
Eesti iseseisvusaja 
volikogude koosseisud 
tulid kokku valla juubelit 
tähistama

Loo Keskkool kutsub 
tulevasi esimese klassi 
õpilasi ennast näitama 
ning õpetajate ja kooli-
majaga tutvuma. Güm-
naasiumiosas avatakse 
septembris kaks õppe-
suunda: humanitaar- ja 
tehnoloogiasuund

Kostivere Põhikooli 
eelkooli tegevus käib täie 
hooga

Lauljad, tantsijad ja 
klaverimängijad tõid 
koduvallale kiitust

Astroloog käis Loo 
kultuurikeskuses külas

Vald toetab kasside 
steriliseerimist 7 euroga

Tähistame koos vabariigi 
aastapäeva, vastlapäeva 
ja teisi tähtpäevi

Kõik valima! 6. märtsil 
toimuvad Riigikogu 
valimised. Valimisinfo 
leheküljel 10

Loo lõbus vastlapäev 4. 
märtsil kell 14

Ruu küla heitlused 
kaevandajaga jätkuvad

Tänavu on tulekahju 
hävitanud juba 2 maja. 
Kindlustage oma vara

Jägala-Joa II suusamän-
gud 26.02.11 Ruu metsas
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Tartu rahu aastapäeva tähistamisel Rein Peetrimägi, Johannes Tõrs ja Ülo Kurgpõld Kaitseliidust, Andrus Umboja ja Elle Himma vallavalitsusest, Jüri Läns, Triin Pütsepp ja Rain Tammes-
son Kostivere kooli 9. klassist, Marko Raudlam vallavolikogust. Teises reas vasakult abivallavanem Teet Sibrits, ametnikud Liivi Vain ja  Carmen Viherpuu, abivallavanem Priit Põldma, 
õpetaja Irja Kingsepp, volikogu esimees Art Kuum ja Kostivere kooli õpilane Mihkel Mooste.  

Merike Metstak
toimetaja

Nii mõnelegi veel kau-
gena paistnud Euroopa Liit 
jõudis euro tulekuga ko-
hale – igaühele meist koju 
kätte. Euroala maade üht-
lustamise raames tuleb 
Eestil veel mitmeid möön-
dusi teha, liikmesmaades 
peab teatavasti olema ka 
ühesugune maksupoliiti-
ka. 

Mingu kuidas läheb, tulgu 
mis tuleb ja kurdame mis me 
kurdame – tegelikult armas-
tame oma Eestit sellisena, na-
gu ta just parajasti on. 

RAHVUSPÜHA
“Eesti! Sa seisad lootusrik-

ka tuleviku lävel, kus sa vabalt 
ja iseseisvalt oma saatust võid 
määrata ja juhtida! Asu ehita-
ma oma kodu, kus kord ja õi-
gus valitseks, et olla väärili-
seks liikmeks kultuurrahvas-
te peres! Kõik kodumaa pojad 
ja tütred, ühinegem kui üks 
mees kodumaa ehitamise pü-
has töös! Meie esivanemate 

higi ja veri, mis selle maa eest 
valatud, nõuab seda, meie jä-
reltulevad põlved kohustavad 
meid selleks. 

Su üle Jumal valvaku 
Ja võtku rohkest õnnista, 
Mis iial ette võtad sa, 
Mu kallis isamaa!”
Nii seisab “Manifestis kõi-

gile Eestimaa rahvastele”. 24. 
veebruari 1918. aasta Eesti 
Maapäeva Vanemate Nõuko-
gu manifestiga kuulutati Ees-
timaa tema ajaloolistes ja et-
nograafilistes piirides iseseis-
vaks demokraatlikuks vaba-
riigiks. 

KÜÜNLAPÄEVAL SÕLMITI 
TARTU RAHU

Eestil ei lastud kasvama ha-
katagi, kohe läks sõda lahti. 
Vene asemel tuli Saksa ja no-
vembris 1918 Vene punakaar-
di pealetungiga algas Vaba-
dussõda. Nüüd läksid sõt-
ta  kõik mehed, ka need, kellel 
seni oli õnnestunud ühest või 
teisest väest kõrvale hoida. 

Võidelda tuli kaks aastat, 
kuni 1920. aasta 2. veebruaril 
sõlmitud rahulepe Eesti ja Ve-
nemaa vahel pani paika ka rii-
kidevahelise piiri. Paraku on 
Tartu rahu lepinguga paika-
pandud piir idanaabriga endi-

selt ratifitseerimata. Täna ela-
me siiski loodetavasti rahuli-
kult edasi NATO kaitsva tiiva 
all, kus kõige rohkem hirmu-
tab küberrünne. 

Võidust Võnnu lahingu-
väljadel saab suvel 92 aastat. 
Pärgade asetamisel Tartu ra-
hu aastapäeva mälestushet-
kel Jõelähtme vabadussamba 
juures ütles vabadusvõitleja 
Johannes Tõrs: “Täna mõtle-
me 3588 eestlasele, kes andsid 
oma noore elu, et meie saaksi-
me vaba rahvana elada, täna 
mõtleme soomlaste ja Ingli-
se sõjalaevastiku meeste pea-
le, rootslaste ja taanlaste pea-
le. Kas elaksime üldse sellel 
maal, kui me poleks sõda võit-
nud? Peame meeles neid, kes 
andsid oma elu maalapi eest 
siin Läänemere kaldal! Ela-
gu vaba Eestimaa, igavesest 
ajast igavesti!” Vallavanem 
Andrus Umboja ütles samal 
tseremoonial: “Rahuleping 
on meie riigi sünnitunnistus, 
mille nimel langesid eestla-
sed ja liitlased, vabaduse hind 
oli nende võitlejate elu. Mäles-
tagem kangelasi!”, ja koos vo-
likogu esimehe Art Kuumiga 
asetas ta mälestusmärgi jala-
mile lilled. 

Küünlapäeval, 2. veebrua-

ril läinud neitsi Maarja Jee-
suslapsega esimest korda ki-
rikusse ja küünlad süttinud 
ise põlema, sealt siis küünla-
päeva nimetus. Jõuludest sai 
mööda täpselt 40 päeva. 

RIIK PÖÖRAS, AGA VALD 
PÜSIS

Jõelähtme kirik kihelkonna 
vaimse keskusena täitis lisaks 
peamisele ka avalikke ülesan-
deid, nagu vaeste eest hoolit-
semine või teede hooldamine. 
Varem toimus kirikus ka ar-
vepidamine sündide-surma-
de ja varrude-pulmade üle. 
Rahva tollast argielu on folk-
loristid ja etnoloogid õnneks 
põhjalikult uurinud ja kirjel-
danud. Vallamajast regulee-
riti talupoja majanduslikke 
ja riigikaitselisi vahekordi rii-
gi valitsusega. Vallakohus pi-
das vahti elanike omavahelis-
te varanduslike, perekondlike 
ja kõlbelis-moraalsete suhe-
te sujumise üle. Ja kooliõpe-
tajate palkamine on läbi aega-
de ikka olnud valla ülesanne. 
Täna maksab kohalik omava-
litsus lasteaedade ja koolihoo-
nete majanduskulud, aga õpe-
tajate palk tuleb riigilt. 

Jõelähtme vald on püsi-
nud 120 aastat. Vaatamata rii-

gikorra muutustele on vald 
hoidnud koos, aidanud ja si-
dunud kogukondi. Meie eel-
käijatel ei olnud ilmselt mah-
ti tundide ja päevade kaupa 
heietada Eesti ühiskonda vae-
vavast väärtuste kriisist. Tu-
li võidelda hoopis olulisema 
eest – ellujäämise ja oma riigi 
püsimise nimel. Elamuse saa-
miseks võib võtta kätte Rein 
Veski raamatu "Taavet Paasi 
tütred", et ühe inimese saatu-
se läbi ränkrasket aega pare-
mini mõista.

 
MIS TOIMUS SIIS 
VALLAMAJAS

Toimunust võib aimu saada 
Julius Põldmäe käsikirja “Jõe-
lähtme kihelkonnast ja sama-
nimelisest vallast” 1994 (I, II ja 
III osa) lehitsedes. 

Iseseisvuse väljakuuluta-
mise päeval 1918 oli Jõeläht-
me vallavanemaks Johannes 
Laagriküll. 25. veebruaril 1918 
jõudsid Saksa väed Tallinna. 
Algas okupatsioon, mille sur-
vel arutasid ka ilmselt teised 
vallavolikogud väljasaatmist 
“väärivate” isikute nimekir-
ju, “kes varguste poolest kah-
julikud ja kohalikele elanikele 
koormaks on (vargad, kurjate-
gijad ja rahva üleskihutajad)”.

 Vabana 
Euroopas

Jätkub lk 3
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Andrus Umboja 
vallavanem

27. jaanuaril toimunud istun-
gil kinnitas vallavolikogu Jõeläht-
me valla 2011. aasta eelarve tu-
lud summas 5 919 766,07 eurot 
(92 624 212 krooni), kulud sum-
mas 6 443 454,55 eurot (100 818 
156 krooni) ning eelarve fi nant-
seerimistehingud summas 523 
688, 48 eurot (8 193 944 krooni).

Tavapäraselt on suurimaks valla-
eelarve tuluallikaks üksikisiku tu-
lumaks ja maamaks, mis moodus-
tavad 72,6% eelarve tuludest. Tulu-
de planeerimisel oleme varasema-
le kogemusele tuginedes jäänud ka 
2011. aastal konservatiivseks. Ma-
janduskliima paranemisest läh-
tudes ei prognoosi me enam tulu-
de vähenemist, vaid usume, et on 
saabunud stabiilsus ja pigem mini-
maalne tulude kasv. Sellest tulene-

valt oleme eelarve koostamisel ar-
vestanud tulude prognoosimisel 
2010. aasta eelarvesse tegelikult lae-
kunud tulude mahuga ning planee-
rinud kulusid just nendest eelarve-
võimalustest lähtuvalt.

2011. aasta eelarve on arengu ja 
kokkuhoiu eelarve. Kas need sõnad 
ka tegelikult loogiliselt ühte mõttes-
se mahuvad? Mina arvan, et mahu-
vad. 

Kokkuhoid valla eelarves tähen-
dab eelkõige seda, et me hoiame iga-
päevased tegevuskulud ka sel aas-
tal 2010. aastal kärbitud mahus. See 
puudutab personalikulusid nii val-
lavalitsuse kui ka allasutuste (koo-
lid, lasteaiad, raamatukogu ja rah-
vamajad) palkade osas. Samuti on 
endiselt minimaalsel tasemel pla-
neeritud asutuste majanduskulud. 
Tähelepanelik vallakodanik, kes võ-
tab vaevaks eelarvet lähemalt uuri-
da, märkab kindlasti ka mõne all-
asutuse tegevuskulude kasvu, kuid 
kasv tuleneb objektiivsetest asja-

oludest. Nii on tunduvalt suurene-
nud Muusika- ja Kunstikooli eel-
arve nimelt seetõttu, et 2011. aas-
tal töötab asutus esmakordselt ter-
ve eelarveaasta mahus, samuti on 
planeeritud avada õpe sel aastal ka 
Neeme külas. On suurenenud ku-
lud Neeme lasteaias – eelmisel sügi-
sel avati seal kolmas rühm ja nüüd 
tuleb eelarvesse planeerida kulud 
ka selle tegevuse katteks. Samal põ-
himõttel – igapäevaste tegevusku-
lude kasvu väiksemas mahus – on 
planeeritud kulude kasv veel mitme 
asutuse osas, kuid need on kõik ob-
jektiivsetest arengutest tulenevad. 

Areng valla eelarves tähendab se-
da, et oleme taas planeerinud eel-
arvesse vahendeid investeeringu-
teks. Olulisematena saab välja tuua 
kindlasti Loo lasteaia valmisehita-
miseks planeeritud 415 425 eurot 
(6 500 000 krooni), Loo aleviku, Iru 
küla ja Neeme küla ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimi-
se omaosaluse toetamiseks planee-

ritud 360 461 eurot (5 640 000 kroo-
ni), Uusküla külas Maardu teele ra-
jatava kergliiklustee omaosaluse fi-
nantseerimiseks planeeritud 63 912 
eurot (1 000 000 krooni) ning täna-
vavalgustuse rajamiseks Kabernee-
me ja Koogi küladesse ning Loo ale-
vikku kavandatud 31 955 eurot (500 
000 krooni).

Jõelähtme valla laenukoormus 
2010. aasta lõpu seisuga on 39 156 
516,30 krooni. Jõelähtme valla 2011. 
aasta eelarvesse on kavandatud lae-
nukoormuse tõstmist 315 723,54 eu-
rot (4 940 000 krooni) Loo aleviku ja 
Iru küla ühisveevärgi rekonstruee-
rimise finantseerimiseks ning lae-
nude tagasimakseid 331 784,86 eu-
rot (5 191 305 krooni). 

Seega ikkagi arengu ja kokku-
hoiu eelarve. Lisaks eeltoodule saa-
me riigi abiga soojustada Loo laste-
aia vana maja fassaadi CO2 prog-
rammi toel ning ka Kostivere laste-
aed peaks saama EASi abil täienda-
va rühma.

Uno Paas 
Väärteomenetleja

Taas on tulemas igakevadine 
kasside ja koerte steriliseerimis-
kampaania. 

Keila ja Saku loomakliinikud pa-
kuvad Jõelähtme valla lemmikloo-
maomanikele teenust soodustingi-
mustel. Vallavalitsus toetab kasside 
steriliseerimist 7 euroga (109 kroo-
ni).

Isase kassi kastreerimine mak-Isase kassi kastreerimine mak-
sab 23 eurot (ligikaudu 350 krooni – sab 23 eurot (ligikaudu 350 krooni – 
lõpphind) ja emase kassi sterilisee-lõpphind) ja emase kassi sterilisee-
rimine 42 eurot (ligikaudu 650 kroo-rimine 42 eurot (ligikaudu 650 kroo-
ni – lõpphind).ni – lõpphind).

Kompensatsiooni saavad vallaela-
nikud, kes rahvastikuregistri and-
metel elavad Jõelähtme vallas. See-
ga maksab teenus vallaelanikule 
vastavalt 16 ja 35 eurot.

Operatsioonid toimuvad Keila ja 
Saku loomakliinikutes eelregistree-
rimisel 21.03–15.05.2011. Kokkulep-
pel võib abi saada ka loomade trans-
portimisel. Ühtlasi teostatakse soo-
dushinnaga kiipimist.

Lisainfo
Jaak Jõks, loomaarst
tel 58 325 248

www.loomakliiniksakus.ee
www.loomakliinikkeilas.ee
www.loomaarstaitab.ee
www.steriliseerikass.ee

Koerte-kasside pidamise uus 
eeskiri on valmimas

Koerte ja kasside pidamise ees-
kirja eelnõu projekti on täienda-
tud ja parandatud. Uue mõistena 
on sisse kirjutatud kohustuslik kii-
pimine, mis võimaldab kiiresti ja 
täpselt tuvastada looma omanikku, 
vaadata üle kohustuslikud vaktsi-
neerimised, tähtajad jne. Täpsus-
tatud on ka lemmikloomade pida-

mise nõudeid kaasomandis oleva-
tel kinnistutel, korrusmajades ja 

ridaelamutes, kus ühistu võib sis-
se viia täiendavaid nõudeid. Täien-
datud on ka lemmikloomaga avali-
kus kohas viibimise reegleid. Muus 
osas jääb eeskiri samaks ja on vas-
tavuses loomakaitseseaduse ning 
muude õigusaktidega.

Jõelähtme valla teemapla-
neering “Rebala muinsuskait-
seala asustust ja maakasutust 
suunavad tingimused” on Jõe-
lähtme Vallavolikogu poolt 
vastu võetud 03.09.2009 otsu-
sega nr 538.

Teemaplaneeringu ava-
lik väljapanek toimus 05.10–
05.11.2009, millele järgnes ava-
lik arutelu 11.12.2009. Avali-
kul arutelul anti selgitusi val-
lavolikogu poolt avalikule väl-
japanekule suunatud planee-
ringulahenduse osas ning sel-
gitati kohaliku omavalitsu-
se seisukohti avaliku väljapa-
neku ajal esitatud vastuväide-
te osas. Vallavolikogu moodus-
tas oma 25.03.2010 otsusega nr 
53 vallavolikogu ajutise komis-
joni teemaplaneeringu “Reba-
la muinsuskaitseala asustust 
ja maakasutust suunavad tin-
gimused” protestide ja ettepa-
nekute läbivaatamiseks. Nime-
tatud komisjoni viimane koos-
olek toimus 24.08.2010 ning ko-
misjoni otsus oli mitte jätka-
ta teemaplaneeringu menetle-
mist ning mitte kutsuda koos-
olekut kokku enne kultuurimi-
nistrilt vastuse saamist Rebala 
muinsuskaitseala arengukava 
koostamise osas.

Kultuuriministeerium on 
eraldanud arengukava koos-
tamiseks 6391 eurot (100 000 
krooni) ning  selle koostami-
se ettevalmisega tegeleb Muin-
suskaitseameti juurde loo-
dud Rebala muinsuskaitseala 
arendamise komisjon, kuhu on 
kaasatud vallavalitsuse, Kesk-
konnaministeeriumi ja -ameti, 
Põllumajandusministeeriumi, 
Siseministeeriumi, Haridus-
ministeeriumi ning kolmanda 
sektori esindajad.

27. jaanuaril toimus kaks istungit.
Esimene toimus hommikul ja seal 

olid päevakorras töisemad küsimused, 
teine aga õhtul, kus lisaks mõnele päe-
vakorrapunktile meenutasime Margit 
Pärteli abiga Jõelähtme valla 120-aas-
tast ajalugu ja kuulasime laule ansamb-
li AnnabRe ja segakoori Jõelähtme Lau-
lusõbrad esituses. Kaetud oli ka tagasi-
hoidlik laud suupistetega, millega kü-
lalisi kostitati. Kutsutud olid kõik Jõe-
lähtme valla volikogude liikmed läbi 
aegade ja tulnud oli teisigi huvilisi, sest 
volikogu istungid on ju alati kõigi jaoks 
avatud. Et kõik külalised ära mahuks, 
pidasime pidulikku volikogu istungit 
seekord Loo kooli saalis, kuhu sai is-
tungi puhuks üles pandud meie täna-
päevane arvutisüsteem VOLIS. Plaani-
sime demonstreerida volikogus toimu-
nud "tiigrihüpet" ka laiemale avalikku-
sele. Kuni istungi alguseni toimis kõik 
ilusti, kuid just siis, kui avasin istun-
gi ja alustasime kohalolekukontrolli, 
katkes ühendus internetiga ning kogu 
meie suurepärane süsteem lakkas töö-
tamast. Hea, et olime olulisemad päe-
vakorrapunktid hommikusel istun-
gil ära lahendanud, sest internet kadus 
vähemalt pooleks tunniks ja keerulise-
maid punkte 
ilma VOLIS-
e abita oleks 
olnud vä-
ga raske me-
netleda, ku-
na kõik vaja-
likud abima-
terjalid olid 
serveris. Pärast väikest tehnilist pau-
si jätkasime istungit klassikalisel moel 
– käetõstmisega hääletades. Selle ase-
mel, et külalistele oma suurepärast uut 
süsteemi demonstreerida, näitasime 
ilmekalt kõigile, kui kergelt haavatavad 
on nüüdisaegsed arvutisüsteemid.

Jaanuarikuisel istungil läks teisele 
lugemisele Jõelähtme valla 2011. aas-
ta eelarve. Eelarve sai küllaltki konser-
vatiivne ja ilmselt tänu sellele viimasel 
lugemisel enam suuremaid emotsioo-
ne ei tekkinud ning eelarve võeti vas-
tu. Tulude mahuks kinnitati umbes 5,9 
miljonit eurot ja kuludeks 6,4 miljonit 
eurot, vahe kaetakse finantseerimiste-
hingutega. Suuremateks investeerin-
guteks käesoleval aastal on planeeri-
tud Loo lasteaia juurdeehituse lõpeta-
mine, Loo, Iru ja Neeme vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus ning kerg-
liiklustee rajamine Uuskülasse Maar-
du tee äärde.

Lähenevatele Riigikogu valimistele 
mõeldes kinnitas volikogu nii Loo kui 
Kostivere valimisjaoskondade komis-
jonide koosseisud. Esimeesteks said 
vastavalt Terje Mägi ja Tiina Rämmeld.

Järgmine volikogu istung toimub 
28.02.2011. Ühe kindla päevakorra-
punktina on plaanis rahvakohtuni-
ke kandidaatide esitamine Harju Maa-
kohtule. Kes oma kandidatuuri üles 
soovib seada, palun andku kiirelt mul-
le või vallasekretärile endast teada.

Veebruaris on volikogu esimehe vas-
tuvõtuaeg 28.02 kell 14.00 kuni 15.00. 

Loomulikult on oodatud ka kõik pöör-
dumised nii kirja kui telefoni teel.

e-post: art@artkuum.ee
telefon: 5017127 

Skype: art.kuum

VALD

Arengu ja kokkuhoiu eelarve

Valitsus toetab 
Rebala 
arengukava

Vald toetab lemmikloomaomanikke

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Meenutasime 
Margit Pärteli 
abiga Jõelähtme 
valla 120-aastast 
ajalugu.

Vald toetab kasside 
steriliseerimist 
7 euroga.

Volikogu esimehe 
veerg
Art Kuum 

-
-
t
-

-

-
–
-
-
-

Olete oodatud 23. veebruaril 
kell 19.00 Eesti Vabariigi 93. 

aastapäevale pühendatud piduliku-
le kontsert-aktusele Loo Keskkooli 
aulas ja sellele järgnevale koosviibi-
misele Loo kultuurikeskuse saalis.

Kavas:
• Päevakohased kõned
Volikogu esimees Art Kuum ja valla-
vanem Andrus Umboja
• Tänukirjade üleandmine
• E. Vilde “Miks ma ajakirjanikuks 
ei hakanud?” Esitab Neeme näite-
trupp
• Kontsert

Esinevad ansambel Laululinnud, 
Violeta Osula, ansambel Amabile, 
naistantsurühm Loolill, seeniori-
de ansambel Pihlakobar, segakoor 
Jõelähtme Laulusõbrad. 

Õhtut juhivad Priit Põldma ja Car-
men Viherpuu

• Vallavolikogu esimehe ja valla-
vanema vastuvõtt Loo kultuurikes-
kuse saalis

Olete oodatud 24. veebrua-
ril kell 12.00 Jõelähtme vaba-

dussamba juurde pidulikule pärga-
de asetamisele. Järgneb traditsioo-
niline sõdurisupi söömine.

Art Kuum, volikogu esimees 
Andrus Umboja, vallavanem
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Muu hulgas kohustab voliko-
gu Jõelähtme vallavalitsust ta-
gasi nõudma Mart Hansu poeg 
Toomilt valla vangipuuri pa-
randamise kulu 76 rubla ja te-
ma poolt ärastatud vangirau-
dade eest 25 rubla. Mart Toom 
oli vangipuurist põgenedes sel-
le lõhkunud. 

Saksa okupatsioon kestis 
kõigest 9 kuud ja Eesti sai jälle 
vabaks. Vallanõukogu otsustas 
taastada 1917. aasta augustis 
valitud volinike õigused. Saksa 
võimude soositud vallakirjuta-
ja jäeti ametisse edasi, palgaks 
250 marka kuus. 

Vallas asutatud Kaitseliidule 
valiti vanemateks Robert Jõggi 
ja Jüri Prööm. 

Peagi selgus, et vallakassa 
oli tühi. Vallanõukogu otsus-
tas maksustada mõisamaad ja 
Jägala puupapivabriku. Tühi 
oli ka riigikassa, oma rahast ei 
saanud veel juttugi olla. Valla 
maaomanikud ja ettevõtjad pi-
did sundkorras riigilaenu telli-
ma. Parasmäe tuuleveski, Jõe-
lähtme vürtspood, Kostivere 
viinavabrik, Jägala sepikoda ja 

kuus aurukatelt said käsu kor-
ras maksud peale. Novembris 
1918 algas aga punakaardi pea-
letungiga Vabadussõda. Valla-
nõukogu võttis vastu karmid 
otsused:

esiteks: vilja normikohustus-
te mittetäitjalt vili sundkorras 
sisse nõuda;

teiseks: viina-ajamise apa-
raadid kõigil ära anda 15. det-
sembriks, kes ei anna, sellelt 
võetakse vili ära;

kolmandaks: määrata ring-
konnad Eesti Asutava Kogu va-
limisteks.

Jõelähtme vallas oli siis 270 
talukohta ja 4 mõisa. Vallava-
litsus sai Siseministeeriumilt 
käsu anda sõjakohtu alla 

kõik, kes kuidagiviisi Eesti 
Vabariigi vastu või riigi vaenla-
se kasuks töötavad ehk nende-
ga läbikäimises on; 

kõik, kes sõjaväelisele tege-
vusele püüavad takistusi teha;

kõik tapjad, põletajad, röövi-
jad, riisujad ja vägistajad;

kõik Eesti Vabariigile kahju-
likkude kuulujuttude levitajad;

kõik väejooksikud; vastuhak-

kajad ja kõik sõjaväelased käsu 
täitmata jätmise pärast vaen-
lase silmapiiril.

Jõelähtme traditsioonili-
ne laat Niida kõrtsi juures käs-
ti jätta pidamata. Keelati köst-
rile ja kirikuõpetajale palga-
maksmine viljas ja kuulutati 
välja rekvisitsioon – anti käsk, 
et tuleb viia Raasiku jaama 120 
puuda loomaliha ja 20 puuda 
sealiha.

Samal ajal algas aga Jägala ja 
Jõelähtme vallavolinike hulgas 
4 aastat kestnud erimeelsus kü-
simuses, kuhu panna üles Ne-
hatust 6550 marga eest ostetud 
kroonumaja. Hoonest pidi saa-
ma vallamaja, aga praegu tea-
me seda hoonet Jõelähtme rah-
vamajana.

Niisiis: 10 saadikut Jõeläht-
me kogukonnast teatas, et kui 
vallamaja ehitatakse Jägalasse, 
siis nemad ehitustöödest osa ei 
võta. Maja koostvõtmine ja Jõe-
lähtmesse vedamine jäigi seis-
ma. Nagu näha, sai maja Jõe-
lähtmes siiski püsti aastal 1923 
ja pakub meile õdusaid hetki 
tänase päevani. 

Ants Rebane 
Direktor 

Loo Keskkool on para-
ja suurusega värskelt reno-
veeritud ja tubli kool, mis 
pakub piirkonna lastele 
head haridust. 

Koolis käib veidi üle 300 
õpilase, kes on jagunenud 20 
klassikomplekti vahel. Õpe-
tajaid on umbes 40 ja tööta-
jaid kokku 60 ringis. Nelja-
kümnest õpetajast on kuus 
vabariigi tasemel õpetajad-
metoodikud ja seitse maa-
konnatasemel vanemõpeta-
jad. Kooli juhtkond koos õpe-
tajatega püüab liikuda sel-
les suunas, et ühtegi õpeta-
jat majas ei saaks ka kogema-
ta nimetada nõrgaks – aita-
me kõiki õpetajaid edasi are-
neda ja koolitame neid veelgi 
tublimateks. 

Kooli tähtsaks väljakut-
seks on koolitundide muut-
mine huvitavamateks ja põ-
nevamateks. Interneti ja 
Facebooki põlvkonnaga pea-
vad õpetajad sammu pidama 

ka tehnilise poole pealt. Sel 
õppeaastal on juba 15 klassi-
ruumi varustatud multipro-
jektoritega ning pooled neist 
saavad ka dokumendikaa-
merad. Järgmise kahe õppe-
aasta jooksul on plaanis va-
rustada kõik klassiruumid 
vajalike tehniliste vahendi-
tega selleks, et õpetaja võiks 
igas tunnis näidata häälit-
sevat liikuvat värvilist pilti 
seinale igal vajalikul hetkel. 
Tehnika saabumisel peavad 
õpetajad end ka metoodili-
selt valmis seadma, et õppi-
da oleks vahva. 

Nagu koolis ikka, 
on ka meil rahu-
tuid poisse ja tüd-
rukuid, kelle kas-
vamine on mõni-
kord küllaltki ka-
rune. Mõnel neist 
on kodus halvasti 
ja mõnel veab ter-
vis alt ning on ka selliseid, kel 
on mõlemat. Niisuguste õpi-
lastega tegelemiseks on meil 
tugisüsteem, kus õppeala-
juhatajal, sotsiaalpedagoo-
gil, psühholoogil, logopee-

dil ja parandusõppe õpetajal 
on oma rollid täita noore ini-
mese raskustest läbiaitami-
seks. Lihtne see alati ei ole, 
kui õpilase murdeiga mur-
rab last ennast, kaasõpilasi, 
vanemaid, õpetajaid ja kooli 
materiaalset keskkonda.

Õppe- ja mängupäevad 
koolitulijaile

Sel aastal võtame heal 
meelel lapsi vastu esimesse 
klassi, kus neid on ootamas 
väga head klassiõpetajad. 
Õpilased ja vanemad kohtu-

vad kooli-
ga veel sel-
le õppeaas-
ta sees nel-
jal korral 
–veebr ua-
ris, märtsis, 
aprillis ja 
mais. Lap-
sed saavad 

harjuda oma tulevaste õpe-
tajatega ning vanemad teha 
tutvust kooliga. Meie asja-
tundjad hindavad laste koo-
liküpsust ning annavad selle 
kohta vanematele tagasisidet 

ja kui vaja ka nõu. Ootame 
neile õppe- ja mängupäeva-
dele nii Loo kui ka teiste las-
teaedade lapsi ning ka kodu-
seid poisse ja tüdrukuid. Kes 
esimesel kohtumisel veeb-
ruaris osaleda ei saanud, see 
võib lülituda protsessi hiljem 
– kogu vajaliku info paneme 
kodulehele.

Gümnaasium uueneb
Suuremaid muudatusi 

plaanime teha gümnaasiu-
mis. Järgmisest õppeaastast 
avame kaks õppesuunda – 
teatri- ja humanitaarsuund 
ning tehnoloogia- ja reaalai-
nete suund. Üks neile, kes on 
rohkem keele ja kultuurikal-
duvustega, ja teine neile, ke-
da huvitavad pigem tehno-
loogia ja reaalained. Huma-

nitaarsuunas õpitakse võrd-
selt inglise ja saksa keelt, aga 
lisaks endises mahus vene 
ja soome keelt. Veel õpitak-
se humanitaarsuunas küm-
nendas ja üheteistkümnen-
das klassis teatrit tegema. 
Tehnoloogiasuund tähen-
dab eelkõige seda, et õppurid 
saavad endale kursuse puu-, 
metalli- ja elektroonikatöö-
des ning teevad kooli lõpuks 
mingi praktilise töö. Tehno-
loogiasuuna õppurid õpivad 
ka ühe kursuse kokandust, 
mis peaks andma vajalikud 
oskused kogu eluks. Mõle-
male suunale jagatakse tead-
misi majanduses, õiguses ja 
liikluses. See tähendab, et 
B-kategooria load oleks mõ-
lemale suunale möödapääs-
matult ette nähtud. 

Loo Keskkool on kool, mis 
tasaselt ja järjekindlalt hoiab 
senise hea majas ja püüab 
õpilaste parema edenemise 
huvides teha uuendusi, mis 
hoiavad kooli nüüdisaegsena 
ja muudavad õppimise siin 
veel vajalikumaks ja kasuli-
kumaks.
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Lugupeetud 2010/11. õppe-
aasta 1. klassi õpilaste vanemad!

Loo Keskkoolil on hea meel järje-
kordsete uute õpilaste üle, kes alus-
tavad oma kooliteed just Loo koo-
lis. Kutsume kokku koolieelse rüh-
ma, et tulevased õpilased saaksid 
ennast näidata ning tutvuda õpe-
tajatega ja koolimajaga.

Tulevaste õpilastega hakkavad 
tegelema õpetajad Rita Jõemets ja 
Maiu Pintman.  

Õpilastega saadakse kokku neljal 
korral: 12.02, 12.03, 16.04 ja 14.05. 

II kokkusaamine on 12.03.2011 II kokkusaamine on 12.03.2011 
kell 10.00–10.45 kell 10.00–10.45 

Lastele arendavad ja mänguli-
sed tegevused – õp Rita Jõemets ja 
Maiu Pintman
1. Logopeed kell 10.00–10.15
2. Lastevanematele vestlus-loeng 
kell 10.15–10.45

“Lapse emotsionaalsest toetami-
sest enne kooliminekut ja kohane-
mise hõlbustamisest esimesel koo-
liastmel” – kooli psühholoog Maret 
Härm-Tilk

III kokkusaamine on 16.04.2011 III kokkusaamine on 16.04.2011 
kell 10.00–10.45kell 10.00–10.45

Lastele arendavad ja mänguli-
sed tegevused – õp Rita Jõemets ja 
Maiu Pintman

Lastevanematele loeng “Suht-
lemine ja käitumine koolis. Prob-
leemolukordade lahendamise vii-
sid ja vilumused Loo koolis” – sot-
siaalpedagoog Regina Sergejeva

IV kokkusaamine on 14.05.2011 IV kokkusaamine on 14.05.2011 
kell 10.00–10.45kell 10.00–10.45

Lastele koolimaja tutvustamine 
ning mängulised tegevused – õp 
Rita Jõemets ja Maiu Pintman

Lastevanematele avatud vestlus-
ring:
1. direktor Ants Rebane vastab las-
tevanemate küsimustele;
2. õppealajuhataja Mare Lilleorg – 
Loo KK astumiseks avalduste vor-
mistamine;
3. õppetööks vajaminevate asjade 
nimekiri klassiõpetajatelt Rita Jõe-
metsalt ja Maiu Pintmanilt

LOO KESKKOOLI 10. KLASSI 
VASTUVÕTT

Loo Keskkooli gümnaasiumi-
osas avatakse 2011. aasta septemb-
rist kaks õppesuunda.

Humanitaar–teater (õppesuuna 
valikaineteks on teatriõpetus, sak-
sa keel, soome keel, psühholoogia, 
kodukandi ajalugu, kunstitehni-
kad, liiklusõpetus jne)

Tehnoloogia–reaal (õppesuuna 
valikaineteks on puutöö, rauatöö, 
elektroonika, kokandus, õiguse 
alused, majandusõpetus, riigikait-
seõpetus jne)

Kirjalikke koolikatseid tehakse 9. 
klassi õpilastele, kellel kolme vee-
randi keskmine hinne on alla 4,0, 
reedel, 18. märtsil kell 15.00 eesti 
keeles, matemaatikas ja võõrkeeles 
põhikoolis õpitu ulatuses. Katse-
te eesmärk on sõeluda välja need, 
kellele keskkool on jõukohane ja 
kes ka ise on lõputunnistusest hu-
vitatud. Hilisemate lisakatsete aeg 
teatatakse kodulehe kaudu täien-
davalt. Kõik gümnaasiumisse as-
tujad läbivad vestlusvooru, kus uu-
ritakse õpilaste õpimotivatsiooni. 
Täpsem info avaldatakse kooli ko-
dulehel.

Loo Keskkool

Kostivere Põhikoolis toi-
mub alates sügisest üks 
kord nädalas EELKOOL. 
Seni on selle töös osa-
lenud ainult Kostivere 
lasteaias käivad lapsed. 
Kooli piirkonnas on ka 
koduseid 6–7-aastaseid 
lapsi. Ootame neid osalema eelkooli töös. Tunnid 
toimuvad igal esmaspäeval kella 16.00–17.30. 
Õpetaja on laste tulevane klassijuhataja Evelyne 
Lusti. Tegevus jätkub maikuuni. 
Igale uuele liitujale valla logoga kingitus.

Vaido Niinesalu, direktor

REBALA MUUSEUMI KUULUTUS
Jõelähtme vald soovib arendada Rebala 
muuseumi ekspositsiooni ja pakutavaid 
teenuseid ning suurendada seeläbi olulisel 
määral muuseumi külastatavust. Seetõttu 
kuulutab Jõelähtme vald välja ideekonkursi 
muuseumi arendaja leidmiseks. 
Konkursil osalemise tähtaeg on 1. märts 2011. 
Täiendav informatsioon Jõelähtme valla 
abivallavanemalt Priit Põldmalt 
(e-post: priit.poldma@joelahtme.ee, tel 55 674 201)

Loo keskkooli 
1. klassi vastuvõtt

Kool hoiab 
senise hea majas 
ja püüab teha 
uuendusi õpilas-
te parema ede-
nemise huvides.

Vabana Euroopas
Algus lk 1
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Programm Projekti nimi Toetus Aasta ORG Taotleja

Külade arendamine ja uuendamine Jõelähtme rahvamaja 313 900 2004 MTÜ Jõelähtme Vallavalitsus

Külade arendamine ja uuendamine Käspre talu lauda renoveerimine ja külamuuseumiks kohandamine 270 469 2004 MTÜ MTÜ Rootsi-Kallavere küla selts

Külade arendamine ja uuendamine Investeeringuobjekti tähistamiseks sümboolika ostmine. Jäähokiväravate ostmine. Koogi küla  
mänguväljaku atraktsioonide ja tarvikute ostmine ning paigaldamine. Koogi küla mängu- ja 
spordiväljaku muru rajamine ja turvavõrgu koos paigaldamisega ostmine.

147 028 2009 MTÜ MTÜ Koogitükk

Külade arendamine ja uuendamine Loo aleviku mängu- ja spordiväljaku rajamine. 586 000 2007 MTÜ MTÜ Jõelähtme Lastekaitse Selts

Külade arendamine ja uuendamine Mängu- või spordiväljaku või muu teistele isikutele avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine 384 836 2010 EV AS EGCC

Külade arendamine ja uuendamine Mängu- või spordiväljaku või muu teistele isikutele avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine 541 423 2010 MTÜ MTÜ Rahvaspordiklubi Loo

Külade arendamine ja uuendamine Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele avatud olemasoleva hoone või 
hoone osa ehitamine

854 840 2010 MTÜ MTÜ Kostivere Selts

Hasartmängumaksu investeeringutoetus Loo KK köögi remont 336 000 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu investeeringutoetus Kostivere lasteaia mänguväljaku ehituse I etapp 170 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu investeeringutoetus Kostivere Noortekeskuse remont 300 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu investeeringutoetus Lasteaia Neeme Mudila laiendus 500 000 2010 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Hasartmängumaksu investeeringutoetus Kostivere lasteaia laiendus 500 000 2010 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 60 400 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 247 415 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Maardu Fosforiidi heitmete vähendamise kaudu keskkonna seisundi parandamine 817 468 2006 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo prügila sulgemise I etapp 730 000 2002 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo prügila sulgemistööde lõppetapp 530 000 2003 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Jõelähtme reostuse likvideerimine 85 000 2004 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Ülgase paekalda uuringud 231 456 2004 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 247 415 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Loo katlamaja jääkreostuse likvideerimine 60 400 2005 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Kostivere aleviku uus reoveepuhasti 4 500 000 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Neeme küla katlamaja jääkreostuse likvideerimine 902 700 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Geoloogilise õpperaja rajamine mahajäetud Maardu fosforiidikarjääri serval Jõelähtme vallas 78 250 2007 MTÜ Rebala Fond SA

Keskkonnaprogrammi investeeringud Ülgase külas peremeheta ohtlike jäätmete likvideerimine 84 500 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Ülgase külas peremeheta ohtlike jäätmete likvideerimine 51 030 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Keskkonnaprogrammi investeeringud Neeme küla uue reoveepuhasti, veetrasside ja väliskanalisatsiooni ehitus 7 538 014 2010 EV OÜ Loo Vesi 

Keskkonnaprogrammi investeeringud Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 11 937 710 2010 EV OÜ Loo Vesi 

EAS investeeringud Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine 376 125 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus 

EAS investeeringud Saha kabel - Eesti kultuuripärandi peidetud aare - kavandamise etapp 138 504 2007 KOV Jõelähtme Vallavalitsus 

EAS investeeringud Neeme sadama taastamise I etapp - uuringud koos arengustrateegia väljatöötamise ning tasu-
vus- ja teostatavusanalüüsiga 

500 000 2006 MTÜ Neeme Sadam MTÜ 

EAS investeeringud Jõelähtme kirikumõisa hoonete ja maade baasil “Avatud õppe- ja rekreatsioonikeskuse Meele 
Vald” rajamise ettevalmistamine 

452 435 2008 MTÜ EELK Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja Kogudus MTÜ 

Struktuurifondide keskkonnainvesteerin-
gud

Jõelähtme valla Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine 43 283 642 2008 EV OÜ Loo Vesi 

Leader Muinsuskaitse eritingimuste koostamine (mõõdetav), Tuuleveski rekonstrueerimisprojekti koosta-
mine

170 756 2010 MTÜ MTÜ Ajaveski

Leader Rebala pärimuslaagri korraldamine lastele 20 335 2010 MTÜ SA Rebala Fond

Leader Raamatu trükkimine, printfailide valmistamine 26 700 2010 EV OÜ Mixi Kirjastus

Leader Leerimaja põhiprojekti koostamine 100 000 2010 MTÜ EELK Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kogudus

Leader Rebala maastiku autobiograafi a trükise väljandmine 32 170 2010 MTÜ MTÜ Parasmäe Külaselts

Leader Rootorniiduki SAMI LN-185 ostmine, Stihl trimmeri FS 56 ja Stihl võsalõikaja FS 90 ostmine 32 148 2010 EV Kostivere Haldus OÜ

Leader Iru külaplatsi rekonstrueerimine multifunktsionaalseks avalikuks kasutuseks – projekteerimis-
tööde teostamine

76 680 2010 MTÜ Iru Ämma klubi

Leader Rootsi-Kallavere Küla Seltsi muuseumi laienduse projekteerimine 162 000 2010 MTÜ Rootsi-Kallavere Küla Selts

Leader Jõelähtme Vallavalitsusele helitehnikakomplekti soetamine 114 651 2010 KOV Jõelähtme Vallavalitsus

Leader Infokandjate kujundamine ja voldikute valmistamine 41 040 2010 MTÜ SA Rebala Fond

Leader Suuliste pärimuste kogumine, piirkonna kaartide soetamine, fotokaamera (koos tarvikutega) 
ostmine, arhiivikarpide, kaante ja koopiapaberi ostmine, diktofoni ostmine

64 105 2010 MTÜ SA Rebala Fond

Kokku projekte 44 78 597 545

Programm Projektide arv Toetuste summa

Külade arendamine ja uuendamine 7 3 098 496

Hasartmängumaksu investeeringutoetus 5 1 806 000

Keskkonnaprogrammi investeeringud 16 28 101 758

EAS investeeringud 4 1 467 064

Struktuurifondide keskkonnainvesteerin-
gud

1 43 283 642

Leader 11 840 585

Mälumäng – Vana Kala ja Värske Kala Neemest pistavad rinda
Maie Ramjalg

23. jaanuaril algas taas 
Jõelähtme valla mälumän-
guturniir Jevgeni Nurmla 
ja Indrek Salise juhtimisel. 

Populaarne mälumäng 
võttis esimeses ringis vas-
tu 11 võistkonda, teiseks rin-
giks on oodata lisa. Mängi-
vad kolmeliikmelised võist-
konnad ja kahe parima ringi 
tulemused lähevad üldarves-

tusse. Nii et on veel võimalus 
liituda.

Värskendust tuli tehnili-
se korralduse poolelt. Seni-
ne kriidi ja tahvli süsteem 
on asendunud tänapäeva-
se elektroonilise lahenduse-
ga, mille pani nutikalt paika 

ja mida käsitseb turniiri väl-
tel oskuslikult rahvamaja he-
limees Urmas Kingsepp. Väl-
jas oli ka vallavalitsuse võist-
kond eesotsas vallavanem 
Andrus Umbojaga. Ja neil 
läks päris hästi.

1. I–II kohta jagasid võist-

konnad VANA KALA Neemest 
(Aleks Leonidov, Arvo Leoni-
dov, Kalle Pürjemaa) ja JU-
KU Jõelähtme külast (Mee-
lis välk, Arti Albert, Raimo 
Sau).

2. III–IV kohta jagasid 
SAMBU (Aavo Mooste, An-

gela Mooste, Tarvo Välba) 
ja VÄRSKE KALA Neemest 
(Kadri Prants, Heiki Lielent-
hal, Andrus Miller).

Teine ring ootab osalejaid 
juba 13. märtsil kell 13.00.

PUITBRIKETT   PELLETID   VEDU ÜLE EESTI
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Kes siiani pole rääkinud, vaikigu igavesti…

Talvel sõidame tasa ja targu

Veretöö Veretöö 
Hõbemäe allHõbemäe all

Ülle Järve
Vanaema Ruu külast

31. jaanuaril toimus Jõe-
lähtme vallamajas Ruu kae-
vandusloa eelnõu arutelu.

Koos istusid keskkonna-
ametnikud, OÜ Väo Paas ja 
Ruu küla elanikud. Algul jäi 
meile arusaamatuks, kes õigu-
poolest koosoleku kokku kut-
sus. Välja oli reklaamitud, et 
koosoleku korraldab OÜ Väo 
Paas, kuid juba esimestel mi-
nutitel võttis koosoleku juhti-
mise üle keskkonnaameti as-
jamees Rein Urman. Koosole-
ku kokkukutsujad tahtsid jät-
ta ära Ruu küla heakorra selt-
si sõnavõtu ja presentatsioo-
ni, kohalike inimeste arvamus 
neid ei huvitanud. 

Külaseltsi juhatuse liikmete 
Jaan Tepi ja Ülari Tiitsu tungi-
val nõudmisel anti lõpuks siis-
ki ka meile sõna. Aga kõige-
pealt hakkas Rein Urman mei-
le ikkagi seadusi ette lugema, 
vastuvaidlemist sallimata, et 
seadus on selline ja nii on ja 
jääb. Ja et kes siiani pole rääki-
nud, see vaikigu igavesti. 

Olime hämmingus – on aru-
saamatu, et riigiametnik ei 

võrdle temale saadetud doku-
mente ja käsitleb igat doku-
menti kui eraldiseisvat pabe-
rit. Nii teeb ta oma tööd sea-
dustest lähtuvalt ja kõik oleks 
pealtnäha justkui korras. 
KMH-sse on vead sisse lask-
nud eelmine ametiasutus ja 
kuna seda endises koossei-
sus enam ei eksisteeri, ei võta 
praegune amet vastutust enda 
peale. Juba ametist lahkunud 

ametniku tegemata jäetud töö 
eest ei vastuta keegi. 

Meie küla mees Jaan Tepp oli 
teinud ära suure töö ja võtnud 
vaevaks võrrelda eri dokumen-
te. Ta avastas neis mitmeid 
vasturääkivusi, mida koos-
olijatele ka esitles. Külarahva 
pealekäimisel oli keskkonna-
amet nõus Jaan Tepi loetletud 
puudujääkidele uuesti tähe-
lepanu pöörama. Nüüd peab 
Ruu küla heakorra selts istu-

ma kokku, vormistama amet-
liku pöördumise keskkonna-
ameti poole ja näitama näpu-
ga, kus ja milliseid vigu on teh-
tud. Siis võetakse dokumendid 
uuesti ette ja eksperdid otsus-
tavad, mis saab edasi. Kuidas 
on see võimalik, et tavainime-
ne peab väljaspool oma tööae-
ga olema riigiametniku järel-
kontrollija! Kas me sellist Ees-
tit tahtsime?

Vaatamata puudulikele alg-
dokumentidele otsustas valla-
vanem, et käsitletakse teemat, 
mille pärast oli kokku tuldud. 
Siis sai sõna OÜ Väo Paas, kes 
tutvustas oma plaane, mille 
meie, külaelanikud, emotsioo-
ne alla surudes ära kuulasime. 
Vahel mõni poetas küll oma 
õigustatud märkuse. Meie eel-
nevaid üleelamisi ja meile an-
tud lubadusi arvestades ei to-
hiks keegi külaelanike skepti-

list suhtumist hukka mõista. 
Seitsme aasta jooksul, mil kae-
vandusoht meie pea kohal ri-
pub, pole meie arvamusi keegi 
kuulanud ja veel vähem nen-
dega arvestanud. 

Koosoleku positiivseks tu-
lemuseks võib pidada seda, et 
esimest korda kaevandusloa 
menetlemise ajaloos oli OÜ 
Väo Paas nõus Ruu küla hea-
korra seltsiga kokku saama 
ja ära kuulama kohaliku rah-
va nõudmised ja ettepane-
kud. Samas saime ka lubadu-
se keskkonnaametilt, et kae-
vandusloa väljastamisega oo-
datakse veel 30 päeva – lühike-
se aja justkui kellegi kingitu-
sena, mil selts saab omapool-
se KMH ülevaatamise taotluse 
esitada. Loodan siiralt, et need 
pole järjekordsed lubadused 
rahva vaigistamiseks, et mitte 
öelda – lollitamiseks. Kas po-
leks viimane aeg hakata amet-
nikel ka kohaliku rahva arva-
musega arvestama? Senini on 
küll tahetud meist lihtsalt tee-
rulliga üle sõita ja imekaunis-
se loodusmaastikku kole kar-
jääriauk sisse kaevata. Kas siis 
avalik huvi ei olegi mitte meie 
küla inimeste huvi elada edasi 
omal maal? 

Vello Voog
Rae Liikluskool OÜ

Alates novembrist on 
käes talv oma rõõmude ja 
ohtudega. 

Üle pika aja möödusid jõu-
lud ja aastavahetus ilusa ko-
heva lume ja parajate kül-
makraadidega. Ilusad talve-
ilmad tekitavad hinges op-
timismi, kuid halvad ja tui-
sused panevad pingsamalt 
mõtlema ohtudele ja takis-
tustele liikluses.

Tegelikult kehtivad talvis-
tes liiklusoludes mõned reeg-
lid, mida täites võib liigelda 
rahuliku südamega ja rõõm-
sameelselt. Esiteks ei pea 
iga päev autoga liiklusesse 
sööstma – mõelge alati, kas 
ikka on vaja sõit ette võtta või 
saab liigelda ühistranspordi-
ga või jääda koju. Kui suvel is-
tume lihtsalt autosse, käivi-
tame mootori ning sõidame, 
siis lumega peame oma retki 
pikemalt planeerima – vaata-
ma, milline ilm õues on, kas 
teed on lahti aetud, kas meil 
on autos vajalik varustus.

Kui ilm on ilus ja teed lä-
bitavad, pole probleeme, aga 
pahatihti käib Eesti talvega 
kaasas kõva tuul, lumetuisk 
ja libedad teed. Raske ja kõr-
ge maastikuautoga on sellis-
tes oludes kindlasti oluliselt 
lihtsam liikuda, kuid spor-
tautode ja tavaliste masinate 
omanikud peavad arvestama 
kõiki ilmastikuolusid ja ehk 

teinekord sõitmata jätma, et 
tagada iseenda ja teiste ohu-
tus. Kui oleme aga olukorra 
ees, et sõita on vaja, on mõist-
lik marsruut eelnevalt läbi 
mõelda, vältimaks vähekasu-
tatavaid ja umbes teid. Seejä-
rel tuleks enne väljumist üle 
vaadata auto tehniline olu-
kord: rehvid ning kõik vedeli-
kud alates –20 kraadi kanna-
tavast klaasipuhastusvede-
likust kuni kütuseni (diisel). 
Et kütusepaagid oleksid täis 
ja igaks juhuks kaasas 10-liit-
rine tagavarakanister, paraja 
varrega labidas, puksiirtross, 
käivitusjuhtmed, lisajope, 
paksemad kindad, täis aku-
ga mobiiltelefon või telefoni 
akulaadija autos kasutami-
seks. Samuti peaks teadma, 
et Päästeameti number on 
112, politseil 110 ja Maantee-
infokeskusel on tasuta num-
ber 1510, kuhu võib helistada 
ja uurida teeolude ning üm-
bersõitude kohta. Juulis keh-
tima hakkav uus liiklussea-
dus nõuab autojuhtidelt hel-
kurvesti kasutamist ning sel-
lega harjumist on hea alus-
tada just praeguste ilmade-
ga. Lisaks tuleb hoolitseda ka 
selle eest, et riiete küljes oleks 
helkurid.

Viisakus liikluses päästab 
elusid

Praegu on küll maantee-
de ja linnade põhimagistraa-
lid päris heas korras, kuid sa-
geli on sõiduradade märgis-
tused lume ja jää alla kadu-

nud. Liiklusseaduse koha-
selt tuleb sellisel juhul mää-
rata rajad vastavalt auto laiu-
sele ise, mille järel on keela-
tud teha järske märguande-
ta pöördeid ja kaldumisi en-
da poolelt teisele poole. Igal 
hetkel peab olema kindel, et 
kaasliiklejad meid märkavad 
– selleks peavad autodel põ-
lema tuled ning eriti suurt tä-
helepanelikkust paluks halli-
de ja valgete autode omani-
kelt. Lume- ja jääkarva ma-
sinaid on teistel keerulisem 
vallide vahel märgata. Juhul 
kui näeme raskesse olukorda 
sattunud sõidukeid, kes näi-
teks ukerdavad teepervel ega 
saa tagasi teele, on viisakas ja 
vajalik neile teed anda. Tea-
me ju isegi, kui raske on lume 
seest tagasi teele pöörata.

Väga ohtlikeks on muutu-
nud ristmikud, eriti kõrval-
teedel ja -tänavatel: kõrge-
te lumevallide tagant võivad 
tulla nii jalakäijad kui ka tei-
sed autod. Veel üheks suu-
reks ohuallikaks pimedal ajal 
on lumesahad, mille masina-
osast kaugemale ulatuv sahk 
on valgustamata. Lumiste il-
madega liigub neid ringi pal-
ju, nende taga sõita on halb, 
kuna nad keerutavad üles 
palju lund, aga lumesahast 
möödasaamine on suur kat-
sumus. Olge ettevaatlikud ja 
mööduge sahkadest vaid hea 
nähtavuse ja laia tee korral!

Kui aga siiski olete oma au-
toga sügavasse lumme kin-
ni sõitnud, on kõige tähtsam 

end teistele liiklejatele 
nähtavaks teha ohutu-
lede, ohukolmnurga ja 
helkurite abil. Kinni jää-
des ei ole mõtet hakata 
gaasiga rapsima, sest kui 
rattad lumes lihtsalt rin-
gi käivad, on pigem abiks 
lumelabidas ja auto kõi-
gutamine mootori abil 
edasi-tagasi. Kui satu-
te teeäärsesse lumevalli, 
ärge tehke järsku pööret 
tagasi teele, see võib au-
to risti teele visata. Pida-
ge meeles – kõik talvised 
tegevused roolis on su-
juvad, rahulikud ja läbi-
mõeldud.

Vaatamata sellele, et 
talv on käes, oleks väik-
semate oskustega juhti-
del kasulik leida plats li-
bedasõidu harjutami-
seks või pöörduda au-
tokoolide spetsialisti-
de poole, kes heal mee-
lel annavad ka üksikuid 
jäärajatunde. Üks hea 
koht harjutamiseks nii 
professionaali näpunäi-
dete abil kui ka iseseis-
valt on Lagedil Kopli kü-
la lähedal valmival jää-
rajal.

Tundke mõnu talvest ja 
sõitke rahulikult. Mõel-
ge positiivselt ja aidake 
kaasliiklejaid, kui vaja. 
Kui on küsimusi talvise 
sõidu kohta või on mu-
reks muud liiklusalased 
teemad, pöörduge julgelt 
info@rae-autokool.ee.

Vaatleja

Taliharjapäeval tapsid ilve-
sed metskitse ja maiustasid kit-
selihaga terve nädala.

Paksu lumega eelistavad ilve-
sed jänestele sõralisi. Jahimehed 
on täheldanud ilveste arvu kas-
vu. Et jäneseid on metsas hõre-
daks jäänud, polnud kahju mets-
kassile surmaotsus välja kuuluta-
da. Otsus viidi täide ja nüüd lebab 
kaunis täpiline kasukas arvata-
vasti sohva ees. Üks veretöö kut-
sus esile teise tapatöö. Teist või-
malust ei olnud. 

Asjatundjad ütlevad, et tänu 
sula ja külmade ilmade vaheldu-
misele on metsloomadel täna-
vu mullusega võrreldes kergem 
metsas toime tulla. Statistika jär-
gi murrab ilves Eestis keskmiselt 
5,4 metskitse kuus ja 65 kitse aas-
tas. Ilvesed eelistavad käia ala-
ti samu radu pidi ja jahtida kind-
lal alal. Kuigi ilves on hea ronija, 
varitseb ta saaki maapinnal. Ini-
mest ei ründa ilves kunagi, seda 
karta ei maksa.



6 NR. 164
VEEBRUAR 2011NOORED

Kadri Lepik
Tallinna Ülikooli magistrant 

Uurimus viidi läbi Kosti-
veres, kus 8–15-aastasi lap-
si küsitleti vabatahtlikkuse 
alusel.

Vastajad valiti noortekesku-
se sagedaste külastajate hul-
gast. Uuring ei pretendeeri 
lõplikule tõele, kuid annab pil-
di Kostivere laste mõttemaail-
mast ja sellest, kuidas on olla 
laps tänases Eestis. Valik vas-
tustest küsimustele, mis lap-
seks olemise juures meeldib ja 
miks on vahel raske laps olla, 
on allpool:

T 15: Põhimõtteliselt mul-
le meeldib laps olla. Vaata-
mata mu vanusele. Ainus asi, 
mis segab kõigi täisväärtus-
likku noorusaega, on kool. Ma 
ei tahaks saada veel täiskas-
vanuks, sest siis pead sa kogu 
aeg mõtlema, kuidas elus hak-
kama saada. Laps on lihtne ol-
la.
P 11: Igav. Kooli võiks mitte ol-
la.
T 12: Lapse elu on tore, sest pa-
rem on olla laps kui täiskasva-
nu. Tahaks targaks saada nii, 
et ei peaks koolis käima.
T 14: Tegelikult on laps olla üs-
na kerge. Minu ainsaks kohus-
tuseks on kool. Lapsena võid 
teha, mida soovid, tunda end 
vabana, olla koos sõpradega, 
kui tahad, ning unistada kõi-
gest sellest, mis ei pruugi ku-
nagi tõeks saada…
Lapsepõlv on aeg, mida tuleks 
nautida ja sellest rõõmu tun-
da.
T 14: Tänapäeva Eestis on suu-
remad võimalused end aren-
dada ja haridust saada kui va-
nasti. Igasugused huvitavad 
ringid, keelekoolitused, muu-
sikakoolid jne on Tallinna lä-
hedal elades kättesaadavad. 
Need pole eriti kallid ka, või 
noh, ema maksab. Me peaks 

vist õnnelikud olema, et riigis 
saab omandada tasuta hari-
duse ja elada kvaliteetset elu.
P 12: Laps on hea olla, sest 
koolis on palju kergem käia 
kui tööl.
T 8: Laps on hea olla, saab koo-
lis käia ja rohkem õues ol-
la. Saab emale kingitust teha. 
Isale ka!
P 13: Täiesti hea, jõuab pal-
ju. Saab jalgpalli mängida või 
lauatennist või niisama olla, 
aga koolis jäetakse liiga palju 
õppida.
T 11: Tänases Eestis on laps ol-
la liiga igav. Emad muretsevad 
liiga palju. 
T 12: Tänases Eestis on mi-
nu meelest väga lahe laps ol-
la, sest on telefonid ja kõik on 
nüüd võimalik. Parem kui va-
nasti!
P 12: Normaal-
ne on täna-
päeva maailm. 
Seagripp pole 
hea.
P 11: Nii hea, 
kui saaks tar-
gaks ilma õppi-
mata. Koolis ei 
viitsi käia, igav on seal.
T 5: Mõnus, võimalusi on pal-
ju.
P 14: Rahvarohketele ürituste-
le ka üksi meid ei lubata, sest 
seal on pätte väga palju. Koo-
lis on liiga palju õppida ja õues 
pole aega käia.

KAS ELU ON KERGEM KUI 
TÄISKASVANUTEL?

Huvitav, et lapsed mõistavad 
ja mainivad ära, et nende elu 
on tunduvalt lihtsam ja värvi-
lisem kui täiskasvanutel. Ilus 
mõttekäik oli, et lapsed võivad 
unistada kõigest sellest, mis 
ei pruugi kunagi tõeks saada. 
Lapsena ei pea nad veel mõt-
lema nii ratsionaalselt ja halli 
stsenaariumi järgi. Vastustest 
võib leida ka kartust vastutuse 
ees. On oluline, et neil on siiras 
lapsemeelne usk, mida veel ei 
ole keegi lõhkunud. Igaks te-

gevuseks on 
oluline po-
sitiivse mo-
tiivi olemas-
olu, mis viib 
t a h t e j õ u l i -
selt eesmärgi 
saavutamise-
ni. Laps näeb 
oma täiskas-
vanud lähe-
dasi jälgides, 
et tema elu 
on tunduvalt 
kergem kui täiskasvanul. Va-
nemate vastanute puhul ilm-
nes, et nemad ei pea ennast ai-
nult lapseks, vaid ka nooreks, 
teadvustades õigusi ja kohus-
tusi. Vastuses on tunda ka hir-
mu kohustuse ees, mis algab 
täiskasvanuks saamisega. 

Tore, et teismeline tüdruk 
oskab analüü-
sida tänapäeva 
Eesti võimalus-
te paljusust ning 
võrrelda seda ku-
nagise olukorra-
ga, millega ta ise 
tegelikult kokku 
puutunud ei ole, 

aga on sellest midagi kodus 
vanematelt kuulnud. Vastanu 
oskas hinnata lapseks olemi-
se puhul ka oma elukoha head 
geograafilist paiknemist.  

Lapse heaolu ja kodust saa-
dud turvatunne on lahutama-
tud. Märgiti, et üldharidus-
koolis on võimalik omanda-
da tasuta haridus. Paljude las-
te elu teeb mõnusaks huvirin-
gide ja sportimisvõimuste kät-
tesaadavus.

Kostivere lapsed nimetavad 
heaolu üheks põhjuseks ko-
dukoha soodsat geograafilist 
asukohta. Jõelähtme vald on 
hästi toime tulev omavalitsus 
ning lastele ja noortele pööra-
takse siin piisavalt tähelepa-
nu. 

Ühelt poolt on plussiks väi-
ke vahemaa Tallinna linna-
ga. Lastel on võimalik osale-
da huvialaringides ka väljas-

pool kodu-
valda ning 
v a j a d u s e l 
toetab se-
da ka koha-
lik omava-
litsus. Tei-
salt on linna 
lähedalolek 
m i i nu s ek s 
– suurlinna 
ahvatlused, 
mh suitse-
tamine, al-

koholism ja uimastid meelita-
vad noori halvale teele üha va-
rasemas eas. 

LAPS ÕPIB IGAL POOL
Laste heaolu sõltub tugevas-

ti perest, kus ta kasvab. Kodu 
on see koht, mis kujundab lap-
se arvamused ja väärtushin-
nangud. Tuleb tõdeda, et mõ-
nel küsitletul polnud kodune 
olukord sugugi hea, kuid sel-
lest hoolimata ei olnud nende 
laste vastustes murelikke noo-
te. Noorsootöötajana tean, et 
ka väikeses kohas on vaja la-
hendada mitmeid sotsiaal-
probleeme. Lastekaitsetöö 
ongi vajalik selleks, et prob-
leemid varakult päevavalge-
le tuua.

Lapse heaolu sõltub palju-
dest teguritest, väga oluline 
on kooli ja õpetaja suhtumine, 
klassikaaslaste toetus, ene-
seteostusvajadus jne. Noor-
sootöötajal kui laste- ja noor-
teürituste eestvedajal on sa-
muti suur roll, ta peab ole-
ma korraldajaks, innustajaks 
ja suunajaks. Noorsootööta-
ja on noorele väga suur eesku-
ju ja ta peab selleks jääma ka 
väljaspool tööaega. Noorsoo-
töötaja peab looma n-ö mit-
teformaalse õppimiskeskkon-
na, mis toetab noore isiklikku 
arengut, sotsialiseerumist ja 
kujunemist ühiskonnas hästi 
toimetulevaks liikmeks.

Vastuseid analüüsides hak-
kab silma enamiku negatiivne 
suhtumine koolis käimisesse. 

Niisuguse suhtumise põhju-
seid ei väljenda noored selgelt. 
Ei ole täpselt teada, kas lastel 
on koolis liiga suur koormus 
või on miski muu, mis teeb 
koolis käimise raskeks. Lap-
sed küll tunnistavad, et see 
on nende ainus kohustus. Tä-
helepanuväärne on fakt, et ai-
nult üks laps ütles, et koolis on 
meeldiv. Oli ka üks vastaja, kes 
tõi oma vastuses selgelt välja 
selle, et koolis on kergem käia 
kui tööl.

LAPS OLLA POLE KERGE
Vaatamata võimaluste pal-

jususele on tänapäeval laps 
olla väga raske. Ühiskonnas 
esineb palju ebavõrdsust, nii 
vaimset kui materiaalset. Vä-
hemate võimalustega lapsed 
tihtipeale tajuvad seda ning 
tunnevad end seetõttu hal-
vematena. Kui ei ole võimalik 
omada kõiki tehnikaimesid, 
lisab see pingeid, mida lastel 
on niigi palju. 

Laste õlule on pandud väga 
suur koorem. Lisaks koolisüs-
teemi raskustele teeb lapse elu 
veel keeruliseks see, kui pal-
ju neilt nõutakse. Mida aktiiv-
sem ja energilisem on laps, se-
da rohkem talt oodatakse nii 
kodus, koolis kui huvialarin-
gis. 

Tänapäeva ühiskond soo-
sib supervõimetega indivii-
de ning selleks peavad lapsed 
valmis olema üha varasemas 
eas. Tihti ületavad lastele sea-
tud ülesanded inimlikud või-
med ning tekib stress ja üha 
suuremad pinged. Lapsed “pi-
gistatakse” tühjaks. Muidu-
gi on tänapäeva Eestis lapseks 
olemise juures ka mitmeid po-
sitiivseid tegureid ja kokku-
võttes on laps olla siiski mõ-
nusam kui täiskasvanu. Kül-
lap ka seetõttu, et lastel on al-
les siiras usk ja võime unista-
da. Kui lapsel on sõber, kelles-
se usutakse, võivad paljud te-
ma unistused täituda. 

Evely Sepp 

15. jaanuaril 2011 toi-
mus Tallinnas rahvusva-
heline lindy-hop’i tantsu-
võistlus “Lumepalliturniir 
2011”. 

Võistlusest võtsid osa tant-
suklubid Eestist, Soomest, Lä-
tist ja Leedust. Kohtunikud Lä-
tist, Soomest ja Prantsusmaalt 
selgitasid välja parimad laste, 
noorte, täiskasvanute, seenio-
ride ja tiimide kategoorias.

Kõige rohkem võistlejaid 
oli lasteklassis, kus teise ko-
ha saavutas tantsutrupi Mo-
dus võistluspaar Sander Sepp 
(Kostivere Põhikool) – Piret 
Pihl, võit läks sel korral Lee-

tu. Noorte lindy-hop impro 
kõik kolm auhinnalist kohta 
said Moduse paarid – võitjaks 
tulid Tauri Põlda (Uuskülast) 
– Liis Liivand, teise koha said 
Allar Valge (Loo Keskkool) ja 
Elisa Arus ning Ander Ott Val-
ge (Loo Keskkool) ja Ragne Lii-
gia Hiir jäid kolmandaks. Fi-
naali pääsesid ka moduslased 
Alar Tiismaa (Loo Keskkool) ja 
Marit Raatma, kes said viienda 
koha. Moduse tantsijate jaoks 
sama eduka noorte show-ka-
tegooria võitsid Ander Ott Val-
ge ja Ragne Liigia Hiir, teise 
koha saavutasid Allar Valge ja 
Elisa Arus, viiendad olid Alar 
Tiismaa ja Marit Raatma ning 
kuuendaks jäid Tauri Põlda ja 
Liis Liivand. Noortetiimi ka-
tegoorias võitjaks tulnud Mo-

duse võistkon-
nas osalesid 
Allar ja Ander 
Ott Valge, tei-
se koha saavu-
tanud samuti 
Moduse tiimi 
kuulusid Alar 
Tiismaa, San-
der Sepp ning 
Tauri Põlda. 

L i nd y-hop 
on Amee-
rikast pärit 
t a n t s u s t i i l , 
mida tantsiti 
1920.–1940. aastatel New Yor-
gis Harlemi linnaosas. Täna-
seks on lindy-hop levinud üle 
maailma ja saanud üpris po-
pulaarseks. 

Lumepalliturniiri korralda-

sid Eesti Swing-
tantsu Liit ja 
tantsutrupp Mo-
dus, võistlus toi-
mus seitsmendat 
korda.

Kadri Lepik
Noortekeskuse juhataja

Kostivere noortekes-
kuses toimusid jaanuari 
lõpupäevil popp-poisi ja 
popptüdruku valimised.

Et tiitlid õiglaselt määra-
ta, oli kutsutud noortekes-
kusse igati trenditeadlik žü-
rii. Nende hulgas oli nii fo-
tograaf, DJ, moekunstnik 
kui ka eelmise aasta võitja. 
Finalistidel tuli läbida neli 
vooru: tutvustus-, üllatus-, 
talendi- ja tantsuvoor. Ta-
lendivooruks tuli ette val-
mistada väike etteaste või 
kava, mis pidi näitama an-
dekust ja väljendama kõige 
paremaid omadusi, mis fi-
nalistil varuks olid. Sai nä-
ha ja kuulda vingeid tantsu-
kavasid, imearmsaid ja ilu-
said lauluhääli, naerutavaid 
näidendi-show’sid ja mo-
derntantsu.

Kõik osalejad olid enese-
kindlad, julged ja säravad. 
Aga võistluspinge oli niivõrd 
suur, et mõned esinejad kat-
kestasid võistluse juba en-
ne esimest vooru ja ühel po-
tentsiaalsel võitjal hakkas 
kaks vooru enne lõppu pea 
nõnda valutama, et tal tuli 
võistlus katkestada. Lõpuks 
jäi sõelale vaid kümme vas-
tupidavamat. Kuid nende-
gi seas oli konkurents pii-
savalt suur ja võitjate välja-
selgitamine polnud sugugi 
kerge. Pääsu polnud, lõpuks 
tuli seda siiski teha. Elevust 
ja võidurõõmu said tunda 
kõik võistlejad, kuid kaa-
lutletud otsus oli: Kostivere 
popp-poiss 2011 on Riivo ja 
popptüdruk Emma.

Kostivere popptüdrukuks 
pärjatud Emma ütles: “Ko-
gu aeg oli hästi põnev. Minu 
suurimateks konkurenti-
deks olid Liis, Annika ja Ali-
na. Ma ei uskunud, et või-
dan, sest teised olid minust 
palju suuremad ja mood-
samad. Aga hinges tundsin 
suurt rõõmu, kui öeldi minu 
nimi. Olen õnnelik ja võidu 
üle väga rõõmus!”

Kuidas on olla laps tänases Kostiveres?

Jõelähtmes on head svingitantsijad

Tiitli võitsid 
Emma Treiberg 
ja Riivo Pall

Vaatamata 
võimaluste 
paljususele on 
tänapäeval laps 
olla väga raske.
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Svetlana Siltšenko ja 
Tiina Muddi 
Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikoolist 

Jõelähtme Muusika- ja 
Kunstikooli elu on läinud 
käima. 

Veebruari alguses avasime 
ka Neemes oma filiaali. Nüüd 
hakkavad Neeme Mudila juu-
res toimuma eelkooli muusi-
katunnid, mis on ettevalmis-
tuseks muusikakooli astumi-
seks. Laste juhendajaks sai-
me väga hea muusikaõpetaja 
Kadri Tali. Eelkoolid toimuvad 
ka Lool ja Kostiveres, kus õpib 
kokku 32 last. Uuest õppeaas-
tast tahame avada Neemes 
klaveri- ja kitarriõppe. Katsed 
muusikakooli astumiseks toi-
muvad juuni alguses nii Lool, 
Kostiveres kui Neemes.

Klaverimuusika pidu
Laupäeval, 5. veebruaril 

Lasnamäe Muusikakoolis toi-
munud XIII klaveriansamb-
lite festival “Allegro” oli mit-
meski mõttes uudne. Esiteks 

selle toimumise koha pärast 
(siiani on festival toimunud 
Kohila Koolituskeskuses, mis 
asub Tohisoo mõisas), teiseks 
– festivali korraldustoimkond 
oli uus (eesotsas klaverian-
sambliseltsi Allegro uus ju-
hatus: Anu Pärn Lasnamäe 
Muusikakoolist, Veera Nöps 
Paldiski Muusikakoolist, Tii-
na Muddi Jõelähtme Muusi-
ka- ja Kunstikoolist) ja kol-
mandaks – seekord ei olnud 

žüriid ega toimunud tradit-
sioonilist järelkontserti.

Kostivere ja Loo klaveri-
õpilaste jaoks oli see festival 
omamoodi uus, kuigi nad on 
võtnud osa peaaegu kõikidest 
“Allegro” festivalidest. See-
kord me nimelt esindasime 
esimest korda ühiselt Jõeläht-
me Muusika- ja Kunstikooli.

Festivalist võttis osa 38 an-
samblit 11 koolist.

Meie osalejad Doloores 

Orav, Ander Ott Valge ja Gre-
te-Helena Eranurm õpeta-
ja Tiina Muddi klassist ning 
Andra Pahkma, Eileen Lusti, 
Carmen Niinepuu ja Marijell 
Niinepuu õpetaja Svetlana 
Siltšenko klassist esindasid 
meie kooli väärikalt, näidates 
head tehnikat, musikaalsust 
ning artistlikkust.

Me täname väga Lasnamäe 
Muusikakooli peret, kes jul-
ges võtta enda kanda selle hu-

vitava ja tähtsa ürituse. Las-
namäe kool, mis sai eelmisel 
aastal kümneaastaseks, võlus 
meid ilusate remonditud ruu-
midega, hubaselt sisustatud 
klasside, uute klaverite ning 
sooja vastuvõtuga. On, mil-
lest eeskuju võtta.

Festivalist osavõtjad on tä-
nulikud Eesti Kultuurkapi-
talile ürituse toetamise eest. 
Tänu korraldajatele, tänu 
headele esinejatele – festi-
val kujunes tõeliseks klave-
rimuusika peoks, nagu seda 
soovis oma avakõnes Lasna-
mäe Muusikakooli direktor 
Maile Harik. 

Peale klaveriansamblite 
festivali osalesid meie muusi-
kakooli õpilased 11. veebrua-
ril Kostivere lasteaias muusi-
kanädala raames toimunud 
kontserdil ning 12. veebrua-
ril Vanalinna Muusikamajas 
ühiskontserdil VHK muusika-
kooliga. 18. märtsil on plaanis 
meie kooli klaverieriala õpi-
lastele korraldada konkurss 
eesti klaverimuusikast ja sel-
gitada välja selle parimad esi-
tajad.

Rozeta Meos 
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi esi-
mees

Jõelähtme Lastekaitse 
Selts on tegutsenud nüüd-
seks juba ligi 24 aastat. 

Nende aastate jooksul ole-
me läbi viinud mitmeid üritu-
si ja püüdnud olla toeks nii las-
tele kui ka nende vanematele. 
Meie seltsi kaudu on võimalik 
annetada riideid, jalatseid ja 
mänguasju. Seltsi liikmed ja-
gavad neid tasuta nii oma val-
la peredele kui ka lastekodu-
dele. Teeme koostööd Soome 
Kajaani piirkonnaga ning Pee-
teli kirikuga. Meie kaudu on 
suurperedel võimalus saada 
huvitavat infot nii Lastekaitse 

Liidust, UNICEF-ist kui teis-
test organisatsioonidest, kes 
toetavad lasterikkaid pere-
sid. Eelmise aasta lõpust laie-
nes Lasterikaste Perede Liit ka 
Harjumaale – Jõelähtme Las-
tekaitse Seltsile tehti ettepa-
nek liitumiseks.

Liitumisavalduse peab tege-
ma iga suurpere ise! Liitumis-
juhendit saate vaadata ja täita 
http://www.tlpl.ee. 

Armsad Jõelähtme valla las-
terikkad pered! Andke endast 
teada ka meile (isegi kui te ei 
soovi Lasterikaste Perede Lii-
duga ühineda), et teha koos-
tööd. Kontaktisik Jõelähtme 
Vallavalitsuses on JLS-i liige 
Margit Liivak (margit.liivak@
joelahtme.ee, tel 53433303 või 
6054858).

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus 
juhtivspetsialist

Igal aastalõpul tegele-
vad riigiasutused kurva 
statistikaga – loevad kok-
ku tulekahjudes hukku-
nud, liiklusõnnetuses elu 
kaotanud, uppunud...

Lihtne on süüdistada rii-
gi majanduslikku olukorda ja 
sellega kaasnevat komando-
de sulgemist, päästjate ja po-
litseinike vähesust, reageeri-
miseks kuluvat aega jms. Mil-
le peale aga inimesed tavali-
selt ei mõtle, on küsimus: kas 
oleksime saanud õnnetuse 
ärahoidmiseks midagi ka ise 
ära teha?

Juba aastaid töötavad pääs-
te- ja politseiasutustes nn en-
netajad, kelle tööl on suur 
osa kurva statistika vähen-
damises. Põhja-Eesti Pääste-
keskuses tegeleb selle alaga 
kuus inimest (lisaks veel põ-
hitöö kõrvalt kümned pääst-
jad ja päästeametnikud), kes 
iga päev inimesi tule- ja vee-
ohutuse alal harimas käivad. 
Projekte, mille raames huvi-
tatuid nii koolitatakse, teavi-
tatakse kui ka nõustatakse, 
on ligi paarkümmend. Mõ-
ned näited: 

- lasteaialastele “Nublu ai-
tab”, kus räägitakse tuleohu-
tuse algtõdedest n-ö Nublu 
keeles;

- alglassides “Tean tulest” 
ja põhikoolis “Kaitse end ja 
aita teist” (pääste, politsei ja 

Punase Risti ühisprojekt, kus 
õpetatakse nii liiklus- ja tule-
ohutust kui ka esmaabi);

- gümnaasiumiõpilastele 
õpetati sel aastal esimest kor-
da veeohutuse põhitõdesid;

- praktilisi õppepäevi kor-
raldatakse nii puudega ini-
mestele, eakatele, külavane-
matele kui ka sel aastal esi-
mest korda Tallinna ja Harju-
maa lasteaiaõpetajatele;

- tuleohutuse ja muu kohta 
saab rohkem teavet aina roh-
kem korraldatavatel valdade 
ja linnade ohutuspäevadel.

HEAD NÄITED
MTÜ Eesti Naabrivalve ja 

Põhja-Eesti Päästekeskuse 
ühist ennetusprojekti “Vaba-
tahtlikel baseeruva tugitee-
nuse arendamine hajaasus-
tuses” tunnustati detsembri 
alguses Brüsselis toimunud 
EUCPNi (Euroopa Kuritege-
vuse Ennetamise Võrgustik) 

parimate kodu turvalisust 
puudutavate ennetusprojek-
tide konkursil kõige innova-
tiivsema projekti nimetuse-
ga. Pilootprojekt käivitati Eu-
roopa Sotsiaalfondi toetusel 
2009. aasta detsembris ja see 
lõpeb 2011. aasta aprillis. Pro-
jekt käigus paigaldati Saue, 
Kiili ja Kernu valla kaugema-
tes külades kümnele üksi ela-
vale eakale mobiilsidel tugi-
nev valvesüsteem – suitsuan-
dur ja hädaabinupp. Tulekah-
just või hädaabinupu antud 
häirest teatab vabatahtlikule, 
kelleks on lähim naaber või 
aktiivne külakogukonna lii-
ge, mobiilile saabuv sõnum. 
Õnnetuse teatele saab vaba-
tahtlik kiiresti reageerida, 
et selgeks teha häire põhjus 
ning vajadusel abi anda ja/või 
kutsuda. Vabatahtlikud rea-
geerijad läbisid projektis osa-
lemiseks nii tuleohutuse- kui 
ka esmaabikursuse.

29.–30. jaanuaril toimusid Tal-
linna Lasnamäe kergejõustiku-
hallis Eesti juunioride ja noorsoo 
meistrivõistlused sisekergejõusti-
kus. Juunioride vanuseklassis tuli 
Eesti kahekordseks meistriks Ras-
mus Rooks (60 m 6.97 ja kaugus-
hüppes 7.37 – isiklik rekord).

12.-13. veebruaril toimusid Tal-
linna Lasnamäe kergejõustiku-
hallis Eesti meistrivõistlused si-
sekergejõustikus kus 18-aastane 
Rasmus Rooks võitis oma esime-
se meistritiitli 60 meetri sprindis ajaga 6,91 täiskasvanute klas-
sis. Võit on seda hinnatavam, et vanuse poolest kuulub Rasmus 
Rooks veel juunioride vanuseklassi.

Kostivere kooli 
4. klassi õpilaste nõu-
andeid vahendab 
Evelyne Lusti

• Arvutihaigus on arvu-
tisõltuvus. Näiteks minu 
sõber on arvutisõltuvu-
ses, ta mängib terve päe-
va ja ropendab, kui midagi 
viltu läheb. Arvutihaigust 
saab ravida nii, et kustu-
tad mängu arvutist või pa-
ned arvutile salasõna pea-
le. Kuldar

• Mul on kaks sõpra, 
kes on arvutihaiged. Nen-
de ema märkas seda juba 
ammu ja lasi neil iga päev 
ühe tunni arvutis olla. Kui 
su laps on arvutihaige, siis 
võid sa ju tal lasta mingi aja 
arvutis olla, aga kui ta sel-
lest kinni ei pea, siis tuleb 
midagi muud välja mõel-
da. Üks võimalus oleks, et 
te paluksite tal sõpradega 
mängida, aga kui sõpradel 
on sama olukord, siis peab 
minema ise lapsega õue. 
Emma

• Kui sa käid arvutis ja sa 
ütled oma vennale, et ma 
kohe lasen, kui vend küsib, 
ja sa lased teda alles 3 tun-
ni pärast, võib vend su pa-
rooli ära vahetada. Liis

• Arvutihaigust saab ra-
vida nii, et vanemad pa-
nevad lapsele arvutikee-
lu, muudavad parooli või 
võtavad arvuti ära. Arvu-
tihaigust saab ravida ka 
teistmoodi, näiteks minna 
õue või võtta koduloom, 
et ta eest hoolitseda ja ar-
vuti unustada. Mina sain 
koera ja ma unustasin ar-
vuti ära. Ma tegelen nüüd 
rohkem koera ja 
õppimi-
sega ja 
ma ei käi 
enam eri-
ti arvutis. 
Hanna

• Arvuti-
haigust saab 
ravida nii, kui 
kutsud lapse õue 
mängima, paned arvutile 
koodi või määrad aja, mil-
lal võib arvutis olla. Kui 
laps tuleb koju, siis ütled 
lapsele, et hakkame õp-
pima ja kui on õpitud, siis 
lähed õue teistega mängi-
ma. Carina Maria

• Minu arust saaks arvu-
tihaigust ravida nii: luba-
da last ainult pooleks tun-
niks arvutisse ja arvutile 
tuleb parool peale panna. 
Kui käia lapsega rohkem 
õues ja mängida lapse-
ga rohkem, siis ta ei mõt-
le enam arvuti peale ja ta 
saabki arvutisõltuvusest 
lahti. Mareike

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli uudised

Jõelähtme valla 
lasterikastele peredele

Kuidas päästa elusid? Rasmus Rooks on Eesti parim

Kuidas 
ravida 
arvuti-
haigust? 



8 NR. 164
VEEBRUAR 2011SELTSKOND

Jõelähtme Laulusõbrad Eesti segakooride konkursil 

Igor Mang Loo kultuurikeskuses

Merike Metstak

Eesti XVIII segakooride 
võistulaulmine “Tuljak” lõi 
kõigi aegade osalejarekordi.

Neljas kategoorias võistles 
35 koori, keda hindas viie-
liikmeline žürii koosseisus 
Peeter Perens (esimees), Ene 
Üleoja, Merike Toro, Triin 
Koch ja Elmo Tiisvald.

Dirigent Aare Värte oli väga 
rõõmus: “Saime suurepära-
se õppetunni, motivatsioon 
tõusis lausa lakke. Oleme ju 
väga noor koor, kuid julge ot-
sus konkursi uks lahti lükata 
oli õige.”

Valla segakooris laulavad 
Vilve Klettenberg, Eerika 
Lipping, Marje Metstak, Ja-
nika Prussakova, Katrin Vär-
te, Margit Aarna (sopranid); 
Tiina Kaaret, Ave Soekov, Ai-
li Toom, Monika Veisson, Tii-
na Muddi, Taimi Braks, Mee-
li Meri (aldid); Egon Järve, 
Janar Plinkner, Tauri Taim-
saar, Vello Varik (tenorid); 
Hardi Selg, Aare Song, Ind-
rek Birkhan, Andrus Umboja 
(bassid).

Parima Miina Härma lau-
lu “Tuljak” esituse eest viis 
rändkarika koju Haapsalu 
kammerkoor Ulrika Grau-
bergi juhatusel. Teisele ko-

hale tuli Eesti Rahvusring-
häälingu segakoor (diri-
gendid Hirvo Surva ja Val-
ter Soosalu) ja kolmanda-
le kohale Märjamaa sega-
koor Rello (dirigent Thea Pa-
luoja). 

Järgmine, XIX võistulaul-
mine “Tuljak” toimub 2013. 
aastal.

Nagu öeldud, on rändka-
rikas liikvel ja kunagi ei tea, 
millal auhind võib meie val-
da jõuda. “Tuljakut” Jõeläht-
me Laulusõprade esituses 
sai viimati kuulata vallavoli-
kogu 120. aastapäeva piduli-
kul tähistamisel ja see kõlas 
tõesti suurepäraselt.

3. veebruaril 2011 kell 
04.31 alganud valge kassi 
aastal on soosingus Jäär, Lõvi 
ja Ambur, palju õnnestumisi 
tuleb ka Sõnnidel ja Neitsitel.  
Jäär 21.03–20.04

Esimesel kahel kuul on üsna 
palju pingeid ja sekeldusi. Jäär 
teab, et aasta edukus sõltub te-
ma enda õigetest valikutest ja 
initsiatiivist. Avalöök uuteks 
võimalusteks antakse 22. jaa-
nuaril, kui Jupiter liigub Jäära 
märki. 

Sõnn 21.04–20.05
Tuleb tähendusrikas aasta, 

mis võimaldab Sõnnil kas saa-
da liidri ja organisaatori po-
sitsioonile või sinna jääda. Ju-
ba aasta esimestel kuudel näeb 
Sõnn välja nagu suurtükiväe-
kindral, kes jagab käsklusi vas-
tase positsioonide pommita-
miseks.

Kaksikud 21.05–20.06
Need igavesed üliõpilased 

võivad loota sõpradele, kelle-
ga suhtlemine intensiivistub 
ja muutub senisest huvitava-
makski.

Vähk 21.06–22.07
Vähki ootavad ees ametiala-

sed muutused, mis teostuvad 
küll alles kevade algul. Enne 
seda on aga vaja luua sidemeid 
õigete inimestega, milleks jaa-
nuar on igati sobiv kuu. Vähil 
tasub sagedamini kodunt väl-
ja tulla ja osaleda uue aasta pi-
dulikel üritustel, kus tal on õn-
ne kohtuda inimestega, keda 
just vaja. 

Lõvi 23.07–22.08
2011. aasta on Lõvile just-

kui gümnaasiumi lõpuklas-
sis õppimise aasta. Tema pro-
fessionaalne oskus täiustub ja 
silmaring laieneb. Mõnes as-
jas kaovad illusioonid ning ta 
näeb elu ja tulevikus pakuta-
vaid võimalusi realistlikumalt.

Neitsi 23.08–22.09
Aasta tuleb sündmuste poo-

lest tihe ning võimaldab korda 
saata suuri asju. Neitsi kujutab 
endast teenindavat märki ning 
pelgab tähtsate avalduste te-
gemist ja kõrgeid ametikohti. 
Kaasasündinud neitsilik taga-
sihoidlikkus paneb teda täht-
sa koha vastuvõtmisel punas-
tama. 

Kaalud 23.09–22.10
Läinud aasta andis Kaalu-

dele palju mõtlemisainet. Ta 

saab aru, et maailm on muutu-
nud ja et üks kaalukauss on tei-
se üle kaalunud. Kellel kodus, 
kellel tööl, kellel riigilaeva juh-
timisel – miinusmärgiga kauss 
on suurema kaalu saanud. 

Skorpion 23.10–22.11
2011. aasta paneb Skorpioni 

sageli mõtlema. Ta ei ole enam 
põhjendamatult optimistlik 
nagu läinud aastal, mil Jupiter 
ja Uraan liikusid talle armas-
tust pakkuvas märgis – Kala-
des.

Ambur 23.11–21.12
Ambur pingutab vibunöö-

ri ja sihib kaugele. Senine teo-
sammul edenemine on teda 
ära tüüdanud ja ta loodab, et 
2011. aastal sihitud nool jõuab 
kavatsetud kaugusele. Ta ei ek-
si – nool lendab kaua ja tababki 
kevade algul märki.

Kaljukits 22.12–20.01
Kaljukitsele kui karjäärire-

delil mägironijale tõotab tulla 
väga aktiivne aasta. Talle see 
meeldib – oleks õnnetus, kui 
tal poleks midagi teha. Ent sel-
le aasta aktiivsusel on mõne-
ti sunnitud iseloom – on va-
ja kinnitada kättevõidetud po-
sitsioone. Selle kõigutajaid aga 
jätkub.

Veevalaja 21.01–18.02
Tuleb põnev aasta. Veevala-

jatest saavad arvamusliidrid. 
Neil on maailmas toimuva koh-
ta oma arvamus kogu aeg, kuid 
mitte alati pole nad valmis se-
da demonstratiivselt esitama. 
Sel aastal tekib neil tahtmine 
välja öelda kõik, mida nad ar-
vavad, ja neid kuulatakse.

Kalad 19.02–20.03
Kaladele on tulemas ebata-

valiste tundmuste ja aimdus-
te aasta. Seda, et üks nende va-
litseja Neptuun Kalade märki 
jõuaks, tuleb oodata 164 aastat 
– ja nüüd on see aeg käes!

Detailsemat infot tähemärgi 
saatuse kohta saab täismahus 
lugeda Maalehest.

Ansambel Annabre. Paremalt Mareks Lobe, Urmas Salu, Uku Kerner, Priit Põldma, Ester Põldma, Kaja Lo-
be, Silja Moik, Piret Kalmus.

Daamid.

 Istungijärgne pidu

Külalisteraamatusse 
jäädvustati 
nimi  endisaegselt 
tindi ja sulega.
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Riigikogu kohtade 
jagamine

Jõelähtme vald 120

Raul Valgiste
Politoloog 

Järjekordsed valimised 
on lähenemas ning oleks 
sobilik vaadata üle reeg-
lid, mille alusel toimub 
kohtade jagamine Riigi-
kogus. 

Kandidaadile tagab koha 
Riigikogus isiku-, ringkon-
na- või üleriigilise kompen-
satsioonimandaadi saami-
ne. Valitakse 101 liiget ja sel-
leks on üle Eesti moodus-
tatud 12 valimisringkonda. 
Igale valimisringkonnale 
antakse vastavalt selles piir-
konnas elavate hääleõigusli-
ke valijate arvule kindel arv 
mandaate. Asume Harju- ja 
Raplamaa valimisringkon-
nas (nr 4), kus jagatakse väl-
ja 14 mandaati. Meie piir-
konnas elab ligikaudu 14% 
riigi hääleõiguslike kodani-
ke üldarvust. 

Pärast hääletamist jaga-
takse valimisringkonnas an-
tud häälte arv mandaatide 
arvuga ning saadakse liht-
kvoodi suurus. Sõltuvalt ko-
danike valimisaktiivusest 
ehk hääletamas käinud ini-
meste arvust kujuneb kvoo-
di suuruseks umbes 5000–
6000 häält. Kõik lihtkvoodi-
ga võrdselt või sellest enam 
hääli saanud kandidaadid 
saavad Riigikogusse isiku-
mandaadiga. 2007. aastal 
toimunud valimistel sai Rii-
gikogusse isikumandaadiga 
kümme rahvaesindajat.  

Seejärel loetakse kokku 
igale erakonnale antud hääl-
te arv ringkonnas. Summad 
jagatakse lihtkvoodiga ning 
saadakse teada, mitme liht-
kvoodi jagu sai iga erakond 
hääli. Kui näiteks lihtkvoo-
di suuruseks on 6000 häält 
ja erakonna liikmed said 
ringkonnas kokku 11 000 
häält, tähendab see erakon-
na jaoks 1,83 lihtkvooti. Era-
kond saab sellisel juhul ring-
konnast kaks kohta Riigi-
kogusse. Iga täiendava ko-
ha saamiseks peab erakond 
saama vähemalt 75 protsen-
ti lihtkvoodist.

Kuidas toimub 
mandaatide jagamine 
erakonna nimekirjas? 

Nimekirjas valimiste-eel-
selt kokku lepitud kandidaa-
tide järjekord pole enam olu-
line. Nüüd tehakse nimekir-
jast uus pingerida, kus enim 
hääli saanud kandidaadid 
reastuvad ettepoole ning vä-
hem hääli saanud jäävad ta-
hapoole. Kui näiteks erakond 
sai ringkonnas kaks man-
daati, siis saavad Riigikogus-
se selle kaks enim hääli saa-
nud kandidaati. Oluliseks 
osutub siinkohal ka isiklik 
häältekünnis. See peab ole-
ma vähemalt 10% ringkon-
na lihtkvoodist ning välistab 

seeläbi väikese arvu hääl-
tega Riigikogusse saamise. 
Näiteks 6000 hääle suuruse 
kvoodiga ringkonnas peab 
kandidaat saama vähemalt 
600 häält, et osaleda man-
daatide jaotamises. 

Kuna igas ringkonnas an-
takse alati hääli ka nende 
nimekirjade ja kandidaati-
de poolt, kes ei osutu vali-
tuks, siis jääb osa mandaa-
te ringkondades välja jao-
tamata. Hinnanguliselt ja-
gatakse ringkondades kok-
ku umbes kolm neljandikku 
Riigikogu kohtadest. Ülejää-
nud kohad jaotatakse kom-
pensatsioonimandaatide-

na üleriigiliselt erakondade 
nimekirjade vahel. Selleks 
et erakond saaks osaleda 
kompensatsioonimandaati-
de jaotamises, peab ta üle-
tama üleriigilise 5-protsen-
dilise häältekünnise. Erine-
valt ringkondade nimekirja-

dest osutuvad siinkohal olu-
liseks erakondade poolt eel-
nevalt koostatud üleriigili-
sed valimisnimekirjad ning 
neis kokkulepitud kandidaa-
tide järjekorda enam pärast 
valimisi ei muudeta. Ülerii-
gilises nimekirjas esimes-
tel kohtadel asuvatel kandi-
daatidel on suurem tõenäo-
sus saada Riigikogusse. Nad 
peavad selleks täitma vaid 
ühe miinimumnõude ja saa-
ma hääli rohkem kui 5% oma 
valimisringkonna lihtkvoo-
dist. Kompensatsiooniman-
daatide jaotamisel jäetak-
se vahele need kandidaadid, 
kes osutusid valituks juba 
ringkonnamandaatide jao-
tamisel. 

Üksikkandidaatidel on 
võrreldes nimekirjades kan-
dideerijatega oluliselt ras-
kem Riigikogusse pääseda, 
sest nemad osutuvad vali-
tuks vaid juhul, kui kogu-
vad vähemalt lihtkvoodi ehk 
isikumandaadi jagu hääli. 
Neid ei ole aitamas nimekir-
jas kandideerinutele, kuid 
valituks mitteosutunutele 
antud hääled. Taasiseseis-
vunud Eestis pole veel ühel-
gi üksiküritajana kandidee-
rinul õnnestunud Riigiko-
gusse saada.

(Toimetuselt: autor on 
muu hulgas Kuusalu valla-
volikogu liige)

Jõelähtme vallavoliko-
gu 7. koosseisu 17. istung 
27. jaanuaril 2011 

Vallavolikogu istungi algu-
ses esitati vallavanemale aru-
pärimine Koljunuki sadama 
küsimuses. 

VALLAVALITSUSE 
TEENISTUJATE KOOSSEIS 
MUUTUS

Kui kaks aastat tagasi oli val-
lavalitsuse teenistuses üle 50 
ametniku, siis optimeeritud 
uue struktuuri kohaselt jääks 
vallavalitsusse 37 ametikohta. 
Vallavanema sõnul on ehitus- 
ja planeerimisalase tegevu-
se tõhustamiseks põhjenda-
tud maa-, ehitus- ja keskkon-
naosakonna juhataja ja haldu-
ri ametkohtade loomine. Ehi-
tusnõunik tegeleks projektee-
rimistingimuste koostamise-
ga, ehitus- ja kasutuslubadega 
ning ehitusjärelevalvega. Val-
lavara haldamist ja kommu-
naalehitust puudutavaid üles-
andeid hakkab täitma haldur. 
Planeerimise peaspetsialis-
tide kohtade arvu suurendati 
1,5-lt 2,0-le. Koondati arendu-
se peaspetsialisti ametikoht, 
kelle ülesandeid hakkavad 
täitma valdkondade spetsia-
listid, samuti koondati muin-
suskaitse vanemspetsialisti 
koht (0,2 kohta). 

Volikogu muutis lasteaiako-
ha eest tasumise korda, mil-
le kohaselt võib vallavalitsus 
erandkorras vähendada val-
la hallatavate asutuste tööta-
jatele, kelle lapsed käivad val-
la lasteaias, kuid kelle elukoht 
ei ole Eesti Rahvastikuregistri 
andmetel Jõelähtme vald, iga-
kuist lasteaia kohatasu.

 
KEHTESTATI KAKS 
DETAILPLANEERINGUT

Volikogu kehtestas Uuskü-
la küla Klaukse 1, Vahetusmaa 
2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 
raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee 
lõik 1 ja Muuga sadam 3r kin-
nistute ja lähiala detailplanee-
ringu ehk nn LPG planeerin-
gu, mille koostamise eesmär-
giks on olemasolevate kin-
nistute sihtotstarbe osaline 
muutmine, ehitusõiguse ula-

tuse ja hoonestustingimuste 
määramine vedelgaasitermi-
nali ja sadamakai vahelise to-
rujuhtme rajamiseks. Planee-
ritud ala suurus on ca 21,5 ha 
ja see paikneb Muuga sadama 
idaosas.

Volikogu kehtestas Jägala-
Joa küla Linnamäe maaük-
suse osalise detailplaneerin-
gu, mille eesmärgiks on Lin-
namäe puhkeala teenindavate 
objektide rajamine. Planeering 
näeb ette ühe ärimaa krundi 
moodustamise (ärimaa 100%, 
suurusega 25 563m2) ning ühe 
sotsiaalmaa krundi moodus-
tamise (üldmaa 50%, veemaa 
50%, suurusega 369 630m2). 
Volikogu 16.08.2010 otsuse-
ga on juba kehtestatud Jäga-
la-Joa küla Linnamäe maaük-
suse detailplaneering osaliselt 
kolme maaüksuse osas. 

 
VALLAVANEM ANDRUS 
UMBOJA INFORMATSIOON

Muugale planeeritava hüd-
roakumulatsioonipumpjaa-
ma küsimusest: vallavalitsu-
se korraldatud avalik arute-
lu sattus tormi Monika algus-
päevale ja ühtegi huvilist ko-
hale ei tulnud. Keskkonnako-
misjon otsustas, et uus aru-
telu toimub märtsis, selleks 
ajaks on teada ka riigihanke 
teel valitud KSH tegija. 

Fortum Termest on esita-
nud koos Biogaas OÜ-ga taot-
luse Loo alevikku kaugküt-
tepiirkonna loomiseks. Vald 
on varem võtnud seisuko-
ha kaugküttepiirkonda mitte 
määrata. Kaugküttepiirkon-
na puudumine on takistuseks 
tõukefondide vahendite ka-
sutamisele. Kui 2005. aastal 
müüdi kaugküttekäitis Fortu-
mile, oli lepingus säte, et For-
tum peab tagama soojatoot-
mise 10 aasta jooksul (mis 
saabub aastal 2015) vähemalt 
samas mahus. Kui määrame 
ala kaugküttepiirkonnaks, 
siis peab Fortum eramajadele 
kütteteenust osutama ka pä-
rast 2015. aastat. Kui piirkond 
on määratud, siis on Fortumil 
õigus taotleda KIK-st trasside 
rekonstrueerimiseks toetust 
50% ulatuses. Praeguseks on 
Fortum oma lepingujärgse 

investeerimiskohustuse juba 
täitnud. Seisukoht tuleks ku-
jundada veebruarikuu voli-
kogu istungiks: kui otsusta-
me kaugküttepiirkonna mää-
rata, siis jõuaksid Fortum ja 
Biogaas esitada taotluse pro-
jektide kaasrahastamiseks. 
Kui kaugküttepiirkonna loo-
mine toetust ei leia, siis pea-
me mõtlema, mis saab kaug-
küttest Loo alevikus pärast 
2015. aastat. See on nii ma-
janduslik kui ka sotsiaalne 
küsimus.

Loo lasteaed sai toetuse 
CO2 programmist, et pan-
na vanale lasteaiaosale peale 
soojustus ja uus fassaad. Loo-
dame, et tööd saab tehtud su-
ve jooksul. Loo lasteaia juur-
deehituse lõpuleviimise riigi-
hange on plaanis välja kuulu-
tada veebruaris.

  

 Jõelähtme vallavoliko-
gu 7. koosseisu 18. istung 
27. jaanuaril 2011

Vallavolikogu istung oli pü-
hendatud 120 aasta möödu-
misele esimesest Jõelähtme 
valla volikogu istungist ja see 
toimus Loo Keskkooli aulas.  
Kutsutud külalistena osalesid 
eelmiste volikogude koossei-
sude liikmed. Istungi alguses 
esitati vallavalitsusele arupä-
rimine koerte-kasside pidami-
se eeskirja ja väärteomenetle-
mise küsimuses.

MAA TAOTLEMINE VALLA 
OMANDISSE

Maareformi seaduse alu-
sel saab vald taotleda munit-
sipaalomandisse maa, mis on 
vajalik kohaliku omavalitsu-
se ülesannete täitmiseks ja 
arenguks. Neeme külas elab 
265 elanikku ja praegu puu-
dub külas koht, kuhu liigiti 
kogutud jäätmete konteinerid 
paigutada. Sobiv maaüksus 
asub küla keskel, kaupluse, 
kõrtsi, kooli, lasteaia, raama-
tukogu ja sadama läheduses. 
Volikogu otsustab taotleda 
Vabariigi Valitsuselt munitsi-
paalomandisse Neeme külas 
Pärituule tee 1a maaüksus, 
suurusega 220 m², sihtotstar-
bega jäätmehoidla maa.

Samuti otsustati taotleda 
munitsipaalomandisse sot-
siaalmaana Neeme külas asuv 
õigusvastaselt võõrandatud 
Rummu mõisa Pangari 58-b 
maaüksuse lahustükk pind-
alaga ca 790 m². Maaüksusel 
asub Neeme kivi, mis on muu-
tunud küla märgiks. Maa-alal 
on küla teadetetahvel, post-
kast kirjade kogumiseks ja sa-
muti taotleb küla siia Leader-
programmist toetust bussioo-
tepaviljoni ehitamiseks. Ruu–
Ihasalu maantee remondi käi-
gus muutus bussipeatuse asu-
koht ja see asub nüüd Neeme 
kivi maaüksusel.

REBALA MUUSEUMILE 
KINNISTU

Sotsiaalmaana taotletakse 
Harju maavanemalt munit-
sipaalomandisse Jõelähtme 
külas Rebala muuseumi kaks 
maaüksust, suurusega 15 114 
m², sihtotstarbega ühiskond-
like ehitiste maa ja 9512 m², 
sihtotstarbega üldkasutatav 
maa.

Maa-alal arendatakse Re-
bala muinsuskaitseala Ees-
ti esiajaloo (kivi-, raua- ja 
pronksiaeg) keskus-muuseu-
mi, mis loob võimalused Re-
bala kaitseala turismitoo-
te väljaarendamiseks. Kes-
kus-muuseum hõlmab näi-
tuseruume, väliekspositsioo-
ne ja kohandatud ajalooõpi-
kodasid. Rajatakse uus hoo-
ne (infopunkt) koos sisustu-
sega, väliõppeklassid ja park-
la ning renoveeritakse säilita-
tavad ehitised.

 
KOHANIME MÄÄRAMINE 
LIHTSAMAKS

Kohanimeseaduse kohaselt 
on kohanime määrajateks Va-
bariigi Valitsus, minister ja 
kohalik omavalitsus. Koha-
lik omavalitsus määrab koha-
nime osavallale ja linnaosale, 
ühissõidukipeatusele, tänava-
le või muule ühe omavalitsus-
üksuse territooriumile jäävale 
nimeobjektile. 

Käesoleva eelnõu eesmärk 
ongi delegeerida kohanime-
seadusest tulenevate  kohali-
ku omavalitsuse ülesannete 
täitmine vallavalitsusele. 

Volikogu juubeliistungil osalesid ka endised volikogu liikmed Elve Toom, Raul Kurg, Tiit Truumaa, Valeri Tammeleht, Peeter Allikvere, Peedu Toom, 
Taimi Saarma, Aldu Tigane, Jüri Läns, Helgi Org, Aavo Zupping, Teet Kukk, Tiit Kollo, Kersti Laanejõe, Aavo Mooste, Jüri-Anton Kerner, Marje Lai-
mets, Ilmar Sirkas, Maria-Marika Kurvet, Harri Reidma, Merike Kahu, Jelena Lätik, Kai Rimmel. 

Meie piirkonnas 
elab ligikaudu 14% 
riigi hääleõiguslike 
kodanike üldarvust. 
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KÜSIMUS. Kas olete seisu-
kohal, et kõigepealt tuleb 
saavutada uus majanduskasv 
ja alles siis saab riik hakata 
parandama inimeste heaolu? 
Või vastupidi?

ART 
KUUM 

S e l l e l e 
k ü s i m u -
sele on sa-
ma ras-
ke vastata 
kui öelda, 
kumb oli enne, kas muna või 
kana. Majanduskasv, mille all 
mõistetakse SKP kasvu, tähen-
dab sisuliselt ettevõtete käibe 
kasvu, mis omakorda tähen-
dab rohkem töökohti ja vähem 
töötuid, kõrgemaid palkasid ja 
riigile rohkem maksutulu. Kui 
riigi maksutulu kasvab, saab 
maksta kõrgemaid pensio-
ne, toetusi jne. Majanduskas-
vu kaudu paraneb meie kõigi 
heaolu niigi, ilma et riik selles-
se sekkuma peaks. Ettevõtete 
müügikäive saab aga kasva-
da ainult kahel viisil, kas sise-
tarbimise või ekspordi kasva-
misel. Need on kaks valdkon-
da, mida riik peab toetama, et 
majandust elavdada. 

ANDRUS 
UMBOJA 

R e f o r -
m i e r a -
kond teab 
Eesti või-
malusi ja 
ka seda, et 
riigi tulud ja kulud tuleb tasa-
kaalus hoida. Selleks, et üm-
berjagatavat raha saaks roh-
kem olla, tuleb riigil luua eel-
dused majanduskasvuks. Suu-
red maksutõusud aitavad lei-
da lisaraha vaid aastaks-paa-
riks – juba keskpikas perspek-
tiivis avaldavad need nega-
tiivset mõju majanduse aren-
gule ja seetõttu ka ühiskonna 
sidususele. Seega käivad ma-
janduskasv ja inimeste heaolu 
käsikäes. Need ei ole teinetei-
sest lahutatavad mõisted, üks 
ei saa eksisteerida teiseta.

ARDO LASS 
Mõlemad arengud peaksid 

toimuma paralleelselt. Samas 

peaks riik suutma mõelda ini-
meste heaolule igal ajal, hea-
del aegadel reserve kogudes ja 
raskematel aegadel neid ini-
meste hüvanguks kasutades.

KÜSIMUS. Milline on Teie suh-
tumine töötusesse? Milliste 
meetmetega saavad Riigiko-
gu ja Vabariigi Valitsus seda 
leevendada?

ART KUUM 
Töötus on praegu kahtle-

mata Eesti suurim probleem. 
Töötuse vähendamiseks on 
vaja majandust elavdada, mil-
lega jõuame tagasi sisetarbi-
mise ja ekspordi toetamise 
juurde. Eksport on hakanud 
juba kerget tõusutrendi näi-
tama, nüüd oleks vaja veel si-
setarbimist turgutada ja ma-
janduslangus pöördubki tõu-
suks. Nõudluse suurendami-
seks siseturul oleks kõige tõ-
husam kaudsete maksude (nt 
käibemaks ja aktsiisid) alan-
damine.

ANDRUS UMBOJA 
Töötus on tõsine probleem 

nii Eestis kui mujal Euroopas. 
Lisaks Töötukassa kaudu jao-
tatavatele sadadele miljonite-
le eurodele ja riikliku toime-
tulekupiiri tõstmisele on kõi-
ge olulisem hoida ja arendada 
soodsat majanduskeskkonda – 
tasuva töökoha toovad inves-
teeringud, mis vajavad sood-
sat keskkonda ja kindlustun-
net. Euro on kindlasti investo-
rite jaoks üks tugev argument 
töökohtade loomiseks ning 
rõõm on näha, et investeerin-
gud on oluliselt kasvanud ja 
ka tööpuudus selgelt langu-
sele pööranud. Hea meel on 
mul selle üle, et Jõelähtme val-
las on töötuse tase keskmisest 
madalam ja ametlike töötute 
arv väheneb järjekindlalt.

ARDO 
LASS 

R i i k l i -
ke inves-
teeringu-
te oluline 
suurenda-
mine ma-
janduslangusest väljasaami-
seks annab kõige kiiremini 

uusi töökohti ja sissetulekut 
kohapeal ja regionaalselt. Riik 
peab hakkama seisma töö-
võtja kui nõrgema poole kait-
sel ka õiglase töötasustamise 
osas, kuna ametiühingud on 
nõrgad. Ajal, kui suureettevõt-
ted – Eesti Energia, pangad, 
kindlustus- ja kaubandusette-
võtted – teenivad suuri kasu-
meid, mis makstakse omani-
kele dividendina välja ja viiak-
se ka Eestist välja, saab ini-
mene sama töö eest palka ne-
li korda vähem kui Põhjamaa-
des. Vajalik on seadustega ta-
gada ettevõtete teenitud tu-
lude õiglane jaotus – ka seda 
saab teha maksupoliitika kau-
du. Riiklike vahendite kaasa-
misega tuleb luua kodumai-
ne investeeringupank ja ühis-
tupank. Nende pankade ees-
märk ei oleks niivõrd kasumi 
teenimine, vaid ettevõtluse ja 
töökohtade loomine, sealhul-
gas ühistulise tegevuse tee-
nindamine.

KÜSIMUS. Milline on Teie era-
konna maksupoliitika ja mida 
võtate ette inimeste sotsiaal-
tagatiste suurendamiseks? 
Või on sotsiaaltagatisi täiesti 
piisavalt?

ART KUUM 
Majanduslanguse ajal mak-

se kindlasti tõsta ei tohiks. Pi-
gem vastupidi: tuleks leida või-
malusi maksude langetami-
seks, nagu tegid paljud riigid 
maailmas, kui majandus jah-
tuma hakkas. Langetati pea-
miselt käibemaksu. Tööhõi-
vet aitaks parandada sotsiaal-
maksu langetamine, kuid siis 
ei jätkuks raha pensionide ja 
sotsiaaltoetuste jaoks, mis on 
meil niigi liiga madalad. Pen-
sionide tõstmiseks võiks minu 
arvates teise samba riigipool-
sed maksed veel üheks aas-
taks külmutada. See annaks 
võimaluse pensione kohe tõs-
ta 4% võrra. Pensionäridele tä-
hendaks see märkimisväärset 
sissetulekute kasvu. Makrota-
sandilt vaadatuna suureneks 
tarbimine, kuna suure tõe-
näosusega tarbivad pensionä-
rid oma lisatulud ära, see tõs-
taks nõudlust siseturul ja elav-
daks seeläbi majandust tervi-

kuna. Sotsiaaltagatisi ja toe-
tusi tuleb kahtlemata suuren-
dada, kuid selleks tuleb leida 
teid, mis ei viiks maksukoor-
muse tõusuni. 

ANDRUS UMBOJA 
Reformierakonna maksu-

poliitika on majandusarengut 
soosiv ja samas sotsiaalseid 
garantiisid võimaldav. Selleks 
et töökohtade loomine oleks 
lihtsam, soovime langetada 
tööjõumaksusid, teiste mak-
sude osas lubame maksurahu 
ja stabiilsust. Peame väga olu-
liseks pensionide kasvu – vii-
mase nelja aastaga on keskmi-
ne pension kriisile vaatama-
ta kasvanud 200 eurolt 305 eu-
roni ning kasv peab kindlasti 
jätkuma. Tõstsime käesoleva 
aasta algusest ka toimetuleku-
piiri, kuid oleme jätkuvalt sei-
sukohal, et parim sotsiaaltaga-
tis on tasuv töökoht ning mak-
sukoorma tõusuga töökohtade 
peletamine on vastutustunde-
tu just eeskätt inimeste kind-
lustunde vaatevinklist.

ARDO LASS 
Kõige esimene asi, mis tu-

leb ära muuta, ongi riigi eba-
õiglane maksupoliitika – keegi 
ei loo uusi töökohti, kui tööjõul 
on selline suur maksukoormus 
nagu praegu. Seda tuleb olu-
liselt vähendada ja luua õigla-
ne proportsioon tööjõumaksu-
de ja kapitalimaksude vahel nii 
nagu Põhjamaades. Majandus-
kriis näitas ilmekalt, et Eestile 
nn edu toonud ultraliberaalne 
majandusmudel on aegunud. 

Sotsiaaltagatisi napib. Riik 
peab tagama sotsiaalse turva-
lisuse igale inimesele. Sotsiaal- 
ja arstiabi peab olema vajadu-
sel kättesaadav kõigile, olene-
mata rahakoti paksusest. Pere-
de toimetulek peab olema riigi 
tähelepanu keskpunktis, sest 
tugev pere on tugeva riigi alu-
seks.

KÜSIMUS. Tugevatele omava-
litsustele tuginev ühiskond 
eeldab, et maksudega ko-
gutud rahast tuleks senisest 
suurem osa kohalike omavalit-
suste eelarvesse. Kas kavat-
sete tõsta elaniku brutotulult 
laekuva tulumaksu määra 

praeguselt 11,4 protsendilt 
tagasi 11,9 protsendini?

ART KUUM 
Eesti omavalitsuste prob-

leem ei ole mitte selles, et neil 
on vähe raha, vaid selles, et 
omavalitsused on liiga väike-
sed ega suuda oma tööd piisa-
valt efektiivselt organiseerida. 
Ainus, mis aitab, on haldus-
reform. Seisan haldusreformi 
kiire käivitamise eest. 

ANDRUS UMBOJA 
Tugevatele omavalitsuste-

le tuginev ühiskond eeldab, et 
omavalitsusi juhitakse vastu-
tustundlikult, seega ei ole täh-
tis ainuüksi see, milline on 
konkreetne protsent, mis lae-
kub omavalitsusele üksikisiku 
tulumaksust, vaid ka see, mi-
da selle rahaga tehakse. Oma-
valitsustele laekuvad tulud 
peavad olema kooskõlas nei-
le pandud ülesannetega, sa-
mas peavad ka omavalitsu-
sed olema solidaarsed riigiga. 
Kui riigil läheb halvasti, pea-
vad ka omavalitsused seda 
raskust kandma, kui riigil lä-
heb hästi, siis peavad ka oma-
valitsused sellest osa saama. 
Nendest põhimõtetest lähtu-
des peaks omavalitsuste ra-
hastamise süsteem olema liht-
ne ja ühetaoline, mis võimal-
daks enamikul ilma riigi pide-
va abita hakkama saada. Het-
kel see kahjuks nii ei ole ja suu-
rem osa omavalitsusi elab rii-
gilt saadava tasandusfondi va-
henditest ja seda tuleks muuta, 
mis tähendab, et senine oma-
valitsuste rahastamise mudel 
tervikuna tuleb üle vaadata.

ARDO LASS 
Omavalitsuste tulubaas tu-

leb taastada. Eriti tuleb suu-
rendada hariduse (õpetajad, 
lasteaednikud, kultuurieden-
dajad) ja kohalike teede kor-
rashoiu rahastamist. Täh-
tis on säilitada maakoolid ja 
kauplused, arstipunktid ja las-
teaiad. Rahvale tuleb anda ta-
gasi võim ja vahendid kohali-
ku elu korraldamiseks. Valit-
sus peab arvestama kohaliku 
rahva tahtega ja mitte avama 
uusi kaevandusi elukeskkon-
na kahjustamise hinnaga. 

KÕIK VALIMA! Riigikogu valimistel kandideerivad volikogu esimees Art Kuum, vallavanem Andrus Umboja ja volikogu liige 
Ardo Lass. Kandideerijad vastavad toimetuse küsimustele vastavalt loositud valimisnimekirjade järjekorrale.

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU OTSUS
Jõelähtme 27. jaanuar 2011 nr 146
Jaoskonnakomisjonide moodustamine Jaoskonnakomisjonide moodustamine 
2011.aasta Riigikogu valimisteks2011.aasta Riigikogu valimisteks
Riigikogu valimise seaduse § 18 lg 2 ja 8 
ning vallasekretäri poolt esitatud ettepa-
neku alusel, arvestades poliitilise tasakaa-
lustatuse põhimõtet, 
Jõelähtme Vallavolikogu otsustab:
1. Moodustada 2011.aasta Riigikogu va-
limisteks kaks jaoskonnakomisjoni ja ni-
metada komisjonide koosseisud alljärg-
nevalt:
1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1 (Loo)
Komisjoni esimees – Terje Mägi.Komisjoni esimees – Terje Mägi.
Komisjoni liikmed: 
Lembit Tuur (Erakond Isamaa ja Res Pub-
lica Liit); Ester Põldma (Eesti Reformiera-
kond); Aime Tammeleht (Eesti Keskera-
kond); Piret Parve; Hilda Männik; Leili 
Sepp; Leili Värte; Erika Grossmann.
Asendusliikmed: Monika Saarik, Mare Lil-
leorg.
1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2 (Kostivere)

Komisjoni esimees – Tiina RämmeldKomisjoni esimees – Tiina Rämmeld;
Komisjoni liikmed:
Tiia Välk (Erakond Isamaa ja Res Publica 
Liit);
Kristjan Pihus (Eestimaa Rahvaliit); Er-
men Hirv (Eesti Reformierakond); Egon 
Järve (Eesti Keskerakond); Alla Tempel; 
Leili Velleste; Helje Saarepera; Mehis 
Haab.
Asendusliikmed: Jaana Haab, Sirje Põllu.
2.Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Art Kuum, Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
Jõelähtmes 28. detsember 2010 nr 31
Valimisjaoskondade moodustamineValimisjaoskondade moodustamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omava-
litsuse volikogu valimise seaduse § 10, 
Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 
7, Riigikogu valimise seaduse § 8 ja rahva-
hääletuse seaduse § 11 alusel.
§ 1. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme 
Vallavalitsuse määrus 28. augustist 2009 
nr 20.

§ 2. Hääletamise korraldamiseks kohaliku 
omavalitsuse volikogu, Euroopa Parla-
mendi, Riigikogu valimistel ning rahva-
hääletustel, moodustada Jõelähtme valla 
territooriumil kaks valimisjaoskonda all-
järgnevalt:
(1) Valimisjaoskond nr 1 (1) Valimisjaoskond nr 1 
Valmisjaoskond paikneb aadressil Har-
jumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, Loo 
Keskkool ja selle piiridesse kuuluvad Loo Loo 
alevik, Iru, Liivamäe, Maardu, Nehatu ja alevik, Iru, Liivamäe, Maardu, Nehatu ja 
Saha küladSaha külad;
(2) Valimisjaoskond nr 2 (2) Valimisjaoskond nr 2 
Valimisjaoskond paikneb aadressil Har-
jumaa, Jõelähtme vald, Kostivere alevik, 
Kostivere mõis ja selle piiridesse kuuluvad 
Kostivere alevik, Aruaru, Haapse, Haljava, Kostivere alevik, Aruaru, Haapse, Haljava, 
Ihasalu, Jõelähtme, Jõesuu, Jägala, Jägala-Ihasalu, Jõelähtme, Jõesuu, Jägala, Jägala-
Joa, Kaberneeme, Kallavere, Koila, Koipsi, Joa, Kaberneeme, Kallavere, Koila, Koipsi, 
Koogi, Kostiranna, Kullamäe, Loo, Man-Koogi, Kostiranna, Kullamäe, Loo, Man-
niva, Neeme, Parasmäe, Rammu, Rebala, niva, Neeme, Parasmäe, Rammu, Rebala, 
Rohusi, Ruu, Sambu, Saviranna, Uusküla, Rohusi, Ruu, Sambu, Saviranna, Uusküla, 
Vandjala, Võerdla ja Ülgase küladVandjala, Võerdla ja Ülgase külad.
§ 3. Hääletusruumid asuvad:

(1) valimisjaoskonnas nr 1 aadressil Loo 
Keskkool, Saha tee 7, Loo alevik, Jõeläht-
me vald, Harjumaa;
(2) valimisjaoskonnas nr 2 aadressil Kos-
tivere mõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, 
Jõelähtme vald, Harjumaa.
§ 4. Väljaspool oma elukohajärgset jaos-
konda saab hääletada:
(1) valimisjaoskonnas nr 1 aadressil Loo 
Keskkool, Saha tee 7, Loo alevik, Jõeläht-
me vald, Harjumaa;
(2) valimisjaoskonnas nr 2 aadressil Kos-
tivere mõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, 
Jõelähtme vald, Harjumaa.
§ 5. Valijad, kelle elukohaandmed on rah-
vastikuregistrisse kantud valla täpsusega, 
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2, 
aadressil Kostivere mõis, Mõisa tee 2, Kos-
tivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa.
§ 6. Määrus jõustub 3. jaanuar 2011.

Andrus Umboja, Vallavanem 
Leho Kure, Vallasekretär
Lisainfo www.vvk.ee

Erakond Eestimaa Rohelised
134  ARTUR TALVIK
135  TANEL OTS
136   AGNI KALDMA
137  AHTO OJA
138  MARET ERM
139  KALJU VALDMANN
140  URMAS SEPP
141  ROMAN ANTONIS
142  ERO LIIVIK
143  MARI-EVA AHJA
144  ERKO SOOPALU
145  SIIRI REBANE
146  KATRIN MESILANE
147  AIN KABAL
148  MILVI ILVES
149  JAAN VAABEL
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
257  MART LAAR
258  MARKO MIHKELSON
259  REET ROOS
260  LAURI VAHTRE
261  TIIT LEIER
262  PRIIDU PÄRNA
263  KAUPO RÄTSEPP
264  HALDO ORAVAS
265  ANDRUS SAARE
266  ART KUUM
267  JAN TREI
268  PRIIT PÕLDMÄE
269  HENN PÄRN
270  ELARI HIIS
271  VAMBO KAAL
272  ANN RÄÄMET
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
382  URVE PALO
383  KAREL RÜÜTLI
384  LIINA VAHTER
385  TIIT TAMMSAAR
386  ASTRID OJASOON
387  ANDRA VEIDEMANN
388  TÕNIS BLANK
389  REIN EINASTO
390  PRIIT SIITAN
391  MEELIS KARRO
392  MATI ÕUNLOO
393  ANNELY AJAOTS
394   MARGUS TALSI
395  ÜLO OLM
396  EGGE KULBOK-LATTIK
397  ALGER TAMMISTE
Eesti Reformierakond
507  ANDRUS ANSIP
508  JÜRI JAANSON
509  KAJA KALLAS
510  KALLE PALLING
511  KATRIN KARISMA-KRUMM
512  KALEV LILLO
513  JAAK SALUMETS
514  AARE HEINVEE
515  TANEL MÕISTUS
516  ANDRUS UMBOJA
517  ALLAN KIIL
518  LEINO MÄGI
519  ARVO PÄRNISTE
520  TARMO VAIK
521  ANDRE SEPP
522  VELLO JÕGISOO
Eesti Keskerakond
632  MAILIS REPS
633  AIVAR RIISALU
634  VLADIMIR VELMAN
635  VÄRNER LOOTSMANN
636  HENRIK NORMANN
637  NATALIA MALLEUS
638  JÜRI VÕIGEMAST
639  AGO KOKSER
640  RAIVO UUKKIVI
641  PEETER REBANE
642  VLADIMIR ARHIPOV
643  URMAS ARUMÄE
644  HANS LIIBEK
645  JÜRI LILLSOO
646  ARDO LASS
647  ERKI SAVISAAR
Vene Erakond Eestis
727  ANDREI ŠIRJAJEV
Eesti Iseseisvuspartei
744  PEETER PAEMURRU
745  MARGUS PETERSON
Eestimaa Rahvaliit
773  VILJAR JAAMU
774  ÜLLE KIVISTE
775  SERGEI JÜRGENS
776  ARVO SIRENDI
777  MEELIS NIIN
778  ASKO KIVINUK
779  SVEN-ERIK VEIMER
780  JÜRI PETERSON
781  JAAN PÖÖR
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
848  ÜLLE KALVIK
Üksikkandidaadid
858  PRIIT TAMMERAID
862  LEO KUNNAS
863  AARE SIIR
866  SIIRI SISASK
868  EGE HIRV
875  KOIT LUUS
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Tähelepanu!
Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et 29. märtsil kell 18.00 
toimub Jõelähtme Rahvamajas Uusküla küla pump- hüdroaku-
mulatsioonelektrijaama detailplaneeringut tutvustav arutelu.

RK valimiste 
bussigraafi k 
6. märts 2011

Õnnitleme kõiki veebruari sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!

Kõikide määruste ja otsustega saab tutvuda Jõelähtme 
vallavalitsuse kantseleis, raamatukogudes ja kodulehel: 

www.joelahtme.ee 

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Vallavalitsus
Toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

Jõelähtme Vallavalitsus 
avaldab sügavat kaastunnet 

Vello Varikule venna 

MATTI VARIKU
surma puhul

Loo ja Vandjala külad 
mälestavad oma küla meest

ANTS LEIMETSA
ja avaldavad kaastunnet 

lahkunu perekonnale

Loo ja Vandjala külad 
mälestavad põlist külaelanikku 

LEIDA SIRKAST
07.08.1920–04.02.2011

ning avaldavad kaastunnet 
tütrele perega

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame 

pea … 
Vandjala küla mälestab elupõlist 

oma küla meest 
ERIK VILI
1925–2011

ja avaldab kaastunnet poegadele 
Rihole ja Vahurile perega

Ehk pisut kergendab see koormat 
sinu hingel, kui tead, et sellest, 

kelle aeg su kõrvalt viis, on Taevas 
saanud sinu kaitseingel...
Südamlik kaastunne Juta 

Remmetile
KALLI EMA
kaotuse puhul

Kolleegid Loo raamatukogust

Vandjala küla avaldab 
kaastunnet Ivi Talimäele

ABIKAASA 
surma puhul

Kallis Virve
Südamlik kaastunne abikaasa 

ENNU MEI
kaotuse puhul

Kostivere päevakeskuse ja 
Kaberneeme rahvas

Vandjala küla mälestab

MAE ALJAST 
(sünd Nõmmik) 1941–2011

ja avaldab kaastunnet 
abikaasale, tütrele, emale, 

õdedele ja vennale peredega

89 10.02 LINDA-VELILLA VELLER Kallavere küla

87 10.02 ELLA KNUUT Manniva küla

84 07.02 LEIDA VELK Kostivere alevik

84 22.02 VÄINO ILING Jõesuu küla

82 22.02 LINDA KÕRGESAAR Loo alevik

82 24.02 SALME NOORMETS Neeme küla

81 02.02 LÜÜDI PITKVE Jõelähtme küla

81 14.02 LINDA KOKKO Loo alevik

75 19.02 LINDA KÖÖP Kallavere küla

70 02.02 ELVI TEDRESALU Manniva küla

70 10.02 VALERI FEDOTOV Jägala küla

70 17.02 GALINA KAMALETDINOVA Jägala küla

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Mae Aljas           17.08.1941 – 12.01.2011

Erik Vili            11.11.1925 – 13.01.2011 

Eivo Fedulajev           08.05.1949 – 15.01.2011 

Kristina Voznenko          20.12.1949 – 20.01.2011 

Sergei Minski           12.06.1937 – 26.01.2011 

Evgenie-Aleksandra Remmet     06.07.1917 – 29.01.2011

Ennu Mei           01.08.1931 – 02.02.2011 

Leida Sirkas           07.08.1920 – 04.02.2011

Silvi Valgvee           22.07.1956 – 06.02.2011

9.00  Haapse küla
9.10  Kaberneeme pood
9.25  Neeme tee bussipeatus
9.40  Neeme pood
9.55  Jägala-Joa
10.05  Koogi pood
10.10  Jõelähtme vallamaja
10.15  Männisalu
  Kostivere mõis
Tagasisõit 10.45 Kostivere 
mõisa värava kõrvalt
Info: Taivo Haavel 51 54 518

12.25  Jõelähtme kirik
12.30  Rebala küla
12.40  Manniva küla
12.50  Ülgase küla
12.55  Nõmme talu
13.10  Uusküla
13.30  Vandjala
              Kostivere mõis
Tagasisõit 14.15 Kostivere 
mõisa värava kõrvalt
Info: Taivo Haavel 51 54 518

9.00  Maardu mõis
9.05  Saha küla
9.10  Lagedi mõis
           Loo kool
9.20  Iru küla
9.30  Nehatu küla
           Loo kool
Tagasisõit 10.00 Loo kooli 
bussipeatusest
Info: Taivo Haavel 51 54 518

9.30  Sambu küla
9.40  Haljava küla
9.50  Aruaru küla
           Kostivere mõis
Tagasisõit 10.30 Kostivere 
mõisa värava kõrvalt
Info: Mehis Haab 52 71 832

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik väljapanek 
1. Neeme küla Mardi 8 maaüksuse detail-
planeeringu avalik väljapanek toimub 7. 
märtsist kuni 3. aprillini 2011. Planeeritava 
ala suurus on 4,5 ha. Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek Mardi 8 maaüksusest ühe 
üksikelamukrundi ja ühe maatulundusmaa 
sihtotstarbega maaüksuse moodustamiseks 
ning RMK maadest ja reformimata riigimaast 
transpordimaakrundi moodustamiseks.
2. Jõelähtme Vallavalitsus korraldab Ihasalu 
küla Laheranna 2, 3 ja 4 ning nendega külg-
neva Jõesuu puhkeala maaüksuste detail-
planeeringu korduva avaliku väljapaneku 
ajavahemikul 7. märtsist kuni 3. aprillini 
2011. Planeeringu materjalidega on võimalik 
tutvuda tööaegadel Jõelähtme Vallavalitsuse 
kantseleis, maa-, ehitus- ja keskkonnaosa-
konnas ning valla kodulehel www.joelahtme.
ee/index.php?page=316. Samuti on võimalik 
planeeringu materjalidega tutvuda Neeme 
külas Neeme Rahvamajas. 
Jõelähtme Vallavalitsus korraldab Ihasalu 
küla Laheranna 2, 3 ja 4 ning nendega külg-
neva Jõesuu puhkeala maaüksuste detailpla-
neeringu avaliku arutelu 19. aprillil 2011 kell 
14.00.
Planeeringuala asub Jõelähtme vallas Iha-
salu külas ca 1100 m pikkusel Ihasalu lahe 
rannaribal. Ala piirneb idast Ruu–Ihasalu 
maanteega, mis kulgeb paralleelselt ranna-
joonega. Läänes asub Ihasalu laht ja laheäär-
sed rannaluited. Lõunas asub Rannapuhku-
se kinnistu koos hoonetega. Põhjast piirneb 
ala Laheranna 5 kinnistuga. Planeeringuala 

suurus on ca 32 ha.
Detailplaneering on algatatud 11.07.2005. 
Planeeringu eesmärk on planeeritava maa-
ala elamu- ja ärimaa kruntideks jaotamine 
ning neile ehitusõiguse määramine. Detail-
planeeringu lahenduse kohaselt moodus-
tatakse supelranna krunt, 21 elamumaa ja 
4 ärimaa krunti ning neid teenindavad teed 
jm maaüksused. Detailplaneering on vastu 
võetud 30.04.2008, millele järgnenud avali-
ku väljapaneku ajal 02.01–16.01.2009 esitati 
detailplaneeringu lahendusele vastuväited. 
Vastuväidete lahendamine suunati Harju 
Maavalitsusele, kes andis 15.09.2009 kirjaga 
nr 2.1-13/1443 heakskiidu Laheranna 2, 3 ja 
4 ning nendega külgneva Jõesuu puhkeala 
maaüksuste detailplaneeringule ning tagas-
tas planeeringu kohalikule omavalitsusele 
edasiseks menetlemiseks. Jõelähtme Valla-
valitsus vaatas detailplaneeringu läbi ja esi-
tas ettepaneku käsitleda detailplaneeringut 
kui üldplaneeringut muutvat detailplanee-
ringut, võttes aluseks Harju Maavalitsuse 
seisukohad. Planeeringut on täiendatud 
ning viidud sisse muudatused, mis tingivad 
uue avaliku väljapaneku korraldamise.

Jõelähtme vallamajas toimub de-
tailplaneeringute eskiislahenduste 
avalik arutelu
1. Manniva külas asuva AS EGCC maa-ala 
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu Tuleraua tee äärsete kruntide, Oda-
otsa tee 1–6, 8, 10 ja Kivikirve tee 2–7, 9–13 
kruntide osas toimub Jõelähtme vallamajas 
10. märtsil 2011 algusega kell 14.00.
2. Neeme küla Toomari 1 kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 

eskiislahenduse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 10. 
märtsil 2011 algusega kell 15.00.
Detailplaneeringute põhijoonise ja seletus-
kirjaga on võimalik tutvuda maa-, ehitus- ja 
keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäe-
vast neljapäevani kella 8.00–17.00 ja reedel 
8.00–13.00 ning samaaegselt on detailpla-
neeringute põhijoonis ja seletuskiri välja 
pandud Jõelähtme valla kodulehel (www.
joelahtme.ee).

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik arutelu
Jõelähtme Vallavalitsuses maa-, ehitus- ja 
kommunaalosakonnas toimub 8. märtsil 
2011 kell 14.30 Ruu küla Tirisaare maaük-
suse detailplaneeringu avalik arutelu. 
Ruu küla Tirisaare maaüksuse detail-
planeeringu avalik väljapanek toimus 
03.01.11–30.01.11. Avaliku väljapaneku ajal 
esitas Maanteeameti Põhja Regioon kirjali-
kult ettepanekuid ja vastuväiteid antud de-
tailplaneeringule. Seoses sellega korraldab 
Jõelähtme Vallavalitsus avaliku arutelu.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtes-
tanud järgnevad detailplaneerin-
gud 
1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
27.01.2011 otsusega nr 144 Uusküla küla 
Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, 
Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee lõik 1 
ja Muuga sadam 3R kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu.
2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
27.01.2011 otsusega nr 145 Jägala-Joa küla 
Linnamäe maaüksuse detailplaneeringu.

Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik

Käesolevaks aastaks on 
valla eelarves tänavaval-
gustuse kulude katteks et-
te nähtud kokku 78 930 eu-
rot, sellest 31 956 eurot in-
vesteeringuteks ja 46 975 
eurot majanduskuludeks 
ehk elektri- ja remondiku-
lude katteks. 2010. aastal ei 
olnud investeeringuid val-
la eelarves ette nähtud, ma-
jandamiskulud olid 47 102 
eurot. Tänu 2010. a jaanua-
ris-veebruaris rakendatud 
säästurežiimidele tänava-

valgustusvõrkudes vähenes 
üldine elektrikulu arves-
tatavalt. Vallal on kavas ka 
2011. aastal lasta säästure-
žiimidel jätkuda. 2011. a on 
vald hinnapakkumised esi-
tanud ettevõtete hulgast va-
linud tänavavalgustuse töö-
projektide koostaja ja ehita-
ja Loo alevikus Peakraavi 
teel (460 m) ja Kaberneeme 
külas Kaberla–Kaberneeme 
teel ning Kordoni teel (520 
m). Selleks on Rito Elektri-
tööd AS. Projektide valmi-
mistähtaeg on 4. aprill, töö-
de tegemise aeg on sellel su-
vel. Koostöös Eesti Energia 

Võrguehitus AS-iga korral-
dab vald tööprojekti koos-
tamise Jõelähtme külas ja 
Koogi külas tänavavalgus-
tuse I etapi ehk maakaabli 
ja mastide “kannude” ehi-
tamiseks üheaegselt kesk-
pinge magistraalkaabli ehi-
tamisega. Mastide ja val-
gustite paigaldamist kavan-
dab vald 2012. aastal.

Esimene umbes 215 m 
pikkune lõik on Jõelähtme–
Kemba maantee ääres Muri 
teest kuni vallamaja bussi-
peatuseni, teine umbes 350 
m pikkune lõik on Koogi kü-
las poe piirkonnas.

Vald valgemaks

Tänuavaldus
17. detsembril 2010 põles minu Neeme külas asunud 
maja maani maha. Soovin tänada kõiki, kes mind 
sel raskel hetkel toetasid. Eriti tegid südame soojaks 
Jõelähtme Vallavalitsus, Eva Kuik, külavanem Sirje Põllu 
ja Tähte Luik. Mart Tammela

Kostivere aleviku üldkoosolek 
toimub 16. märtsil kell 19.00 Kostivere kohvikus 
(Nurga poe kõrval). Päevakorras alevikuvanema 
valimised. Lisainfo: Jarmo Idavain

e-mail: jarmoidavain@hot.ee
telefon: 5111110

Kostivere päevakeskuses 8. märtsil kell 14 vastlapäeva 
ja naistepäeva tähistamine. Olete oodatud!Irus põles maja

30.01 kell 2.43 teatati 
Jõelähtme vallas Iru 
külas süttinud kahekordsest 
puithoonest. Pirita päästemeeskonna 
kohale jõudes põles lahtise leegiga 
hoone katus ja teine korrus. Oli oht 
lähedalasuvate majade süttimiseks. 
Põleng saadi kontrolli alla tunni ja ka-
hekümne minutiga, järelkustutustööd 
kestsid kella kuueni hommikul. 
Tulekahju süttimise põhjust pole tea-
da. Inimesed kannatada ei saanud. 

Loo alevikus põles elumaja
3. veebruari varahommikul süttis Loo 
alevikus Vibeliku teel põlema elumaja. 
Inimesed teadaolevalt tulekahjus 
vigastada ei ole saanud, hoone järel-
kustutustööd kestsid keskpäevani. 
3. veebruaril kell 5.46 teatas helistaja 
häirekeskusele tulekahjust Jõelähtme 
vallas Loo alevikus Saha teel. Tulekah-
ju sõitsid kustutama päästemees-
konnad Muuga, Pirita ja Assaku 
komandost. Kui päästjad kohale 
jõudsid, põles ühekordne elumaja 
lahtise leegiga. Päästjad lokaliseerisid 
majapõlengu kella 7.18-ks. Inimesed 
teadaolevalt õnnetuses vigastada ei 
ole saanud. Tulekahju tekkepõhjus on 
selgitamisel. 

dsest
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Et metskits tuleb vallamajja, 
pole igapäevane.
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 Ostan autoromusid – sõidu-, paki-, veoautod, bussid. 
Vajadusel ARK-ist kustutamine, transport tasuta, raha 
kohe. PAKU KÕIKE, ka vanametalli. Samas ostan ka 
korralikke sõidukeid kuni 6000 eurot. Paku kindlasti. 
Tel 58 295 083.

SILMARÕÕM OÜ pakub silmade kontrolli ja prillide 
müüki 21.03.2011.a.
kella 10:00-st NEEME Rahvamajas. 
Info ja eelregistreerimine telefonil 6083740.

Pakun kvaliteetset maamõõduteenust. 
Katastritööd, geodeetilised alusplaanid, ehitiste 
märkimine. Tel 5540070

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

Lugupeetud maaomanikud!
OÜ Latesto pakub võimalust tasuta vabaneda 
tülikast võsast teede-ja põlluäärsetelt kraavidelt. 
Samas ostame väheväärtuslikke raieid (lepp, 
toomingas). 
Info tel 53 472 170, harjo@latesto.ee.

Müüa kartulit. 15kg sangadega paberkott - 8 €
30kg paberkott - 15 €
Pakutavad sordid: 
Marabel, Milva, Esprit, Anuschka, Rosalind jt.
Koju toomine Kostivere ja Loo piirkonnas hinna 
sees, mujal kokkuleppel.
Info ja tellimine tel. 5078837 Ardo Lass

XII JÕELÄHTME LASTE TEATRIFESTIVAL 
Tähelepanu, laste ja noorte näitemängu tegijad! 
26. märtsil kell 11.00 on taas tore võimalus näha oma valla 
noorust Jõelähtme Rahvamaja teatrilaval.

Lasteaiad ja koolid, noortetrupid! Andke juba aegsasti teada, 
mis etendusega osa võtate (autor, pealkiri, etenduse kestus, 
mitu osalejat, juhendajad). Nii saame teatripäeva varakult 
kavandama hakata. Mõtlen juba ka uute üllatusmomentide 
peale, et väikestel osalejatel peale esinemislusti ka muul 
moel silmad särama panna. Ootan teateid! Maie rahvamajast. 
6033053  joelahtmerahvamaja@gmail.com 

Jõelähtme Rahvamajas
5. märtsil kell 19.00
SUUR NAISTEPÄEVAPIDU.
Põhiesineja menukas 
tantsuansambel SVIPS, 
aga näeb ja kuuleb muudki. 
Töötab baar.
Pilet 2 eurot

Kutse vastlapäevale
Ülgase rahvas kutsub kõiki kaugemaid ja ligemaid 
naabreid, kel pole omal mägesid, laupäeval, 5. 
märtsil kell 12.00 mõõtu võtma – kes teeb pikima 
vastlaliu. Võitjale auhind. Kõigile pakume kuuma 
teed koos vastlakukliga ja meie kokkade superhead 
hernesuppi. Eriauhind ka kõige teravmeelsema/
omapärasema sõiduvahendi 
omanikule. Koguneme vanade 
kombainikuuride ees ja läheme 
rongkäigus kohale. Kaasa tuleb 
võtta hästi hea tuju. 
Osavõtust andke teada hiljemalt 
1. märtsiks Andresele tel 5149650, e-post aviirpalu@
hot.ee või külavanem Küllile tel 5649 3244, e-post 
kylliilings@hot.ee.

Tule suusatama!
Jägala-Joa II suusamängud 
Ruu metsas 26.02.2011
Ajakava
11.00 tillude sõit ühisstardist (2005. a sündinud ja 
nooremad) 
11.15 laste sõit eraldistardist ca 1 km (sünniaastad 
2003–2004)
12.00 Poisid ja tüdrukud, vanuseklassid D ja E (sün-
niaastad 1999–2002) 2 km sõit  eraldistardist
12.30 Poisid ja tüdrukud, vanuseklassid B ja C (sün-
niaastad 1995–1998) 4 km sõit eraldistardist
13.00 Poisid ja tüdrukud, vanuseklass A (sün-
niaastad 1993–1994) 6 km sõit eraldistardist  
14.00 täiskasvanute sõit eraldistardist M 12 km, N 
6 km
Märkused
1. Osavõtt on tasuta
2. Ajavõtt toimub käsitsi
3. Vanuseklassid A-st E-ni on vastavalt suusaliidu 
vanuseklasside määratlusele
4. Võistlustele saab registreeruda e-posti teel 
aadressil fl ash@singel.ee saates nime, sünniaasta ja 
kooli/klubi. Registreeruda saab kuni 25. veebruarini 
k.a.
5. Ajakavas võib tulla muudatusi seoses vanuse-
klasside osavõtjaskonna suurusega. Sellest teavi-
tatakse osavõtjaid e-posti teel 
6. Iga osavõtja saab sooja suutäie ja teed  
Võistluse korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi
(peakorraldajad Kristo Kotkas ja Meelis Välk) koostöös 
Jõelähtme vallaga

Armas vallarahvas!
Raimond Valgre on muusik, kelle looming on 
pea iga eestlase südamesse tee leidnud. Eesti 
Vabariigi aastapäevale on Jõelähtme Rahvamaja 
pühendanud õhtu “MUINASLUGU MUUSIKAS”,
kus armastatud muusiku elust ja loomingust 
räägib ning laulab ja mängib MIHKEL MATTISEN. 
Tule ja saa osa pidupäevahõngulisest imelisest 
muusikahetkest 25. veebruaril kell 18.00.
Pääse 3 eurot, sooduspilet 2 eurot

Pühapäeval, 27. veebruaril algusega kell 12.00 toimub Kostiveres 
Kontorimäel mõnus kogupereüritus – lustakas vastlapäeva tähistamine. 
Kavas on traditsiooniline lumeskulptuuride ehitamine, naerutavad teatevõistlused kogu perele, toredad 
mängud, välidisko, tants ja trall, mõned vahvad esinemised.

Pakutakse hernesuppi ja sooja teed ning töötab kohvik, kust saab osta maitsvaid vastlakukleid.  

Teadmiseks vanadele ja uutele lumeskulptuuride ehitajatele:
lumeskulptuur peab olema praktiliselt kasutatav (liumägi, turnimisvõimalus jne) ja omama esteetilist 
väljanägemist.
Lumeskulptuure hindab auväärt žürii.
Iga võistkond võtab kaasa oma tööriistad (saag, labidas, kellu, kirves, kelk, ämber, jne).
Korraldajad tagavad võistkonnale lumehunniku ja vajadusel vee. 
Parimatele maitsvad auhinnad!

NB! Oma osavõtust ja võistkonna suurusest (võistkonna nimi + liikmete nimed) anna teada hiljemalt 
20. veebruariks (kadrilepik@gmail.com või teata telefonil 55635021).

Tule kindlasti, sest Sind ootavad ees veel nii mõnedki meeleolukad üllatused! Lastel on võimalik ka armsale 
ponile pai teha ja temaga natuke ringi sõita.

N 03.03 kl 18 Kostivere noortekeskus
TERE, TEATRIKUU

R 04.03 kl 14 Loo staadion 
SPORTLIK VASTLAPÄEV. Hernesupp
Korraldaja: Loo kultuurikeskus

R 04.03 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
Loo seenioride klubi ÜMARLAUD
Näitus KRUUSI-GEOGRAAFIA
LAULULAEGAS “On maid maailmas tuhandeid…”

L 05.03. kl 12 Ülgases, Hõbemäe juures
ÜLEVALLALISED VASTLALIUVÕISTLUSED

L 05.03 kl 19 Jõelähtme rahvamaja 
NAISTEPÄEVAPIDU
Mängib ansambel SVIPS 

L 05.03 kl 20 Neeme rahvamaja
NAISTEPÄEVAPIDU
Esineb tantsutrupp CANDIS (Nõmme kultuurikes-
kus)
Tantsuks mängib ansambel

E 07.03 kl 19 Loo keskkooli aula 
NAISTEPÄEVAKONTSERT 
Esineb vokaalansambel NOORKUU 
Pilet eelmüügist 5 €, õpilased ja pensionärid 
3 €, kohapeal 6.50 €, õpilased ja pensionärid 5 
€. Piletid müügil Loo kultuurikeskuses. Võimalus 
tasuda ülekandega a/k 10002018903006 SEB või 
221012002639 Swedbank. Pileti saab kätte koha-
peal maksekviitungi alusel.

T 08.03 kl 13 Loo keskkooli aula
Esineb UKU SUVISTE
Pilet 1 €

T 08.03 kl 16–21  Loo jõusaal
TASUTA TREENING NAISTELE

T 08.03 kl 14 Neeme rahvamaja
VASTLATRALL – PIKK LIUG

K 09.03 kl 14 Loo kultuurikeskus, A
Loo seenioride klubi TEATRIKUU AVAPIDU. Esineb 
NEEME RAHVAMAJA TEATRITRUPP. Seenioride 
jututuba: AUSTRAALIA sõnas, pildis ja muusikas

R 11.03 kl 20 Loo kultuurikeskus, A
Täiskasvanute TANTSUÕHTU

L 12.03 kl 13 Wana Kala kõrts, Neeme

KOKKAMINE koos Ivo Linnaga
Korraldaja: Neeme Naiste Rannavalve Selts

P 13.03 kl 13 Jõelähtme rahvamaja
MÄLUMÄNGU 3. ring
Mälumängu juhivad Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla

E 14.03 kL 15 Kostivere noortekeskus
EMAKEELEPÄEV

E 14.03 kl 10 Neeme rahvamaja 
Jõelähtme valla algklasside
EMAKEELEPÄEV. Luulekava

N 17.03 kl 17 Kostivere noortekeskus
Joonistusvõistlus “TERE, KEVAD”
NOORTEPIDU

R 18.03 kl 11 Loo kultuurikeskus, B
Loo beebikooli NUKUPIDU

R 18.03 kl 14 Loo keskkooli aulas
EESTI KLAVERIMUUSIKA KONKURSS
Esinevad Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 
õpilased

R 18.03 KL 20 Loo kultuurikeskus, A
NOORTE TANTSUÕHTU 

T 22.03 kl 13 Kostivere noortekeskus
LINNAEKSKURSIOON

N 24.03 kl 18 Kostivere noortekeskus
KARAOKEVÕISTLUS

N 24.03 kl 18 Kostivere noortekeskus
FILMIÕHTU

R 25. 03 kl 06 Neeme rahvamaja 
Paastumaarjapäev. PÄIKESETÕUSURITUAAL MERE 
KALDAL

L 26. 03 kl 11 Jõelähtme rahvamaja 
JÕELÄHTME VALLA LASTETEATRITE FESTIVAL

P 27. 03 kl 12 Loo ujula 
Kogupere vesiaeroobikafestival  “VESI TEEB IMET”
Eesti Vesiaeroobika Liit, Loo Spordikeskus ja Jõe-
lähtme Vallavalitsus

N 31.03 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
MUTIONU PIDU – Pihlakobara pannkoogipäev 
kõigile karvastele ja sulelistele

Koostas Elle Himma

Kultuurikalender

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Kostivere

16. märts kell 12.00-13.30 
PANGABUSS Kostiveres.

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega 
Loo alevikus Pirita teel 08.11.10–31.05.11, Toome teel 
08.11.10–29.04.11, Vibeliku tee ettevõtete piirkonnas 
16.11.10–31.05.11, Pärna teel 07.12.10–31.05.11, 
Kuusiku korterelamute piirkonnas 17.01.11–31.05.11 
ja Kase teel 26.01–30.06.11 võib olla häiritud ligipääs 
kinnistutele ja esineda ajutisi veekatkestusi. Haljastus ja 
katendid taastatakse kevadel/suvel 2011. Töid teostab 
Nordecon AS, tel 615 4400, nordecon@nordecon.com.




