie 
kohukesed! Hapukoor ja keefir 
on väga head ja ma nii armastan 
kama,” ütleb Joao. “Ja millised 
metsad teil on, saab igasuguseid 
marju ja seeni korjata! Ainus, 
mida igatsen, on ookean. Teate, 
see on nii vägev, kui silmapiirini 
on vesi ja siis tuleb võimas 
laine!” 

“Inimesed mõtlevad siin 
teist moodi, suhtuvad noorsoo-
töösse hästi. Olgugi, et noorte-

keskus pole firma, raha sisse ei 
too aga noorsootööle antakse 
suur võimalus. Me ehitame ju 
noortega tegeledes üles uut 
tulevikku, siis teie, ei meie uut 
tulevikku! Need noored inime-
sed on meie uued peaministrid, 
uued ettevõtjad. Portugalis ei 
mõelda veel niimoodi,” arutleb 
ta. 

On Eestis õnnelik
Noortekeskus on Joao sõnul 

koht, kus noor saab oma mure-
dest rääkida ja teda kuulatakse 
ära. “Meil saab õppida, mängida 
ja saab teada, kui ilus tegelikult 
elu on. Näen, kui tähtis on las-
tele noortekeskus.” Ta lisab, et 
noori on vahel raske moti-
veerida, siiski on see võimalik. 
“Noored peavad teadma ka, et 

elu pole ainult linnas. Ka maal 
on elu võimalik, kui midagi 
koos ära teha,” ütleb ta. 

Küsimusele, kauaks Joao 
Eestisse jääb, vastab ta: “Tahak-
sin siin kunagi oma lapsi kasva-
tada, see on nii ilus ja turvaline 
maa. Aga jään seniks, kuni Eesti 
mind vajab.”

Pildid Joao suhtluskontol 
räägivad sellest, kuidas Joao on 
noorteüritusi juhtinud, kotis-
jooksu teinud, rahvatantsu 
tantsinud, laulupeol käinud. 
Pildil, kus ta sinitaeva all meie 
trikoloori hoiab, on allkiri: Kodu 
pole mitte ainult see koht, kus 
oled sündinud. Kodu võib olla 
ka paik, mis teeb sind õnne li-
kuks. Pole kahtlustki, et töö ta-
mine Eestis teeb teda õnne-
likuks.
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Peretoetuste maksmine 16-aastastele 
ja vanematele õppuritele

16-aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu 
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse 
peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast 
kuust. 

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses 
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis 
makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele 
ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 
19 aastaseks saamiseni.

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16 aastaseks saa-
miseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2012. 
aas tal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale 
järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse 
baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib 
kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks 
saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta 
lõpuni. 

Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka 
õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine 
alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi 
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele 
lastele. 

Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, 
kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti 
Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete 
saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja 
tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise 
lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.

Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse 
saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama 
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest 
selguks, et laps jätkab õpinguid.

Margit Liivak,
valla lastekaitse- ja noorsootöö-
spetsialist 

Olin keskuse juhataja va li-
miste juures. Kui Joao ruumi 
sisse tuli, voolas temast po-
sitiivset ener giat. Joaol on rah-
vusvahe line noor sootöö ko-
gemus, väi keses alevikus loob 
ta teist sugust meeleolu. On 
suure pärane, et kultuuri-, 
noor te keskus ja eakate päe-
vakes kus poleks eraldi, vaid 
toi miks ühtselt. Joao on käi-
nud päevakeskuses eaka tele 
laulmas, ta on võitnud ka 
eakate süda me. Ta on alati 
abivalmis, lööb käed külge, ei 
ole kõrvalseisja. Joao mitte 
ainult ei räägi, vaid naka tab 
tegudega. Noo red usaldavad 
teda, pöördu vad oma mure-
dega tema poole. See on väga 
oluline. Oleme õnnelikud, et 
Joao tahab siin olla, teeb koos-
tööd, laiendab meie silma-
ringi ja soovib midagi ära 
teha. Joao hoolib kõigist ini-
mestest. 

Kostivere noortekeskus juhataja Joao Mendonca on õnnelik ja rahul, et saab noorsootööd tehes näidata 
noortele, kui ilus ja võimalusterohke elu tegelikult on.  Regina Lilleorg 2×

 Augustikuus, rukki-
maarjapäeva ajal toimuvad 
taas Jõelähtme kihelkonna-
päevad. 
Meie kiriku nimipühaku päeva 
puhul saavad teoks mitmed, 
juba traditsioonilised ettevõt-
mised.

Kahel viimasel aastal on 
kihelkonnapäevade tegemis-
tesse lisandunud ka Jõelähtme 
Passaar. Just sedasi möödunud 
sajandi alguses kirikaias toimu-
nud heategevuslikku näite-
müüki ja suvepidu kutsuma 
hakati.

Igal aastal on olnud Passaa-
ril ka üks läbiv teema – suurem 
näitus vanas leerimajas. Selle 
aasta näitus on kavas luua Jõe-
lähtme piirkonna külade sugu-
puudest.

Pöörame pilgu meie kihel-
konna suguvõsade pärinemise 
ja kujunemise loole. Välja näi-
tusele on oodatud nii moodsad 
internetipõhised, kui hoole ja 
armastusega käsitsi joonistatud 
sugupuud.

Et mõista anda, kust kandist 
tuled ja millisesse suguseltsi 

kuulud, pane julgesti selga oma-
kandi rahvarõivad. Ära unus ta 
koju ka peenemat näpu tööd, et 
kinda- ja käisekirju, pitsi- ja põl-
vesokkide mustreid käsitöötelgis 

vahetada ja võrrelda. Kui on 
huvilisi, ei ütle me ära hea ja 
parema müügist, aga seekordne 
Passaar võiks kuju neda rohkem 
kohtumise – kui müügipaigaks.

Võta kaasa pill ja pikniku-
korv ning veeda pühapäev hea-
de sõprade, sugulaste ja hõim-
laste seltsis Jõelähtme Passaaril 
19. augustil.

Kui tarvis, tõmbab portugali 
noormees selga eesti rahvarõivad 
ja lööb üritustel kaasa.

Jõelähtme Passaar varsti tulekul
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Juuli-augusti kultuuri kalender Üks etapp s1. juulil kell 14.30 Saha külas SAHA SURNUAIAPÜHA
1. juulil kell 15.15 Saha kabelis esineb LOO KAMMERKOOR, dirigent 
Age Mets. Korraldaja: MTÜ Loo Lauljad, kontaktisik Mailiis Kaljula 
56621771
2.-6. juulil Neeme külas Jõelähtme valla laste TEATRILAAGER
Hind: Jõelähtme valla lapsele 35 eurot, mitte Jõelähtme valla lapsele 
70 eurot. Korraldaja: MTÜ Kodu- ja Kooli koostöökoda
Kontaktandmed: Merike Kahu 5210975, kahumerike@gmail.com
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
7.-8. juulil kell 15.00 – 02.00 Neeme külas KALURITE PÄEV
Korraldaja: MTÜ Neeme Merekultuuri Selts, kontaktisik Alex Leonidov, 
tel 5057553, wanakala@gmail.com
8. juulil Haljava mõisa ees muruplatsil KÜLAKOOSOLEK JA 
KÜLAVANEMA VALIMISED. Külavanem Alari Eskor 5020886
11. juulil kell 17.00 Kodasool, 25. juulil kell 17.00 Kroodil MAASTIKU-
RATTAVÕISTLUS VW MTB kolmapäevakud. Info: www.kolmapaev.ee ja 
www.singel.ee
29. juulil Kostivere alevikus FAKTO AUTO TALLINNA RAHVASÕIDU 
KOSTIVERE ERGUTUSPUNKT. Fakto Auto Tallinna Rahvasõit – see on 
Tallinna, Rae, Raasiku ja Jõelähtme valla ühine rattaralli. Täpsem 
ajagraafik vt: www.kostivere.ee. Korraldaja: MTÜ Kostivere Küla Selts
Kontaktisikud Tõnu Tuisk – 5111111, Tanel Rahuküla – 5174890
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
31. juulist – 5. augustini Taanis Põhjamaade Harrastusteatrite Festival
Osaleb Jõelähtme Lava Grupp
02. augustil kell 12.00 Loo Kultuurikeskuse B-saalis Loo seenioride 
klubi PIHLAKOBAR lõikuskuu ÜMARLAUD. Juuli-augustikuu sünni-
päeva lapsed. Alustab tööd PIHLAKOBARA ansambel. 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik Kai Müürsepp, tel 
56462878, kai.muursepp@lookultuurikeskus.ee
4. augustil Ülgase külas ÜLGASE KÜLA – 630. Fotod, meenutused. 
Päeva lõpus simman. Korraldaja: MTÜ Ülgase Külaselts, kontaktisik 
Andres Viirpalu 51 49 650
4. augustil kell 16.00 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
4.-6. augustini Neeme külas Jõelähtme Lastekaitseseltsi 
MERELAAGER. Osalustasu 2 eurot inimese kohta.
Korraldaja: Jõelähtme Lastekaitse Selts, laagri ülem Hilda Männik
tel. 6060557 või 53454131, hilda@lookultuurikeskus.ee
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
6.-10. augustini Neeme külas Jõelähtme valla laste FILMILAAGER. 
Hind: Jõelähtme valla lapsele 40 eurot, teistele lastele 70 eurot.
Korraldaja: MTÜ Kodu- ja Kooli koostöökoda
Kontaktandmed: Merike Kahu 5210975, kahumerike@gmail.com
Toetaja: Jõelähtme Vallavalitsus
10. augustil kell 12.00 MEISTRIKURSUS LOODUSES.
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, Kadri 
Lepik tel 6080573, vilve@lookultuurikeskus.ee
15. augustil kell 12.00 RANNAMÄNGUD JÕE ÄÄRES. Korraldaja: Loo 
Kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, tel 6080573, Kadri Lepik, 
tel 55635021, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 
18.-19. augustini Jõelähtme KIHELKONNAPÄEVAD
18. augustil kell 12.00 PALVERÄNNAK Jõelähtme kirikust Saha 
kabelisse
19. augustil kell 11.00 Jõelähtme kirik KULD- JA HÕBELEER. Selle aasta 
kihelkonnapäevade ajal ootame taas kirikusse neid, kel leeripühast 
möödunud 50 aastat. Kuna pool sajandit tagasi juba represseeriti neid, 
kes end kirikuga siduda julgesid, siis jääb ka tol ajal leeriliste arv üha 
väiksemaks. Sellega seoses kutsume koos kuldleerilistega oma tõotust 
Jumalale uuendama ka hõbeleerilisi ehk neid, kes käisid leeris 25 
aastat tagasi. Kõigil, kel on soovi kuld- või hõbeleerilisena jumala-
teenistusel osaleda, palun endast märku anda telefonil 56647686 või 
elektronposti aadressil joelahtme@eelk.ee.
19. augustil kell 13.00 kiriklas JÕELÄHTME PASSAAR. Suur sugupuude 
väljanäitus ning juturing kihelkonna suguvõsade pärimise ja 
kujunemise loost. Meisterdamine ja õpitoad, laul, tants ja pillimäng.
Võta kaasa pill ja piknikukorv ning veeda pühapäev heade sõprade, 
sugulaste ja hõimlaste seltsis! Korraldajad: MTÜ Rebalased ja 
EELK Jõelähtme Kogudus. Lisainfo: Piret – piretph@gmail.com ja 
Triin – triin448@gmail.com. Toetajad: EAS, Jõelähtme Vallavalitsus
18. augustil kell 12.30 Neeme külas NEEME MEREMUUSIKA JA 
MÜÜGIPÄEV. Korraldaja: Neeme Rahvamaja, kontaktisik Marika-Maria 
Kurvet, tel 53496294, marika@neemerahvamaja.ee
24. augustil kell 12.00 AUGUSTIKUU KUNSTITUND LOODUSES.
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, kontaktisik: Vilve Klettenberg, tel 
6080573, Kadri Lepik, tel 55635021, kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 
25. – 26. augustini KOSTIVERE MÕISA ÜRITUSED
25. augustil kell 11.00 Vandjala külaplatsil 1. Kostivere mõisa mängud 
MUINASAEG. Korraldajad: MTÜ Rebala Kultuuriruum, Kostivere Küla 
Selts, Kostivere Kultuurimõis, Parasmäe Külaselts, Kostitajate klubi ja 
Kostiranna küla, Jägala Linnamäe MTÜ, Rebala Muuseum
Toetajad: EAS, Jõelähtme Vallavalitsus
26. augustil kell 12.00 Kostivere mõisas Kostivere mõisapäev 
MÕISALAPSE MÄNGUMAA. Patroon: UNICEFI Eesti Rahvuskomitee 
president Elle Kull. Päeva juht: Peep Raun. Lastele erinevad mängu- ja 
töötoad. Avatud on vanade mänguasjade näitus, hoidiste kelder, juur- 
ja puuviljakelder, käsitöö- ja vanakraamilaat, kohvik. Külla tuleb 
rahvamuusikaansambel. Kell 19.00 Kontsert MU SÜDA, ÄRKA…
Hanna-Liina Võsa – vokaal, Lembit Saarsalu – saksofonid, Jaak Lutsoja 
– akordion, Merle Kollom – klahvpillid. Pilet eelmüügist 5/3 eurot, 
kohapeal 7/5 eurot. Korraldaja: Kostivere Selts, Kostivere Kultuurimõis
Toetajad: EAS, Jõelähtme Vallavalitsus
25. august kell 21.30 Neeme külas MUINASTULEDE ÖÖ. Korraldaja: 
Neeme Naiste Rannavalve Selts, kontakisik Sirje Põllu, tel 56563333, 
sirje@zzz.ee
29. augustil Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR väljasõit Peipsi äärde, 
kohtumine Pala rahvamaja tantsurühmaga SIISIKE. Korraldaja: Loo 
Kultuurikeskus, kontaktisik Kai Müürsepp, tel 56462878, 
kai.muursepp@lookultuurikeskus.ee
30. augustil kell 19.00 Loo Keskkooli sisehoovis salongiõhtu “Suveöö 
valgus“. Korraldaja: Loo Kultuurikeskus, info: Vilve Klettenberg (6080573), 
Kadri Lepik (55635021), kadri.lepik@lookultuurikeskus.ee 

Vasakult: Helari Saaremäe, Freddy Laurimann, Riivo Pall, Hillimar-Reljo Maripuu, Ken-Anders Pahkma, Janno Roots, Feliks Sirkas, Merilyn Paldra, 
Mariin Kroon, Kristi Tuisk, Marijell Niinepuu ja õpetaja Kalli Hein.

Vasakult: Laura Anett Leonidov, Martin Adamson, Reinart Aleksander 
Toom, klassijuhataja Kärt Toompuu.

 Jõelähtme vallas lõpetas 
sel aastal kooli kokku 27 
noort. Kolm last sai hakka-
ma Neeme alg kooliga, 
12 noorele kirjutati välja 
Kostivere põhikooli 
tunnistus ja 14 noort astus 
ellu Loo Keskkoolist.

Ülo Russak

Valla haridusosakonna juhataja 
Carmen Viherpuu kinnitas, et 
järgmisel aastal on algklassi-
desse registreeritud juba roh-
kem õpilasi, kui sel aastal 
lõpetas. Eks see ole üks tun-
nusmärke, et vallaelanike, eriti 
noorte ja noorte perede arv on 
kasvamas.

Carmen Viherpuu: “Eriti 
head meelt teeb see, et Neeme 
kooli lõpetajad on valinud edasi-
õppimiseks Loo Keskkooli. 
Siiamaani oli rohkem tõmme 
Kuusalu poole.”

Sama kinnitas ka vallavanem 
Andrus Umboja lõpuaktusel – 
panus, mis vald on noorte hari-
dusse panustanud, hakkab en-
nast ära tasuma. Noored taha-
vad jätkata gümnaasiumi hari-
duse omandamist valla omas 
koolis.”

Gümnasiste ellu saatnud 
klassijuhataja Rita Selgis arvas, 
et pole hea noori hinnete põhjal 
järjestada, veel vähem tahab ta 
seda teha klassidega.

Loo Keskkooli direktor Ants 
Rebane kinnitas, et kuigi ükski 
noor sel aastal medaliga güm-
naa siumit ei lõpetanud, oli neil 
noortel vägagi kindel arusaam 
ja nägemus oma tulevikust. 

Mulle ei meeldi 
inimesi pingeritta 
seada, veel vähem 
lõpetajaid.

Sama arvas ka klassijuha -
taja Rita Selgis, kes bioloogia-
õpe tajana 3 aastat noori õpe -
tas. Temale oli see teine põlv-
kond noori Loo koolist ellu 
saata. Võiks ju võrrelda, millised 
olid need eelmised lõpetajad, 
aga…

Rita Selgis: “Mulle ei meeldi 

inimesi pingeritta seada, veel 
vähem lõpetajaid. Nad olid 
inimestena hästi toredad, süda 
oli kõigil õige koha peal. Noortel 
olid ka vägagi selged arusaamad 
oma tulevikuteedest, oma kin-
del valik eluks. See ei läinud 
alati küll minu valikuga kokku, 
aga see ei tähenda, et nende 
valik vale oleks olnud. Mina 
oleksin näinud, et õppetöö 
oleks võinud nende jaoks täht-
sam olla. Aga nad said hakkama. 
Kõik, kes gümnaa siumis alus-
tasid, selle ka lõpetasid. Kaks 
noort tuli isegi juurde.”

Kõik, kes gümnaa-
siumis alus tasid, selle 
ka lõpetasid.

Et kogu klass lõpetas, on 
kindlasti kiituseks klassi juha-
tajale. Aga ka kinnitus noorte 
üksmeelest. 

Klassijuhatajat käis lilledega 
koos teiste lõpetajatega täna-
mas ka Liis Talivere. Tema kin-
del soov on edasi õppida üli-
koolis. Ainult millises, kas Tal lin-
nas või Tartus, seda ta veel ei 
teadnud. Tahtis mõtlemis aega.

Sandra Talpas aga teab kind-
lalt kuhu edasi õppima minna. 
Kuigi gümnaasiumis olid tü-
tarlapse lemmikaineks eesti 
keel ja kirjandus, ei taha kaunis 
neiu ometigi ei eesti keele õpe-
tajaks ega ajakirjanikuks. 

Sandra Talpas: “Tahan teha 
sisseastumiseksamid Sise kait-
seakadeemiasse, vangivalvuri 
erialale. See amet on köitnud 
mind juba ammu. Tundub, et 
see töö pakub piisavalt pinget.  
Aga ei eita, et koolis oleksin 
võinud õppimisega natuke roh-
kem pingutada.”

Rihard Küttise soov on aga 
minna Tartu Ülikooli keha-
kultuuri õppima.

“Olen jalgpalliga lapsest 
peale seotud, elu aeg sporti 
teinud. Ei oskagi nagu midagi 
muud mõelda.”

Ka klassivend Martin Kase 
tahab edaspidises elus spordiga, 
täpsemalt jalgpalliga tegeleda. 

Ema Ene Kloch: “Eks emale, 
vanematele, ole see lõpetamine 
sama tähtis päev kui lõpetajaile 
endile. Ikka üks etapp elust 
läbi.” Õpetaja Rita Selgis.
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sai elust läbi

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli esimene lõpetaja Marijell Niinepuu 
koos oma õpetaja Svetlana Siltšenkoga kontsert-lõpuaktusel Kostivere 
Kultuurimõisas 31.05.2012.

25. augustil k.a. puhume hinge sisse uuele üritusele: 
“Kostivere I mõisamängud – muinasaeg”, mis toimuvad 

Vandjala külaplatsil Vandjala külas algusega 11.00. 
Plaan on edaspidi üritust korraldada igal aastal erinevates 

külades, et inimestel tekiks parem võimalus avastada ka teisi 
kante Jõelähtme vallas ja vaadata, kuidas teised külad maal 

elavad! Esimesel korral me suurelt ette võtta ei julgenud, kuid 
soov on, et “Kostivere I mõisamängudest” kasvaks välja 

ülevallaline kokkusaamine, kus alateemad on igal aastal 
erinevad! Ootame ka sellel korral julgelt kaasa lööma ja oma 

pundiga välja tulema kõiki, kellel huvi selle ürituse vastu! 
Päev tõotab huvitav tulla!

Päevakava veel täpsustub, jälgige reklaami valla-, külade 
kodulehtedel ja FB lehel “Vandjala küla”. Hea oleks kui enda 

tulekust märku annate peakorraldajale, et pinkidega 
varustada, ajakava planeerida ja et toitlustajal söök otsa ei 

saaks. Toitlusta-mine on koha peal igaühe oma kanda
Kohtumiseni “Kostivere I mõisamängudel”!

Korraldajate nimel Tiia Välk
MTÜ Rebala Kultuuriruum

tnorbek@gmail.com
telefon: +372 5303428

Loo Keskkooli põhikooli lõpetajad.

Sandra Talpas tahab saada 
vangivalvuriks.

Liis Talivere tahab edasi õppida, 
aga millises ülikoolis, veel ei tea.

Tulevane kuulus jalgpallur Rihard Küttis emaga. Muusikaõpetaja Aare Värte.
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Neeme kool osales 
Twinningu projektis

 Sügisel anti Neeme 
Koolile edasi teatepulk, 
et esindada Eestit 
eTwinningu projektis 
Schoolovision2012. 
Olime sellest suurepärasest Eu-
roo pa koolide lauluvõistlusest 
juba enne kuulnud ning osale-
mine ainsa koolina Eestist tun-
dus parasjagu aukartustäratav. 
Seda enam, et 3 aastat järjest 
edukalt esinenud GAG oli ette 
seadnud kõrged standardid, mil-
lest allapoole ei oleks olnud 
sobilik jääda.

Siiski tuli otsus väljakutse 
vastu võtta kiiresti. Meie kooli 
moto “Et olla suur, peab olema 
olnud väike” aitab meie väikest 
kooli ikka, kui võtame ette 
midagi suurt. Olid meil ju kõik 
vajalikud ressursid ühe toreda 
kodukohta tutvustava muusika-
video loomiseks olemas:

Esimene ja kõige otsustavam 
neist muidugi uuendusmeelne 
ja aktiivne õpetajate meeskond, 
toetamas kooli pikaajalised kul-
tuuritraditsioonid. Eelmisel 
aastal osalesime üle-eestilisel 
rütmisalmide konkursil, sealt 
said meie õpilased laululoomise 
kogemuse. Ühes vahvas videos 
võiks olla ka multifilmi ele-
mente, küllap saavad sellega 
hakkama meie 5.-6. klassi õpi-
lased, kes olid äsja võidukalt 
osalenud Jõelähtme valla koo-
lide animatsiooni töötoas. Juba 
mitmendat suve toimub Nee-
mes filmilaager – ju saadakse ka 
paari-kolme minutilise filmi-
lõiguga hakkama. Tantsulapsed 
on aastaid üles astunud Kooli-
tantsus ning ka rahvatants ei 
ole meile võõras, sest kooli di-
rektor on tunnustatud 
tantsujuht. Laste joonistusi 
meie kodukohast ja fotosid 
kooli tegemistest koguneb 
samuti piisavalt, et neid oma 
loometöös eakaaslastele üle 
Euroopa vaatamiseks välja pan-
na. Ilusasti laulavad kõik Eesti-
maa lapsed niikuinii.

Tööprotsess ettekujutatust 
üldjoontes ei erinenudki. Laulu-
sõnadena ei raatsitud kasuta-
mata jätta mõni aasta tagasi 
Hargla murdepäevaks draama- 
ja tantsuõpetaja Merike Kahu 

loodud sugestiivset Loitsu. Viis 
sündis koostöös õpilastega õpe-
taja Sirje  Põllu loomingulise 
panusena. Refrääniks sobis just 
meie väikese külakooli jaoks 
tuntud viisijupike “Mu koduke 
on tilluke”. Esmakordne koge-
mus oli õpilastele muusikatund 
väikeses helisalvestusstuudios, 
mis on kui ’klaver põõsas’ meie 
külas olemas. Veelgi rohkem 
meeldisid lastele filmivõtted 
profikaameraga. Külalis õpe-
tajana tutvustas operaatoritöö 
saladusi suvistest filmilaagritest 
tuttav TLÜ meediaüliõpilane, 
kes sidus selle oma kursuse-
tööga.

Esimesed filmivõtted oli 
omaette sündmus. Terve kool 
läks piknikule küla kõige ilusa-
masse kohta, kohalikus kõne-
pruugis Neeme tippu. Sarnaselt 
esmaettekandele moodustasid 
lapsed loitsudes lõkke ümber 
energiaringi. Esimese salmi 
loeb 3. klassi poiss etlemisringis 
koolitatud häälega:

Meri kolmest küljest loksub,
tuulte süles väike neem.

Siis kui kõu ja maru raksub,
mõrkjad pilved üle vee

Loodusõpetuse ja käsitöö 
tundides valmis õppekava ko-
haselt Tallinna makett ning 
sinna juurde meisterdasid lap-
sed osaliselt taaskasutatavast 
materjalist rõõmsavärvilised 
rahvatantsijate rivid, jätkamaks 
läinudsuvist tänavatantsu kam-
paaniat. Silmapetteks muun-
dusid pabernukud koolisaalis 
päriselt rõõmsalt tantsu keeru-
tavateks lasteks. Eks ole rahva-
tantski omamoodi loits:

Hoia meid ja meie kodu,
tugevaks las saab me neem,

et ta jõuaks aastasadu
vapralt püsida siin veel.
Pildikogusse laekus joonis-

tusi kunstitundidest teemal 
Minu kodu ning Põhjamaa rah-
vana oleme uhked suusatundide 
üle. Inimeseõpetuse tunnis va-
liti välja kõige ilusamad kohad, 
mida teistelegi näidata. 

Huvitav oli laulu pealkirja 
tõlkimine inglise keelde, rääki-
mata sellest, kuidas muutub 
teise keelde ümber pannes 
laulu- või luuletekst. Viimase 
salmiga soovisime head õnne 
kõigile partneritele:

Hoia meie loodust – seda
kaitse kõige kurja eest!

Jõudu maast ja jõudu taevast,
kaitset päikesest ja veest!
Suure huviga kommen tee-

risime kõiki paari nädala jook-
sul üles pandud võistlustöid, 
tuues eelkõige välja lugude 
positiivset omapära. Omaette 
põnev oli muidugi hääletamine, 
sarnaselt Eurovisioonile võis 
iga õpilane anda 10 lemmikule 
punkte, mis tuli ära saata Euro-
visiooni lõppvõistlusele eel-
neval päeval. Kahju oli ainult, et 
mõned lemmikutest ei pääse-
nudki lõpuks punktikohale.

Kuigi oleme oma 15. kohaga 
väga rahul, sest mitme riigi 
õpilased valisid meie loo 3 
lemmiku hulka, oli kõige suu-
rem võit sellel suurepärasel 
rahvusvahelisel kultuuri sünd-
musel osalemine iseenesest. 
Järelkajad e-kirjades ei taha 
kuidagi lõppeda. Toimumas on 
viljakas diskussioon, kus väärtus-
tatakse projekti pedagoogilist 
mõju, erinevate kultuuride 
tundmaõppimist ning ühist 
loomerõõmu. Projekt sündis 
Šotimaal eesmärgiga õpilastele 
tutvustada, kuidas elavad lap-
sed mujal. Traditsioonilises 
koolitunnis ei ole võimalik 
saavutada seda avastuslikku 
üksteiselt õppimise tunnet. 
Kõigi lemmikuks osutus Norra 
laululugu, mis sündis sarnaselt 
meie videoga ülekoolilises koos-
töös, kaasates meediatudengit 
filminduse töötubades ning 
õppides lähemalt tundma heli-
stuudio võimalusi.

Esimesel katsel ei olnud õpi-
lastel veel ettekujutust sellest, 
kuidas üks muusikavideo val-
mib, ning õpetajad pidid olema 
suuresti eestvedaja rollis. Am-
men damatuks ideede allikaks 
olid kõik 38 riigi muusikavideod. 
Tagasisideküsitluses jäi kõlama 
soov järgmisel aastal rohkem 
ise oma ideid välja pakkuda ja 
teoks teha. Mis ongi nii kõne all 
oleva projekti kui kogu eTwin-
ningu programmi, aga ka uues 
õppekavas valdav põhimõte: 
loominguline koostöö ehk lõi-
ming kõigil tasanditel.

Inga Korts-Laur
Neeme Kooli võõrkeelte õpetaja ja 

eTwinningu mentor

Hea Kostivere elanik!
Seoses sellega, et Jõelähtme vald on asunud koostama valla 

arengu kava aastateks 2013-2025, oleme kaasajastanud ka Kostivere 
arengukava aastateks 2010-2015. Paberkandjal dokument on 
avalikuks tutvumiseks väljas 1.-31. juuli 2012 Kostivere aleviku 
raamatukogus, Kostivere eakate päevakeskuses, postkontoris ja 
mõisas. Samuti leiate arengukava elektrooniliselt aleviku kodulehelt: 
www.kostivere.ee

Dokumendi muudatusettepanekud palun saata hiljemalt 
31. juuliks e-posti aadressil: ktruuleht@hotmail.com või posti teel: 
Raasiku tee 2a, Kostivere, Jõelähtme vald. 

Lisainfo telefonil: 52 06 600.
 

Kadi Truuleht, Kostivere alevikuvanem
www.kostivere.ee

Mobiilne 
nõustamine
Suvistele üritustele tullakse tava-
liselt kohtuma inimestega ja liht-
salt lõõgastuma, kuid miks mit-
te ühendada meeldiv kasulikuga 
ning saada ühtlasi vastuseid 
küsimustele, mis puudutavad 
mitte tulundusühendusi, pro-
jekte või hoopis ettevõtlusega 
alustamist ja käivitamist!

Tavapäraselt nõustavad 
meie konsultandid kliente 
HEAK kontoriruumides Sirge 
tänaval Tallinnas või kliendi 
juures, siis suvel on HEAK kon-
sultandid hea meelega valmis 
kaasa lööma oma valitsuste ja 
seltside korraldatud laatadel, 
külapäevadel jm üritustel Harju-
maa erinevates paikades, et 
jagada nõu ja tutvustada oma 
teenuseid nõustades Harjumaa 
ettevõtlikke inimesi, nii ette-
võtjaid kui kodanikeühendusi.

Kindlasti ei ole ka vähetähtis 
see, et meie konsultantide nõus-
tamine on tasuta!

Head korraldajad, võtke 
meiega ühendust, kui soovite, 
et meie konsultandid ka teie 
üritusel kohal oleks. Rohkem 
infot Pille Heinlalt telefonil 656 
6641 või info@heak.ee.

Priit Põldma

Edukas KOP taotlusvoor 
Jõelähtme valla MTÜ-dele 
Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) kevadvoor oli Jõelähtme 
valla mittetulundusühendustele eriti edukas. Kokku said toetust 
üheksa taotlust 12 683,82 euro ulatuses. Edu aktiivsetele valla-
kodanikele oma tegemiste läbiviimisel, olete eeskujuks ka kõigile 
teistele!

Jõelähtme valla MTÜ-dest said toetust:

Ajaveski MTÜ Paekivi ehituskivina – õppe-
päev, talgud ja rattamatk

1 503,00

Kaberneeme külaselts 
MTÜ

Mõeldes küla kõige 
väiksematele

1 600,00

Neeme Naiste Ranna-
valve Selts MTÜ

Telgi soetamine 1 600,00

Rebala Kultuuriruum 
MTÜ

I Kostivere mõisa mängud 1 371,80

Rebala Kultuuriruum 
MTÜ

Vandjala külaplats IV etapp 1 599,00

Kostivere Küla Selts 
MTÜ

Kostivere vabaõhu üritused 
telgi all

800,00

Kostivere Selts MTÜ Kostivere mõisapäev 2012 – 
mõisalapse mängumaa

1 600,00

Ülgase Külaselts MTÜ Murutraktori ostmine küla-
platsi ning küla üldiseks 
korrashoiuks

1 440,00

Rebalased MTÜ Töövahendite soetamine Jõe-
lähtme piirkonna ajaloo-
pärandi väärtustamiseks

1 169,82

Priit Põldma

Jõelähtme 
Lava Grupp 
jälle edukas

 Tänavune Külateatrite 
festival toimus 15.-17. juu-
nini Rannu rahvamajas. 
Priit Põldma 

Festivalil osales 19 näitetruppi 
üle kogu vabariigi. Tänavu aas-
tane grand prix läks Hääde-
meeste valda etendusele “Kül-
ma pildid”.

Preemiata ei jäänud ka Jõe-
lähtme Lava Grupp. Kolmest 
väljaantud meesnäitleja pree-
miast pälvisid koguni kaks meie 
näitetrupi näitlejad: Tiit Tam-
mes son ja Ülo Lomp. Parima 
naisosatäitja auhinna tõi koju 
ka Eigi Tali. Valiti kolm parimat 
etendust, millest üks oli Jõe-
lähtme Lava Grupi etendus 
“Karu” (A. Tšehhov). Tiit Tam-
messoni sõnul on selline iga-
aastane harrastusteatrite kokku-
saamine väga vajalik. Eelmise 
aasta Jõelähtme rahvamaja kor-
raldatud üritust meenutati veel 
tänavugi ja tänati meeldiva kor-
ralduse ja maitsva toidu eest. 
“Sellist aastatagust tänu on 
meel div ja soe kuulda,” ütleb 
Tammesson. Õnnitleme Jõe-
lähtme rahvamaja näitetruppi 
ja selle juhendajat Maie Ram-
jalga!

Õnnitleme kõiki juuni 
sünnipäevalapsi, soovime õnne ja tervist!

100 01.06 ELFRIEDE LOOPERE Jägala küla

89 24.06 ASTA NAHKUR Loo alevik

87 04.06 HELGA-EMILIE MEIGAS Jägala küla

87 17.06 JUTTA SAU Kostiranna küla

86 02.06 ILSE KNUUT Kostiranna küla

86 20.06 HELGA LÄÄNE Loo alevik

85 17.06 AINO SEPP Võerdla küla

83 05.06 ASTA VÄLI Neeme küla

83 16.06 ASTA SEPP Loo alevik

83 19.06 ANNA AARDEMÄE Iru küla

82 21.06 MUZA NEKHAEVA Liivamäe küla

82 21.06 LINDA RAHULA Loo alevik

82 28.06 HEIMAR PEREMEES Saviranna küla

81 24.06 ASTA URBAN Ruu küla

75 05.06 KAUPO-LEMBIT VIRK Liivamäe küla

75 18.06 VALENTINA ZHEMKOVA Loo alevik

70 03.06 REINUT KALLASTE Iru küla

70 07.06 JUTA OOTRE Loo alevik

70 07.06 JAAN EESMÄE Jägala küla

70 15.06 GALINA ROOSIMÄGI Kostivere alevik

Häirekeskus võtab tööle
päästekorraldajaid (Tallinn)
Päästekorraldajate tööülesanneteks on hädaabi-
numbritele 112 ja 110 saabuvate hädaabiteadete 
vastuvõtmine ja töötlemine ning hädaabiteadetele 
ohuhinnangu andmine, samuti reaalajas informat-
siooni infosüsteemi sisestamine ja vahendamine.
Häirekeskus võtab uued päästekorraldajad teenis-

tusse ja suunab seejärel õppima Sisekaitseakadeemia päästekolledži pääs te-
kooli Väike-Maarjas. Õpilased on riiklikul ülalpidamisel. Õppetöö algab 
3. septembril 2012. a, õppe kestus on 1 õppeaasta.

Elulookirjeldus ja sooviavaldus saata hiljemalt 5. juuliks 2012 postiaadressile 
Erika 3, 10416 või elektronposti aadressile merle.tikk@112.ee, telefon 
628 7406. Vaata veel www.112.ee või www.facebooc.com/Hairekeskus

Ajalehe Jõelähtme 
valla leht väljaandja on 
Jõe lähtme Valla volikogu ja 
Vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil: 
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste 
tellimine 6462214, 
58189131, 
reklaam@harjuelu.ee
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Loo Session 2012

 Jõelähtme vallas oli 1. juunil tähtis päev – lisaks lastekaitsepäevale sai Jõelähtme 
vallavanem minna õnnitlema ka 100-aastaseks saanud Jägala küla elanikku Elfriede 
Looperet.
Kenal päikesepaistelisel päeval olid juubilari õnnitlema tulnud paljud, nii sugulased kui ka külaelanikud. 
Kaunilt hooldatud aias tundis juubilar ennast väga mõnusalt ning juttu jätkus kauemaks. Sorava 
jutuga memm ei kurtnud suurt küll tervisehädade üle, kuid seda enam oli aega meenutusteks 
minevikust. Ja 100 aasta jooksul on neid kogunenud nii “parajalt”. Loomulikult ei jätnud keegi 
õnnitlejatest soovimata veel pikka iga ja samade soovidega ühineb vast igaüks meist! Meeldiva 
üllatusena saabus kohale ka postiljon ja koos vallavalitsuse õnnitlustega loeti ette ka Vabariigi 
Presidendi isiklik õnnitlus: “Pikka iga, Elfriede!”

Priit Põldma

 Sellel kevadel on soojad 
ilmad defitsiit. Aga just ühe 
niisuguse päeva said 
noored kingituseks kui 
toimus ekstreem spordi-
üritus  “Loo Session 2012”. 
Vilve Klettenberg
Loo Kultuurikeskuse juhataja

Oli imeilus pühapäevane kesk-
päev, 20. mai. Päike siras kõrgel 
taevas ja Loo Skateparki kogu-
nes üha rohkem lapsi ja noori, 
poisse ja tüdrukuid, sekka ka 
emasid-isasid. 

Kauaoodatud üritus võis 
alata. Registreeritud võistlejaid 
sai kokku 39. Võisteldi neljas 
kategoorias: tõukeratas, BMX, 
rula ja inline (rulluisud). Võist-
lus formaadi kvalifi katsioon 
näeb ette, et kõik võistlejad 
saavad 2 minutit individuaalset 
sõiduaega. Kvali fikatsioo nisõi-
tude ja finaali vahe peal said 
oma oskusi näi data nooremad 
sõitjad. Nad sõitsid tõukeratas-
tega ja demon stree risid selgeks 
õpitud kergemaid trikke.

Finaal on aga finalistide 
enda valikul kas JAM või “5 mii-
nust”. Selgituseks: JAM tähen-
dab, et etteantud aja jooksul 
saavad kõik võistlejad kogu 
pargi ulatuses näidata oma 
oskusi. “5 miinust” aga tähen-
dab, et üks võistleja näitab ühe 
triki ette ja teised finalistid pea-
vad selle järgi tegema. Kes ei 
tee, saab miinuse. 5 miinusega 
lan geb välja ja võitja on see, kes 
viimasena võistlema jääb.

Võistluse edetabel kujunes 
järgnevaks – rula: I koht – 
Henrik Gross, II koht – Kriks, III 
koht – Edgar Kriisa; tõukeratas: 

I koht – Harley Harin, II koht – 
Kerth Aun, III koht – Rene 
Tõldsep; inline: I koht – Evert 
Lubja, Rene Lutterus, III koht – 
Aleksei Akulistõi; BMX: I koht – 
EKI, II koht –  Rasmus Paimre, 
III koht – Taavi Tarmas

Kuigi Loo noortest ei pääse-
nud keegi esikolmikusse, andis 
võistlus neile indu ja triki-
meistrite tehtu motiveeris kõiki 
huvilisi asjaga edasi tegelema.

Ürituse korraldaja, Loo noor-
tejuht Marilyn Uleksin oli igati 
toimekas ja sai võistluspäeva 
läbiviimisega hästi hakkama. 
Üritust toetas Balbiino, tänu kel-
lele täitus kuum kevadine püha-
päev külmade jäätistega. Kohal-
olijate arv oli 100-ringis ja kõik 
said mõnusast jäätisest kosu-
tust. 

Supertrikkidest annavad 
aimu fotograafide tabatud kaad-
rid, mida saate vaadata Loo Kul-
tuurikeskuse kodulehe pildi-
galeriist. Peame plaani ka au-
gustis korraldada Loo Skatepar-
gis üks lahe ekstreem spor di-
üritus noor tele.

Jõelähtme valla 
eakaim elanik

 18.-19. juunil toimus Jõe-
lähtme Muusika- ja Kunsti-
koolis üks põnev sündmus – 
koolitus klaveriõpetajatele 
ja -õpilastele “Vaba saade ja 
improvisatsioon klaveri 
algõpetuses”.
Tiina Muddi
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 
direktor

Seda koolitust oli tulnud läbi 
viima Sibeliuse Akadeemia õp-
pe jõud Inga Rikandi, kes on 
Jõelähtme vallas tuntud kuna-
gise koorijuhi Elsa Rikandi lapse-
laps. Koolitusest võttis osa 11 
õpilast ja 5 õpetajat. Enamus 
õpilasi oli Kostiverest. 

Keegi meist ei teadnud täp-
selt, mis hakkab toimuma, kuid 
see, mis toimus, oli nii laste kui 
ka õpetajate jaoks väga värs-
kendav ja huvitav kogemus.

Kui klaveriõpetuse tava tun-
dides on õpetamine suhteliselt 
konservatiivne ja raamidesse 
surutud, siis Inga Rikandi vaba 
ja vahetu õpetamismeetod na-
ka tas ka kohalviibijaid. Kui esi-
mesel päeval olid kõik veel arg-
likud, siis teisel päeval oli toimu-
nud muutus, kõik tahtsid män-
gida ja klaveri juurde saamiseks 
tekkis järjekord! 

Improviseerimisel kasutati 
põhiliselt ansamblimängu –  
mängiti mitmekesi. Mõlemal 
päeval pidid õpilased etteantud 
teemal tegema ise mingi klaveri-

pala. Siin oli areng märgatav – 
teisel päeval valminud klaveri-
lood olid juba tunduvalt huvi-
tavamad ja mitmekesisemad. 
Eriti tahaks esile tõsta Marijelli 
ja Carmeni ettekandeid.

Õpetajatega tutvusime 
bluesi ja jazzi akordidega ja 
saime ka kõike klaveril järele 
proovida. Ideid sai sellelt koo-
lituselt palju, tuleks aga hakata 
neid järele proovima. Abiks 
selle juures on meie koolile Inga 
poolt kingitud vaba klaverisaate 
kujundamise õpikud, mille üks 
autoritest ta ka ise on.

Kuigi Inga Rikandil on juba 
järgmine suvi broneeritud, siis 
ikkagi loodame, et ehk saab ta  
meie juurde veel õpetama tulla. 

Täname Jõelähtme Valla-
valitsust ja Elle Himmat, kelle 
abiga sai koolitus teoks.

Jõelähtme vallavalitsuse kultuuri 
ja spordi vanemspetsialist räägib 
Inga Rikandist:

Inga Rikandi on Elsa Rikandi 
pojatütar, kes on oma lapse-
põlve suved veetnud koos oma 
õe Evaga Jõelähtme Kultuuri-
majas (sel ajal nimetati seda 
nii). Kuna vanavanemad ja 
vanemad Hiie ja Peeter Rikandi 
olid muusikud, siis oli üsna loo-
giline, et andekas laps Inga 
pandi muusikakeskkooli kla-
verit õppima. Peeter Rikandi 
töötas ERSOs viiuldajana ja Hiie 
töötas Eesti NSV Riiklikus Fil-
harmoonias (nüüdne Eesti Kont-
sert) vanemtoimetajana, kus 

me ka tutvusime ja saime sõb-
rannadeks. Lävisime ja lävime 
ka praegu tihedalt. Veetsime 
ühiseid puhkehetki koos.

Inga oli 14, kui vanemad 
kolisid Oulu. Inga jätkas muu-
sikaõpinguid algul klaveri, see-
järel löökpillide erialal. Ta on 
lõpetanud Sibeliuse Muusika-
akadeemia. Hetkel on lõpp-
järgus doktoritöö klaveri õpe-
tusest. Kaitsmine on planeeritud 
28. augustile. Tegemist on üsna 
unikaalse teadustööga, sest 
muu sikapedagoogikast ei ole 
just palju kirjutatud. Klaveri-
õpetamine toimub traditsioo-
niliselt õpilane-õpetaja, kus õpe-
taja on kõiketeadja ja dikteerib, 
kuid Inga on püüdnud leida 
uusi lähenemisnurki õpetamis-

metoodikale. Uurimustöö on 
kestnud neli aastat, millest ka-
hel esimesel aastal kogus ta ma-
terjali läbi praktilise koge muse. 
Õpetas, analüüsis oma peda-
googitegevust ja võtteid video-
salvestuste kaudu, sai tagasi-
sidet õpilastelt. Ta on käinud 
oma kogemusi jagamas üle ko-
gu maailma sh ka Eesti Muusika-
akadeemias. Järgmise aasta al-
gul läheb ta Kambod žasse. Ku-
na Punaste khmeeride valitsus-
ajal tapeti pea kogu intel ligents, 
sh ka muusikud, siis teeb riik 
praegu jõupingutusi, et taasluua 
baas muusikahariduse edenda-
misele. Lähimatest plaa nidest 
veel rääkis Inga, et neid on kut-
sutud üles ehitama muusika-
hariduse süsteemi Keeniasse. 

Muljeid õpilastelt: 

Marijell Niinepuu: 
Väga meel dis! Õpetaja lasi 
õpilastel leida väljundi 
muusikas, kus kõik on õige 
ja ei ole midagi valesti.

Anete Liis Adul: 
Koolitus meel dis ja oli 
põnev. Õpetaja oli sõbra lik 
ja saime teada palju uusi 
asju.

Andra Pahkma: 
Kõik meeldis väga ja kõige 
rohkem meeldis õpetaja.

Jaanika Kaup: 
Meeldis teiste lastega koos 
harjutamine, kus pidime ise 
pala välja mõtlema.

Kreete Liina Kreen: 
Oli lahe! Meel dis laulu järgi 
improvi seerimine, mis tuli 
meil väga hästi välja.

Getrin Martmaa: 

Meeldis, et ma ei kartnud 
midagi ja kõik tuli hästi 
välja.

Õpetaja Inga Rikandi õpilastega.

 Selle aasta kihel konna-
päevade ajal ootame 
taas kirikusse neid, kellel 
leeri pü hast möödunud 
50 aastat. 
Kuna pool sajandit tagasi juba 
represseeriti neid, kes end kiri-
kuga siduda julgesid, siis jääb 
ka tol ajal leeriliste arv üha väik-
semaks. Sellega seoses kutsume 
koos kuldleerilistega oma tõo-
tust Jumalale uuendama ka 
hõbeleerilisi ehk neid, kes käisid 
leeris 25 aastat tagasi.

Kihelkonnapäevade jumala-
teenistus algab 19. augustil kell 
11 ja nii nagu ikka katame ühi-
selt laua kiriklas.

Pärast jumalateenistust toi-
mub kiriklas ka Jõelähtme Pas-
saar.

Kõigil, kel on soovi kuld- või 
hõbeleerilisena jumala teenis-
tusel osaleda, palun endast mär-
ku anda telefonil 56647686 või 
e-mailil joelahtme@eelk.ee.

Kuldleerilised (05.08.1962):
Milvi Triisberg
Õie Triisberg
Jüri Koppel
Malle Koppel

Hõbeleerilised:
Lea Dei
Irine Tagasaar
Mart Tagasaar
Margit Rütkinen
Hiie Kamp
Heikki Miller

Kuld- ja hõbe-
leer

50 AASTAT 
VIIMASEST 

KOOLIKELLAST
Kunagine Haljava 

7-kl Kool ootab taas 
oma endisi 

õpetajaid, lõpetanuid 
ja õpilasi!

Kokkutulek 
toimub Raasiku 

Rahvamajas 
4. augustil 2012. a. 

kl 13.00
Kaasa piknikukorv!

Täpsem info:
Ilse Tudre 6082332

Malle Raaväli 
56 154 332

Improvisatsioonikoolitus Jõelähtmel

Loo Lasteaed Pääsupesa 
kuulutab välja 

KONKURSI

järgmistele ametikohtadele: 
lasteaiaõpetaja 2,0 ameti-
kohta ja
muusikaõpetaja 0,7 ameti-
kohta. 

Tööle asumise aeg on kokku-
leppel august 2012. a. 
Avaldus, CV ja haridust tõen-
davate dokumentide koopiad 
esitada hiljemalt 02. juuliks 
aadressil Saha tee 12, Loo 
alevik, 74201 Harjumaa või 
loopesa@gmail.com.
Lisainfo telefonil 51 24 107 
või meili teel.
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 Jõelähtme vallas asuv 
golfiväljak koos eramute 
arendusega tunnistati 
spetsialistide poolt Euroopa 
viie parema golfiväljaku 
hulka kuuluvaks. Nii et 
peaminister Andrus Ansipi 
unistus on täitunud: oleme 
parimate hulgas. Vähemalt 
golfiväljakute arendusel.

Ülo Russak
Ylo@harjuelu.ee

Võiks ju muidugi pilaga pooleks 
tõdeda – oleme viie parema 
hulgas. Kuigi Jõelähtme golfi-
väljaku arendaja Mait Schmidt 
pole kunagi samamoodi mõel-
nud – saada viie parima kilda. 
Mõtted on käinud natukene 
teist rada. Aegapidi, üles-alla, 
nagu golfirada.

Tahtsime midagi 
ära teha, Eestis ju 
golfi kultuur puudus.

Mait Schmidt: “Kui siin 
mere ääres, Manniva küla ser-
vas 2003. aastal golfiväljaku 
rajamisega alustasime, polnud 
mõtteski Euroopa ega maailma 
tippu jõuda. Tahtsime midagi 
ära teha, Eestis ju golfikultuur 
puudus.”

Piirivalve ala
Siin mere ääres olid siis tüh-

jad karjamaad, mida viimati 
nõukogude piirivalve valvas. 
Hoidis värskelt rehitsetud liiva-
riba alati puutumatuna – iga 
jalajälg pidi näha olema. Nüüd 
on 130 hektaril endisel tüher-
maal 18 mänguväljakuga – just 
nii palju nõuab rahvusvaheline 
standart – täismõõtmetes golfi-
väljak 120 kinnistuga. Iga maja-
aluse maatüki suurus on 1200 – 
1500 m2. Pole just väga suur, et 
aga aed seaduse järgi kinnistut 
piirata ei tohi, siis sulandub iga 
maatükk ümbritsevasse alasse. 

Golfiväljak aga sulandub maja-
de vahele. Kõik on üks tervik.

“Planeerimisel pidime arves-
tama seda, et kogu ala koos 11 
kivikalmega on muinsuskaise 
all, vanim kivikalme Rebala 
kaitsealal on 3000 aastat vana. 
Nii et arhitektidel peamurdmist 
jätkus,” kinnitab Mait Schmidt.

Nüüd on eramute alla kuu-
luv ala jaotatud viieks külaks, 
millel igal ühel on oma nimi ja 
oma arhitekt. Mait Schmidt on 
endale ehitanud juba teise 
maja, nüüd elab ta Kaptenite 
külas, paadikuuri meenutavas 
majas. Nimetuselt küll lihtne, 
on maja ometigi väga öko-
noomne ja kauni merevaa-
tega. 

Sulanda loodusesse
Mait Schmidt: “Tegelikult 

see meie eesmärk ongi – sulan-
dada majad loodusesse. Ehitada 
lihtsalt, kasutades looduslikke 
materjale, peaasjalikult puitu, 
minimaalselt paekivi.”

120st detailplaneeringuga 
lubatud majast on valmis ehi-
tatud ja müüdud 40, ehitus käib 
kolmel kinnistul.

Mait Schmidt: “Kõik, kes 
siia maja on ostnud, on ka golfi-
mängijad. Välja arvatud üks 
pere. Aga nemadki on kinni-
tanud, et hakkavad golfiga 
tegelema.”

Kõik, kes siia maja on 
ostnud, on ka golfi -
mängijad. 

 Samas on mängimas ka Jõe-
lähtme golfiväljakul ka Eesti 
tippmängijaid. Lööke harjutab 
Eesti naiste parim Mari Suur-
salu, kes kinnitab, et temalgi on 
plaanis siia maja osta. Tuleb 
veel natuke oodata.

Jaaniõhtu lõke süüdatakse 
golfikülas vanade hiietammede 
all. Seal, kus käis teadaolevalt 
kõige vanem postitee Tallinnast 
Peterburgi ja kus teelised puha-
ta armastasid. Nüüd on see 
koht külarahva ühiste jõudu-
dega kauniks tehtud.

Meie golfi väljak: Euroopa üks kauneimaid 
mänguväljakuid

Küla arendaja Mait Scmidt Kaptenite külas oma kodumaja terrassil. 

Treeneriks Rein Auväärt ennast ei pea, nimetab lihtsalt golfi õpetajaks, 
kellel on rohkem kui tuhat õpilast. Golfi väljakul on ta koos arendaja Mait 
Scmidtiga.

Meie esigolfaril naiste hulgas, Mari Suursalul, on üks suur ja ilus unistus – osta eramu Jõelähtme golfi alale. Et koduväravast välja astudes saaks kohe 
lemmikspordialaga tegeleda. Imekaunis loodus võlub loomulikult samuti.

Kes arvab, et tänapäeva naine unistab lapsevankri lükkamisest – olgu siis ema või vanaemana –, see paneb 
rängalt mööda. Moodsa naise kärus on golfi kepid. Südamearst Riina Vettus (vasakul), fi guurisõprade klubi 
president Anne Piirsalu ja koduperenaine Piret Koppel tulid hiljaaegu treeninglaagrist Lõuna-Prantsusmaalt, 
et kodusel Jõelähtme golfi väljakul oma lemmikalaga edasi tegeleda.

Ainuke kinnistuomanik Jõelähtmel, kes ennast golfi mängijaks ei arva, jalutab koeraga. Golfi mängu lubas ta 
ära õppida lähiajal.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallavolikogu on algatanud Jõelähtme valla üldplaneeringu 
Jõelähtme vallavolikogu 30. mai 2012 otsusega nr 294 “Jõelähtme valla 
üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamine”.
Kehtiv valla üldplaneering on olnud planeerimise aluseks alates selle 
kehtestamisest 29.04.2003. Uus valla üldplaneering koostatakse ees-
märgiga edasi arendada ja kaasajastada valla ruumilist planeerimist. 
Planeeringu koostamise põhieesmärgid on maa- ja veealadele üldiste 
kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete 
määramine; detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juh-
tude määramine; miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike 
maastike kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; põhiliste teede 
ja trasside asukoha määramine; ranna ja kalda piiranguvööndi ning 
ehituskeeluvööndi täpsustamine; kaitse alla võetud maa-alade piiride 
ja kaitsetingimuste täpsustamine või muutmine, samuti ettepanekute 
tegemine Harju maakonnaplaneeringuga kehtestatud tingimuste täp-
sus tamiseks või muutmiseks. Üldplaneeringu koostamisel viiakse läbi 
ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koos-
tamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme valla volikogu, asukohaga 
Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee. 
ja üldplaneeringu koostamise korraldaja on Jõe lähtme Vallavalitsuse 
maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond, asukohaga Jõelähtme küla, Jõe-
lähtme vald, 74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee. Üldplaneeringu 
koos taja ning keskkonnamõju strateegilise hindajamise aruande 
koos taja valitakse riigihankega, mille viib läbi Jõelähtme Vallavalitsus. 
Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses tööpäeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
joelahtme.kovtp.ee.
On väga oluline, et planeeringprotsessi oleksid kaasatud oma tähe-
le panekute ja ettepanekutega kõik, kes on huvitatud valla tule-
vikust ja eesmärgipärasest arengust. Avalikkuse kaasamiseks loob 
vallavalitsus meililisti, millega saavad liituta kõik soovijad. Listi kaudu 
on võimalik esitada oma ettepanekuid ja seisukohti, olla kursis pla-
neeringuprotsessiga ning osaleda aruteludes. Listiga liitumiseks 
palume saata teade oma e-posti aadressilt valla meiliaadressile 
kantselei@joelahtme.ee.

Jõelähtme vallavalitsuse ja volikogu poolt algatatud 
detailplaneeringud:
1. Jõelähtme vallavalitsus võttis 07.06.2012 vastu korralduse nr 329 
“Loo küla Kandle kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise 
alga tamine ning lähteseisukohtade kinnitamine” sihtotstarve – maa-
tulundusmaa, planeeritava ala suurus on 4,72 ha. Detailplaneeringuga 
soovitakse muuta maakasutuse otstarve osaliselt elamumaaks, ees-
mär giga moodustada kaks kinnistut, millest kumbki koosneb elamu-
maa sihtotstarbega maaüksusest ja maatulundusmaa sihtotstarbe ga 
maaüksusest. Planeeringuga soovitakse moodustada külateele tee-
maa kinnistu. Elamumaale kavandatakse püstitada üks üksikelamu 
koos abihoonetega. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud moo-
  dus tatavatele kruntidele ning kruntide tehnovarustus, esita tak se tin-
gimused hoonestamiseks ning keskkonnakaitse nõu ded. Ka vandatav 
detailplaneering on kehtiva Jõelähtme valla üld pla nee ringu kohane. 
Korraldusega on võimalik tutvuda Jõelähtme valla valitsuses töö päe-
viti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
joelahtme.kovtp.ee.
2. Jõelähtme vallavolikogu võttis 30.05.2012 vastu otsuse nr 293 
“Kaberneeme küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise 
algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stra tee-
gilise hindamise algatamata jätmine” sihtotstarve – maa tulundusmaa, 
planeeritava ala suurus on 0,26 ha. Koostatava planeeringu eesmärk 
on moodustada elamumaa sihtotstarbega krunt ühe üksikelamu ja 
abi hoone ehitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega krunt kallas-
rajale viiva juurdepääsutee rajamiseks. 
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme 
valla volikogu (Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee),
koostamise korraldaja on Jõelähtme vallavalitsus (Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74202; joelahtme.kovtp.ee) ning koostaja on Maa planee-
ringud OÜ (Mustamäe tee 51, Tallinn 10621, maap@hot.ee). 
EELIS andmebaasi kohaselt (02.01.2012 seisuga) ei paikne planee-
ringualal ja selle lähiümbruses Natura 2000 võrgustiku alasid, hoiu-
alasid, püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid või kaitstavate 
looduse üksikobjekte. Kavandatav tegevus kuulub keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS)
§ 6 lg 2 punkt 10 nimetatud tegevuse alla – tegemist on infrastruktuuri 
ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 
määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda kesk-
konnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” 
(edaspidi VV määrus) § 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju 

hindamise alga tamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV 
määruses nimetamata juhul elamurajooni rajamise korral. Taotletud 
on detailplaneeringu algatamist ühe üksikelamu ja abihoonete püs -
ti ta miseks. Selline tegevus ei kujuta endast elurajooni rajamist. 
KeHJS-is toodud kesk konnamõjude strateegilise hindamise (edas-
pidi KSH) eelhindamist, KSH algatamist ja KSH algatamata jätmist 
reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud Kesk-
konnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali “Keskkonnamõju stra -
teegilise hindamise juhend“, mille kohaselt, kui tegevus kajastub KeHJS 
§ 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda. 
Kavandatav detailplaneering on kehtivat Jõelähtme valla üldplanee-
ringut muutev. Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses 
tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel 
aadressil joelahtme.kovtp.ee.

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik arutelu:
1. Vandjala küla metsavahi maaüksuse (24504:008:0856) detail pla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 10. juulil 2012 algusega 
kell 14.30.
2.  Loo aleviku Kruusimäe 1 kinnistu (24504:002:0332) detailplanee-
ringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 10. juulil 2012 algusega kell 15.30.
Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik tut-
vuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast nel-
japäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt on 
detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme 
valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee.).

Jõelähtme vallamajas toimub järgnevate detailplaneeringute 
avalik väljapanek:
1. Neeme küla Mändneeme 2 koos juurdepääsuteede ja seda puudu-
tavate maaüksuste (Ihasalu 53-52, Saigu IV, Kaldaaluse 4, Tampli 3, 
Kõrtsi-Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3, Korstna III, Karukoopa, Mooni, Poh-
laku maaüksuste) detailplaneeringu avalik väljapanek Kõrtsi-Klaokse 3
ja Kõrtsi-Mihkle 3 maaüksuste osas toimub 09. juulist kuni 06. augustini 
2012. Planeeritava ala suurus on ca 1 ha. Alale on kavandatud kaks 
üksikelamukrunti ning kaks transpordimaa sihtotstarbega maa ük sust
Ihasalu tee tarvis. Detailplaneeringuga tehakse ette pa nek üldplanee-
ringu põhilahenduse muutmiseks. Planeeritud elamu kruntide suurus
on osalt väiksem kui üldplaneeringukohane suurus 7000 m2 metsamaal.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Jõelähtme vallavolikogu 
27.01.2009 otsusega nr 449 ”Neeme küla Mändneeme 2 koos juurde-
pääsuteede ja seda puudutavate maaüksuste (Ihasalu 53-52, Saigu 
IV, Kaldaaluse 4, Tampli 3, Kõrtsi-Klaokse 3, Kõrtsi-Mihkle 3, Korstna 
III, Karukoopa, Mooni, Pohlaku maaüksuste) detailplaneeringu koosta-
mise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise mittealgatamine”.
2. Nehatu küla Nehatu lauda I, II ja III maatükkide detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 09. juulist kuni 23. juulini 2012. Planeeritava 
ala suurus on ca 44 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on luua võima-
lused Nehatu Logistikapargi rajamiseks, moodustades kompaktse äri- 
ja tootmispiirkonna. Planeeringu järgselt jaotatakse ala 39-ks krundiks, 
millest suuremal osal on ette nähtud arendada äri- ja tootmistegevust 
(logistikapark). Ühele krundile on ette nähtud võimalus tankla raja-
miseks. Planeeringuala lõunaossa on ette nähtud võimalus ratsabaasi 
või muu sarnase vaba aja veetmisega seotud tegevuse kavandamiseks 
ning moodustatud valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbelised krun-
did näiteks hobuste karjamaadeks vms kasutusse. Planeeritavate äri- 
ja tootmishoonete välisviimistlusmaterjale ei määratleta. Planeeritud 
uusehituste lahendus peab arvestama piirkonnas välja kujunenud 
arhitektuuri ja ehitustavasid ning oma välisilmelt vastama piirkonna või 
lähiümbruskonna eripärale ja kujunduslikule stiilile. Hoonete suu rim 
lubatud korruselisus on vastavalt kaks kuni kolm maapealset korrust.
Lubatud hoonete maksimaalse maapealse põhiosa kõrguseks on 7,5 
kuni 18 meetrit Planeeritava uushoonestuse kõrguse määramisel on 
arvestatud naaberaladele kavandatud hoonestusega.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 
27.05.2008 otsusega nr 352 ” Nehatu küla Nehatu lauda I maatükk, 
Nehatu lauda II maatükk ja Nehatu lauda III maatükk detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamine”.
Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda 
Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast neljapäe-
vani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt on detail-
planeeringu põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme valla 
kodulehel (joelahtme.kovtp.ee.).

Jõelähtme vald planeerib
Seadusega on omavalitsusele pandud kohustus korraldada valla 

ruumilist planeerimist. Planeerimise eesmärk on ajas toimuvate 
muutuste suunamine sihipärase tegevuse kaudu. 

1983. aastal toimunud Euroopa Nõukogu liikmesmaade pla-
neeringuministrite konverentsil kiideti heaks Euroopa Ruumilise/
Regionaalse Planeerimise Harta ning võeti kasutusele ruumilise pla-
neerimise mõiste. Ruumiline planeerimine seob omavahel majan-
dus-, sotsiaal-, kultuuri- ja keskkonnapoliitika ning loob nende geo-
graafi lise väljundi. Ruumilise planeerimise huvikeskmes on inimene, 
planeerimise eesmärgiks igaühe heaolu ja arengut tagav ruum kõige 
laiemas mõttes. Valla üldplaneering koostatakse kogu valla territoo riumi 
kohta. Üldplaneeringu (ÜP) koostamise sisaldab endas kahte etappi.  
Esimeseks etapiks on lähteandmete kogumine, olemasoleva olu korra
kaardistamine, arenguvisiooni kujundamine ning selle alusel pla nee  -
ringu lähteseisukohtade koostamine. Samaaegselt lähteseisu koh ta  dega
koostatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) prog-
ramm, kus kirjeldatakse, milliseid kavandatava tege vu sega kaasnevaid 
keskkonnamõjusid on vajalik hinnata. Planee ringuettepaneku koosta -
mise käigus viiakse programmi alusel läbi keskkonnamõjude stratee-
giline hindamine. Hindamise käigus või dakse loobuda mõnest tegevu-
sest, vähendada selle osakaalu või kavandada meetmed kahjuliku mõju 
leevendamiseks. Seejärel toimub planeeringu eskiislahenduse ja KSH 
aruanne avalik arutelu. Järgneb planeeringuettepaneku vormistamine 
ja kooskõlastamine ametkondadega. 

Kooskõlastatud ÜP esitatakse kuuks ajaks avalikule väljapane kule,
millele järgneb avalik arutelu. Vajadusel täiendatakse planee ringu-
ettepanekut, vaided lahendab maavanem. Üldplaneeringu algatamine 
ja kehtestamine on vallavolikogu pädevuses.

Tulenevalt Jõelähtme valla eripärast on siin oluline kaitse- ja kasutus -
tingimuste määratlemine Rebala muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikel
aladel ning väärtusliku maastiku alal. Küllalt suurel maa-alal paiknevad 
riiklikusse registrisse kantud maavarade maard lad, probleeme on tege -
vuse planeerimisega maakonna planee ringuga määratletud rohevõr-
gustiku alal. Täpsustamist vajavad ehitus tingimused ranna- ja kalda ala -
del. Üldplaneeringuga saab vajadusel teha ettepaneku maakonna-
planeeringu muutmiseks, detailplaneering seda võimalust ei anna. 

Ruumiline planeerimine on orienteeritud pikaajalisusele. Aren -
guanalüüsile tuginev üldplaneering peaks haakuma valla arengu-
kavaga ning olema valla arengu- ja planeerimistegevuse alu seks lähe-
ma 10-12 aasta jooksul. Kehtiv, kogu Jõelähtme valla territooriumi 
haarav üldplaneering on kehtestatud aastal 2003. Üldplaneeringu 
koostamine on keerukas protsess ja võtab aega ca 4-6 aastat, sõltuvalt 
ajas toimuvatest arengutest ja protsessi intensiivsusest. Seega on aeg 
alustada uue planeeringu koostamist. 

Vallavalitsus korraldab planeeringu koostamise käigus mõtte-
talguid ja arutelusid. Kavas on avada meililist, kus saab tutvuda 
planeeringu materjalidega ning lisada oma ettepanekuid.

Planeeringu lahendus sõltub oluliselt sellest, kui hästi on kogu tud 
lähteandmeid ja paika pandud eesmärgid. Seetõttu on väga oluline, et 
planeeringuprotsessis osaleksid oma tähelepanekute ja ette pane ku-
 tega kõik, kes on huvitatud valla tulevikust ja ees märgipärasest aren -
gust. Igaüks peaks esitama endale küsimuse, millisena soovin oma 
valda, oma elukeskkonda näha tulevikus – mida peaks muutma, mida 
säilitama? 

Ootame aktiivset osalemist selles olulises ja huvitavas protsessis –
vallaelanike, ettevõtjate – kõigi poolt, kes on huvitatud valla iga külgsest 
arengust ja soovivad kaasa rääkida selle kujundamisel ja suunamisel. 

Mida enam õnnestub integreerida planeeringusse ideid, luua ja
analüüsida kavandatavate tegevuste omavahelisi seoseid, seda parem
on tulemus, seda kindlamini võime väita, et tege vus vallas, seal hulgas
detailplaneeringute koostamine, peab toimuma kehtes tatud üldpla-
neeringu alusel. Lisaks ÜP koostamise korraldamisele on omavalitsusel 
kohustus tagada valla arenguks vajalike detailplaneeringute olemasolu. 

Vallavalitsusel on kavas algatada Neeme uue kooli planee ring 
Männimäe tee 10 kinnistul ja selle lähialal. Planeeritav hoonete kompleks
kavandatakse laiema kasutusega: see oleks samas ka külakeskus 
saali, raamatukogu ning spordiplatsiga, säiliks lasteaed laiendamise 
võimalusega. Külgnevale riigimaale on kavas planeerida külaplats, taot -
ledes maa valla omandisse. Vajadus sotsiaaleluruumide järele on tingi-
nud kavatsuse alga tada detailplaneering Kostivere alevikus põhikooli 
lähistel. Soov on planeerida krunt sotsiaalmajade ehitamiseks ning 
krundid pere ela mutele. Kruntide müügist saadav tulu on kavas kasu-
tada sotsiaal majade ehitamiseks.

Mõlemate detailplaneeringute koostamine on kavas algatada 
lähikuudel. Detailplaneeringute lähteülesannete ja eskiislahenduste 
tutvustamiseks korraldab vallavalitus arutelusid, millest teavitatakse 
ajalehes ja valla kodulehel. Detailplaneeringute koostamisel ootame 
samuti vallaelanike ettepanekuid.

Avaldame sügavat kaastunnet

BRUNO HOOK  23.06.1951 – 16.05.2012
ZAVEN AZOJAN  25.01.1934 – 21.05.2012
EVI-MAI MITTAL 02.10.1935 – 29.05.2012

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering 
“Harjumaa kergliiklusteed”

Harju maavanema kehtestas 24.04.2012 korraldusega nr 697 
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Harjumaa kergliik-
lus teed”.

Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võr-
gus tiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võr-
gustiku sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringus analüü-
sitakse Harju maakonna kergliiklusteede paiknemist ning tehakse 
ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks. Planeeringu 
elluviimisega parandatakse juurdepääsetavust teenustele, tõste-
takse liiklusohutust ja üldist turvalistust. Väheneb vajadus auto kasu-
tamiseks lühemate vahemaade läbimiseks. 

Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel on lisaks kohalike 
omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja Euroopa
Liidu ressursid, siis on antud teemaplaneering üheks võima likuks 
aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel. Teemaplaneering 
täpsustab ja täiendab kehtivat maakonna planeeringut. Planeeringu 
materjalid on kättesaadavad Harju Maa valitsuse kodulehel: http://
www.harju.maavalitsus.ee/et/harjumaa-kergliiklusteed

Haljava külakoosolek ja 
külavanema valimised

 
Et õhtu kujuneks meeldivaks korraldab Haljava Külaselts 
toreda vabaõhu filmiõhtu. Koosoleku ajal saavad lapsed 

vaadata lastefilmi ja pärast seda on film suurtele.
Kaasa võtta piknikukomplekt ja soojad riided.

Aeg: 8.juuli 2012
Kellaaeg: 20.00

Koht: Haljava mõisa ees muruplatsil
Filmikava: “Röövlirahnu Martin” ja “Kormoranid e. 

Nahkpükse ei pesta”
 

Lugupidamisega
külavanem Alari Eskor

Info: 5020886

Vandjala küla mälestab

JOHANNES KUUSKSALU
1931–2012

ja avaldab kaastunnet lahkunu perele, õele, vendadele 
peredega
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MÜÜN 

Müüme ja paigaldame turu-
liidriks olevaid klaasplastist 
lipumaste 5565 5009, 
www.hobesolg.ee, mastid@
hobesolg.ee Schwenn Seene. 

Müüa soodsalt ilmastiku -
kind laid Siberi lehisest 
terrassi laudu, voodrilaudu 
vms höövli- ja saematerjali 
Teie koju, vajadusel koos 
transpor diga. Soovi korral 
toodame ka muud 
höövelmaterjali män nist 
ja kuusest. Rohkem infot 
www.wellmax.ee või 
5685 4501.

TÖÖ

Maja projektid. Ehitusluba, 
kasutusluba. Mõõdistamine. 
5220023 M. Mikk

OÜ F-Trans teostab reovee ja 
liigvee äravedu Jõelähtme 
vallas. Tellimine:
info@fekaal24.ee või telefonil 
50 65 406. Rohkem infot 
www.fekaal24.ee

OST

Soovin osta garaažiboksi Loo 
alevikus. Tel. 5217642

Ostan tehnikat, nii töökorras 
kui remonti vajavat – traktor, 
kombain, sõiduk, veok jne. Sa-
mas ostan ka vanametalli, ra-
ha kohe. Pakkuda võib kõike, 
tel 5678 6526

Tule õpi inseneriks ja
arenda Eestit!

USUS EST MAGISTER OPTIMUS 
– Praktika on parim õpetaja!

4 aastat, 240 Euroopa ainepunkti
Uus õppekava – elektritehnika

• Autotehnika • Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia
• Hoonete ehitus • Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
• Masinaehitus • Teedeehitus
• Rakendusarhitektuur • Tehnomaterjalid ja turundus
• Rakendusgeodeesia • Tehnoökoloogia
• Raudteetehnika • Transport ja logistika

Avalduste vastuvõtt 27.06.-15.07.2012
Avaldusi saab esitada SAISi kaudu
aadressil www.sais.ee.
Pärnu mnt 62, tel 666 4569
vastuvott@tktk.ee
www.tktk.ee; http://vastuvott.tktk.ee
 https://www.facebook.com/

 tuletallinnatehnikakorgkooli

riiklik kõrgkool, 
rakenduskõrgharidus

Soovin tänada Jõelähtme vallavalitsust ja volikogu toetuse 
eest, mille tulemusel on saavutatud märkimisväärne tulemus.

Nimelt Kätrin Varik saavutas tütarlaste korvpallis Eesti 
Meistrivõistlustel C2 klassis 2011-2012 hooajal hõbemedali.

Tänud!
Margus Varik

Ajalehe Jõelähtme 
vallaleht väljaandja on 
Jõelähtme Valla volikogu ja 
Vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil: 
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised kui 
ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste tel-
limine 6462214, 58189131, 
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

Jõelähtme vallas maikuus 
sündinud lapsed

Kristi ja Kristjan Korjus
poeg Ats Korjus 13.05.2012

Ekaterina ja Mihhail Svetljakov
poeg Nikolos Svetljakov 16.05.2012


