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 Kaks aastat hiljem on 
Violeta energiast pulbitsev 
ning tema päevakava 
tihedalt tegemisi täis.
Styna Eerma

Loo Keskkooli seitsmendas klas-
sis õppiv Violeta on laulnud nii 
kaua kui mäletab ehk terve oma 
elu. “Minu ema ja vanaema on 
mõelnud, et ei tea, kuskohast 
pärineb minu tugev soov laulda 
ja kellelt olen pärinud ilusa lau-
lu hääle, sest meie suguvõsas 
teadupärast varem keegi laul-
misega tegelenud ei ole.  Kunagi 
vanast kaugest ajast vana-vana-

vanaema olevat olnud baleriin, 
kuid see ei ole ka kindel,” nae-
rab tüdruk kavalalt.

Hiljem selgub, et Violeta 
ema Deivi on õppinud G. Otsa 
nimelises Muusikakoolis muu-
sikaõpetajaks, seega päris tüh-
jalt kohalt Violeta huvi muusika 
vastu ei tekkinud.

Lisaks oli Violeta vana-
vanaema täditütar kuulus 
metsosopran Jenny Siimon.

Toredad õpetajad
Paidest pärit tüdruk alustas 

oma kooliteed Loo Keskkoolis 
ning asus lisaks õppima Jõe-
lähtme Muusikakoolis, kus jäi 
silma oma esimesele muu-

sikaõpetajale Leili Värtele. Just 
Leili Värte juhendamisel jõudis 
Violeta laulukonkursi finaali, 
kus hea lauluvalik ja kartmatu 
esinemine võidu tõid. Leili 
Värte juhendab Violetat klaveri-
õpingutel, kuid nende vahel on 
enam kui pelgalt õpetaja-
õpilase suhe – Violeta heldib 
südamepõhjani rääkides, et 
Leili on talle nagu vanaema.

 “Ta on hästi toetav, lähe-
dane hingesugulane. Temaga 
saan ma oma muresid jagada, 
ta on alati mõistev ja abival mis. 
Leili abikaasa, varalah ku nud 
Aare Värte õpetas mulle sünte-
saatorit. Hästi armas ja soe 
inimene oli,” tõsineb Violeta.

“Tegelikult on mul ikka väga 
vedanud. Mind ümbritsevad 
soojad ja toetavad inimesed. 
Muusikaõpetajad on kõik olnud 
väga toredad.”

Violeta on kaheksa aastat 
õppinud Eesti Raadio Laste 
Laulustuudios, õpetajaks kuna-
gine “Entel-Tenteli” laululaps 
Kadri Hunt.

“Katsed stuudiosse toimusid 
sügisel, need jäid mul mär-
kamata, kuid tahe laulu stuu-
diosse saada oli suur, sest 
sõbranna ju laulis seal,” naerab 
Violeta.

Vastu talve käis Violeta end 
laulustuudiosse pakkumas. 
“Kadri Hunt leidis, et tahtejõu 

ja tähelepanuvajaduse osas ma 
sobin, kuid kuna mind ei olnud 
keegi varem vokaalselt õpe-
tanud, siis lauluhääle osas oli ta 
kahtlev. Stuudiosse vastu mind 
siiski võeti,” räägib tüdruk.

Violeta suutis aga üllatada 
ning kahe aasta möödudes oli 
ta juba laulukoori solist, kes 
muuhulgas plaatidele kolme-
häälseid lugusid ainsana sisse 
laulis. 

2010. aastal tundis Violeta, 
et kooril ei ole talle enam 
midagi õpetada ja soov saada 
soleerivaks lauljaks viis neiu 
koorist lahkumiseni.

Loe edasi lk. 6.

Loo laululapse tegemised pärast 
Laulukarusselli saate võitu

Kikase toodetele 
väljastati ohutustõend

Hinke binke barlevuu...

Esmaabikoolitus

Iru külamajale 
nurgakivi

Parasmäe küla 
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 Igaühe jaoks on 
aastavahetus erineva 
tähendusega, enamuse 
jaoks on see lihtsalt tore 
pidu ja aastanumbri 
sümboolne vahetus.

Andrus Umboja,
vallavanem

Omavalitsuse jaoks on see aga 
väga oluline moment, kuna 
aastanumbri vahetusega algab 
uus eelarveaasta. Kõik valla 
tegemised käivad selle järgi, mis 
on paika pandud konkreetse 
aasta eelarves, uue eelarvega 
kaasnevad uued tegevused ja 
plaanid, mis vajavad ellu-
viimist.

Jõelähtme valla 2013. aasta 
eelarve on vallavalitsuse poolt 
ette valmistatud ja esitatud 
volikogu jaanuarikuu istungile 
kinnitamiseks. Nagu varase-
matel aastatel on ka sel aastal 

põhirõhk haridusvaldkonna 
investeeringutel. Lisaks kavan-
dame olulisel määral panustada 
kergteede ehitusse ning vara-
semast enam ka valla teede 
remonti. Täpsema ülevaate 
annan juba veebruari kuu 
ajalehes kui volikogu on eelarve 
ära kinnitanud.

Valla eelarve tulude kuju-

nemisest olen korduvalt kirju-
tanud, ka sellest, et valla põhi-
tulud kujunevad üksikisiku 
tulumaksu laekumisest ehk 
mida rohkem on meil maksu-
maksjad seda enam laekub 
valla eelarvesse ka maksutulu, 
mille arvelt valda arendada. 
Maksumaksjad on aga meie 
valla inimesed, kes rahvas-
tikuregistris meie valla kirjas. 
Maksumaksjaid on enam siis 
kui valla elanike arv kasvab ning 
töötuse määr väheneb. Elanike 
arvu kasvuga on meie vallas 
seisud head, erinevalt mõnest 
meie naabervallast. Kui Jõe-
lähtmes elanike arv võrreldes 
aastatagusega suurenes 67 ini-
mese võrra, siis näiteks Maardus 
vähenes 209 inimese võrra. 
Kuusalus ja Raasikul jäi rahva-
arv samaks. Töötute osakaal 
võrreldes aastataguse ajaga on 
meil ka kerges languses, 146-lt 
inimeselt eelmise aasta lõpuks 
127 inimeseni. Elanike arvu 
kadu on omavalitsustele väga 

suur probleem. Keskmiselt pal-
galt laekub inimese kohta 
aastas ca 1200 eurot makse 
omavalitsusele. Kindlasti ei ole 
kõik Maardust lahkunud ning 
Jõelähtmesse juurde tulnud ini-
mesed saanud keskmist palka 
ning neid numbreid korrutades 
ei saa teada palju Maardu saab 
sel aastal maksutulu vähem ja 
palju Jõelähtme rohkem aga 
jämedad arvutused saab selle 
varalt ikkagi teha.

Tahan siinkohal tänada 
kõiki valla elanikke, kes on jät-
kuvalt meie valla patrioodid ja 
ei ole läinud tasuta transpordi 
nimel oma elukohta Tallinnasse 
registreerima. Need, kes seda 
siiski tegid või kes kavatsevad 
seda veel teha, siis neile panen 
südamele registreerida taas 
ennast valla elanikuks enne 
oktoobris toimuvaid valimisi 
ning kindlasti on vaja olla valla 
elanik 31. detsembri seisuga, 
kuna selle arvestusega käib 
maksuraha arvestamine.
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Jälle sammuke suve poole
J õulud ja aastavahetus on 

jäänud seljataha ja uus aasta 
tormab täiel hool edasi. Plaanid 
on tänavuseks juba kõigil tehtud 
ja vanarahva tarkuse järgi peaks 
ju vankrit sõidukorda seadma 
talvel. Tavapäraselt meenutame 
seekord leheveergudel tehtut ja
suuname pilgud suve poole, 
mõnel juhul isegi sügisesse…

T änavune parajalt külm ja 
stabiilne talv pakub palju 

rõõmu looduse nautijatele ja
talispordi harrastajatele. Suusa- 
ja uisuspordi võimalusi vallas 
jagub ja nagu näha on ka huvi -
lisi küllaga. Kuuldavasti on mõne
aja pärast tulemas talispordi-
võistlusi, nii vastlapäeva liuge kui mõõduvõtmisi suusarajal. Hoiame 
teid jätkuvalt kursis ka meie valla motospordilootuse Martin Adam-
soni käekäiguga rallimaailmas.

M eenutame ka tegemisi laulurajal, sest hiljuti möödus kaks 
aastat päevast, mil meie valla tüdrukul õnnestus olla parim 

laululaps Eestis. Violeta Osula meenutab Laulukarusselli järgset 
aega. Ehk kuuleme-näeme teda kunagi ka endanimelist rolli G. Verdi 
“Traviatas” laulmas – oleks ju sümboolne küll.

S uure sammu edasi on teinud ka Loo alevikus toiduainetega tegelev 
ettevõte Kikas OÜ, kellele on nüüdsest ka välisturud avatud. 

Võibolla kuuleme peatselt ka ettevõtte laienemisplaanidest?

K ülaliikumine vallas on omandamas uut mõõdet. Tallinna külje all 
toimetav MTÜ Iru Ämma Klubi on saavutamas märkimisväärset 

tulemust: lisaks külamaja ehituse nurgakivi asetamisele on ka 
edaspidised tulevikuplaanid neil suured. Oma tegemistest räägivad 
nad ise. Tutvustame ka teist küla-algatust – Parasmäe küla elanike 
ühise ettevõtmise tulemusel on valminud raamat „Parasmäe“. 
Juba mitmes küla on iseseisvalt ja omaalgatuslikult kogu ajaloo ja 
möödunud tegemised raamatusse raiunud. Väike asi käes hoida, 
kuid suur tegu tulevastele põlvedele.

K ostivere kooli remont käib täie hooga ja kõigi valla koolide 
pilgud on mõistagi suunatud sügisesse kui oodata uute õpilaste 

saabumist. Toimuvatest eelkoolidest tulevastele õpilastele saate 
lugeda neljandalt leheküljelt. Eesseisvale kooliminekule tasub juba 
mõtlema hakata ja tulevaste koolikaaslaste ja kooliga harjumiseks 
on praegu just paras aeg.

K õigile pealehakkamist ja usinat lugemist meie lehe seltsis neil 
järjest valgenevatel talveõhtutel!

Priit Põldma

 Võrreldes 1. jaanuariga 
2012 on Jõelähtme valla 
elanike arv aasta jooksul 
tõusnud 67 inimese võrra. 
Seisuga 01.01.2012 elas 
Eesti Rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vallas 
kokku 6102 elanikku, 
01.01.2013 on valla registris 
olevate elanike arv tõusnud 
6169-ni.
Priit Põldma

Sarnaselt eelnevate aastatega 
toimus ka 2012. aastal no-
vembri- ja detsembrikuus rah-
vastikuregistri kampaania. Eri-
nevalt eelmistest kordadest oli 
seekord käigus ka nn mobiil ne 
kampaaniabuss, mis igal püha-
päeval külastas valla eri nevaid 
asulaid. Kampaaniabussi ees-
märk oli teha valda registree-
rimine elanikele võimalikult 
mugavaks ja elektrooniline re-
gis treerimine toimus koha peal 
bussis. Kõik valda registree ru-
nud said tervituseks valida kahe 
auhinna vahel, milleks oli valla 
logoga kruus või kümne korra 
priipääse Loo spordihoone uju-
lasse. Peaauhinnaks loositi pere-
puhkus sanatooriumis. Õnne li-
kuks võitjaks osutus en dine Loo 
Kooli õpilane Karita Tammik. 
Õnnitleme!

Kampaania käigus paluti 
täita ka küsimustik, mille abil 
sai vald vastuseid paljudele 
elanike heaolu puudutavatele 
küsimustele. Registrikampaania 
küsimustike põhjal võib öelda, 
et suurimaks magnetiks vallale 
on praktiliselt puuduv laste-
aiakohtade järjekord ja väiksem 
kohamaks võrreldes naaber-

valdade ja Tallinna lastehoiuga. 
Olulisemateks kodulähedasteks 
teenusteks loetleti (tähtsuse jär-
je korras) lasteaedade, koolide, 
perearstikeskuste, noorte kes-
kuste ja vaba aja veetmise või-
maluste olemasolu ja kvaliteet. 
Sõltuvalt elukohast nähti edas-
pidi vajadust parandada kodu-
lähedast ühistransporti ja koha-
like teede olukorda. Olulisemaks 
infokandjaks elanike hulgas 
peeti valla ajalehte Jõelähtme.

Mitmetes Tallinnaga piir-
nevates omavalitsustes on tänu 
Tallinna linna tasuta piletisõidu 
kampaaniale elanike arv jäänud 

samaks või koguni vähenenud. 
Näiteks Maardu linnas vähenes 
eelmise aastaga elanike arv 209 
elaniku võrra ja Kuusalu vallas 
jäi elanike arv samale tasemele 
eelmise aasta algusega võrrel-
des. Traditsiooniliselt on suu-
renenud Viimsi elanike arv 249 
võrra ja Rae valla elanikkond 
454 võrra. Rae vallavanem Mart 
Võrklaeva sõnul on ilmselt Tal-
linna kampaania pisut küll 
tõusu vähendanud, sest tava-
päraselt on tõus olnud üle 700 
elaniku aastas.

Vallavanem Andrus Umboja 
sõnul ei suutnud Tallinna linna 

aktiivne tasuta ühistranspordi 
kampaania sedavõrd mõjutada, 
et see oleks meie elanikke mee-
litanud valdavalt end regis tree-
rima Tallinna linna. „Jõelähtme 
vallale on selline kasv sobiv 
selleks, et kindlustada ka edas-
pidi stabiilne ja tasakaalustatud 
valla areng. Elanike vähenemine 
mõjuks negatiivselt valla raha-
kotile, liigsuur kasv aga jällegi 
probleeme lasteaiakohtade, tee-
de ja muu eluks vajaliku aren-
damisel. Sarnast kampaaniat 
korraldame kindlasti uuesti ka 
käesoleval aastal” ütles valla-
vanem.

Jõelähtme valla elanike arv 
on endiselt tõusuteel

Priit Põldma.

Jõelähtme Vallavalitsus läheb 
2013. aastale positiivselt vastu

 Vald jätkab Loo alevikus 
2011. aastal alustatud 
haljastuse korrastamist.
Indrek Mäeküngas,
kommunaalnõunik

Tallinn-Narva maanteelt Loole 
sõites rikub üldpilti teest va-
sakule jääv korratu võsa Loo 
ja Lepa tee ristmiku piir-
konnas.

Maaomanikud on ca 200 m 
pikkusel lõigul lubanud selle 
võsa likvideerida.

Vald kavandab samas piir-
konnas Kuusiku tee ja Saha 
tee 1 vahelisel haljasalal likvi-
deerida vanad ülekasvanud pap-
lid. Asjakohase loa menetlemine 

Riigimetsa Majandamise Kesku-
ses ja Keskkonnaameti Harju-
Järva-Rapla regioonis veel kes-
tab.

Lisaks kavandab vald jätkata 
vanade paplite likvideerimist 
Loo teeninduskeskuse juures 
Saha peakraavi ääres, kus 2011. 
aastal osa puid juba maha 
võeti.

Seoses Loo-Lagedi kerg liik-
lustee rajamisega kavandab 
vald võtta maha Lagedi tee jõe-
poolselt küljelt ca 380 m pikku-
sel lõigul vanu papleid.

Töid hakkab teostama hak-
ke puidu tootmisega tegelev fir-
ma ning vald nende suure-
mahuliste tööde eest tasuma ei 
pea.

Lool likvideeritakse 
võsa ja papleid

Karita Tammik ja Andrus Umboja

Styna Eerma



 Rahvusvahelise serti-
fitseerimisfirma Bureau 
Veritas Eesti OÜ omistas 
toiduohutuse juhtimis-
süsteemi ISO 22000:2005 
standardile vastava 
sertifikaadi OÜ-le Kikas.
Styna Eerma

Toiduohutuse juhtimissüsteemi 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standardi omistamine näitab 
ettevõtte toiduohutuse, enese-
kontrolli ja kvaliteedijuhtimise 
süsteemide, normide ja nõuete 
terviklikkust.

ISO 22000:2005 standardile 
vastava sertifikaadi andis Bu-
reau Veritas Eesti OÜ Loo alevi-
kus asuvale Kikas OÜ-le möödu-
nud aasta 28. novembril.

Kikas OÜ tegevdirektor Eero 
Lass selgitab, et sertifikaat on 
väljastatud ettevõtte lihatoodete 
tootmisüksusele ning sertifit-
seerimisulatus on kuum töö del-
dud lihatoodete tootmine sea-, 
veise-, linnulihast ning lihaval-
mis tiste tootmine sea-, veise-, 
linnulihast.

Teisisõnu saab tarbija olla 
kindel, et sertifikaati omavas 
ettevõttes on tagatud juhti mis-
süsteem võimalike toiduohtude 
ennetamiseks ja kontrolli all 
hoidmiseks, mis lihtsamini 
öeldes tähendab toiduohutuse 
taseme tõusu ettevõttes.

Sertifikaadi omistamine et-
tevõttele annab ka olemas ole-
vatele ja tulevastele koostöö-
partneritele kindlustunde, et 
tegemist on usaldusväärse äri-
ühinguga.

Sertifitseerimisele eelnenud 
perioodil analüüsiti ja täiustati 
ettevõtte tootmisprotsessi ning 

koolitati töötajaid, mis annab 
tunnistust sellest, et sertifi -
kaadi omistamine on osa ühin-

gul auga välja teenitud. Muu-
tunud on ka ettevõtte ärinimi – 
Kikas Kaubandus OÜ asemel 

kannab äriühing edas pidi nime 
Kikas OÜ. Küpsetatud liha-
toodetest korralikku kõhutäit 

lubav Kikas OÜ on asutatud 
1996. aastal ja pakub tööd 
kolmekümnele inimesele.

 …oli võlulause, mis 
alanud aasta teisel 
pühapäeval Kostivere 
Kultuurimõisas laste 
mängude hommikule 
põnevust ja elevust 
tõi. 
Irina Pärila
Kostivere Kultuurimõisa juhataja

Juba traditsiooniks saanud 
sünd musele oli seekord lapsi 
tervitama tulnud uue aasta 
haldjas alias Kadri Lepik ja Kosti-
vere noor tantsuõpetaja Silja 
Ruus. Haldjas tuli soovima las-
tele vahvat ja lustakat aastat 
ning ta oli kaasa võtnud kogu 
maailma kosmilistest kris tall-
pärlitest maagilise võlupulbri, 
mis aitab ka kõige uskuma-
tumaid soove täita. 

Et see tõesti nii läheks, jagas 
Haldjas igale väikesele peo-
pesale oma võlupulbrit, paludes 
samal ajal kõigil silmad sulgeda 
ning välja mõelda uue aasta 
soov. Pärast seda lugesid kõik 
kolm korda võlulauset ning 
puhusid pulbri hästi kõvasti 
kõrgele ja kaugele, et see soo-
vide täideviijateni jõuaks.

Veel mängiti koos emade-
isade ja vanaemade-vana isa-

dega, kes olid mängude hom-
mikule kaasa tulnud, vahvaid ja 
lus takaid haldjalikke mänge, 
kus tuli süüa vahukomme, 
lahen dada nimebingot, pidada 
maha haldjate, koletiste ja 
kääbuste duell ning veel mit-
meid vahvaid mänge.

Tantsuõpetaja Silja juhen-
damisel tantsisid kõik koos 
lustakalt jenkat, tublide ees-
tantsijate Romi Viskari ja Silja 

Ruusi järel kolonntantsu ning 
lõpetuseks mängu "Kaks sam-
mu sissepoole".

Kostivere Kultuurimõisa 
jaanuarikuu mängude hommik 
lõppes maiustamisega – kõigile 
osalejatele pakuti värskeid puu-
vilju magusa vaniljekastmega. 

Seda toredat sündmust 
aitasid korraldada Kostivere 
Kultuurimõisa töötajad Kersti 
Vaht ja Anneli Birkholtz.
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Kikase toodetele väljastati ohutustõend

OÜ Kikase toimekas meeskond, vasakult Tiit Hindreus, Signe Raidmets, Piret Jõekaar, Loore Räbovõitra, Eero Lass, Erki Kippasto, Rein Hünerson. 
Foto: Peeter Hütt/Tippfoto

Hinke binke barlevuu…



 Talvisel koolivaheajal 
tegi Loo Keskkooli pere läbi 
üldise esmaabikoolituse. 

Ants Rebane

Koolituse korraldajaks oli Eesti 
Punane Rist ning koolituse viis 
läbi kooli majandus- ja sõjalise 
õpetuse õpetaja Gunnar Rich-

ter. Teoreetilisele auditoorsele 
osale järgnes praktiline õppus, 
kus õpiti teavitamist, päästmist 
õnnetusjuhtumi puhul, esma-
abi korraldamist sündmuskohal, 
kannatanule esmaabi andmist 
ja evakueerimist. 

Koolitus lõp pes eksamiga, 
kus 10. klassi õpilased mängi -
sid kannatanuid ning õpe-
tajatest moodustatud rühmad 

pidid praktiliselt kan natanuid 
eva kueerima ja neile esmaabi 
and ma. Koolitaja hin das väl-
jamõeldud olukorra lahen-
damist ja andis nõu viga de 
vältimiseks. Õppus möödus 
asjalikus ja innustunud õhk-
konnas. Loo kooli töötajad on 
jälle valmis värskete tead-
mistega kriitilisi olukordi la-
hendama.
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 Kostivere koolis on juba 
kolmandat õppeaastat 
heaks traditsiooniks saanud 
eelkooli tundide läbi vii-
mine koolieelikutele. Val-
dav enamus lastest tuleb 
Kostivere lasteaiast, aga 
osaleb ka koduseid lapsi.
Vaido Niinesalu

Alustame igal aastal oktoobris 
ja lõpetame kevadel maikuus. 
Eelkooli õpetajatena on tegevad 
olnud Tiina Kaasik, Evelyne 
Lusti ja Sirje Hollo. Sel õppe-
aastal juhendab koolieelikuid 
järgmise aasta 1. klassi õpetaja 
Tiina Kaasik. Lapsed on koolis 
käinud juba sügisest ja jaanuaris 
2013 jätkus tegevus esmas-
päeval, 14. jaanuaril. Grupis on 
21 mudilast. Teadmiseks neile, 
kes soovivad veel meie eel koo-
liga liituda, annan teada, et järg-
mised kokkusaamised toi mu-
vad kooli ruumides 28. jaa-
nuaril, 11. ja 25. veebruaril ning 
11. märtsil kell 16.30-18.00. 
Aprilli ja mai kuupäevad tea-
tame mõne aja pärast. Täpsem 
info on üleval ka kooli kodulehel 
www.kostivere.edu.ee.

Jaanuarikuust alates kuni 
kevadeni osaleb eelkooli töös 
ka kooli eripedagoog Silvia 
Laas. Tema viib läbi erinevaid 
arendavaid ülesandeid ja män-
ge, mis aitavad kaas lapse 
arengule.

Me kõik soovime, et meie 
laps oleks kooliks valmis ja tal 
läheks seal hästi. Tahame, et ta 
tunneks kooliskäimisest rõõmu 
ja õppimine oleks lapsele huvi-
tav. Eelkooli kaudu püüame 
ühiselt sellele äratundmisele 
jõuda.

 Lp 2013./2014. õppe-
aastal kooli tulevate õpi-
laste vanemad!

Loo Keskkoolil on hea meel jär-
je kordsete uute õpilaste üle, kes 
alustavad oma kooliteed just 
meie koolis. Selleks kutsume 
kokku kooli eelse rühma, et tule-
vased õpi lased saaksid tutvuda 
õpeta jatega ja koolimajaga.

Õpilastega tegelevad:
õpetaja Erika Grossmann, 
ruum 35,
õpetaja Maiu Pintman, 
ruum 33.

I kokkusaamine on 
09.02.2013 kell 10.00 – 10.45

Lastel palume kaasa võtta 
harilik pliiats, värvilised pliiat-
sid, kustutuskumm – need õppe-
vahendid peavad iga kord kaa-
sas olema.

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õp Erika 
Grossmann ja Maiu Pintman.

Lastevanematele info jaga-
mine koolis toimuvast õppe-
tööst ja üldisest korralduslikust 
poolest; tugispetsialistide tut-
vus tamine – direktor Ants Reba-
ne, õppealajuhataja Kristi Siir-
man. 

NB! Saame veidi varem 
kokku kooli fuajees!

II kokkusaamine on 
09.03.2013 kell 10.00 – 10.45

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õp Erika 
Gross mann ja Maiu Pintman.

Logopeed: kell 10.00-10.15.

Lastevanematele vestlus- 
loeng: kell 10.15-10.45.

“Lapse emotsionaalsest toe-
tamisest enne kooliminekut ja 
kohanemise hõlbustamisest 
esimesel kooliastmel” – kooli 
psühholoog Maret Härm-Tilk

III kokkusaamine on 
13.04.2013 kell 10.00-10.45

Lastele arendavad ja män-
gulised tegevused – õp Erika 
Grossmann ja Maiu Pintman.

Lastevanematele loeng 
“Suht lemine ja käitumine koo-
lis. Probleemolukordade lahen-
damise viisid ja vilumused Loo 
KK.” – sotsiaalpedagoog Heli 
Rand.

IV kokkusaamine on 
11.05.2013 kell 10.00-10.45

Lastele koolimaja tutvusta-
mine ning mängulised tege-
vused – õp Erika Grossmann ja 
Maiu Pintman.

Lastevanematele avatud 
vestlusring: direktor Ants Reba-
ne vastab lastevanemate küsi-
mustele; õppealajuhataja Kristi 
Siir man – Loo KK astumiseks 
avalduste vormistamine; õppe-
tööks vajaminevate asjade nime-
kiri klassiõpetajatelt Erika 
Grossmann ja Maiu Pintman.

Lugupidamisega
Kristi Siirman,

Loo Keskkooli õppealajuhataja
Erika Grossmann,

Maiu Pintman,
klassiõpetajad 

TÄHELEPANU!
Kindlasti jälgige täiendavat 
infot kooli kodulehel. 

 Möödunud aasta kõige 
maa gilisemal kuupäeval 
kogu nesid suurpered 
Jõelähtme rahvamajja, et 
nautida imelisi laste jõulu-
etendusi, lasta päkapikul 
end lusta kate mängudega 
hoogsalt kaasa haarata ja 
viimaks kohtuda ka 
kauaoodatud jõuluvanaga.
Marilyn Uleksin,
JLS

Kella kuueks õhtul olid juba 
kõik suured ja väikesed maias-
mokad hubaselt sooja Jõe läht-
me rahvamajja kogune nud. Kõi-
gepealt kostitasid pealt vaatajaid 
Neeme noored näit lejad, üle-
meelikult algava eten dusega 
“Isevärki kooli päev”, ju hen-
dajaks Merike Kahu. See järel 
lahutas lõbusate osavõtjate 

meelt rõõmsameelne päkapikk. 
Järgmiseks etendus Kostivere 
noorte poolt imelise muinasjutu 
ainetel näidend “Jääeit”, mille 
juhendajad olid Kersti Laanejõe 
ning Heldin Raidma. Pärast 
teatriprogrammi sai jällegi pub-
lik osa võtta päka piku poolt 
korraldatavatest jõu lu tee ma-
lisest teadmiste kontrol list kui 
ka naljakatest osavõtu män gu-
dest, kus nooremad osa lejad 
suisa tormi jooksid. Lõ puks tuli 
ka külla kogu õhtu oodatud 
jõuluvana. Koos päka pikust abi-
lisega asuti usinalt kõigile tub-
lidele lastele kommi pakke kätte 
jagama. Igaüks sai Jõu lu vanale 
esitada meele pärase loo min-
gulise etteaste. Lauldi, tantsiti 
ja üks imearmas 4-aas tane pli-
katirts esines liht sa, ent kauni 
klaveripalaga.

Rõõmsad ja õnnelikud lap-
sed nosisid komme ja vaikselt 
hakkas igaüks kodu poole mi-
nema.

Eelkoolist Kos-
ti vere koolis 
2012./2013. 
õppeaastal

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi jõulupidu 12.12.12

Koolieelne rühm Loo 
KeskkoolisEsmaabikoolitus

Irina Pärila 
Õnnitleme juubeli puhul 

ja soovime jaksu 
edaspidisteks toimetamisteks 
Kostivere Kultuurimõisas!

Jõelähtme vallavalitsus ja 
Kostivere aleviku rahvas

 23. veebruaril 2013 
tähistab Kostivere 
Kultuurimõisa koor 
1. tegutsemisaastat!
Sellele lisaks tähistame Eesti 
Vabariigi sünnipäeva ja kul-
tuurimõisa esimest tegevus-
aastat.

Selle ülesastumise ja ees-
ootavate toredate sündmus -
te puhul kutsume oma rida-
desse kõiki endisi ja uusi lau-
lusõpru! Oodatud on nii me -
hed kui nai sed, nii poisid kui 
tüdrukud!

Samuti oleme dirigent Age 
Imala eestvedamisel registree-
rinud 2014. aasta XXVI üldlaulu-
peole.

Kohtume Kostivere Kultuuri-
mõisas igal kolmapäeval kell 
19.00.

Kaunite lauludeni,

Kostivere Kultuurimõisa koor 
608 1539; 5665 6652 (koori vanem 

Anneli Birkholtz)

Kostivere 
Kultuurimõisa 
koor saab ühe 
aastaseks 



 Reede, 18. jaanuar 2013 
oli parajalt külm, kuid 
kaunis talvepäev. Kesk-
päeval kell 12 särab pilvitus 
taevas päike.

Arno Kannike,
MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse liige

Iru külapaltsile on kogunenud 
rõõmsameelne seltskond ees-
otsas Jõelähtme vallavanema 
Andrus Umbojaga ja valla valit-
suse liikme Priit Põldmaga. 
Kohal olid MTÜ Iru Ämma 
Klubi juhatuse esimees Toomas 
Udu, juhatuse liikmed Andres 
Johannson, Kristjan Leks ja 
Arno Kannike, kes esindas sama-
aegselt juhatuse liikmena ka 
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, 
arhitektuuribüroo Sammas ju-
hatuse liige Kairi Kirt-Ende, HR 
Restauraator OÜ alltöövõtja 
Tristand Grupp OÜ juhataja 
Ard Reitalu, külaelanikud Juhan-
nes Kull ja Rain Onemar.

Kogunenud asjamehed tulid 
nurgakivi panekule Iru küla-
majale, millega on täitumas Iru 

külarahva ammune unistus, 
saada koht kus aastaringselt 
saab koos käia ja koos toime-
tada!

Allakirjutanu tutvustas lühi-
dalt ehituse alustamise ise-
ärasusi, ehituse rahastamist ja 
teavitas, et külamaja saab ole-
ma jätkusuutlik, kuna suur-
sponsor Eesti Energia Iru Elek-
trijaama AS on vastavalt kok-
kuleppele tasunud Iru Ämma 
Klubi omaosaluse ja ka kogu 
ehitustööde läbiviimise  esialgse 
maksumuse, mis on PRIA poolt 
Leader programmi kaudu rahas-
tamise tingimuseks.

See suurepärane sponsorlus 
lubab kinnitada, et vähemalt 
kümme aastat ei ole meil prob-
leeme külamaja haldamisega, 
sh külmal ajal kütmisega ning 
vajadusel ka kasutusest tule-
nevate remonttööde läbi vii-
misel.

Iru Ämma Klubi teeb selle 
suurepärase ehitusega pika sam-
mu kogu külakogukonna kaa-
samiseks aktiivsesse külaellu ja 
ühistesse ettevõtmistesse. Tuleb 
ju majja ka 63 m2 suurune 
ruum, kus külarahvas saab 

harrastada oma meelistegevust, 
kas siis käsitöö valdkonnas, ise-
tegevuses, seltskondlikes män-
gu des ning see on ka avalik 
kokkusaamiste koht. Iru Elektri-
jaam lubas üles panna ka oma 
püsinäituse elektri- ja soojus-
energia ajakohasest ja loodus-
sõbralikust tootmisest. Tänu 
sellele saame edasiselt nende 
abiga korraldada infotunde nii 
täiskasvanutele kui ka kooli-
õpilastele. Miks mitte ka par-
lamendi ja valitsuse liikmetele, 
kes teevad otsuseid elektri- ja 
kütte hindade kujundamise 
aluste väljatöötamisel, kuna 
pahatihti tundub, et nende tead-
mised ei ole piisavad, et Eesti-
maa kodutarbijat kaitsta.

Külarahva unistused on 

teoks saamas! Seda kinnitab 
juba silmnähtav vilgas ehitus-
tegevus, millega plokk ploki 
järel kerkib jõudsalt seinte nö 
kiviosa. Päris seinad tulevad 
puitsõrestikul ja ühepoolse kal-
dega katus plekist. Külamaja 
arhitektuurilise projektiga saab 
tutvuda meie veebil: www.iru.
ee 

Üleskutse – 
“Teeme ise meie jaoks”

Kuna Leader programmi 
rahastamisperioodi 2009 – 2013 
rahad on praktiliselt kasutatud, 
siis kutsume siin üles vaba-
tahtlikke juba sellel kevad-suvel 
kaasa lööma nii maja sise-
viimistlus- kui haljastustööde 
läbiviimisel!
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 Selle looga tahan teavitada Iru külarahvast sellest, 
mida on teinud ja teeb MTÜ Iru Ämma Klubi!
Arno Kannike
Iru Ämma Klubi juhatuse liige

22. veebruaril 2008. a. asutatud Iru Ämma Klubis on tänase seisuga 
24 liiget. Võime öelda, et nelja aastase tegutsemise aja jooksul on 
olnud meil “pühaks” eesmärgiks Iru külaplatsi korrastamine ja 
seltsimaja ehitus! Püüdsime saada selleks vallalt rahalist toetust, 
koostasime selleks ka Iru Küla Arengukava, kuid majandusliku 
languse tingimustes vald meile külaplatsi rekonstrueerimiseks ja 
seltsimaja ehituseks rahalist toetust anda ei saanud.

Iru külaplatsi rekonstrueerimiseks tuli hea võimalusena meie 
õuele Leader programm, mis esmakordselt 2010. aastal avas 
projektitoetuste taotlusvooru Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdadele 
ehk Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna külakogukondade ja 
ettevõtjate tegemiste rahaliseks toetamiseks!

Iru Ämma Klubi on Põhja-Harju Koostöökogu asutajaliige, 
seega hästi kursis kogu tegevusega, pealegi on allakirjutanu 
Koostöökogu juhatuse liige. Nii koostasime koos Iru Ämma Klubi 
juhatuse esimehe Toomas Uduga kohe esimesse vooru pro jek-
titoetuse. Esimese projektina taotlesime raha Iru külaplatsi re-
konstrueerimise projekteerimiseks. Meie taotlus sai heakskiidu 
Põhja-Harju KTK hindamiskomisjonilt, selle kinnitas ka juhatus 
ning asi tipnes sellega, et ka PRIA kiitis taotluse heaks ning Leader 
programmi rahadest eraldati projekteerimistöödeks 82 500 krooni 
ehk 5273 eurot, millest omaosalus, vastavalt EL seadusandlusele 
moodustab 10 % ehk 527,27 eurot (8 250 krooni). Tänu Jõelähtme 
valla varasemale toetusele ning Klubi liikmetele, kes on usinasti 
tasunud liikmemaksu on see kohustus meie poolt täidetud!

Teadaolevalt on Leader programmi rahastamisel tingimuseks, 
et taotleja tasub esmalt kõik kulud ja seejärel tagastab PRIA 
kuludeklaratsioonide ja pangaväljavõtete alusel 90 % makstud 
summast kuni 90 päeva jooksul taotlejale ehk Iru Ämma Klubile. 
Selle mure lahendamiseks saime mitmete arutelude ja kohtumiste 
tulemusena kokkuleppe Eesti Energia Iru Elektrijaama AS-iga. Iru 
Elektrijaam toetab meie ettevõtmisi eeskätt seetõttu, et kompen-
seerida meile teadaolevaid tulevasi riske ja ohte seonduvalt jäät-
mepõletuskompleksi rajamisega Iru küla vahetusse lähedusse. Iru 
Elektrijaam tasuski juba esmaste geodeediliste uuringute ja pro-
jekteerimistööde maksumuse ja me loodame, et vastavalt kokku-
leppele ka kogu külaplatsi rekonstrueerimise maksumuse.

Vastavalt OÜ Sammas AB rekonstrueerimisprojektile esitasime 
2011. aasta Leader IV vooru taotluse summas 68 002,52 eurot, 
millest omaosalus, ehk Iru Ämma Klubi kohustus on tasuda 6 802 
eurot! Ka selle maksumuse lubas Iru Elektrijaam tasuda multi-
funktsionaalse külaplatsi rekonstrueerimis tööde maksumusena.

Siinkohal räägime külaplatsi rekonstrueerimise esimesest 
etapist, mille teostuseks sõlmisime 26. detsembril 2011. a Lem-
minkäinen Eesti AS-iga lepingu ning enne jaanipäeva peaksime 
saama mängida tennist-, võrk- ja korvpalli kaasaegse kattega 
väljakul, lapsed aga turnida ning harjutada liiklemist oma linnakus. 
Kogu külaplatsi territoorium saab uue tarastuse ning tehakse ka 
heakorrastustöid. Teise etapi tööde rahastamiseks andsime 
23. veeb ruaril 2012. a. Põhja-Harju Koostöökogu VI vooru Iru 
Ämma KLubi taotluse Iru Külamaja ehitamiseks. Vastavalt pii-
rangutele, mis on seatud ühes voorus ühe taotluse rahastamiseks, 
nägime ette Külamaja nn karbi ehituse ilma siseviimistlustöödeta. 
Projektitoetuse maksumuseks kujunes 70 800 eurot, millest Iru 
Ämma Klubi omaosalus on 7 080, PRIA toetus 63 720 eurot. Kuna 
Eesti Energiaga koostöö lõpptulemus on Iru Külamaja nn Ener gia-
maja ehitamine, mille ühiskasutusena näeme sõbralikke kokku-
leppeid selles, et Eesti Energia omab nimetatud majas püsinäitust 
säästliku energia tootmiste kohta, saab korraldada koolitusi, 
seminare ning teisi üritusi. Meie Iru Ämma Klubi, olles maja 
haldaja, saame korraldada mitmesuguseid avalikke üritusi, küla-
koosolekuid, käivitada taidlus- ja huviringe laiale külarahva 
sihtgrupile. Samas on selles majas ettenähtud spordiplatsi kasu-
tajatele riietumise- ja pesemisvõimalused, rännumeestele puh-
kamisvõimalused.

Oleme siis tublid edasi, toetame Iru Ämma Klubi oma aktiiv-
sema kaasalöömisega, seda eriti saabuva kevade talgutel, et täita 
ka meie kohustus puude ning põõsaste istutamisega, millise luba-
duse andsime, kui vanad ja mitteväärtuslikud puud maha võtsime. 
Ootame Klubisse ka uusi liikmeid ning liikmemaksude õigeaegset 
tasumist.
Hea külarahvas, suur asi on käima lükatud, toetagem siis ühiselt!

Iru külamaja nurgakivi 
panek

Hea Iru küla rahvas

MTÜ Iru Ämma Klubi 2013. a. kultuuri- ja spordi-
ürituste ajakava
18. jaanuar – Iru külamaja nurgakivi panek
9. veebruar – Iru talimängud vastlasõitudega
8. märts – Iru Ämmade naistepäeva kontsert
18. mai – Iru spordiväljakul avavõistlused tennises
8. juuni – lastekaitsepäeva tähistamine. Iru Laste liikluslinnakus 
Autokooli “Haja” liiklustund; laste kiirus- ja vigursõidu võistlused 
jalg- ning tõukeratastel
15. juuni – Iru ja Loo tennisevõistlused Iru tenniseväljakul
23. juuni – osalemine Iru küla eestseisuse poolt korraldataval 
Võidupüha tähistamisel ja jaanitulel.
17. august – Iru ja Loo tennisevõistlused Loo tenniseväljakul
31. august – Iru Ämma tunnustusüritus ja muinastulede 
süütamine muistse Iru küla ja toonase mereranna piirimail
14. septembril – Iru spordiväljakul hooaja lõpetamine ja 
sügisturniir tennises
Detsembrikuus – Iru Ämmade ja Äiade jõulukontserdile 
toimetamine.

Kommentaar
Vallavanem Andrus Umboja sõnul toob iga uus investeering 
kaasa ka edaspidiseid kulutusi. Iru külamaja projekt on 
erakordne seetõttu, et lisaks ehitustööde eest esialgsele 
tasumisele projektide ja sponsorite kaudu võtavad sponsorid 
pärast maja valmimist kümne aasta jooksul enda kanda ka 
kõik kom munaalkulud. MTÜ Iru Ämma klubi juhatuse liikme 
Arno Kannikese tegevus on igati eeskuju vääriv.

Vasakult Arno Kannike, Andrus Umboja, Kairi Kirt-Ende ja Toomas Udu.  Priit Põldma

 8. oktoobril oli Kostivere 
Kultuurimõisa külaliseks 
armastatud filmi “Kevade” 
Lesta osatäitja Tõnu Alveus. 
Mõis ja seeniorite klubi olid 
lahkesti nõus abistama ja võõ-
rustama. Kuigi väljas oli kõle ja 
tuuline sügis, rääkisime meie 
kevadest. O. Luts, kes jutustab 
oma teoses inimelu kevadest, 
tee algusest, mil kõik on esma-
kordne. Esimene armastus, 

esimene pettumus. Osatäitjad 
olid just selles eas, pidevalt 
avastamas maailma, elumõtte 
otsingutel, mis on elus peamine, 
mis ilus. Vestlusest jäi kõlama 
suur austus õpetaja Lauri 
osatäitja L. Merzini vastu, kes 
just õpetaski neile noortele 
mõist ma ilu, muusikat ka 
kunsti, kes tegi neile kõnetunde. 
Nagu ka tema repliik filmis 
Arnole: “Ära unusta viiulit”, see 
tähendas ära unusta ilu. Tema 
juurde võis alati minna maailma 

probleeme lahkama, armuvalu 
välja elama, ta seletas alati kõik 
ära. Ta oli poistele iidol: “Vaa-
tasime talle alt üles,” rääkis 
Tõnu Alveus. 

Filmi käekäik ole nes ju palju 
sellest, missugused poisid osa-
täitjateks leiti. Mõni tuli võtete 
ajal ka välja vahetada, aga nagu 
Tõnu Alveus ütles: “Raskused 
lähevad meelest, see on nagu 
koolitükk, et ükskord saad kahe, 
aga siis parandad ära. Ja vaeva 
nägid kõik, kergelt ei tulnud 

midagi. Parandusi sai seal ikka 
tehtud.” Aga vabal ajal sai kõ-
vasti nalja. Tänapäevani käiakse 
koos ja saadakse kokku, sõbrad 
kogu eluks.

Üritus jätkus raamatukogus 
kohvilauas. Märkamatult oli 
juba kolm tundi möödunud. 
Jututeemad filmist jätkusid. Ka 
pildimaterjal sai üle vaadatud. 
Kes soovis sai endale soetada 
raamatu “Kevad. Suvi. Sügis. – 
A. Kruusemendi filmid”. Tänud 
kõigile abistajatele.

Tallinnfilm 100 – Kostiveres
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Kuhu minna veebruaris?
• 01.02-28.02 Kaberneeme raamatukogus Valkla Kodu joonistuste 
näitus MINU MAAILM.
Valkla kodu patsientide pliiatsijoonistustest koosnev näitus avab 
uue tahu nende inimeste sisemaailmast ja annetest. Näitus on 
Kaberneeme raamatukogus üleval kuni veebruari lõpuni.
Info: Kersti Laanejõe, tel 5780 8969
• 01.02-10.02 Loo Kultuurikeskuses Joonistusvõistlus MINU EESTI. 
1. - 10. veebruarini saab tuua Loo Kultuurikeskusesse joonistustöid 
teemal Minu Eesti, mis riputatakse üles vabariigi aastapäevaks Loo 
Kultuurikeskuse koridorigaleriis. Parimatele auhinnad.
Info: Kadri Lepik, tel 5563 5021, www.lookultuurikeskus.ee
• 01.02-28.02 Loo Kultuurikeskuses fotokonkurss SÕBRAD KOOS. 
Jäädvusta mõni vahva hetk koos sõbra või sõpradega fotole ja too 
see paberkandjal Loo Kultuurikeskusesse. Laekunud fotodest 
koostatakse fotonäitus kultuurikeskusesse. Iga osavõtja võib 
esitada kuni 3 tööd. Tööde esitamise tähtaeg: 28. veebruar. 
Parimatele auhinnad! 
Info: Kadri Lepik, tel 5563 5021
• 01.02 Neeme Kool Loeng teemal TARTU RAHU. Räägib 
ajalooõpetaja Kärt Toompuu. Info: Karin Soosalu, tel 5332 8776
• 02.02. kell 11.00 Jõelähtme Vabadussammas. Mälestame 
langenuid ja asetame pärja samba jalamile. 
Tartu Rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude 
Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega 
lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude 
Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. Vabadussõda lõppes 
Eesti võiduga. Vabadussõjas kaotas elu 6000 ja sai haavata 14 000 
Eesti eest võitlejat. Alles siis avanes võimalus hakata kaks aastat 
tagasi väljakuulutatud Eesti Vabariiki tegelikult üles ehitama.
• 02.02 kell 16.00 Neeme rahvamajas JUMALATEENISTUS.
Info: Marika Kurvet, tel 5349 6294
• 06.02 kell 12.00 Kostivere päevakeskuses EAKATE FILMIHOMMIK. 
Kostivere päevakeskuse ürituste video vaatamine. 
Info: Anne Kanne, telefon: 527 7517
• 07.02 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses Loo seenioride klubi 
Pihlakobar küünlakuu ÜMARLAUD. 
Info: Kai Müürsepp, tel 509 6646
• 07.02 ja 08.02 kell 16.00 Kostivere noortekeskuses SÕBRAPÄEVA 
MEISTERDUSTUBA. 
Info: Kostivere noortekeskus, telefon: 608 1690
• 08.02 kell 11.00 – 17.00 Viimsis Harjumaa laulupeo lastekooride 
ühendproov
• 08.02 kell 11.30 Kostivere Kultuurimõisas VABARIIKLIK ÕPI-
LASETLEJATE RIIGIKONKURSS 2013.
Luulefestival – Eesti õpilasetlejate riigikonkurss toimub igal aastal 
Eestimaa erinevas paigus. Eelnevad konkursid on toimunud 
Jõgevamaal, Puurmanis; Ida-Virumaal, Jõhvis; Saaremaal, 
Kuressaares; Järvamaal, Türil; Põlvamaal, Moostes; Pärnumaal, 
Toris, 2005. aastal toimus konkurss Tallinnas. Harju maakonnas 
toimub selline konkurss esmakordselt. 
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: I vanusegrupp 4. – 6. klass, 
II vanusegrupp 7.–9. klass ja III vanusegrupp 10.–12. klass. 
Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 608 1539; 5328 4841
• 09.02 Kristiine keskuses Üle-eestiline ÕPILASFIRMADE LAAT 
300 õpilasfirma hulgas osaleb ka 4 firmat Loo Keskkoolist: 
10. klassi Krokodill ja SidBad ning 11. klassi PUKO ja Valgusabi. 
Info: Rozeta Meos, tel 528 4483
• 10.02 kell 13.oo Jõelähtme rahvamajas JÕELÄHTME VALLA 
MÄLUMÄNG, 2. ring
15. Jõelähtme valla mälumängu 1. ringis osales 10 võistkonda. 
Ringi võitjaks osutus Wana Kala võistkond, teise koha pälvis Vana 
Hõbe ja kolmandale kohale jäi Juhan. Veel pole hilja liituda 
turniiriga, sest üldvõitja selgitatakse kahe parema ringi tulemuste 
kokkuliitmisel. 
NB! Zürii koosseisus Jevgeni Nurmla ja Indrek Selis on omalt poolt 
välja pannud kuldmuna auhinna. Märtsis toimub viimane, kolmas 
voor, kus selgub ka üldvõitja. Mälumäng toimub Jõelähtme 
rahvamaja 90. juubeliürituste raames. 
Info: Maie Ramjalg, tel 5397 8896
• 11. – 15.02. Loo Keskkoolis VÕÕRKEELTE NÄDAL LOO KOOLIS 
Info: Rozeta Meos, tel 528 4483
• 11.02 kell 11.30 Kostivere Kultuurimõisas EAKATE LAULU KLUBI. 
Kostivere Lauluklubi juhendavad sellest hooajast Virve Lääne ja 
Ahto Nurk. Lauluklubi käib koos kaks korda kuus. Oodatud on kõik 
laulda armastavad inimesed, siin ei kontrollita viisipidamise oskust 
ja hääle kvaliteeti. Ainukeseks kriteeriumiks ongi tahe laulda. 
Laulame vanu armsaid laule! Kõik on oodatud! 
Info: Anne Kanne, telefon 527 7517
• 12.02 kell 11.00 Neeme rahvamajas Lasteteater KUIDAS MESI-
KÄPP MEISTRIKS SAI. 
Karul hakkab metsas igav ja ta otsustab linna kolida. Kuna karul 
kooliharidust pole, siis kõik ettevõetud ametid ebaõnnestuvad. 
Kõige halvemal hetkel aga märkab teda tsirkuse direktor. Kui karu 
õpib, siis saab ta tsirkusesse tööle. 
Näitlevad Horre Saluste, Indrek Kruusimaa ja/või Allan Kress. 
Info: Marika Kurvet, tel 5349 6294
• 12.02 kell 12.00 Kostivere Päevakeskuses VASTLAPÄEVA 
TÄHISTAMINE 
Info: Anne Kanne, telefon 527 7517
• 12.02 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses SÕBRAPÄEVA 
TÖÖTUBA lastele 
Info: Marilyn Uleksin, tel  5855 3603, Kadri Lepik, tel  5563 5021
• 13. 02 kell 12.00 Loo Kultuurikeskuses Pihlakobara FILMIHOMMIK 
OPERETIMAAILMAS. I. Kalmani surematu „SILVA“. 
Info:  Kai Müürsepp, tel 509 6646
• 14.02 Neeme Koolis VALENTINIPÄEV 
Info: Marika Kurvet, tel 5349 6294
• 14.02 kell 12.00 Kostivere Päevakeskuses SÕBRAPÄEVA 
TÄHISTAMINE 
Info: Anne Kanne, telefon 527 7517

“Minu otsus koorist lahkuda 
koo rilauljatele ei meeldinud, 
usun, et põhjuseks oli see, et 
minu tugevale häälele oli mu-
gav toetuda,” meenutab neiu.

Pärast koorist lahkumist 
õppis Violeta pool aastat r`n`b 
stiili, rütmi ja liikumist era-
õpetaja James Werti käe all.

“Igal teisipäeval sõitis James 
Loo kooli, tal oli aega minu 
jaoks ja ta tahtis mind õpetada, 
see oli väga vahva periood. Ühel 
päeval ta ütles, et ei ole mulle 
enam midagi juurde õpetada ja 
nii me jätsimegi hüvasti,” sele-
tab tüdruk täiskasvanulikult.

Eesti võib väikseks jääda
Tulevikuplaanidest räägib 

Violeta, et prioriteediks on 
lõpetada kool “Kooli pooleli 
jätmine ei tule kõne allagi!”. 
Tüdruk lubab jätkata laulmist 
ja näitlemist. “Kindlasti ei loobu 
ma ka kunstist, plaanin end 
edasi arendada nii palju kui 
võimalik,” räägib ta. Pärast kooli 
lõpetamist soovib Violeta ka 
plaadi välja anda. “Materjali on, 
võiks juba praegu plaadi teha, 
kuid ema soovitab mitte üle pin-
gutada. Naudi lapsepõlve nii 
kaua kui saad, ütleb ta. Eks tal 
on õigus, mul on praegu niigi 
palju tegemisi,” räägib Violeta. 

Küsimusele, kes Eestis on 
eeskujuks, vastab tüdruk otsu-
sekindlalt, et tal ei olegi ees-
kujusid. “Kui mõelda, kelle 
moodi soovin sättida oma tege-
misi, siis võib olla on Beyonce 
see, kelle elu mulle ahvatlev 
tundub,” nendib Violeta.

“Ilmselt jääb Eesti mulle 
peagi väikseks, välismaal on 
võimalused suuremad. Kuigi 
Eesti on mulle väga armas, 
väike riik ja kallis kodumaa, 
vaatan ma siiski piiri taha,” 
räägib tüdruk.

Violeta on ka suur looma-
armastaja. Täiskasvanuna lu-
bab ta endale kindlasti kaks 
koera võtta. Praegu on tüdrukul 

kodus koer nimega Rossu ja 
kass Kidi. Rossu on muide 
Ukraina päritolu ja sai enesele 
päris oma istekoha kui len-
nukiga Violeta juurde lendas.

Üllatusi täis tüdruk
Paigale Violeta jäänud ei ole, 

teotahteline tüdruk otsustas 
end näitlemises proovile panna, 
astudes Kaari Sillamaa Kaunite 
Kunstide Kooli, kus hetkel lavas-
tatakse muusikali Jane Eyre, 
milles Violeta kehastab Elisa 
Reed´i.

Üllatusi täis tüdruk tegeleb 
ka maalimisega. Pildid, üks 
ilusam kui teine, katavad Violeta 
kodu seinu. Pilte maalib ta 
iseenda jaoks. “See on rahustav 
tegevus,” teatab neiu.

Lisaks leiab Violeta aega 
joogaga tegelemiseks. Õhtuti 
jõuab tüdruk koju alles kella 
kümne ajal, seejärel hakkab ta 
koolitöid tegema. Kõik näda-
lapäevad on tegemisi ja toime-
tamisi täis. Vaid reedese päeva 
on Violeta enesele vabaks 
planeerinud, see tähendab, et 
pärast koolitunde ta puhkab. 

Enesekindlusest pakatav 
Violeta tunnistab, et kahe aasta 
tagune Laulukarusselli saate 
võit andis talle julgust juurde ja 
kasvatas veelgi tahet laulda ja 
esineda. “Ma ei uskunud, et 
võidan, kuid ma väga-väga 
lootsin. Ma olin selle saate 
nimel nii palju tööd teinud ja 
mõtlesin arglikult, et olen ju 
seda võitu väärt,” naeratab 
Violeta.

Tüdruk kutsuti kaks aastat 
hiljem külalisesinejana 2012. 
aasta Laulukarusselli finaali, 
kus ta esines lauluga “Laula mu 
laulu, helisev hääl”.

“Tänavu soovisin finaal-
saates esinedes oma lauluga 
tänada inimesi, kes kaks aastat 
tagasi minu poolt hääletasid ja 
mulle võidu tõid. Tahtsin 
näidata, et nad tegid õige valiku, 
ma laulan edasi!”

Loo laululapse tegemised pära
Kristin Reichardt:

Violeta on viiendast klassist alates minu parim sõbranna. 
Olen õppinud plokkflööti, viiuli- ja klaverimängu, kuid Violetaga 
oleme muusikalises mõttes väga erinevad. 

Violeta on väga tugev inimene, ta teab, mida tahab ja ta 
usub sellesse, mida teeb.

Sõbrana on ta hindamatu, sest ta oskab kuulata. Ta on 
alati hingega asja juures, olgu see siis sõbra mure või 
koolitöö.

Violeta on väga otsuse- ja enesekindel, jätab väga tugeva 
inimese mulje, kuid samas on ta väga südamlik ja õrn. 

Leili Värte:

„Kui vahel kurbus sülle poeb,
siis tea, et laululinnud ütlevad,
et Sinu armast naeratust
on meil nii väga, väga vaja...”

Nii kirjutas Violeta oma luuleread paar aastat tagasi minule 
valmistatud sünnipäevakaardile. Õpetaja teeb oma tööd 
südamega, sest teisiti ei saa ja koostöö tekib siis kui õpilased 
sulle avavad oma südamed. Tekib usaldus, mõistmine ja 
toetamine. Violeta puhul see toimib. Koostöös toimub 
repertuaarivaliku, mis on ääretult tähtis.

Minu esmakordne tutvus Violetaga algas lasteaias, kus 
käisin lapsi klaveril saatmas lauluvõistlusel. Kohe jäi kõrva ja 
silma armas ilusa, puhta häälega laululaps.

Violeta on loodud lavale ja hingelt on ta võitleja, kes püüab 
saavutada maksimumi.

Väga musikaalne, absoluutse kuulmisega, loomulikult 
ilusa terve häälega laps. Lisaks töökas ja sihikindel. Väga 
emotsionaalne, alati on tal oma kindel kontseptsioon laulust 
mida esitab.

Violetal on olnud palju häid lauluõpetajaid, olen ainult 
üks lüli neist. Olen olnud õpetaja, kes on Violetat võimalikult 
palju pannud esinema ja võistlema. Nii ongi Violeta olnud 
alates esimesest klassist peale oma Jõelähtme valla ja 
maakonna lauluvõistlustel ikka kõige tublimate hulgas. 
Kahel korral oleme jõudnud ka „Karusselli” saatesse ja 
viimane kord siis suur võit – Grand Prix.

Olen õnnelik õpetaja, et olen saanud õpetada ja rõõmu 
tunda paljude laste tegemistest ja saavutustest. Olen õnnelik 
õpetaja, et osake minu õpetajatööst on nii andekas ja edukas 
lapses, nagu on Violeta. 
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• 14.02 kell 18.00 Kostivere noortekeskuses SÕBRAPÄEVA DISCO 
Info: Katre Hall, tel  608 1690 
• 14. 02 kell 19.00 Loo Kultuurikeskuses SÕBRAPÄEVAPIDU 
Muusikat teeb konkursi „Noortebänd 2012“ võitja, ansambel 
„Slippery Slope“. Noortebändide konkursi võitis sel aastal kolmest 
muhedast noormehest koosnev alternatiivroki ansambel Slippery 
Slope ehk Henri Kuusk, Egert Milder ja Madis Lett. Noormehed on 
Tallinna poisid, kes on nii eluaegsed sõbrad kui eluaegsed 
bändimehed. 
Info: Kadri Lepik, tel  5563 5021
• 15.02 kell 11.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuses Loo Beebikooli 
SÕBRAPIDU Info: Kai Müürsepp, tel 509 6646
• 15.02 kell 18.30 Loo Kultuurikeskuses Naisteklubi KATARIINA 
õhtu. MAO AASTA VASTUVÕTMINE. Eesti oma fengh shui meistrid 
Sirje ja Janno Seeder räägivad, mida toob mao aasta ja paljust 
muust huvitavast. 
Info: Vilve Klettenberg, tel 515 2215
• 16.02 kell 13.00 Kostivere külaplatsil LÕBUS VASTLAPÄEV 
Info: Katre Hall, tel  608 1690 
• 16.02 kell 19.00 Neeme rahvamajas Kontsert RAIMOND VALGRE 
JA SAKSOFON Raimond Valgre teemadel improviseerib 
saksofonimängija ja RAMi laulja ANDRUS POOLMA. 
Info: Marika Kurvet, tel 5349 6294
• 17.02 kell 11.00 Loo keskväljakul LOO TALVINE PEREPÄEV 
Korraldaja: Loo Kultuurikeskus Info: Kadri Lepik, tel  5563 5021
• 18.-22.02 Loo noortekeskuses EESTI NÄDAL Info: Marilyn Uleksin, 
tel 5855 3603
• 20.02 kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse B-korpuse koridorigaleriis 
MAARI SOEKOV`i NÄITUSE AVAMINE Info: Vilve Klettenberg, 
tel 515 2215
• 21.02 kell 13.00 Neeme rahvamajas EESTI VABARIIGI 95. AASTA-
PÄEVA KONTSERT-AKTUS Temaatilise päevakõnega esineb Ülo 
Lomp. Kontserdil esinevad Neeme kooliteater, õp Sirje Põllu ja 
kõlavad isamaalised luuletused. 
Info: Marika Kurvet, tel 5349 6294
• 21.02 kell 13.30 Loo Kultuurikeskuses Pihlakobara SÕBRA PÄEVA-
PIDU Kohtumine Eesti Ukraina Seltsi ansambliga Nadvetširja.
Info: Kai Müürsepp, tel 509 6646
• 21.02 kell 15.00 Kostivere noortekeskuses KODUMAA PÄEV 
Info: Katre Hall, telefon: 608 1690
• 22.02 kell 12.00 Kostivere Päevakeskus EESTI VABARIIGI 
SÜNNIPÄEVA KOHVILAUD Info: Anne Kanne, telefon 527 7517
• 22. 02 kell 9.50 ja kell 12.00 Loo Keskkoolis EESTI VABARIIGI 
AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD AKTUSED Kell 12.00 – aktuse 
külalised on Riigikogu spiiker Ene Ergma ja Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja. Info: Rozeta Meos, tel 528 4483
• 22. 02 kell 18.00 Loo Keskkooli aulas Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud KONTSERT-AKTUS ja PIDULIK VASTUVÕTT (Loo 
Kultuurikeskuses) Tunnustame valla väljapaistvamaid oma ala 
tipptegijaid. Kuulutatakse välja Jõelähtme kultuuritegu 2012, 
Jõelähtme sporditegu 2012, Jõelähtme haridustegu 2012, 2012 aasta 
tegu Kontserdil esinevad Loo Kultuurikeskuse ja Loo Keskkooli 
muusikud, tantsijad ja etlejad. 
Info: Vilve Klettenberg, tel 515 2215
• 23.02 kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas EESTI VABARIIGI 
AASTAPÄEVA JA KOSTIVERE KULTUURIMÕISA SÜNNIPÄEVA 
KONTSERT-AKTUS.
Kõned, Head teod väljakuulutamine. Kontsert. Kontserdil esineb 
MÄNNISTE PEREANSAMBEL, kes on end tuntuks laulnud nii koos 
kui eraldi. Ansambel sai tuule tiibadesse 2008. aastal, kui poeg 
Märten kutsuti emadepäeval Estoniasse laulma. Isa Kaupo ja õde 
Merit ( Pipi osatäitja Rahvusooperi Estonia etenduses Pipi Pikksukk) 
saatsid noormeest. Kontserdist tegi ülekande televisioon. Sellest 
ajast on pereansamblit kõikjale Eestisse esinema kutsutud. 
Info: Kostivere Kultuurimõis, telefon: 5328 4841 või 608 1539
• 24.02 kell 13 Jõelähtme Vabadussamba juures. Mälestame vaba-
dussõjas langenuid. Traditsiooniline sõdurisupp.
 Info: Elle Himma, tel 5394 8826
• 24.02 kell 14.00 Jõelähtme rahvamajas NAERATA MULLE, MU 
MAA! Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik pärastlõuna koos 
kohvilauaga. 
Info: Maie Ramjalg, telefon 603 3053
• 25.02 kell 11.30 Kostivere Kultuurimõisas EAKATE LAULUKLUBI 
Info: Anne Kanne, telefon 527 7517 
• 26.02 kell 14.00-17.00 Sauel Harjumaa laulupeo poistekooride 
ühendproov Sauel

KRIMIUUDISED 
• 06.01 kell 10.56 teatati tulekahjust Jõelähtme vallas 
Haapse külas asuvas elumajas. Süttinud oli kahekorruselise 
elumaja esimesel korrusel asuva elektrikilbi taga olev sein 
ja vahelagi. Tulekahju sõitsid kustutama Kehra, Loksa, Pirita 
komando elukutselised ning Kuusalu vabatahtlikud 
päästjad.
Päästjate kohale jõudmise ajaks olid inimesed hoonest 
väljunud. Tulekolde leidmiseks pidid hingamisaparaatides 
päästjad avama seina ja vahelae konstruktsioone. Põleng 
kustutati kella üheks. Tulekahju sai esialgsel hinnangul 
alguse elektrilühisest.
• 06. 01 kella 00.55 ajal teatati politseile, et Jõelähtme vallas 
Loo aleviku korteris tungiti kallale 34-aastasele naisele. 
Kahtlustatavana toimetati politseijaoskonda 33-aastane 
mees. 
• 20. 01 kella 16.55 ajal teatati politseile, et Jõelähtme vallas 
Haljava küla korteris tungiti kallale 38-aastasele naisele. 
Kahtlustatavana toimetati politseijaoskonda 39-aastane 
mees. 

ast Laulukarusselli saate võitu

Violeta ja tema ukraina verd 
koer Mr Ross

Koduseinad on kaetud Violeta 
joonistustega
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 Laupäeval, 26. jaanuaril 
esitleti Kostivere Kultuu ri-
mõisa saalis vastvalminud 
raamatut “Parasmäe talude 
lood”. Raamat kätkeb endas 
Parasmäe küla ajalugu ja 
tänapäeva läbi rohke pildi-
materjali ja küla elanike 
pajatuste.

Priit Põldma

Raamat valmis väga paljude 
toetajate kaasabil, projek ti-
toetust saadi Leaderist, Koha-
liku omaalgatuse programmist 
ja Jõelähtme vallavalitsuselt. 
Lisaks toetasid raamatu välja-
andmist mitmed eraisikud ja 
ettevõtted. Raamatu välja and-
mise eestvõtja on MTÜ Paras-
mäe Külaselts Erik Seppingu 
juhtimisel. Raamatu autor on 
Helen Sooväli Sepping, kujun-
daja Kaia Rähn, fotograaf An-
nika Haas.

Raamatu projekti maksu-
museks kujunes 5500 eurot.

Jõelähtme vallas on see juba 
viies küla, kes oma ajaloo ja 
kultuuripärandit raamatu lehe-
külgedel jäädvustada suutnud. 
Raamatu autori sõnul on olu-
line see lugu, mida külarahvas 
mäletab. Küla elab seni, kuni 
kestavad lood, kuni on lugude 
rääkijaid. Kord kui need rääkijad 
kaovad, siis jäävad meile ometi 
lood ja pildid. Kui kaovad lood, 
kaob ka küla.

Jõelähtme valla külade aja-
lugu on põhjalikult kirja pandud 
mitmetes allikates. 

Parasmäe küla ajaloolist ka-
jas tamist sai oluliselt täiendatud 
Eesti erinevates arhiivides lei-
duvate materjalidega. Küla on 
korduvalt väisanud viimase saja 
aasta jooksul mitmed uurijad ja 
seetõttu on küla hästi arhi vee-
ritud. Selle raamatuga sai arhiivi 
allikatesse peidetud teadmine 
kirja pandud.

Parasmäe esiajalugu on sü-
vendatult uurinud arheoloog 
Vello Lõugas, kes on teinud 
koos abilistega küla terri too-
riumile jäävate muinsuste pas-
sid ning kaardistanud esi-
ajalooga seotud võimalikke 
arheo loogilisi mälestisi. Samuti 
võib leida pikema ajaloolise 
käsitluse Parasmäe küla kohta 
kodu loolises võtmes kirja pan-
duna Harald Rootsi Parasmäe 
küla minevikku puudutavast 
käsi kirjast, Julius Põldmäe kä-
sikirjast “Jõelähtme ajaloost”, 
etnoloog-ajaloolase Gea Troska 
artiklist “Rebala, Parasmäe ja 
Vandjala küla ajaloost ja ehi -
tis test”, Jõelähtme valla raa-
matust “Jõelähtme teejuht 
rändajale ja koduloohuvilisele” 
ning Tiina Pelli sulest spet-
siaalselt selle raamatu jaoks 
valminud aja loolisest uuri mu-
sest “Nop peid Parasmäe küla 
ajaloos”.

Selline on meie ühe küla 
lugu. Edu Parasmäe rahvale 
edas pidisteks tegemisteks!

NB! Raamatu saamiseks 
palume huvilistel pöörduda 
Parasmäe külaseltsi esindajate 
poole: Erik Sepping, 5656 0206, 
erik.sepping@eesti.ee
Jüri Palts, 5397 4154, 
paltsjuri@hot.ee

Parasmäe küla raamatu esitlus

Erik Sepping, raamatu autor on Helen Sooväli Sepping, kujundaja Kaia Rähn, külavanem Jüri Palts, fotograaf Annika Haas.

MUUDATUSED TÖÖ-, TERVISE- JA SOTSIAALVALDKONNAS 
2013. AASTAL

Töövaldkond

1. jaanuarist 2013 on töötasu alammäär 320 eurot senise 290 
euro asemel. 

  
Jaanuarist 2013 tõuseb töötutoetus 65,41 eurolt 101,5-le. 

Lisainfot taotlemise ja määramise kohta Töötukassa kodulehelt: 
http://www.tootukassa.ee/ .

  
Jaanuarist 2013 on isapuhkus tasuline. Isapuhkust on õigus 

saada kokku kümme tööpäeva kahe kuu jooksul enne arsti või 
ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe 
kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkus tasutakse töötaja 
keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne 
Eesti keskmine brutokuupalk üle-eelmises kvartalis. 

  
Alates jaanuarist 2013 tõuseb lapsepuhkuse tasu. Töölepingu 

seaduse järgi on emal või isal igal kalendriaastal õigus saada 
lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast 
last ning kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast 
last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Alates 2013. aastast on 
lapsepuhkuse tasu, senise 4,25 euro asemel, koosmõjus töötasu 
alammäära tõusuga 15,18 eurot päevas. Lisainfot Sotsiaal-
kindlustusameti kodulehelt: http://www.ensib.ee/ .

  

Tervisevaldkond 

Alates 1. jaanuarist 2013 on tervishoiu esmatasandi 
korraldusfunktsioon Terviseameti pädevuses. Sellest aastast on 
Terviseameti ülesanneteks perearsti nimistu moodustamise 
konkursi korraldamine, perearsti nimistute kinnitamine, pere-
arstide ajutine asendamine ja järelevalve korraldamine. Lisainfot 
uue korralduse ja kontaktide kohta Terviseameti kodulehelt: 
http://www.terviseamet.ee/ .

  
Alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad muudatused Eesti Haigekassa 

meditsiiniseadmete loetelus. Lisainfot Eesti Haigekassa kodulehelt: 
http://www.haigekassa.ee/ . Uuest aastast jõustunud muudatused 
soodusravimite loetelus ja piirhindades leiate ministeeriumi kodu-
lehelt: http://www.sm.ee/ .

  

10. jaanuarist jõustub ravikindlustuse seaduse muudatus, mis 
kehtestab eriarsti visiiditasu piirmääraks 5 eurot ja voodipäevatasu 
piirmääraks 2,50 eurot. Tervishoiuteenuse osutajal on õigus, kuid 
mitte kohustus eelnimetatud piirmäärade piires visiidi- ja voodi-
päevatasud kehtestada.

  
1. märtsist 2013 tõuseb hooldajate miinimumtunnitasu 

2,6 euroni, kiirabitehnikutel 3,83 euroni, õdedel, ämmaemandatel 
ja tervishoiu tugispetsialistidel 4,5 euroni ja arstidel 8 euroni 
tunnis.

  
Käesoleva aasta oktoobrist jõustub Euroopa piiriülese 

tervishoiu direktiiv. Hiljemalt 25. oktoobril 2013 võtavad kõik 
Euroopa Liidu liikmesriigid üle direktiivi, mis võimaldab patsiendil 
saada vajaminevat tervishoiuteenust ükskõik millises Euroopa 
Liidu liikmesriigis. Tuleb aga meeles pidada, et Eesti Haigekassa 
hüvitab tervishoiuteenuse eest ainult siis, kui teenuse saamise 
õigus Haigekassa kulul oleks patsiendil olnud ka Eestis. Ühtlasi 
hüvitab Haigekassa teenuse eest oma hinnakirja, mitte välismaise 
hinnakirja alusel. Kui välismaal saadud tervishoiuteenus maksab 
rohkem, kui Haigekassa hinnakirjas olev summa, siis tuleb 
patsiendil vahe ise kinni maksta.

  

Sotsiaalvaldkond 

Alates 1. jaanuarist 2013 langevad töötuskindlustusmaksed nii 
töötajale kui ka tööandjale. Kui 2012. aastal oli töötus-
kindlustusmakse 4,2 protsenti, siis tänavu on see 3%. Sealjuures 
on kindlustatu maksemääraks 2% ja tööandja maksemääraks 1%. 
Lisainfot Töötukassa kodulehelt: http://www.tootukassa.ee/. 

  
Käesoleval aastal on vanemahüvitise ülempiir 2234,19 eurot. 

Hüvitise alampiir ehk hüvitise määr on 290 eurot. Kui vanem 
eelmisel aastal töötas, kuid tema keskmine sissetulek jäi alla 
töötasu alammäära, siis makstakse vanemahüvitist töötasu 
alammääras. 2013. aasta töötasu alammäär on 320 eurot. 
Vanemahüvitise saamiseks tuleb hüvitise taotlejal esitada Sotsiaa
lkindlustusametile avaldus ja isikut tõendav dokument. Lisainfot 
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.ensib.ee/
vanemahuvitis/.

  
Rakendub vanemapension. Riik teeb 4%-list täiendavat 

sissemakset Eesti keskmiselt töötasult kogumispensioni II 
sambasse 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse eest kuni 
lapse kolmeaastaseks saamiseni. Riiklikule pensionile arvutatakse 

juurde pensionilisa kahe pensioni aastahinde suuruses lapse 
kasvatamise eest, kes on sündinud ajavahemikus 31. detsember 
1980 – 31. detsember 2012 ning keda pensionilisa taotleja on 
kasvatanud vähemalt kaheksa aastat ning kelle eest vanem ei saa 
kahte aastat pensioniõiguslikku staaži (pensioniõiguslikku staaži 
arvestati kuni 31.12.1998). Pensionilisa makstakse iga lapse eest 
ühele vanematest, kusjuures vanemad lepivad omavahel kokku, 
kumb neist pensionilisa saab ja millise lapse eest. Alates 2015. 
aastast makstakse enne 2013. aastat sündinud lapse vanemale ühe 
aastahinde vääringus pensionilisa. Täiendava 4%-lise sissemakse 
või pensionilisa saamiseks tuleb vanemal esitada Sotsiaalkindlus
tusametile avaldus. Lisainfo: http://www.ensib.ee/2013/.

  
Juunist 2013 saavad allpool absoluutse vaesuse piiri elavad 

pered hakata taotlema vajaduspõhist peretoetust. Toetust haka-
takse maksma alates juulist. Täiendava toetuse suuruseks on 9,59 
eurot, kui peres on üks lapsetoetust saav laps ning 19,18 eurot, kui 
peres on kaks või enam lapsetoetust saavat last. Taotlusi võtavad 
vastu ning toetuse maksavad välja kohalikud omavalitsused. Toe-
tus määratakse kolmeks kuuks, seega tuleb taotlus esitada neli 
korda aastas. 

  
1. juulist 2013 tõuseb kolmikute ja suurema arvu mitmike 

sünni ühekordne sünnitoetus 1000 euro peale lapse kohta ehk 
kolmikute ühekordne sünnitoetus tõstetakse 3000 euroni, nelikutel 
4000 euroni jne. 

  
1. juulist tõuseb lapsetoetus kolmanda ja enama lapse kohta 

peres 76,72 euroni.  
  
Suvi 2013 toob muudatused ka peredele, kus on põhikooli 

lõpetav laps. 2013. aastal makstakse põhikooli lõpetanud lapsele 
peretoetusi ka juuli ja augusti eest sõltumata õpingute jätkamisest. 
Hiljem, s.o oktoobris makstakse välja vaid toetus septembrikuu 
eest. Kui laps õppimist ei jätka, lõpeb õigus peretoetusi saada 
septembrist (varasemalt juulist).  

  
Lisainfot peretoetuste kohta saab Sotsiaalkindlustusametist: 

http://www.ensib.ee/.

Priit Põldma



 Suur osa kassidest on 
tubase eluviisiga, hästi 
toidetud ja steriliseeritud 
või kastreeritud, mis kõik 
kokku muudavad kassi elu 
mugavaks, kuid ühtlasi 
teevad kassi laisaks. 
Inge Mängel,
loomaarst Jüri loomakliinikus

Kassil ei ole vajadust endale 
toitu jahtida ega palju liikuda, 
omaniku jaoks on diivanil nur-
ruv kass piisav tõendus tema 
õnnelikust elust. Kahjuks kipu-
vad kassid sellise eluviisiga 
kiirelt kaalu koguma, kuid paks 
ja laisk kass ei ole õnnelik kass.

Liikumine hoiab kaalu nor-
mis, lihased toonuses, süda-
metöö korras ning laseb kassil 
loomuomaselt käituda. Kassile 
on loomulik jahti pidada. Mäng, 
mis asendab jahti, peaks olema 
lühiajaline ja aktiivne, kass ei 
jaksa pikka aega järjest män-
gida. Kassi mänguasjad peaks 
arendama tema saagiinstinkti 
meenutades saaklooma käi-
tumist: liikuma ettearvamatult, 
tegema häält ja olema väikesed. 
Mängu lõppedes peab kass saa-
ma “saaklooma” kinni püüda, 
et vältida frustratsiooni. Lihtne 
ja odav viis vahva mänguasja 
tegemiseks on mõned toidu-
palad mässida salvräti sisse, 
siduda see nööri külge ja kas 
panna rippuma või vedada 
seda mööda maad, et kass saaks 
saaki rünnata.

Kassi mängima meelita-
miseks sobivad ka eriliste lõhna-
ainetega immutatud mängu-
asjad.

Kassidele meeldib aknal 
putukaid püüda ja kui külmade 
saabudes neid enam võtta pole, 
saab seda mängu mängida laser-
pointeriga. Kass võib liikuva 
täpi tabamisega vägagi hasarti 
minna ja lausa pööraseid ma-
nöövreid teha.

Kassi saab õpetada tegema 
lihtsamaid trikke nagu koeragi: 
käppa andma, istuma ja kee-
rutama.

Kui omanikku ei ole kodus, 
siis tuleb kassile tegevuse pak-
kumiseks mänguasjad välja 
jätta: õngele kinnitatud rippuv 
suletutt, ronimispuud ja peidu-
kohad.

Ronimiskohti saab ka ise 
teha, kasvõi vanast raamatu-
riiulist, kui riiulitesse sobiva 
suurusega augud teha, kust 
kass läbi mahub. Iga jahimees 
peab saama ennast saagi varitse-
miseks peita. Peidukohti peaks 
olema nii kõrgemates kohtades 
kui ka põrandal. Pappkastile 
auk sisse ja enamik kasse on 
sellega rahul.

Kassidele meeldib aknast 
välja vaadata ja jälgida õues 
toimuvat. Linnumajas toimuv 
võib kassi tundideks paigale 
naelutada.

Palju tegevust saab pakkuda 
kassile toidu otsimisega. Päris 
algajale piisab sellestki, et toi-
dupalad pannakse laiali söögi-
koha ümber. Järgmisena ei 
pane toitu enam kaussi, vaid 
kausi alla. Loomulikult sobivad 
toidu peitmiseks ka ajaleht, 
käterätik, plastist joogitops ja 
vaibaserv. Krõbinaid võib 
panna munakarbi lohkudesse, 
kust kass need käpaga välja 
õngitsema peab. 

Edasijõudnute jaoks saab 
pappkarbi külje sisse teha mõne 
sentimeetrise läbi mõõduga 
augu, kust parasjagu käpp sisse 
mahub, et karpi peidetud krõ-
binad kätte saada. Mängimiseks 
võib jätta toitu jagava män-
guasja, mille saab ka ise teha 
plastikpudelist, sin na auke sisse 
lõigates.

Aktiivselt tegutseva kassi 
jälgimine ja temaga mängimine 
on omanikule põnev ning loob 
tiheda sideme looma ja inimese 
vahel. Kass elab tervena kauem 
ja pakub omanikule rõõmu pik-
kade aastate vältel.
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Kuidas teha tubase kassi elu 
huvitavaks?

 Martin Adamsoni 2012. 
aasta hooaeg motokrossis, 
klassis quad – 200, möö-
dus väga edukalt.

Priit Põldma

Hooaeg algas Eesti talviste kari-
kavõistlustega kestvuskrossis. 
Viiest etapist tuli neli võitu ja 
ühes etapis teine koht. Kokku 
karikavõit. Kevade lähenedes 
algasid treeningud Sõmerpalu 
sisehallis, mis oli ette val mis-
tuseks suvisele hooajale.

Aprillis toimus kolm etappi 
suviseid kestvuskrosse. Martin 
noppis kõik võidud.

Mais algasid Eesti Meistri-
võistlused motokrossis. Kokku 
toimus viis etappi. Martin sõitis 
ja võitis neli etappi. Sellega 

kindlustas endale Eesti meistri-
tiitli. Viies etapp kattus Läti 
Meistrivõistluste viienda etapi-
ga, mistõttu tuli minna Lätti, et 
mitte võtta liigseid riske. Läti 
meistritiitel tuli kõigi kuue etapi 
võiduga.

Suvel osales Martin ka Taani 
meistrivõistlustel. Kohalike reeg-
lite tõttu võistles Martin endast 
vanemate poistega. Saavutatud 
teine koht oli väga tubli tule-
mus.

Sügisel jätkusid Eesti Kari -
ka võistlused suvises kestvus-
kros sis. Neljast etapist neli 
võitu.

2013. aastal keskendume 
ainult motokrossile. Kuni jaa-
nuarini toimub füüsiline tree-
ning. Jaanuari keskel alustame 
sõidutreeningutega Sõmerpalu 
sisehallis. Märtsis toimub tree-

ninglaager Itaalias ja Inglis maal. 
2013. aastaks oleme sead nud 
eesmärkideks kaitsta Eesti 
meistritiitlit, võtta Itaalia ja 

Inglismaa meistrivõistlustel 
poodiumikohti ning teha häid 
sõite Eesti meistrivõistlustel 
täiskasvanute klassis.

Martin Adamsoni tulemused

Martin Adamson   Merlis Peddai

JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE ENAMPAKKUMINE:
Jõelähtme Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enam-
pakkumise korras järgmised kinnisasjad:
• korteriomand Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik Toome 
tee 5 korter nr 60 (registriosa nr 8886902, üldpinnaga 60,4 m2); 
Enampakkumise alghind on 37 525 eurot.
• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere 
alevik Pumbajaama tee 3 (kinnistu pindala 2434 m2, katastritunnus 
24504:008:0997, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata. Enampakkumise alghind on 23 750 eurot.
• kinnistu aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Kostivere 
alevik Pumbajaama tee 5 (kinnistu pindala 2436 m2, katastritunnus 
24504:008:0998, registriosa nr 13792102, elamumaa 100%). Kinnistu 
on hoonestamata. Enampakkumise alghind on 23 750 eurot.
Kirjalike pakkumiste esitamise aeg on 27. veebruar 2013 kell 9.45, 
pakkumiste avamise aeg on 27. veebruar 2013 kell 10.00 ja pakkumiste 
avamise asukohaks on Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõe-
lähtme vald, Harjumaa.
Täiendav info: Kätlin Madis, katlin.madis@joelahtme.ee, 6 054 857, 
www.joelahtme.ee

 Eelmisel aastal julgesid 
väga paljud inimesed 
esmakordselt avalikult 
välja näidata, et neile ei 
meeldi viis, kuidas Eesti riiki 
valitsetakse. 
Merike Metstak,
külavanem

Palju kisa aga vähe villa – vaa-
tamata sellele, et õpetajad ja 
tervishoiutöötajad streikisid, 
ning linnades tuldi tänavatele 
protesteerima valeliku poliitika 
vastu ning hartale üleöö koguni 
17 000 toetusallkirja anti, ei 
tarvitse veel midagi paremaks 
muutuda.

Olen ise kodanikuühiskonna 
usku, kuid üksi Rahvakogu abi 
ja toega demokraatia õitsele 
puhkemises ma veendunud 
ei ole. Elu saab paremaks 
muu tuda üksnes pärast va-

limisi. Hoopiski ei usu mõne 
erakonna “heategudesse” enne 
valimisi.

Rahvakogu esitisi uurides 
võib kurvastada eluvõõraste 
aga ka vaimustuda nutikate 
sissekannete üle. Üldiselt on 
suhtumine leige ja miskipä-
rast näib see tubli ettevõtmi -
ne ko pitama läinud poliiti -
kast paha õhu väljalaskmisena. 
Eten du sena rahvale, kes pole 
eluga rahul ja neid inimesi on 
meil väga palju. Inimesed loo 
davad, et valimised toovad 
muutusi, sestap on kõige roh 
kem ette panekuid Rahva -
kogu.ee veebi lehel valimiste 
teemal. Tsiteerin siinkohal üht 
näidet:

“mingi piirkonna juht par-
teid orgunnivad rahvale ehk 
üldsusele udu silma ajamiseks 
oma sõsarliikumise mõne vali-
mis liidu näol. Sellise mõnusa 
väikese poliitilise Taskukoera. Ja 
tõesta siis ära, et nad ühes paa-

dis pole. See mõte, sellise sõnas-
tusega on kaheldava ees mär-
giga. Siin on Venemaa poliit-
süsteemi selge näide olema. 
Loo hunnik jõuetuid pool-po-
liitilisi väikeliikumisi ning jaga 
ja valitse siis täiel rinnal uhkes 
üksinduses.

Jagades siis üldisest raha-
lisest meepotist igale ühele 
näpuotsaga. Kokkuvõttes selli-
ne lähenemine tuleb odavam 
kui tugeva opositsiooniga iga-
päevaselt tänavatel madistada 
ehk mõõkasid ristata.”

Asjaolu, et enneolematult 
eduka Eesti õnn ja edu ei jõua 
tavainimeseni, ei korva ükski 
harta ega kogu, sotsiaalvõrgustik 
ega jututuba. Kodaniku ühis-
kond ise on olnud suhteliselt 
kõnevõimetu, suuremad alga-
tused on initsieeritud valitsus-
sektori poolt (kontseptsioonid, 
Teeme Ära jms), riigi poolt pal-
gatud ühendused on ülal hoid-
nud kolmanda sektori lippu, et 

paistaksime rahvusvaheliselt 
normaalsed.

Vabakond sai kõnevõime 
tagasi eelmisel aastal, kui suu-
remate linnade tänavatel aval-
dati pahameelt ebaausa polii-
tika vastu. Mõistagi eeldab 
kodanikujulgus sõltumatust ja 
ressursse, aega ja raha, mida 
napib. Nõustun nendega, kes 
väidavad, et demonstratsioonid, 
hartad ja rahvakogud on vali-
mistega võrreldes tühi töö ja 
vaimu närimine.

Igapäevases munitsipaal-
poliitikas ei arutleta väärtus-
hinnangute üle, siin on huvid, 
huvid ja veelkord huvid. Kõik-
mõeldavad huvid, olgu need 
kantud missioonist või oma-
kasust, või millest tahes. Mina 
olen huvitatud kõige enam sel-
lest, et majandust ja tootmist ei 
arendataks loodusressursi am-
mendamise ja keskkonna hävi-
tamise arvel, inimeste tervise, 
vara ja eluga riskides.

Lugejakiri:  Vabakond ja valimised
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 Anname teile teada, et 
Maa-amet on teinud ava-
likkusele kättesaadavaks 
planeeringute kaardi-
rakenduse. Kaardi raken-
duse leiate aadressilt: 
http://xgis.maaamet.ee/
xGIS/
Priit Põldma

Rakendus on Maa-ameti vaja-
dustele vastav töövahend, kus 
on võimalik saada infor mat-
siooni maakonna-, üld- ja tee-
maplaneeringute (edaspidi pla-
neeringud) piiride ja sisu kohta. 
Rakenduses on planeeringute 
informatsioon nii tegelikus asu-
kohas kuvatavate pla nee ringute 
kaartidena (georefe reeritud ras-
terandmed) kui ka juhitavate 
kaardikihtidena (vek tor and-
med). Valdav osa raster andmeid 
on saadud kohalike oma valit-
suste ja planee ringu konsul-
tantide avalikelt kodu lehte-
delt. 

Vektorandmed on kogutud 
maa- ja omavalitsustelt, kuid 
kuna tegu on planeeringu keh-
testamise ajal saadud and-
metega, siis ei sisaldu nendes 
muudatused hiljem kehtestatud 
detailplaneeringutest. Seega on 
nii raster- kui ka vektorandmete 
puhul tegu informatiivsete and-
metega, mille õigsuse eest Maa-
amet ei vastuta. Hetkel on 
rakenduse kaudu rasterkujul 
kättesaadavad ca 250 kehtes-
tatud või menetluses planee-
ringut. Andmete kvaliteet sõl-
tub sellest, milline on kodulehel 
avalikustatud jooniste kvali-
teet.

Kasutajad, kes rakendusest 
vajalikku või huvipakkuvat infot 
saavad, on riigiasutuste ja koha-
like omavalitsuse töötajad, pla-

neerijad, maatoimingute ja pla-
neeringutega seotud erasektori 
esindajad, arendajad, maa-
omanikud jt.

Kaardirakendus koosneb 
viiest põhigrupist:
1) Planeeringute valveplaan – 
sisaldab informatsiooni kõi kide 
üld-, teema- ja maakonna-
planeeringute välispiiride ja 
olulisemate tärkandmete kohta;
2) Riiklike andmebaaside and-
med – sisaldab katastri, kitsen-
duste, maanteede ja maardlate 
andmeid;
3) Detailplaneeringud –  sisal-
dab Maa-ameti andmebaasides 
olevate detailplaneeringu välis-
piiri andmeid. Andmebaas ei 
ole täielik;
4) Planeeringute vektorandmed 
– sisaldab valiku vektorkujul 
üld-, teema- ja maakonna pla-
neeringutega kehtestatud pla-
nee ringuandmeid.
5) Planeeringute rasterandmed 
– sisaldab andmebaasi sises-
tatud planeeringujoonise ras-
terkaarti, selle piirjoont, legendi, 
metaandmeid jm tärkandmeid. 
Rasterplaanid on jagatud tee-
made järgi üle-eestilisteks 
kaartideks, mis võimaldab eri-
nevate maa- või omavalitsuste 
samasisulisi plaane korraga 
kaardil näha (nt üldplanee-
ringute põhiplaanid; maakonna-
planeeringute rohevõrgustike 
teemaplaneeringud jne).

Rakenduses on võimalik 
otsida:

• planeeringut – planee-
ringu ID, EHAK koodi ja nime-
tuse järgi

• detailplaneeringut – 
nimetuse ja numbri järgi

• katastriüksust – nimetuse, 
tunnuse ja aadressi järgi

• asustusüksus – nimetuse 
järgi

• punkti asukohta – L-EST 
koordinaatide alusel.

 Jõelähtme Vallavoli -
kogu kinnitas 25. oktoobril 
2012 määrusega nr 103 
uue Jõe lähtme valla eel-
arvest kul tuuri-, haridus- 
ja spordi projektide toe-
tamise korra. Võrreldes 
seni kehtinud korraga on 
sisse toodud rida muu-
datusi.
Kes võivad taotleda 
toetust?

Taotleda võivad Jõelähtme 
valla territooriumil kui ka väl-
jaspool valda tegutsevad jurii-
dilised ja füüsilised isikud, sa-
muti Jõelähtme valla haldus-
territooriumil tegutsevad mitte-
formaalsed ühendused (ring, 
taidluskollektiiv jne). Kritee-
riumiks on, et tegevus peab 
olema suunatud Jõelähtme 
valla elanikkonnale.

Mida toetatakse?
• Toetatakse Jõelähtme 

valla elanikele suunatud kul-
tuuri-, noorsoo ja spordiürituste, 
laag rite, näituste ning kursuste 
ja koolituste korraldamist;

• Jõelähtme vallaga seotud 

kultuurilooliste materjalide ko-
gu mist, koostamist, säilita mist 
ja publitseerimist;

• samuti osalustasude (star-
di raha, registreerimistasu) 
maks mist oma valdkonna üle-
riigilistel ja rahvusvahelistel kul-
tuuriüritustel ja spordivõistlustel 
osalemiseks.

Taotluste esitamise 
tähtajad

Taotluse esitamise kuupäe-
vad jäid muutmata: 05. veeb-
ruar, 05. mai, 05, august ja 
05. november. Lisandus juurde 
ajaline tingimus, et üritus toi-
mub või projekt algab mitte 
varem kui üks kuu pärast taot-
luse esitamise tähtaega. Projekti 
kaas- või omafinantseeringu 
suurus peab moodustama vähe-
malt 10%.

Kuidas toimub taotluste 
hindamine?

Taotlusi hinnatakse hinda-
mis kriteeriumite alusel punkti-
süsteemis. Taotluse koondhinne 
moodustub komisjoni liikmete 
poolt antud hinnete summast.

Kuni viie punktiga hinna-
takse traditsioonilisust ja jätku-
suutlikust (arvestatakse üldisi ja 
piirkondlikke tavasid ja tradit-
sioone, et tegevuse elluviimise 

tulemusena aktiviseerub piir-
konnas kultuuri/sporditegevus 
ja traditsioonide säilimine ja 
kas tegevusi antud projekti 
raames planeeritakse jätkata); 
uudsust ja omapära (projekt/
üritus on omapärane ja uudne); 
suunatust avalikkusele (tegevus 
on suunatud kõigile huvilistele 
ja avalikkusele kättesaadav info 
on laia leviulatusega) ja oma-
finantseeringu (sh kaas finant-
seeringu) ja vallapoolse finant-
see ringu suhet (tegevuste ellu-
viimisel on mitmed finant-
seeringu allikad ja ei ole panus-
tatud ainult valla toetusele).

Kuni kolme punktiga hin-
natakse võimalust ürituse/
projekti korraldamisega tõsta 
Jõelähtme valla mainet (läbi 
tegevuse ja projekti tõuseb valla 
maine); koostööd teiste orga-
nisatsioonidega ja/või isiku -
tega (edeneb koostöö (ko-
daniku) ühenduste ja teiste 
organi satsioonide/isikute va-
hel) ja seotust valla täht päe-
vadega ning -sündmustega 
(projekt/üritus on seotud valla 
täht päevade ja suursündmus-
tega).

Laiale avalikkusele suuna-
tud ja kogukonda kaasavatele 
projektidele lisatakse kümme 
lisapunkti.

Kuidas toimub rahas ta-
mine?

Kultuuri-, haridus- ja spordi-
projektide eraldiste eelarve 
jagatakse kaheks osaks: 90% 
projektide rahastamiseks ja 
10% jäetakse reservi.

1. Projektidele suunatud 
raha jagatakse neljaks võrdseks 
osaks. Eraldatav maksimaalne 
toetuse määr on 90% ürituse 
või projekti maksumusest, kuid 
mitte rohkem kui 650 eurot. 
Taotlusvoorus välja jagamata 
summa jäetakse reservi, mida 
võib vajadusel kasutada järg-
mistes taotlusvoorudes lae ku-
nud projektitaotluste rahasta-
misel.

2. 10%-sest projektifondi 
reservist toetatakse edukalt (esi-
mese kolme hulka või järgmi-
sesse vooru, järgmise kategooria 
võistlusele/üritusele/konkur-
sile edasipääsenute hulka jõud-
nud) maakondlikel, üleriigilistel 
ja rahvusvahelistel kultuuri-
üritustel ja spordivõistlustel 
osalenud valla kollektiive ja 
rahvastikuregistri andmetel Jõe-
lähtme vallas registreeritud ük-
sik isikuid. Taotlusi võib esitada 
vallavalitsusele aastaringselt ja 
vallavalitsus otsustab taotluse 
rahuldamise või rahuldamata 
jätmise.

Projektide toetamisest

Volikogu töömailtUus avalik planeeringute 
kaardirakendus

 Jõelähtme Vallavolikogu 
7. Koosseisu 42. istungil 
20.12.2012
• Loo aleviku Vibeliku tee 19, 
19g ja 21e maaüksuste detail-
planeeringu kehtes ta mine. Keh-
testati Loo aleviku Vibeliku tee 
19, 19g ja 21e maaüksuste detail-
planeering. Planeering näeb 
ette Vibeliku tee 19, Vibeliku tee 
19g ja Vibeliku tee 21e kinnistute 
liitmise üheks kinnistuks säili-
tades olemasoleva maakasutu-
se sihtotstarbe – tootmismaa 
100%. Planeeringuga muude-
takse ehitusõigust kinnistutel, 
lahendatakse liikluskorraldus 
ning parkimine. Planeeringu-
lahendus ei sisalda ettepanekut 
kehtiva üldplaneeringu muut-
miseks. 
• Jõelähtme Vallavolikogu 
30.12.2010 määruse nr 39 
„Jõelähtme valla sotsiaal elu-
ruumide üürile andmise ja 
kasutamise kord“ muutmine. 
Määrusega täpsustati sotsiaal-
eluruumi üürilepingu sõlmi-
mise ja lõpetamise tingimusi ja 
korda.
• Õpilaste sõidusoodustuse 
taotlemise, määramise ja välja-
maksmise kord Jõelähtme val-
las (1. lugemine). Kord vajas 
täpsustamist peamiselt see-
tõttu, et seni kasutusel olnud 
tavasõidukaardid on asendunud 
elektrooniliselt sisestatava sõi-

du õiguse andmisega ja kõik 
kooliliinid on loetud avalikeks 
liinideks.
• Kinnitati Jõelähtme valla 
eelarvest perekonna sisse tu-
lekust mittesõltuvate sotsiaal-
toetuste maksmise korra alusel 
makstavate ühekordsete toe-
tuste määrad 2013. aastaks all-
järgnevalt: sünnitoetus 320, 
ranitsatoetus 130, kuldmedaliga 
kooli lõpetanu toetus 350, hõbe-
medaliga kooli lõpetanu toetus 
200, kiitusega lõpetanu toetus 
100 ja matusetoetus 320 eurot. 
• Jõelähtme valla 2012. aasta 
2. lisaeelarve. Kinnitati Jõe-
lähtme valla 2012. aasta 2. lisa-
eelarvega lisandunud põhi te-
gevuse tulud summas 10 113,00 
eurot, põhitegevuse kulud sum-
mas 5 118,00 eurot, inves tee-
rimis- ja finantseerimistegevuse 
muudatused ning lisandunud 
sihtfinantseeringud.
• Jõelähtme valla 2013. aasta 
eelarve (1. lugemine). Esime -
sel lugemisel oli Jõelähtme val-
la 2013 aasta eelarve põhi-
tegevuse tulude eelarve sum-
mas 6 664 124,00 eurot, lik-
viidsete varade muutus sum-
mas 431 090,94 eurot põhi-
tegevuse kulude eelarve sum-
mas 5 912 670,63 eurot, inves-
teerimistegevuse eelarve sum-
mas – 971 505,31 eurot, finant-
see rimistehingute eelarve sum-
mas -211 039,00 eurot.

• Jõelähtme valla Haljava küla 
Pärtli 3 kinnistu elamu teenin-
damiseks vajaliku katastriük-
suse sihtotstarbe määramine. 
Määrati Haljava külas maa-
tulundusmaa sihtotstarbega 
Pärtli 3 kinnistu (kinnistus re-
gistri nr 6867102, pindalaga 
10,34 ha, katastritunnusega 
24504:009:0095) elamu teenin-
damiseks vajaliku 3782 m2 suu-
rusega uue katastriüksuse siht-
otstarbeks elamumaa (001; E) 
100%.
• Isikliku kasutusõiguse sead-
mine Elektrilevi OÜ kasuks 
Sareta tee ja Manniva tee 45-3 
maaüksustel. Sõlmiti Jõelähtme 
vallas Jõelähtme külas Jõe-
lähtme valla maaüksustel Sareta 
tee (katastritunnus 24504:008:
0526, pindala 1743 m2, koor ma-
tav pindala 29 m2) ja Manniva 
tee 45-3 (katastritunnus 24504:
008:0525, pindala 2361 m2, 
koormatav pindala 88 m2) isik-
liku kasutusõiguse seadmise 
leping Elektrilevi OÜ (reg kood 
11050857) kasuks 0,4 kV õhulii-
ni rajamiseks, remontimiseks, 
hool damiseks või muul viisil 
ekspluateerimiseks, mis on 
vajalik projektile „Manniva tee 
11 0,4 kV elektrivarustus, Jõe-
lähtme küla, Jõelähtme vald, 
Harjumaal“. Isiklik kasutusõigus 
seatakse tähtajatult ja tasuliselt 
tingimusel, et isikliku kasu tus-
õiguse seadmisega kaasnevad 

notari tasu ja riigilõivu tasub 
Elektrilevi OÜ. Elektrilevi OÜ 
kohustub lubama ilma tasu võt-
mata kõiki Jõelähtme valla 
poolt avalikeks huvideks pla-
neeritud töid isikliku kasutus-
õigusega koormatud alas (tee re-
mont ja -katendi ehitus, vee-, 
kanalisatsiooni ja teiste trasside 
ehitus).
• Ehitise peremehetuks tun-
nistamine. Tunnistati pere me-
hetuks ehitiseks endine ühislaut 
(pooleliolev) Haljava külas, Jõe-
lähtme vallas, Harjumaal. Hoo-
ne viimane teadaolev omanik 
oli RAS Tallinna Näidis linnu-
vabrik-sovhoos.Vallavalitsus 
vormistab dokumendid Jõe-
lähtme valla kandmiseks nime-
tatud hoone omanikuks
• Jõelähtme Vallavolikogu 
09.11.2009 otsuse nr 14 „Valla-
volikogu haridus-, kultuuri- 
spordi- ja sotsiaalkomisjoni 
liikmete arvu ja koosseisu kin-
nitamine“ muutmine. Komis-
joni koosseisust arvati välja 
Aare Värte.
• Vallavanema informatsioon. 
Vallavanem andis ülevaate rah-
vastikuregistri kampaania kul-
gemisest, pühadeaegsest töö-
korraldusest vallavalitsuses, 
2013 aasta kooliõpetajate pal-
kadest ja nende riiklikust ra-
hastusest. Lepiti kokku järgmise 
volikogu toimumise aeg.

ülevaate koostas Priit Põldma

Jõelähtme vald plaanib tunnustada 
eelmise aasta parimaid

Jõelähtme vallas on nii kultuuri-, spordi- kui ka haridus vald-
konnas hulgaliselt andekaid inimesi, kes on pälvinud autasusid 
oma tegevuse eest kas Harjumaal, üleriigilistel või rahvus-
vahelistel tiitlivõistlustel ja konkurssidel. Tihti juhtub, et suured 
tunnustu sed ja saavutused jäävad elu siginas-saginas valla 
tasandil märkamata. 
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul soovib Jõelähtme valla-
valitsus tunnustada VALLA VÄLJAPAISTVAMAID OMA ALA 
TEGIJAID, keda on pärjatud 2012. aastal maakondlikul, üle-
riigilisel või/ja rahvusvahelisel tasandil auhinnaliste kohtadega. 
Jõelähtme vallavalitsus palub kaasa mõtlema, et tunnustatud 
saaks kõik olulisemad 2012. aasta saavutused. Esindatud võib 
olla ükskõik mis ala, laulukonkurssidest-spordivõistlustest ja 
teadmiste olümpiaadidest kuni Kauni Kodu tiitlini välja. 

Infot ootame kuni 5. veebruarini aadressil 
elle.himma@joelahtme.ee.

Lisaks anname välja 2012. aasta parimate tegude tunnustuse:

JÕELÄHTME KULTUURITEGU 2012
JÕELÄHTME SPORDITEGU 2012
JÕELÄHTME HARIDUSTEGU 2012
2012. AASTA TEGU

Kultuuri-, haridus- ja sporditeo all mõeldakse  Jõelähtme valla 
elus tähelepanu äratanud sündmust, teost, ehitist, tegu või 
loomingulist saavutust, mis paistab silma nii originaalsuse kui 
mõtteerksuse poolest ning on uuenduslik ja valla elu rikastav. 
Eesmärk on tõsta esile ja tõmmata tähelepanu vallas toimunud 
olulistele  algatustele, muudatustele, uuendustele, positiivseid 
elamusi pakkunud sündmustele ja seda nii kultuuri-, haridus- 
kui ka spordielus.

Ettepanekuid ootame kuni 5. veebruarini aadressil 
elle.himma@joelahtme.ee

Täname Jõelähtme 
vallavalitsust ja Haljava küla 
elanikke, kes olid toeks meie 

poja, venna ja isa Aarne Stüffi 
viimsele teekonnale saatmisel.

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kajale armsa

POJA
surma puhul.

Sõbrad Lundenist
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KOSTIVERE 
TUNNUSTUS-
 AUHINNAD 

“HEAD TEOD 2012”

Hea Kostivere ja Jõelähtme 
valla elanik!

Palun aita leida ja tunnustada vahvaid tegusaid 
inimesi, asutusi, ettevõtjaid, seltse, organi-
satsioo ne, kes aastal 2012 on Kostiveres oma 
tegudega erili selt esiletõstmist väärt. 

Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja 
abi valmis või on see mõni tuttav, kes panustab 
iga päevaselt Kostivere aleviku heaolu nimel? Kas 
tead meie aleviku elanikku, kes on saavutanud 
väljapool Kostiveret tunnustust ja seeläbi annab 
meile põh just tema üle uhkust tunda? Või soovid 
esile tõsta toetajat/ettevõtjat, kelle panus aleviku 
elu paren damisel on kuldaväärt? Ehk oled 
märganud ja oskad hinnata Kostveres tegutseva 
asutuse igapäeva tegevust!?

Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist 
– anna sellest kindlasti teada! Mitte ükski tegu 
Kostivere aleviku elanike ja siinse elukeskkonna 
parendamise nimel ei ole väike, vaid kõik need 
teod on HEAD TEOD! 

Kõigil on võimalik esitada nominentideks: 
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või organi-

satsiooni.
2. Tegu, projekti või saavutust.

Nominentide esitamine:
Esita kandidaat internetis aadressil 

www.kostivere.ee
või täida paberkandjal ankeet Kostivere 

raamatukogus või Kostivere kultuurimõisas.

Kandidaadi ülesseadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/

inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või 
ettevõtte nimi;

2. Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/
saavutus/inimene/asutus/selts/
organisatsioon või ettevõte tunnustust;

3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Nominentide esitamise tähtaeg: 
31. jaanuar 2013. 

Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja 
Jõe lähtme valla elanikest viie-liikmeline žürii. 
Tun nus tusauhindade saajad avalikustatakse 
Eesti Vaba riigi aastapäeva tähistamisel Kostivere 
Kultuuri mõisas, veebruaris 2013.

Lisainfo: Kadi Truuleht, Kostivere aleviku-
vanem; tel. 52 06 600; ktruuleht@hotmail.com

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahe metallist 
kütuse mahuti likvideerimiseks Kostivere alevikus. Pakkumised 
palume saata hiljemalt 20. veebruariks 2013 e-posti aadressile 
heiki@joelahtme.ee. 

Lisainformatsiooni saab ehitusnõunik Heiki Lilienthalilt: 
heiki@joelahtme.ee või telefonil 60 54 883.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:

Jõelähtme vallamajas toimub järgnev detailplaneeringu eskiis-
lahenduse avalik arutelu:
• Jõesuu küla Ärdupõllu maaüksuse (24505:002:0121) ja lähi ala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvus ta-
mine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 12.02.2013 
kell 15.00.
Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute 
avalikud väljapanekud: 
• Loo küla Kaasiku 2 maaüksuse (24504:008:0576) ja lähiala detail-
planeeringu avalik väljapanek toimub 11. veebruarist kuni 25. veeb-
 ruarini 2013 Jõelähtme vallamajas. Planeeritava ala suurus on 
5,5 ha. Ala moodustab Kaasiku 2 maaüksus koos Kaasiku maaüksu-
sel paikneva juurdepääsuteega. Planeeringuga on kavandatud üks
ela mumaakrunt suurusega 3600 m2 ning maatulundusmaa siht-
otstarbega maaüksus suurusega 50971 m2. Juurdepääs avalikult 
teelt tuleb tagada servituudi seadmisega Kaasiku maaüksusele. 
Detailplaneering ei sisalda ettepanekut valla üldplaneeringu põhi-
lahenduse muutmiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 21.03.2012 
korraldusega nr 163.
• Maardu küla Veski põik 6 kinnistu (24504:003:0079) ja lähiala 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. veebruarist kuni 
25. veebruarini 2013 Jõelähtme vallamajas. 
Planeeritava ala suurus on ca 3,2 ha. Planeeringu eesmärgiks on 
jagada olemasolev kinnistu kaheks ning planeerida uue üksikelamu 
ja kuni kolme abihoone ehitamine. Detailplaneering ei sisalda ette-
panekut valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 17.08.2011 
korraldusega nr 436.
• Kallavere küla Montov 12 ja Montov 19 kinnistute (24504:004:0773; 
24504:004:0783) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. veeb -
ruarist kuni 25. veebruarini 2013 Jõelähtme vallamajas. 
Planeeritava ala suurus on 1898 m2. Ala moodustavad Montov 12 
kin nistu ja Montov 19 kinnistu. Planeeringuga tehakse ettepanek 
kinnistute vahelise piiri ja hoonestusala ulatuse muutmiseks. De-
tail planeering ei sisalda ettepanekut valla üldplaneeringu põhi-
lahenduse muutmiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 14.06.2011 
korraldusega nr 330.
• Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu (24505:001:0306) ja lähiala 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. veebruarist kuni 
18. märt sini 2013 Jõelähtme vallamajas ja Kaberneeme raamatuko-
gus ning avalik arutelu 09. aprillil 2013 kell 15.00 Jõelähtme valla-
majas. 
Planeeringuala moodustavad Piilkonna kinnistu (24505:001:0306), 
Anija metskonna maatükk nr. 3 (24505:001:2060), Kaberneeme 
kor don (24505:001:0305), Vainu kinnistu (24505:001:2170), Leelo 
kin nistu (24505:001:0460), Leelo 1 kinnistu (24505:001:0035), Kivi 
kinnistu (24505:001:0166) ja Tiidu kinnistu (24505:001:0940). Pla-
neeritava ala suurus on 6,53 ha.
Planeering näeb ette olemasolevatest elamumaa sihtotstarbega 
kruntidest maa eraldamise juurdepääsutee kinnistu moodusta-
miseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada 
küm me üksikelamukrunti ning samas sisaldab ka planeering ette-
panekut valla üldplaneeringu muutmiseks – maakasutuse juht-
otstarbe osaliseks muutmiseks, üldplaneeringu kohase krundi 
suuruse vähendamiseks ning üldplaneeringuga kehtestatud ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 12.05.2009 
otsusega nr 498.
• Liivamäe küla Kärsa ja Peetri kinnistute (24504:003:0854; 24504:
003:0361) koos juurdepääsuteega detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 18. veebruarist kuni 18. märtsini 2013 Jõelähtme valla-
majas ja Loo raamatukogus ning avalik arutelu  11. aprillil 2013 kell 
15.00 Jõelähtme vallamajas. 
Planeeringuala moodustavad Liivamäe küla Kärsa kinnistu (24504:
003:0854) ja Peetri kinnistu (24504:003:0361), juurdepääsutee pla -
nee rimiseks on kaasatud Kauri (24504:003:0937), Ületee (24504:
003:0404), Ilunurme (24504:003:0129), Tondikivi (24504:003:0274) 
ning reformimata riigimaa. Planeeringuala suurus on 16,1 ha.
Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on planeeringualal maaka -
su tuse juhtotstarbeks pere-, paaris- ja ridaelamute ala. Detail-
planeeringuga on kavandatud krundid pere-, paaris- ja ridaelamute 
ning korter elamute ehitamiseks, äri- ja tootmismaa sihtotstarbega 
krunt üldkasutatavale hoonele, sotsiaalmaa sihtotstarbega maa -
üksused puhke- ja virgestusmaale ning transpordimaa sihtotstar 
bega krundid juurdepääsuteedele.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 17.02.2009 
otsusega nr 463.
Detailplaneeringu põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik 
tutvuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00, Kaberneeme 
küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga lisaks ka 
Kaberneeme raamatukogus ja Liivamäe küla Kärsa ja Peetri kin-
nistute koos juurdepääsuteega detailplaneeringuga lisaks ka Loo
raamatukogus lahtioleku aegadel ning samaaegselt on detail-
planeeringute põhijoonised ja seletuskirjad välja pandud Jõelähtme 
valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee)

Ihasalu küla Kajaka maaüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu 
tulemus 
Ihasalu külas asuva Kajaka maaüksuse detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimus 19.11.2012-03.12.2012 ning avalik arutelu 
08.01.2013 Jõelähtme Vallavalitsuses.
Detailplaneeringu lahendusele esitati vastuväited, mille esitajad ei
nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega rannal. Detail pla-
neering, mille koostamisel ei arvestatud vastuväiteid, edastatakse 
maavanemale seisukoha võtmiseks. 

AVALDAME SÜGAVAT KAASTUNNET
Rasmus Rausberg 13.08.1984 - 16.12.2012
Aino Sepp  17.06.1927 - 17.12.2012
Endel Salumets 15.07.1928 - 22.12.2012
Heiki Pajunurm 09.11.1958 - 24.12.2012
Peeter Tragel 24.04.1941 - 02.01.2013
Aarne Stüff   15.05.1975 - 03.01.2013

HEIKI PAJUNURME
mälestavad Jõelähtme kooli 
klassiõed ja -vennad ning 

avaldavad kaastunnet lahkunu 
omastele.

Jäi Sinust tühjaks koduõu ja tänav 

Võerdla külarahvas mälestab

AINO SEPP'a
ja avaldab südamlikku 

kaastunnet lähedastele.

Avaldame kaastunnet Airi 
Kruusamägi´le 

ISA
kaotuse puhul. 

Kostivere Lasteaed

Mälestame head ja töökat 
külaelanikku

HEIKI PAJUNURM'e
ja avaldame kaastunnet 
lahkunu perekonnale.

Ruu küla heakorraselts ja külavanem

Avaldame sügavat kaastunnet 
Raimo Sau´le perega isa 

RICHARD SAU
kaotuse puhul.

Jõeveski ja Metsaveski tänava elanikud, 
Koogitükk MTÜ liikmed

Olgu koit sul küünlatuleks, õhtulambiks ehajoon!

Mälestame ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele 

AARNE STÜFF'i
surma puhul.

Haljava küla



OST
Tartumets OÜ ostab metsa-
kinnistuid, ka saartelt, 
tel 5557 7007

MÜÜK
Liuguksed ja riidekapid. 
Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Parimad 
hinnad. Tel 522 1151, 
www.nagusul.ee

Soovin müüa suvel 
sündinud kolm kukke. 
Hind kokku leppel. 
Info telefonil 5621 6770.

TEENUS
Korstnad, ahjud, pliidid. 
Ehitus ja remont. Pensio-
näridele soodustused. 
Tel 5624 9455 

Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5690 0686

Korstnapühkija-pottsepp. 
Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee; 58072581

REKLAAM
NR. 187

JAANUAR 2013
12

Ohtlike puude turvaline 
langetamine. Kruntide 
puhastamine. Raietööd.
Tel. 52 50 893, 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

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 646 2214, 
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

Müüa
puitbrikett (10 kg pakend) –

165 eurot alus (960 kg),
puidugraanul – 190 eurot alus.

(1005 kg).
Transport hinna sees!

Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831

info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

Müüa kartulid!
8 kg sangadega paberkott – 3€ 

15 kg sangadega paberkott – 5€
30 kg paberkott – 10€

Sordid: Anuschka, Marabel, Quarta jt.
NB! Nüüd ka uus sort - Laura (punase koorega)

Tasuta kojutoomine Kostivere, Loo ja Iru piirkonnas, mujal 
kokkuleppel. Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

Jõelähtme vallas 2012. aasta 
novembri ja detsembri kuus 
sündinud lapsed
Katrin Šlapova ja Tarmo Valk
tütar Sandra    26.11.2012

Maiki Liivas ja Siim Seglinš
poeg Villem     05.12.2012

Kadri ja Priit Lill
poeg Kristjan Otto   07.12.2012

Kristel ja Martin Hints
poeg Remy    10.12.2012

Ave Piikmann ja Andrus Palujõe
tütar Eliine Marleen   21.12.2012

Õnnitleme detsembri 
sünnipäevalapsi

96 10.01 AMALIA PRUSAKOVA Koila küla
90 27.01 SALME KULLO  Saha küla
87 17.01 ERNA EHA  Kaberneeme 
     küla
86 04.01 HARRI LASS  Loo alevik
86 15.01 LEHTE KASE  Kallavere küla
85 07.01 KARL TIITUS  Uusküla 
85 13.01 ASTA OTSUS  Loo alevik
84 03.01 LINDA NOOL  Ülgase küla
84 06.01 VALDEKO BIRKHOLTZ Kostivere alevik
84 29.01 LEONARD IDA  Uusküla 
84 29.01 ANTONINA KITING Kostivere alevik
83 12.01 ROBERT LÕPP  Iru küla
83 26.01 ELLEN AUN  Iru küla
83 29.01 RAUL KURG  Kallavere küla
83 29.01 HILGA KUIMET  Uusküla
82 11.01 HAIDE PÄRNAMÄGI Jõelähtme vald
82 18.01 HELVI VAIN  Rebala küla
81 05.01 NIINA HOKKONEN Loo alevik
81 23.01 REINHOLD LIIVANDI Loo alevik
80 05.01 HELMI LUIK  Koogi küla
80 16.01 VALENTINA SESMIN Ülgase küla
80 20.01 SAIMA-ARMIDA 
  PROMMIK  Ülgase küla
80 30.01 HEINO-ENGELHARD 
  TAIMSAAR  Maardu küla
70 08.01 AIN KALMARU  Saviranna küla
70 08.01 ILME ILINGS  Ülgase küla
70 13.01 INGE LAANOJA Kaberneeme 
     küla
70 21.01 MALLE KALMARU Saviranna küla
70 24.01 EHA MAALA  Loo alevik
70 25.01 LAINE NABI  Uusküla küla
70 31.01 EVI SABOLOTNI Loo alevik

Pakutakse tööd 
lillekasvatuses.

Jõelähtme tee 20
Parasmäe küla
Jõelahtme vald

Harjumaa
tel.50 14 903 

blave.kaubandus@mail.ee

Lumekoristus Lumekoristus 
katuseltkatuselt

Lumekoristus Lumekoristus 
hoovidesthoovidest

Bobcati rentBobcati rent
Tel: 5399 0245Tel: 5399 0245

info@infraroad.eeinfo@infraroad.ee
www.infraroad.eewww.infraroad.ee

Kostivere Lasteaed võtab tööle 
rõõmsameelse ja kohusetundliku

ÕPETAJA ABI
Tööle asumise aeg 01.03.2013.

CV ja sooviavaldus saata kaili@kostilaps.ee või 
Aruküla tee 1, Kostivere, Jõelähtme vald 

hiljemalt 15.02.2013. 
Lisainfo 6081540, kaili@kostilaps.ee

Head Eesti 
Vabariigi 

aastapäeva!

Jõelähtme vallavalitsus 
ja volikogu


