
Jõelähtme Vallavalitsuse tellimisel 
teostati mobiilpositsioneerimise 
abil uuring vallas elavate inimeste 
kohta. Mobiilpositsioneerimise 
andmetel elab meie vallas keskmi-
selt vaid ca 250 inimest rohkem, 
kui ametlikult on rahvastikure-
gistrisse kantud, mis on väga hea 
näitaja. Sama tulemus mitmetes 
naabervaldades on 1000–4000. 
Enamik meie elanikest töötab 
Tallinnas, meie vallas aga vaid 
19% inimestest. Lisainfo www.
joelahtme.ee/uudised

Keskkonnaministeerium hoiatab: 
arvestades, et saabunud on lume-
sulamise aeg ning et talv on olnud 
lumerohke, tuleb aegsasti valmis 
olla kevadise suurvee tulekuks. 
Vältimaks rajatiste purunemisi või 
üleujutusi, palub ministeerium 
teavitada tõkestusrajatiste ja maa-
parandussüsteemide omanikke, 
et nad valmistuksid kevadise 
suurvee tulekuks ning võtaksid 
kasutusele ennetavad meetmed

Deborah Zumbrunn 
tuli vahetusõpilaseks 
Šveitsist ning tunneb 
end Savirannas, And-
res ja Diana Piirsalu 
kodus suurepäraselt 

Emakeelepäeva tähis-
tamise komme on meil 
au sees. Üleilmastumise 
käigus tähtsustub ema-
keel veelgi. Õpetaja Ebe 
Talpsepp kirjutab juubeli-
konverentsist. 

Triin Äärismaa Rebala 
muuseumist alustab 
kihelkonna- ja koha-
pärimuse kogumist 

Külauudised Irust, Kosti-
verest, Ruust ja Ülgasest 

Jõelähtme Lastekaitse 
Selts pöördub avalikult 
Loo aleviku koera-
omanike poole
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Skanska EMV AS valdkonnajuht Kalvi Krass, Maardu abilinnapea Nikolai Vojeikin ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja allkirjastasid lepingu 5,4 km pikkuse Muuga–Kallavere kergliik-
lustee ehituseks.

Merike Metstak
toimetaja

Valimised on möödas, 
kristlased peavad paastu 
ja loodetavasti haihtub ka 
inimeste kevadväsimus lu-
me minnes. 

93-aastases, kakskümmend 
aastat tagasi uuesti iseseisvu-
nud Eesti riigis sündinud õn-
nelik uus põlvkond käis es-
makordselt riigikogu valimas. 
Enne neid Eestis viimase aas-
tasaja jooksul sündinud sugu-
põlvedest pole keegi saanud 
rahus elu ära elada. Kas üle-
kohus ja võib-olla sellest pärit 
sallimatus saab otsa ja hirmu-
dest tulnud kurjus kaob? Mil-
lised me oleme aastal 2020?

Viis aastat tagasi ühine-
nud Kuusalu ja Loksa vald pi-
das huvitava foorumi, veen-
dumaks, kas liitumine oli õige 
samm ja vastab nüüd ootuste-
le. Mitmest ettekandest kos-
tis, et ühinemine õnnestus tä-
nu poliitikute omavahelisele 
heale läbisaamisele, ju siis ka 
opositsioon ei ajanud kiusu.

Naaberomavalitsuste ak-
tiivse läbikäimise taga ei mak-
sa näha sunniviisilise haldus-

reformi karvaseid kämblaid. 
Viimaseid päevi ametis olev 
regionaalminister Kiisler üt-
les seal, et ei tea isegi täpselt, 
milline näeb välja 2020. aasta 
Eesti haldusterritoriaalne jao-
tus, aga lubas, et omavalitsu-
si sundkorras kokku liitma ei 
hakata. Vesigi ei jookse vastu 
mäge, ütleb vanasõna.

Naabrite ühistegemised 
Liitumise või eduka koostöö 

aluseks on ühine tahe. Leiba-
de ühte kappi panemine õn-
nestub sarnase ajaloolise ja 
kultuurilise taustaga kogu-
kondadel hõlpsamini. Või on 
sunnitud käik, kui rikas peab 
vaese soost kindlale pinna-
le aitama. Eelmiste kohalike 
valimiste eel avaldas Maardu 
linnavolikogu reipalt, et soo-
vib liituda Jõelähtmega üht-
seks Rebala vallaks. Valimis-
te aegu räägitakse aga igasu-
gust, mis sageli ruttu unune-
ma kipub. 

Omaaegsete kihelkonda-
de piire mööda omavalitsu-
si liites kuuluks Jõelähtmele 
osa Pirita ja Lasnamäe linna-
osadest ja Viimsi vallast, rää-
kimata Maardust, mis tek-
kis alles 60 aastat tagasi kae-
vandusasula Kallaverena. Ki-

riku-, mitte muinaskihelkon-
di mõeldes, sest mõisate tek-
kimisega kaotasid kihelkon-
nad oma endise tähendu-
se ning kujunesid kirikuring-
kondadeks. 1919. aastal mää-
rati kihelkonnale ainult usuli-
ne funktsioon ning 1925. aas-
tast lakkasid kihelkonnad ole-
mast territoriaalsed üksused 
ka kirikukihelkondadena.

Maardu linnast on saanud 
meie vallale tubli koostöö-
partner. Äsja kirjutati alla ka-
hepoolne koostööleping 5,4 
kilomeetrise kergliiklustee 
ehitamiseks Uuskülasse, kus 
1,4 km teest kulgeb Jõelähtme 
valla pinnal ja ehitust rahas-
tatakse euroraha toel. Valla-
valitsus kinnitas ka meie val-
misolekut Loo–Lagedi kerg-
liiklustee ehitamiseks koos 
Rae vallaga. Mitmendat aastat 
teevad meie inimesed Viimsi 
ja Rae vallaga koostööd Lea-
der-meetme raames ühiselt 
asutatud Põhja-Harju Koos-
töökogus.

Pealinna ja riigi mõju
Maakonna vallad teevad 

koostööd Harjumaa Omava-
litsuste Liidu katuse all ja on 
algatanud ühisprojekti Tallin-
na ja ümbritsevate naaberval-

dade – pealinnaregiooni – või-
mekuse ja suutlikkuse tõstmi-
seks, avalike teenuste arenda-
miseks läbi koostöö ning tee-
nuste kättesaadavuse paran-
damiseks. Pealinn ja selle lä-
hemad omavalitsused on ela-
nike igapäevase liikumisega 

selgelt ja praktiliselt kõikides 
eluvaldkondades seotud, ini-
mene elab ühes, tööl käib tei-
ses ja lapsed õpivad kolman-
das omavalitsuses, pere va-
ba aega veedetakse aga hoo-
pis neljandas omavalitsu-
ses. Koostegemisi plaanitakse 
ühistranspordi, kergliiklus-
teede võrgustiku, ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooni, ruumi-
lise planeerimise ja jäätme-
veopiirkondade asjus.

Üleriigilised omavalitsuslii-
dud läkitasid oma ettepane-
kud uue valitsusliidu läbirää-
kimistele. Eesti Maaomavalit-
suste Liit ja Linnade Liit panid 
ette, et kohalike omavalitsus-
te isesesvuse tagamiseks taas-
tataks üksikisiku brototulust 

tulumaksuna kohalikku eel-
arvesse laekuva osa määr ko-
halikele omavalitsustele lae-
kuva osa erakorralise vähen-
damise eelsele tasemele ehk 
11,9%, mille tagajärjel kas-
vaks meie eelarve iseenesest 
157 480 eurot. Summa, mil-
le võiks Jõelähtme valla eel-
arvesse tulumaksuprotsendi 
tõusu korral täiendavalt pla-
neerida, on arvestatav – kroo-
nides 2,4 miljonit. 

Jõelähtme on jätkuvalt ede-
nev ja arenev vald, sest meie 
rahvastik kasvab pidevalt. 
Koostöö naaberomavalitsus-
tega sujub ühinemisetagi häs-
ti, Jõelähtme valla identitee-
ti ei riiva sugugi, et käime Tal-
linnas kontserdil ja teatris, 
Maardus poes ning mõned ka 
Kuusalus koolis. 

Suurem mõju eluolule on 
valimiste tulemustel. Meie 
vallas kogusid kandideeri-
jad (e-hääli arvestmata) toe-
tust järgmiselt: Kristlikud De-
mokraadid 7, Eesti Iseseisvus-
partei 10, Vene Erakond Eestis 
12, Rahvaliit 20, Erakond Ees-
timaa Rohelised 87, üksikkan-
didaadid kokku 95, Sotsiaal-
demokraatlik Erakond 243, 
Keskerakond 261, IRL 442 ja 
Reformierakond 825 häält. 

KOOS ON PAREM

Maardu linnast on 
saanud meie vallale 
tubli koostööpartner.
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Küsib Merike Metstak, vastab 
Loo-Maardu tee ehitusobjekti ju-
hataja Ahto Aruväli.

K: Teelõigu ehituse avamisel kin-K: Teelõigu ehituse avamisel kin-
nitasite, et tee-ehitustööd kulgevad nitasite, et tee-ehitustööd kulgevad 
liiklejale sõbralikult. Olles üle ela-liiklejale sõbralikult. Olles üle ela-
nud lumetorme ja tuiske ning pa-nud lumetorme ja tuiske ning pa-
kast, ei ole teeliste mälestused tee-kast, ei ole teeliste mälestused tee-
lõigul liiklemisest mitte just kõige lõigul liiklemisest mitte just kõige 
meeldivamad. Tööd aga jätkuvad. meeldivamad. Tööd aga jätkuvad. 
Millised kannatused ootavad liikle-Millised kannatused ootavad liikle-
jat kevadel?jat kevadel?

V: Märtsis ja aprillis on liiklejate 
jaoks kindlasti suurteks ebameeldi-
vusteks objekti algus ja Loole sisse-
sõit. Sellest tulenevalt on meie pal-
ve liiklejatele jälgida kehtivat liik-
luskorraldust, kinni pidada piirkii-
rusest ja jalga gaasipedaalilt veidi-
kene kergitada. Väga suure kurbu-
sega peame tõdema, et piirkiirusest 
ei hoolita ning tahtlikult rikutak-
se oma sõiduvahendeid. Selle taga-
järjeks on lõhutud rehvid, amorti-
saatorid jms ning suured vaidlused, 
kes on süüdi. Kallid liiklejad, palu-
me kevadkuudel ja ülejäänud ehi-
tusperioodil kannatust ja üksteise-
ga arvestamist, sest seda teed ehita-
takse just teile.

K: Kui palju töötegijaid ametis K: Kui palju töötegijaid ametis 
on?on?

V: Talvisel perioodil umbes 50 
töölist, oleneb hetkel käimas oleva-
test töödest. Kevad- ja suvekuudel 
on töölisi mitu korda rohkem. 

K: Kuidas kavatsete tagada jala-K: Kuidas kavatsete tagada jala-
käijate ohutuse ehk kuidas on või-käijate ohutuse ehk kuidas on või-
malik jõuda jalgsi terve nahaga Loo malik jõuda jalgsi terve nahaga Loo 
alevikust Narva maantee bussipea-alevikust Narva maantee bussipea-
tuseni?tuseni?

V: See probleem on olnud juba 
aastaid, sest tegelikult ei ole üle-

käiku Loo ringi lähistel juba pikka 
aega. Ülekäik, mis oli selle tarbeks 
mõeldud, ei vastanud ühelegi nõu-
dele. Ülekäigurada ei ole võimalik 
Loo ringi juures kasutada, praegune 
liiklustihedus ei võimalda seda. Ja-
lakäijatel palume jätkuvalt olla väga 
tähelepanelikud ja ettevaatlikud.

K: Bussijuhtidele on Loole sõit K: Bussijuhtidele on Loole sõit 
tõeline kannatuste rada, vastutada tõeline kannatuste rada, vastutada 
tuleb ka reisijate eest. Suuremad ja tuleb ka reisijate eest. Suuremad ja 
väiksemad augud, auk augu kõrval väiksemad augud, auk augu kõrval 
lõhuvad masinad ära. Mis saab ke-lõhuvad masinad ära. Mis saab ke-
vadkuudel?vadkuudel?

V: Varakult saabunud tõsine talv 
katkestas ka asfalteerimistööd, mis-
tõttu jäigi Loo sissesõit sügisel kil-
lustikukattega. Plaanime selle as-
falteerida niipea, kui lumi ja pinnas 
sulavad. Asfalditehas on talihool-
duse juba lõpetanud ja samuti ootel, 
tuleks vaid kevad kiiremini! Praegu 
teeme endast parima, et antud lõiku 
sõidetavana hoida, kuid lume sula-
misest tekkinud vesi ja öine külmu-

mine võib tekitada ebatasasusi ja 
auke tundidega. Vabandame tekki-
nud ebameeldivuse pärast.

K: Loo ristmiku liiklussõlme läbib K: Loo ristmiku liiklussõlme läbib 
päevas kümneid veoautosid. Kas päevas kümneid veoautosid. Kas 
olete midagi välja mõelnud, et tipp-olete midagi välja mõelnud, et tipp-
tunnil liikluse ohutust ja mugavust tunnil liikluse ohutust ja mugavust 
parandada?parandada?

V: Tegime detsembris pärast tor-
mi Monika ka Loo ringil väiksed 
muudatused, millle tulemusena on 
meie andmetel liiklusõnnetuste arv 
tunduvalt vähenenud. 

K: Kas olete töödega graafikus? K: Kas olete töödega graafikus? 
Millal valmib Iru–Loo tunnel, sil-Millal valmib Iru–Loo tunnel, sil-
lad jalakäijatele ja 8 km kergliiklus-lad jalakäijatele ja 8 km kergliiklus-
teed?teed?

V: Iru–Loo tunneli ehitustööd ei 
ole graafikus. Sillad jalakäijatele ja 
8 km kergliiklusteid on suures plaa-
nis valmimas graafiku järgi ehk su-
ve lõpuks.

K: Mis kuupäeva näitab kalender, K: Mis kuupäeva näitab kalender, 
kui uue kuuerealise teelõigu avalint kui uue kuuerealise teelõigu avalint 
läbi lõigatakse?läbi lõigatakse?

V: Seoses sellega, et AS Merko Ehi-
tus ei ole siiani saanud kooskõlasta-
tud tehnilist projekti Iru–Loo tun-
neli ehituseks raudtee maa-alal, 
ei saa me töid planeerida ega oska 
lõppkuupäeva täna öelda.

K: Kas ülestõusmispühadeks saab K: Kas ülestõusmispühadeks saab 
korda ringtee, mille keskel posti ot-korda ringtee, mille keskel posti ot-
sas seisab muna skulptuur ja me sas seisab muna skulptuur ja me 
saame meile tähtsa monumendi pi-saame meile tähtsa monumendi pi-
dulikult avada?dulikult avada?

V: Loodame, et talv taandub märt-
si lõpuks, siis saaks ka muna ümb-
rust korrastada. Haljastust kahjuks 
selleks ajaks veel lubada ei saa.

Edu ja jõudu, ootame uut maan-
teed pikisilmi!

Allkirjastati Kroodi eritasan-
dilise ristmiku ehituse I etapi 
leping.

4. märtsil kirjutasid Maantee-
ameti, Läti firma Akciju Sabiedri-
ba BMGS Eesti filiaali ning Conrec 
Infra OÜ esindajad alla Kroodi eri-
tasandilise ristmiku ehituslepin-
gule. Ehitustööde täitmise aeg on 
10 kuud ning lepingu maksumus 
on ligi 10,9 miljonit eurot. Sellest 
summast 37% tuleb Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist.

Vastavalt lepingule ehitatakse 
Kroodi eritasandiline ristmik III 
klassi maantee nõuetele vastavaks 
liiklussõlmeks koos kahe viaduk-
ti ja 3,3 km kaherajalise maantee-
ga. Põhjaranna teest uuendatak-
se 1,8-kilomeetrine ja Vana-Narva 
maanteest 1,5-kilomeetrine maan-
teelõik, kusjuures viimase juurde 
kuulub ka 1,8 km pikkune ja 3 m 
laiune kergliiklustee. Samuti lik-
videeritakse Vana-Narva maantee 
raudtee-ülesõidukoht ning paigal-
datakse 4 km jagu tänavavalgus-
tust.

Omaniku järelevalvet teostab AS 
Taalri Varahaldus ning objekti ga-
rantiiaeg on 5 aastat.
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Jõelähtme vallavalitsus 
hoiatab elanikke ohu eest.

Lugupeetud maaomanikud, kes 
said tagasi maad koos kuivendus-
võrkudega, millel asuvad kaevud, 
palun kontrollige kaevukaante ole-
masolu ja tagage kaante püsimine 
kaevudel. Õnnetuse puhul langeb 
vastutus otse maaomanikule.

Kui teil ei ole oma maal asuva-
test maaparanduskaevudest üle-
vaadet, siis pöörduge viivitamatult 

endise Harju Maaparandusbüroo, 
uue nimetusega Põllumajandus-
ameti Harju keskuse poole aadres-
sil: Harjumaa 76401, Laagri, Tule-
viku 3, telefon 6796 805. 

Samuti peavad kaevud üle kont-
rollima kõik vee-, kanalisatsiooni- 
ja sidekaevude omanikud ning ta-
gama nende ohutuse inimestele ja 
loomadele.  Tähistamata vanu kae-
ve ja mahuteid võib olla külades ja 
alevikes, endiste ja praeguste toot-
mishoonete juures. Seetõttu pa-

lume ettevõtteid, asutusi ja eraisi-
kuid kontrollida, kas nende terri-
tooriumil olevad tuletõrje veevõ-
tukohad, kanalisatsioonikaevud 
või muud ohtlikud augud on kind-
lalt suletud ja tähistatud. Kodani-
kud, kes avastavad ohtlikke kaeve, 
peavad neist kohe teatama. Esmalt 
palume tähistada kaaneta kaevud, 
mahutid ja muud ohtlikud augud 
puuoksa või muu käepärasega ning 
helistada kohe vallavalitsuse kant-
seleisse telefonile 6054 8876054 887.
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Indrek Mäeküngas
kommunaalnõunik 

10. märtsil 2011 allkirjasta-
sid vallavanem Andrus Umboja, 
Maardu abilinnapea Nikolai Vo-
jeikin ning Skanska EMV AS vald-
konnajuht Kalvi Krass lepingu 
5,4 km pikkuse Muuga–Kallave-
re kergliiklustee (koos tänava-
valgustusega) ehituslepingu.

Valla osamaksumus projektis on 

kokku 352 519 eurot. Ehitust rahas-
tab 85 protsendi ulatuses Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutus, oma-
valitsuste omaosalus on 15 prot-
senti.

Teest 1,4 km paikneb Jõelähtme 
vallas Uuskülas Maardu tee ääres 
ja see on väga vajalik liiklusohutu-
se tõstmiseks ning inimeste viimi-
seks sõiduteelt eraldi teele. 

Ehituse lõpptähtaeg on 26. ok-
toober 2012, kuid ehitaja lubas teha 
omalt poolt kõik, et anda tee lõiguti 
kasutusse oluliselt varem.

Lisaks tee-ehitusele on Uuskülas 
alanud Tallinna–Maardu vee- ja 
kanalisatsiooni magistraaltorusti-
ke ehitus, tänu millele saavad tee-
äärsete kruntide omanikud peat-
selt tasuta liituda ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga.

Uusküla küla on Jõelähtme val-
la suurim küla ning Loo ja Kosti-
vere alevike järel suuruselt kolmas 
asum vallas, seisuga 01.01.2011 on 
registri andmetel seal 358 elanik-
ku.

Õhus on kevadet ja päike käib 
kõrgemalt ning on väge täis – nii 
ütleks kevadeootuses optimist. 

Pessimist jälle hädaldaks, et var-
bad külmetavad rohkem kui paari-
kümnekraadises pakases ja lume-
hanged on ikka väga kõrged... Nii ole-
me oma tegude ja toimetustega jõud-
nud koosseisuga uude, juba teise ke-
vadeootusesse.

Nende ridade vahelt saame väl-
ja lugeda, et käime praeguse voliko-
gu koosseisuga juba teist aastat mei-
le antud neljaaastasest perioodist. 
Aeg lendab kiirelt, kuid võtaksin kor-
raks aja maha – veel on aega atra sea-
da ja uurida, kus oleme ning kuhu lä-
heme.

Peamiseks ja olulisimaks sooviks 
oli moodustada laiapõhjaline koalit-
sioon ja püsiv valitsus, seda eelkõi-
ge vallaelanike ja valla arengu hu-
vides. Oleme suutnud läbipaistvu-
se, avatuse, seaduslikkuse ja efektiiv-
se majandamisega jõuda ilma suu-
remate probleemideta ajajärku, kust 
saab minna ainult paremaks, oleme 
tulnud hästi välja majandusraskus-
test, hoidnud eelarve tasakaalus ning 
plaaninud investeeringuid. 

Lootus, et ärgates avastame endi 
ümber unistuste maailma, on pärit 
kuldkalakese muinasjutust. Reaalne 
elu on midagi muud – kes tasa ja tar-
gu sõuab, see kaugele jõuab. Seda va-
nasõna oleme järginud ka oma plaa-
ne pidades ja toimetusi tehes. Ei pea-
tukski siinkohal pikemalt kokkulepi-
tud tegevuste analüüsil ega hakkaks 
lahkama koalitsioonilepingus kirja-
pandut.

Peamine eesmärk saab olla mit-
te poliitiliste ambitsioonide omaka-
supüüdlik realiseerimine, vaid kõige 
lihtsamal viisil oma kodukandi hü-
vangule mõtlemine – vaimsus ja aa-
telisus. Praeguseks võime nentida, et 
oleme saanud endale hea koalitsioo-
ni. On hea tõdeda, et ei ole tunda po-
liitilist polariseerumist (erinevalt mõ-
nedest omavalitsustest, kus on vahe-
tatud võimu, kuigi ka meie hulgas on 
häälekamaid ja vähem häälekaid voli-
kogu liikmeid). Teostumatu ideaalrii-
gi teooria kohaselt peavadki ju oma-
valitsuse juhtimisega tegelema mõt-
lejad...

On trotsivad väljendid selle kohta, 
et senitehtu on jama ja tuleks võtta 
korralik luud, avaldada usaldust või 
hoopis umbusaldust. Keerata aega ta-
gasi, arvestamata, et aeg on pöördu-
matu! Aga äkki kõik veel seda lihtsalt 
ei tea? Igal juhul veidi viriseda, see pi-
davat üks kergemaid  tegevusi olema. 
Asja parandada ei aita ainult voliko-
gu tegevus, vajalik on kogu valla ela-
nike, avaliku teenuse pakkujate, asu-
tuste kaasabi. Peame leidma võima-
lusi, et lisaks kohalikele ka Jõeläht-
messe tulnud külaline tunneks end 
meil hästi ning tuleks siia jälle ja jäl-
le tagasi. Teha – see on veidi keeruli-
sem. Igal juhul elame põneval ajal.

Soovin meile kõigile ilusat keva-
deootust ning palavat suve. 

Hoidkem oma pead ikka külmana!

VALD

Millal uus tee valmis saab?

Maanteeameti 
pressiteade

Lahtised kaevud toovad õnnetuse

Uus kergliiklustee Uuskülas

Volikogu veerg

Marko 
Raudlam 
Volikogu 
aseesimees

  18. veebruaril 2010 kirjutas Maan-
teeamet Eesti ehitusfi rmadega AS 
Merko Ehitus ja Tallinna Teede AS 
ning Läti ehitusfi rmaga SIA Merks alla 
Loo–Maardu teelõigu ehituslepingule. 
Esialgse kava kohaselt pidi uus 6,8 km 
pikkune maanteelõik valmima 2011. 
aasta lõpuks. Ehitustööd lähevad 
maksma 381,3 miljonit krooni ja 80% 
sellest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuulu-
vusfondist. 

 Aasta tagasi alanud tööde käigus ehi-
tatakse Tallinna–Narva maantee 6,8 
km pikkune teelõik (km 10,6–17,4) 
Loost Maarduni 6-rajaliseks (3,7 km 
ulatuses) ja ülejäänud 3,1 km ulatu-
ses 4-rajaliseks esimese klassi nõue-
tele vastavaks maanteeks. Renovee-
ritavale maanteelõigule ehitatakse 
ka kaks eritasandilist ristmikku (Loo 
ja Maardu) ning osaliselt ehitatakse 
ümber Jõelähtme eritasandiline 
ristmik. Samuti ehitatakse uuele 
teelõigule 5,8 km jagu kogujateid, 
8 km kergliiklusteid, kaks tunnelit ja 
sild jalakäijatele ning jalgratturitele ja 
564 m pikkune müratõkkesein. Lisaks 
sellele ehitatakse üle Pirita jõe kulgev 
vana raudteesild ümber kergliiklussil-
laks. 

 Ehitusjärelevalvet teostab Ramboll 
Eesti AS koos Teede Tehnokeskuse 
AS-i ja Ramboll Finland OY-ga. Objek-
ti garantiiperiood on viis aastat.

Merike Metstak
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Merike Metstak
Toimetaja 

Deborah tuleb maalt, kus 
on neli ametlikku riigikeelt.

Ta ise räägib saksa, inglise ja 
prantsuse keelt ning arvab, et 
eesti keelt valdab juba prant-
suse keelest paremini. Kadrio-
ru Saksa gümnaasiumis õpib 
ta muidugi eesti keeles. “Minu 
emakeel ei ole tavaline saksa 
keel, vaid Berni piirkonna Alpi 
murre, hasli saksa keel,” täp-
sustab ta.

Deborah’ vanematel on Al-
pides talu, seal elavad ema, 
isa, kaks venda ja õde, Debo-
ra on pesamuna. “Elame suu-
res kolmekorruselises taluma-
jas, kõrval elab vanaema, tal 
on omaette maja rõduga, mis 
ühendab mõlemat eluhoonet. 
Meil on 3000 pruuni muna-
kana, 5 hobust, koer ja 2 kas-
si. Kanad on vabapidamisel, 
annavad 2800 muna päevas, 
kogu tootmine kuni munade 
karpidesse pakkimiseni toi-
mub meil.

Mu vanem vend, 22-aastane 
Marc teeb puutööd, 19-aasta-
ne vend Steve on automehhaa-
nik, tema õpib autoasjandust 
veel kaks aastat. Steve tuli mei-
le elama 4-aastasena. 21-aas-
tane õde Lea õpib lastearstiks 
ja töötab lastehaiglas. Meie 
küla on hästi väike, ainult 250 
inimest. Nüüd ma elan linnas 
ja mulle meeldib siin.” 

Jah tõesti, Deborah õpib 
Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mis ja elab perekond Piirsalu 
kodus Jõelähtme valla mere-
äärses külas Savirannas. 

Deborah tahtis väga vahe-
tusõpilaseks saada. Ameeri-
kat ja Kanadat pidasid vane-
mad liiga kaugeks, niisiis kaa-
luti Soomet või Norrat, aga seal 
olid kõik kohad juba hõivatud. 
Kui pakuti Eestit, oldi kohe 
nõus. “Ma ei teadnud Eestist 
midagi, ehk ainult, et siin on 
ilus loodus. Nüüd olen Eestis ja 
selle üle väga-väga rõõmus.”  

Küsimusele, mis teda siin 
esmalt üllatas, vastab ta mõt-
lemata: “Tasane maastik mui-
dugi ja palju metsa. Ja Tallinna 
vanalinn.” 

Miks eestlased vaikivad
“Aga inimesed? Mis meis es-

mapilgul erilist oli?” jätkan 
oma uurimistööd. Saan otse-
kohese vastuse: “Alguses häm-
mastas mind sügavalt, et küsi-
musele, kuidas läheb, vastati 
ühesõnaliselt – hästi! Murdsin 
pead, et kas ma ei meeldi või 
olen midagi valesti teinud või 
millegi muu pärast ei taheta 
suhelda ega vestelda. Rõõmus-
tasin, kui Inge tuli mulle appi. 
Siis tulid ka juba teised klassi-
kaaslased suhtlema. Näiteks 
Šveitsis on inimestega kohtu-
des kombeks tervitada üks-
teist põsemuside ja kallistus-
tega. Ja naeratatakse. Meil on 
nii, et kui korra oled inimest 
näinud, siis järgmisel kohtu-
misel sa tead teda juba nime-

pidi. Oleme harjunud alati ta-
gasisidet saama, aga eestlased 
seda ei anna, siinsed inimesed 
on natuke kinnisemad ja kül-
memad. Nüüd, kui juba pare-
mini tunnen klassikaaslasi ja 
perekonda, tean, et eestlased 
on hoopis südamlikumad, kui 
esmapilgul näis.” 

Kui Deborah ei saanud algul 
aru, miks eestlased vaikivad, 
seletas Andres talle asja liht-
salt: “Eestis on külm. Kui suud 
kaua lahti hoida, pääseb külm 
sisse ja nii võib haigeks jääda.” 
Humoorikas vastus igal juhul. 
Koolikirjandis “Minu Eesti” 
kirjutas Deborah: “Eestlased 
laulavad palju ja see on tõeli-
selt lahe!“ Võimalik, et seetõt-
tu me räägimegi vähe. 

Vahetuspere
Nüüd sekkub jutuajamisse 

pereema Diana. 
“Eestlane vajab enda üm-

ber suuremat personaalset 
ruumi, ajaloo ja kultuuritaus-
ta või teab mille tõttu. Pärast 
viit aastat Šveitsis elamist tuli 
meilgi taas harjuda eestlastele 

omase tagasiside puudumise-
ga. Eestlane saab ka vaikimi-
sest aru.”

Vahetuspere Andres ja Diana 
Piirsalu on tavaline eesti pere, 
kes maailmapildi avardami-
seks koos tütre Inge-Mirjami-
ga viis aastat Šveitsis elas. In-
ge-Mirjam käis seal koolis ku-
ni viienda klassini. Pere bern-
hardiin Noisette on samu-
ti pärit bernhardiinide sünni-
maalt, St. Bernhardi kuru lä-
hedal olevast aretuskeskusest. 

Mis oleks kodu vahetusõpi-
lase jaoks, kui tal puuduks pe-
rekond, kellega oma igapäeva-
seid seiklusi jagada? Vahetus-
pere pakub võõrast riigist tul-
nud vahetusõpilasele loomu-
likku keskkonda, milleta pole 
võimalik keelt õppida ja Ees-
tis kohaneda. Mida kiiremi-
ni tekib peretunne, seda liht-
samini ületatakse aasta jook-
sul tekkivad takistused. Vahe-
tuspereks olemine on vaba-
tahtlik, perele tasu selle eest ei 
maksta, et vältida vahetusõpi-
lase võtmist raha pärast.

“Mõnikord igatsen koju, kuid 
hetkel mitte, mul läheb Eestis 
väga hästi. Perekonnaga käisi-
me Helsingis, Saaremaal, Rak-
veres, Põlvas, kooliga Kohtla-
Järvel, vahetusõpilastega Pai-

des, Pärnus, Tartus, ühel Saa-
remaa laiul üle jää ja Endla ra-
bas. Aprilli lõpus läheme teiste 
vahetusõpilastega Lätimaale. 

Vahetusõpilasi õppeaasta 
sees kodumaale käima ei lu-
bata, räägib De-
borah.

“Saksa, inglise 
ja prantsuse kee-
lega saab kõik-
jal hakkama, mil-
leks sulle veel ees-
ti keel?” küsin.

“Tahtsin õppi-
da lihtsalt ühe uue keele juur-
de. Olen ühe keele võrra jälle 
rikkam ja see on väärtus. Kee-
leoskus on tulnud igapäeva-
se suhtluse käigus iseenesest,“ 
vastab ta lihtsalt.

Deborah kahetseb, et vahe-
tusorganisatsiooni laulukoor 
läks laiali, aga kooli kooriga 
minnakse siiski laulupeole. 
“Mul on vedanud, tänavu on 
noorte laulupidu. Laul “Kung-
la rahvas” on selge algusest lõ-
puni. Tahaks võrkpalli män-
gida, aga ei ole sobivat tiimi 
leidnud. Käime suusatamas ja  
ujumas.”

Koolimuljed
Mis sulle Eesti koolis ei meel-

di? Mis on teisiti ja harjumatu?
“Õpetajat kõnetatakse Šveit-

sis kindlasti proua/härra ja pe-
rekonnanimepidi, samuti na-
gu kõiki täiskasvanuid. Õpe-
tajat austatakse ja respektee-
ritakse. Šveitsis käime kodus 
lõunat söömas ja me ei pea iga 
tund klassiruumi vahetama. 
Päris alguses, esimeses tunnis 
istusin Inge-Mirjami kõrval 
ja kui tunni järel kõik lahku-
sid, hüüdsin jahmunult: “Ku-
hu te lähete?” Nalja sai kõvasti. 
Nüüd olen ära harjunud.

Šveitsis tuleb pärast 9. kooli-
aastat valida, kas minna edasi 
gümnaasiumi või ametit õppi-
ma.

Mina tahan floristiks saada. 
Praegu võtan vaheaasta Ees-
tis, et rahulikult sel ajal järe-
le mõelda, kas amet on õige.“ 
Ja Deborah näitab äsja joonis-
tatud imekaunist ja detaili-
rohket orhideed, mille saadab 
emale sünnipäevaks.

Šveitsi koolisüsteemi ees-
märk on õnneliku inimese 
kasvatamine, selgitab pere-
ema Diana. 

Ülikooliharidusega inime-

si on seal vähem kui Eestis. 
Esimene valik tehakse juba 6. 
klassi järel, siis otsustatakse, 
kes läheb pikaajalisse güm-
naasiumi. Praktilise ametiõp-
pimisega alustatakse varakult, 

kutseõpe on 
ühiskonnas vä-
ga kõrgelt hin-
natud ja väär-
tustatud. 6-aas-
tase põhihari-
dusega luuak-
se tugev vunda-
ment, edaspidi-

sed valikud tehakse võimetele, 
huvidele ja võimalustele vas-
tavalt. Šveitslased on tuntud 
oma punktuaalsusega – tram-
mid ja rongid ei hiline, inime-
sed on alati õigeaegselt kohal. 
See on filigraanse planeeri-
misoskuse tulemus. Kaootili-
sust ja loomingulisust on ühis-
konnas vähem kui Eestis. 

Tööl tehakse pikaajali-
sed plaanid ja siis tegutsetak-
se täpselt plaanitu kohaselt. 
Kindlasti on Deborah’l raske, 
kuna ühiskond toimib natu-
ke teisiti. Siin ei tea mõnikord 
tundide lõppemise kellaae-
ga või millisesse klassiruumi 
peab edasi minema. “Tundsi-
me pärast viieaastast Šveitsis 
elamist taas Eestisse naastes 
ühiskonna kaootilisust. Tea-
me, mida tähendab teises kul-
tuuriruumis elamine. Seetõt-
tu mõistame Deborah’t hästi. 
Muide, Šveitsi koolis ei naerda 
kedagi välja ega narrita. Õpe-
tajad suudavad ebameeldivad 
olukorrad väga oskuslikult ära 
lahendada ja tekitada üksteist 
austava ja tunnustava õhk-
konna. Selles on meil neilt pal-
ju õppida,” selgitab Diana.

Šveitsis käteldakse õpetaja-
ga iga päev kooli tulles ja koo-
list minnes. “Tunni lõpus lä-
hevad kõik lapsed ära, mina 
aga lähen õpetaja juurde ja jä-
tan kättpidi head aega,” räägib 
Deborah. 

Kui küsin, kas ka kodus peab 
prouatama-härratama, hak-
kavad kõik suure häälega naer-
ma. 

Inge-Mirjam naerab: “Harju-
sin Šveitsis nii, et kui mind siin 
koolis tutvustati ainult klassi-
juhatajale, mitte aga teistele 
õpetajatele ja klassikaaslaste-
le, sattusin segadusse.” 

Eesti toit
Imekspandavalt heale sõna-

valikule ja lauseehitusele kaa-

sa elades unustasin küsima-
ta, kas Eesti toiduvalik oli vä-
ga võõras ja kuidas koolitoit 
maitseb. Lisaküsimuse saat-
sin meilitsi ja sellele vastas De-
borah kirjalikult. 

„Kui ma tulin Eestisse, arva-
sin, et eestlased söövad häs-
ti palju ja peaaegu igat sööki 
hapukoorega. Kõige paremi-
ni maitsevad mulle puder ja 
kohukesed. Kui olin haige, te-
gi vanaema Juta mulle hom-
mikul imemaitsvat putru. Aga 
parimad on kohukesed, ma 
võiksin mõnikord isegi terve 
päeva süüa kohukesi! Kodu-
maal meeldib mulle kõige roh-
kem raclette, see on juustu- ja 
kartuliroog. Maitsev!

Siinne koolitoit on maitse-
asi. Mõnikord hea ja mõnikord 
mitte. Kõige paremad on koo-
lis kindlasti kalatoidud.”

PERSOON

Turvaliselt võõrsil

Nüüd tean, et 
eestlased on 
hoopis südamli-
kumad, kui 
esmapilgul näis.

 
 Šveits on väike merepiirita 

riik Kesk-Euroopas, põhjast 
lõunasse kuni 220 kilomeet-
rit, idast läände kuni 360 
kilomeetrit. Seal räägitakse 
nelja ametlikku riigikeelt: 
saksa, prantsuse, itaalia ja 
retoromaani keelt. Šveits on 
üks Kesk-Euroopa kõige mit-
mekesisema kultuuri ja loo-
dusega maa, kus on edukalt 
rakendatud otsedemokraatiat. 
Alles aastal 1972 said naised 
valimisõiguse. 2005 toimus 
referendum küsimuses, kas 
maksta naistele tasu ühekuise 
emapuhkusel viibimise eest. 
Referendumi tulemusena saab 
vastne ema olla kolm nädalat 
puhkusel. Mehed käivad igal 
aastal armees.

ŠVEITS 

Deborah Zumbrunn.

Noisette'ga merejääl.

Inge-Mirjam, Andres, Diana, vanaema Juta , eesreas Noisette ja Deborah.
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Kostivere kooli traditsioonid täienevad talendikonkursiga

YFU Eesti pakub vahetuspereks 
olemise võimalust

Emakeelepäev

Mariin Kroon
Kostivere Põhikooli 8. kl õpilane

Igal koolil on oma nägu, 
mille loovad just selle kooli 
õpilased. 

Sel õppeaastal tegutseb 
meil väga töökas õpilasoma-
valitsus. Oma näo loomisel 
on olnud oluline osa Kostive-
re kooli raamatukoguhoid-
jal Kersti Vahil, kelle alga-
tusel tulid õpilased mõttele 
korraldada talendikonkurss. 
Esialgsed plaanid aga nurju-
sid, sest väljas oli kaua külm 
ja paljud õpilased jäid seetõt-
tu koju. 

Kuid ka nädal enne mää-
ratud päeva jätkus äpardusi 
küllaga. Vaja oli teha proove 
ja muid ettevalmistusi. Pal-
jud õpetajad olid pahased 
ega tahtnud õpilasi oma tun-
didest ära lasta. Iga väiksem-
gi tagasilöök tundus kõigile 
suure kaotusena.

Paar päeva enne üritust 
võis majas märgata energi-
list toimetamist: tüdrukud 
valmistasid kohviku jaoks 
maitsvaid suupisteid, poisid 
tassisid toole ning esinejad 
harjutasid, harjutasid ja veel 
kord harjutasid. Kõik võtsid 
end kokku ja aitasid ettevõt-
te õnnestumisele igati kaasa. 
Ka õpetajatel ei jäänud enam 
muud üle kui lubada lapsi 
proovidesse ja nii mõnigi pe-
dagoog liitus ka ise üldise ha-
sardiga. See kõik muutis koo-
likeskkonna üheks kirevaks 

ja toimekaks pereks. Ometi 
oli paljudel huultel küsimus: 
“Kas saame hakkama?“

Mina koos kooliõe Triinu-
ga olime ka nende seas, kes ei 
jõudnud reedesel üritusepäe-
val pea pooltesse tundidesse. 
Teha oli tõesti palju! Päev en-
ne show-d pidime veel kii-
resti kõikide mõtted paberi-
le panema, et valmiks kor-
ralik stsenaarium. Kaunis-
tamised, sättimised, proovid 
ja kõik muu 
võttis tõesti 
jalad tulita-
ma. Lõpuks 
j õ u d s i m e 
oma etteval-
m i s t u s t e g a 
ühele poole. 

Enne peo algust kohtusime 
Marko Atsoga, õhtu üllatus-
külalise isaga, kes on muu-
sik ja Metsatöllu esitrum-
mar. Nii nagu isa, nii ka poeg 
– meie üllatuskülaline Simo 
Atso oli ka väga-väga tore ja 
asjalik. Simogi mängib üli-
hästi trumme ja on edukalt 
esinenud televisiooni talen-
disaates. 

Kui ürituse alguseni oli 
jäänud veel 15 minutit, tund-
sin, kuidas mu sisse puges 

lavanärv, sest publikut oli 
meie tagasihoidliku kooli 
kohta suhteliselt palju, nen-
de seas meie kooli õpilased, 
õpetajad, lapsevanemad, vi-
listlased ja külalised. Suutsi-
me Triinuga ühe meile vaja-
liku teksti ära kaotada ja pi-
din seetõttu kiirustama koo-
piaid tegema. Järgmisel het-
kel leidsimegi end juba pro-
žektorite valguses. Alusta-
sime küll väikeste tehniliste 
viperustega, kuid kõik sujus 
– muidugi peale selle, et mu 
käed-jalad värisesid. 

Pärast esimest esine-
jat, kelleks oli Susanna-Re-
ti Räim oma “Nõiamoori loo-
ga”, tundsin ennast palju pa-
remini. Kõik läks nagu õlita-
tult ja imekombel ei hakanud 

isegi tehni-
ka rohkem 
v i g u r d a m a . 
Esimest kor-
da elus nau-
tisin laval 
olemist. Kõi-
kide talendi-

kate esinejate ülesastumised 
läksid kenasti korda. 

Talendiks pürgijateks olid 
Susanna-Reti Räim “Nõia-
moori looga”, Jarek Teras-
maa ja Karoliina Rämmeld 
lühinäidendiga, Romi Viskar 
keskaegse f löödipalaga, Emil 
Hokkonen kitarrilooga, San-
der Sepp peotantsuga, Kreet 
Treiberg lauluga “White Hor-
se”, Andra ja Eileen klave-
ripalaga, Getryn Martmaa 
tagurpidi klaverimänguga 

ja Annika Allik muistendi-
ga “Luupainaja”. Publik oli 
hämmastunud ja nautis esi-
nejate originaalseid ning jul-
geid ülesastumisi. 

Sel ajal kui žürii esinemis-
test kokkuvõtteid tegi ning 
publiku hääli kokku loeti, 

võisid pealtvaatajad kohvi-
kus keha kinnitada ja oma-
vahel muljeid vahetada. Pea-
gi võttis rahvas jälle oma ko-
had sisse ning jäi põnevuse-
ga tulemusi ootama. Järsku 
saime kõik tõelise üllatuse 
(ja nii mõnigi ehmatuse) osa-

listeks: Simo oli asunud oma 
trummide taha ning esitas 
võimsa trummisoolo.

Ja siis tehti teatavaks žü-
rii otsus. Auhindamiskomis-
joni kuulusid meie kooli di-
rektor Vaido Niinesalu, Kos-
tivere noortekeskuse juhata-
ja Kadri Lepik, 8. klassi õpi-
lane Marijell ja üllatuskülali-
ne Simo Atso. 

Kuigi kõik esinejad jäid 
meelde oma eriliste annete 
poolest, kuulutati Kostivere 
Põhikooli talendiks 2011 Ro-
mi Viskar, kes esitas virtu-
ooslikult ja hoopis omanäoli-
sel moel keskaegse f löödipa-
la – ta mängis f lööti ninaga. 
Romi oli ka ajastukohaselt 
riietatud, mis tõi talle samuti 
plusspunkte. Publik hääletas 
võrdselt kahe talendi poolt ja 
auhind läks jagamisele Kreet 
Treibergi ja Sander Sepa va-
hel. Veel anti välja näitleja-
meisterlikkuse eriauhind Ja-
rek Terasmaale.

Koolimajas oleks peo järel 
nagu värskem õhk valitse-
nud ja kõik olid seda meelt, et 
talendivõistlust saatis suur 
edu – see oli üks paremini 
korda läinud üritusi läbi ae-
gade üldse. Õpetajadki olid 
naerusuised, rääkimata kor-
raldajatest. Õhkasin rõõmust 
ja uhkusest, et saime nii häs-
ti hakkama, hoolimata kõi-
kidest takistustest, mis tee 
peal ees olid olnud. Loodan, 
et ka publik jäi rahule ja oo-
tab nüüd põnevusega järg-
mist samalaadset üritust. 

Diina Tuulik
7 305 964  www.yfu.ee

MTÜ YFU Eesti pakub 
võimalust olla vahetus-
pereks välismaalt pärit 
15–18-aastasele õppurile.

Suurem osa Eestisse saa-
buvatest noortest viibib siin 
ühe õppeaasta jooksul. Va-
hetuspere ei ole vaid ma-
jutusprobleemi lahendaja, 
vaid tegemist on ainulaadse 
võimalusega vahetult tutvu-

da võõra riigi kultuuri ning 
inimestega kodunt lahku-
mata. See on silmapiiri avar-
dav kultuurikogemus, mis 
võimaldab lisaks keeleprak-
tikale ka teiste rahvaste elu-
olu tundmaõppimist ning 
oma pereellu vahelduse too-
mist.

Sel aastal on Eestisse tule-
mas kuni 40 vahetusõpilast, 
kes ootavad pikisilmi kohtu-
mist oma uue koduga. Noo-
red asuvad elama siinse pe-
re juurde ning käivad koo-
lis sarnaselt nendevanuste 

kohalike õpi-
lastega. See-
ga saadakse 
suu repä r a-
ne kogemus 
Eesti ühis-
k o n n a s t , 
keelest ning 
k u l t u u r i s t . 
Just vahetus-
pere mängib 
olulist rolli ühe 
noore inimese 
aasta meeldejäävaks 
muutmisel.

Kõige olulisem vahetuspe-
reks kandideerimise pu-
hul on soov ning tahe uut 
inimest enda juurde ela-
ma võtta. Kindlasti ei ole 
määravaks kodu asukoht 
ega pakutava voodikoha 
suurus. YFU Eesti on mit-
tetulundusühing, mis on 
tegutsenud alates 1993. 
aasta veebruarist. Tege-
mist on 1951. aastal asu-
tatud rahvusvahelise õpi-
lasvahetusega tegeleva or-
ganisatsiooni Eesti haru-
ga. Läbi aastate on vahe-

tusõpilastele kodu pakku-
nud üle 200 Eesti pere.

Harju maakonnas on seit-
se 15–18-aastast välisõpilast, 
sealhulgas Jaapanist, Meh-
hikost, Brasiiliast, Moldo-
vast ning Türgist. Kõik välis-
riikidest pärit noored saabu-
sid Eestisse suve lõpul ning 
on praeguseks siinsesse ellu 
sisse elanud ja suhtlevad nii 
pere kui sõpradega eesti kee-
les. Praegu on Eestis kokku 
32 välisõpilastele kodu pak-
kuvat peret.

11. märtsil, lastekirjanik 
Heljo Männi sünnipäeval, 
tähistati Neeme Algkoolis 
valla IV klasside emakeele-
päeva.

Külla olid kutsutud Kosti-
vere Põhikooli ja Loo Kesk-
kooli neljandad klassid. Kü-
lalisi tervitas kooli juhata-
ja Karin Soosalu ning seejä-
rel esinesid Neeme Algkoo-
li õpilased väikese tervitus-
kontserdiga.

Ürituse raames toimus val-
la IV klasside emakeeleolüm-
piaad, millest võttis osa 12 
õpilast. Esimesele kohale tuli 
Triinu Prants, teisele kohale 
Susanna-Reti Räim ning kol-
manda koha saavutas Kert-
tu Kuub. Õpilased, kes olüm-
piaadist osa ei võtnud, võist-
lesid viktoriinil, mida viisid 
läbi õpetajad Kärt Toompuu 
ja Katrin Metsoja. Viktoriin 
oli pühendatud Heljo Män-
nile, kes tähistas 11. veebrua-
ril oma 85. sünnipäeva. Küsi-
mused eeldasid võistlejatelt 
Heljo Männi elu ja loomingu 
tundmist, samuti üldisi kul-
tuuriteemalisi teadmisi. 

Tähtsa päeva puhul oli 
külla tulnud ka lastekirjanik 
Aidi Vallik koos abikaasa Ott 
Vallikuga, kes illustreerib 
tema teoseid. Aidi Vallik on 
töötanud Haapsalu Wiede-
manni Gümnaasiumis õpe-
tajana. Pärast kaheksat aas-
tat õpetajana töötamist ot-
sustas ta sellest ametist lah-
kuda ning kirjutamisele pü-
henduda. Aidi Vallik on kir-
jutanud raamatuid nii 13–17 
aastastele kui ka nooremate-
le lastele. Külla tulnud kir-
janik tutvustas lastele oma 
teoseid, mille hulgas olid 
“Narkohollo ehk Florose va-
bastamine”, “Koletise lugu” 
ja luulekogu “Mina, kana, 
lehm ja kratt”. Pärast laste-
le esinemist oli võimalik kir-
janiku ja illustraatori auto-
grammidega ehtud teoseid 
ka osta. 

Tore päev lõpetati olüm-
piaadi ja viktoriini võitjate 
autasustamisega ning kring-
lisöömisega. Vahvat tradit-
siooni igal aastal üksteist 
emakeelepäeval külastada 
kavatsevad Neeme Algkool, 
Kostivere Põhikool ja Loo 
Keskkool kindlasti jätkata.

Kostivere Põhikooli 
talendiks 2011 kuu-
lutati Romi Viskar, kes 
mängis fl ööti ninaga.
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 “JÕELÄHTME LAULULAPS 2011”
Lauluvõistluse juhend

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

Osaleda võivad kõik Jõelähtme 
vallas elavad lapsed olenemata 
sellest, kus nad õpivad või 
millises lasteaias käivad.

Võistluste ajakava pannakse 
Loo Kultuurikeskuse 
koduleheküljele 
www.lookultuurikeskus.ee 
hiljemalt 29. märtsiks 2011.

Maakondlikule lauluvõistlusele 
pääsevad ainult omavalitsuses 

läbiviidud lauluvõistluse 
võitjad. “Harjumaa laululaps 
2011” toimub 13.–15. aprillini 
2011 Viimsis.

Vanuserühmad:  
3–4-aastased 
5–6-aastased 
7–9-aastased 
10–12-aastased 
13–15-aastased 
16–18-aastased
Igas vanuserühmas hinnatakse 
tüdrukuid ja poisse eraldi.
Arvesse läheb laulja vanus 
seisuga 15. aprill 2011.
Jõelähtme vallast pääseb 
maakondlikule laulvõistlusele 
igast vanuserühmast kaks last,
s.o poiss ja tüdruk või kaks 
tüdrukut või kaks poissi, nii 
nagu otsustab žürii.

Repertuaar
Ette peab valmistama ühe 
laulu. Laul peab olema lapsele 
sobiv, arvestades tema vanust ja 
võimeid.
Laulu pikkus minutites 
märkida registreerimisankeeti.
Saade
Laulu saatmisel võib kasutada 
eri variante – fonogramm, 
CD, klaveri või mõne 
muu instrumendi saade. 
Saateinstrument või -vahend 
märkida ankeeti.
Proovid
Iga laps saab võimaluse 
enne esinemist proovi teha 
esinemisjärjekorra alusel kuni 3 
minutit.
Hindamine
Laulu hindab kolmeliikmeline 
žürii.

Hinnatakse:
• musikaalsust 
(intonatsiooni);
• selget diktsiooni;
• elementaarset 
laulutehnikat 
(fraasitunnetust, 
hingamist);
• individuaalseid 
hääleomadusi 
(tämbrit, ulatust);
• terviklikku 
interpretatsiooni 
(dünaamikat, saatja ja laulja 
koostööd, laulu sõnumi 
edastamist kuulajatele, 
emotsionaalsust). 
Žürii kutsub kokku Jõelähtme 
Vallavalitsuse kultuuritoimkond. 
Žürii otsus on lõplik ja 
edasikaebamisele ei kuulu.

Auhinnad
Auhinnalised kohad 
on iga vanuserühma 
kolm parimat 
tüdrukute ja poiste 
arvestuses eraldi.

REGISTREERIMINE 
TOIMUB KUNI 
28. MÄRTSINI 
2011 kirjalikult, 
täites ankeedi Loo 
Kultuurikeskuse 

kodulehel. Täidetud ankeet 
saata aadressil egon@
lookultuurikeskus.ee või 
paberil postiga aadressil Loo 
Kultuurikeskus, Saha tee 7b, Loo.
Info: Vello Varik, tel 6080573, 
5130297; Egon Järve, tel 
56508591.
Laulmiseni!

“Kalevala” päev

Kristian Jaagust üleilmastumiseni ehk kümme 
aastat emakeelekonverentse Loo Keskkoolis

Rozeta Meos

Märtsi esimesel päeval 
toimus Loo koolis üleriigili-
se soome keele päeva raa-
mes “Kalevala” päev, mil-
lega tähistati Elias Lönnro-
ti, "Kalevala" autori sünni-
aastapäeva. 

Ligi sada õpilast tulid Tallin-
na Lilleküla Gümnaasiumist, 
Jüri Gümnaasiumist ja Loo 

koolist, kust osalesid gümna-
sistid, kes õpivad soome keelt.

Päevakohase ettekande tegi 
Loo kooli soome keele õpeta-
ja Ebe Talpsepp. Loo Kultuu-
rikeskuse saali seintele oli õp 
Talpsepp kõigile uudistami-
seks üles pannud ka pildikesi 
ja infomaterjale soome eepo-
sest "Kalevala".

Pärast ettekannet ning Loo 
kooli õpilaste teemakohaseid 
esinemisi said osalised koo-
lilõunat ning pisut koolimaja 
uudistada ja puhata.

Pärast pausi jagas õp Ebe 
Talpsepp kõigile sedeli, millel 
oli ühe “Kalevala” tegelase ni-
mi. Soome keeles suheldes tu-
li kõigil ühe nimega tegelastel 
ühte gruppi koguneda.

Nii moodustatud grupid 
said töölehe, mis oli õpetajal 
koostatud, tuginedes peaette-
kandes esitatud faktidele.

Seejärel valmisid rühma-
töödena Sampo imeveskid. 
Teadupärast valmistas Sam-
po jahu, soola ja kulda.

Igal “Kalevala” tegelase ni-

me kandval rühmal tuli oma 
tööd tutvustada ning selgita-
da, kuidas ja mida just nende 
kujundatud veski valmistas.

Nendest veskitest tuli nii 
päikesepaistet, šokolaadi, 
burgereid, kingitusi, eurosid, 
kulda kui ka õnne!

Kõik soome keele üritu-
sed meie majas lõpevad "Sut-
si-satsi" laulumänguga, nii ka 
seekord. 12. klass reipalt ringi 
keskel ja külalised naeru pu-
gistades kaasa laulmas-tant-
simas.

Kohvilaual uhkeldasid 
maitsvad kringlid, omaküp-
setatud seemnekuklid, Soo-
me küpsised ja kommid. Soo-
me laule kuulates maiustati 
ja räägiti naaberriigi kultuu-
rist. Õpetaja Ebe Talpsepp an-
dis kõigile külalisetele soome-
keelse raamatukese.

Ebe! Suur tänu õpilaste ni-
mel selle toreda, õpetliku 
ning hariva päeva korralda-
mise eest!

Ebe Talpsepp
Loo Keskkooli emakeeleõpetaja

Oli aasta 2001, kui Loo 
kooli emakeeleõpetajad 
otsustasid Kristian Jaak 
Petersoni 200. sünniaasta-
päeval korraldada esimese 
õpilaskonverentsi, kus rää-
gitaks meie emakeelest 
ühe või teise nurga alt.

Mõte sai teoks ja nii pandigi 
alus pikaajalisele traditsioo-
nile. 

Tavakohaselt teevad konve-
rentsil ettekandeid meie koo-
li õpilased, kelle esitlused on 
alati olnud lihtsad ja kuula-
jaid köitvad. Seega pole me 
kunagi seadnud eesmärgiks 
läheneda keeleküsimustele 
tõsiteaduslikult, pigem oleme 
mõelnud teemadele, mis olek-
sid eakohased ja puudutaksid 
meid kõiki. Siinkohal meenu-
vad vahvad esitlused kohalike 
müügi- ja söögikohtade silti-
de õigekirjast või sellest, kui-
das kohalikud lapsevanemad 
on oma poegadele-tütarde-

le nimesid valinud. Ühel aas-
tal tekitas elevust ettekanne, 
kuidas me võiksime vältida 
oma kokku- ja lahkukirjuta-
mise vigu ... joonistades. Mõ-
ned aastad tagasi mõtiskle-
sime, kas eesti keel on kerge 
või raske. Teiste seas kuula-
sime humoorikat ettekannet 
venekeelsest perest pärit õpi-
laselt, kes jutustas, kuidas te-
ma eesti keele selgeks on saa-
nud. 

Tõeliseks kordaminekuks 
pean mullust konverentsi, 
mis oli pühendatud lugemis-
aastale ja kandis pealkirja 
“Lugemine loeb”. Siis tegid 
11. klassi õpilased suurepära-
sed ettekanded ühest perest 
võrsunud kirjameestest (jut-
tu oli Aino Pervikust, Eno, Pi-
ret, Mihkel ja Rein Rauast) ja 
sellest, milliseid raamatuid 
meie kooli õpilased loevad. 
Nagu võib aru saada, eelneb 
ettekannetele õpilaste tub-
li uurimistöö, sest tühja juttu 
pole mõtet ajada. 

Tavaliselt on konverentsi-
del esinenud keegi ka väljast-
poolt kooli. Nii on meie küla-
listeks olnud kirjanik Maimu 

Berg, Soome Instituudi ju-
hataja Jaana Vasama, Keele-
inspektsiooni juht Ilmar To-
musk, professor Martin Eha-
la jt. 16. märtsil 2011. a toimu-
nud juubelikonverentsi küla-
liseks oli Hardo Aasmäe, kel-
le ettekanne “Üleilmastumi-
ne tähtsustab emakeelt” pa-
ni mõtlema ja andis lootust, 
et arenenud kirjakeel, mida 

eesti keel vaieldamatult on, 
jääb püsima ja areneb pide-
valt edasi. Teised ettekanded 
olid 12. klassi õpilastelt Keijo 
Repponenilt (“K. J. Peterson 
200”), Kerli Puusepalt (“In-
ternetikeel – sõber või vaen-
lane?”) ja Jörgen Martinilt 
(“Kui õige mestiks...”). 

Konverentside korraldami-
ne on andnud kindla veendu-

muse, et kooliteadmisi ei saa-
da ainult õppetunnis. Olen 
tänulik kõikidele õpilastele, 
kes kümmet konverentsi et-
te valmistades pole kordagi 
keeldunud lisatööd tegemast 
ja ettekandeid lihvimast, et 
tulemus oleks nauditav neile 
endile ning kõigile kuulajai-
le. Olge edaspidigi tublid kee-
lekasutajad!

.
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Rozeta Meos

Kontserdil oli rahvast 1. 
kuni 12. klassini, lisaks peda-
googid ja teisedki huvilised.

Uku Suviste õnnitles kõi-
ki naistepäeva puhul ning iga 
esitatava laulu eel oli tal pub-
likule mingi sõnum, muuseas 
ka täpsed daatumid ajast, mil 
naistepäev alguse sai - 1857. 
aastast.

Mida lugu edasi, seda va-
bamaks suhtlemine muu-
tus. Lausa selleni, et lavale tu-
li koos Ukuga musitseerima 
6.a klassi noormees Ander Ott 
Valge. Oti lugu kuulatud, palus 
Uku Otil veel kord sama lugu 
mängida, istudes ise Oti kõr-
vale kaasa mängima ja impro-
viseerima. Tuli tiba teistmoo-
di ja huvitavam lugu välja, Ott 
pälvis publiku kuuma aplausi. 
On ikka küll julged ja vahvad 
lapsed Loo koolis!

Kontserdi lõpus ütles tä-
nusõnad ja andis tänutäheks 
esinemise eest Loo kooli al-
manahhid Aiko Liisa Olek 2.b 
klassist ja kimbu kevadlilli 
kinkis Dolores Orav 2.a klas-
sist.

Dolores sai Ukult kalli ka! Ja 
siis ründasid autogrammikü-
tid igalt poolt.

Lava sai rahvast täis! Õpe-
taja Aare Värte oli mures või-
menduse juhtmete pärast ja 
seetõttu palusime Uku saa-
li laua taha, et tal oleks muga-
vam kirjutada.

Kuna Uku Suviste kiirustas 
järgmisele kontserdile Tallin-
nas, said veel mõned kiired ja 
julged fännid Ukuga koos ka 
pilti teha.

Veel mõned kallistused, ja 
läinud ta oligi ... Järgmise kor-
rani siis!

d
-
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UNICEF-i rahvusvahelise 
kooliprojekti raames müü-
sid Loo kooli 64 õpilast kokku 
1000 kaarti ja kogusid hea-
tegevuseks 12 000 krooni. 

Jõulukaartidest saadud raha 
kasutab UNICEF heategevu-
seks nii Eesti laste kui ka teiste 
riikide hädasolevate laste toe-
tuseks, nt toetati Haiti maa-
värina tõttu kannatada saa-
nud lapsi. UNICEF toetab ka 
Haapsalu väikelastekodu tu-
lekahjus kannatanuid.

Tänutähe sai ka see laps, 
kes müüs kas või ühe kaar-
di. Väike heategu tähendabki 
seda, et kui meist igaüks teeb 
kas või tillukese heateo, tuleb 
kokku liites neist siiski märki-
misväärne abi ja suur heategu. 
Väikesest kasvab suur!

Õpetame lapsi märkama ja 
aitama neid, kes abi vajavad!

Loo kool on UNICEF-i toeta-
jaliige ja koostööpartner ala-
tes 2003. aastast.

Uku Suviste 
Loo koolis

Heategu
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Meelis Välk

26. veebruaril Ruu-Ko-
dasoo metsas toimunud 
Jägala-Joa II suusamängu-
del osales kokku 77 suusa-
tajat. 

Seitsmekraadises külmas 
peetud võistluse juhatasid sis-
se kõige nooremad osavõt-
jad (osalejaid 10), läbides lige-
male 1-kilomeetrise suusarin-
gi. Kõige kiiremad olid Mar-
kus Kippa (2005 ja nooremad) 
Kostivere lasteaiast ja Carolin 
Tammsoo (2003–2004) Nõm-
me Suusaklubist (Nõmme SK).

D- (1999–2000) ja E- (2001–
2002) vanuseklasside 2-kilo-
meetrine eraldistardist sõit 
tõi rajale 21 suusatajat. Või-
du võttis D-klassi kiireim tüd-
ruk Amanda Kaijanen Pikave-
rest ajaga 7:25. Talle järgnesid 
E-klassi kaks kiiremat poissi – 
vennad Martin-Mihkel Meid-
la (8:06) ja Marten-Mihkel 
Meidla (8:35) Jüri Gümnaasiu-
mist. Tüdrukute esikolmikus-

se mahtusid Cristel Tammsoo 
Nõmme SK-st ja poiste esikol-
mikusse Markus Käärik Kosti-
vere põhikoolist.

B- (1995–1996) ja C- (1997–
1998) vanuseklasside sõi-
du (osalejaid kokku 24) kiire-
mad olid Johannes Kümmel 
(B, 11:54; VHK/Nõmme SK), 
Taimar Kork (C, 13:01; West-
holmi Gümnaasium/Nõm-
me SK) ja Jaagup Kümmel (B, 
13:15; VHK/Nõmme SK). Tüd-
rukute parimad olid Kari-
na Kork (B, 14:20; JWG/Nõm-
me SK), Mari-Eller Aaman (C, 
19:33; Kuusalu KK) ja Carmen 
Niinepuu (B, 23:16; Kostivere 
põhikool).

Naiste 6 km sõidul osales 
vaid kaks sõitjat. I koha saa-
vutas Triin Lindau (Neeme 
Naiste Rannavalve Selts) aja-
ga 40:47. Teise koha sai Janika 
Terro (StarClub) 51:25.

Meeste 12 km sõidul tu-
li starti 20 osalejat. Esime-
sel 6-kilomeetrisel ringil võt-
tis liidriohjad eelmise aasta 
mängude võitja Erik Tamm-
soo (Porterracing), kes edestas 

poolel maal Margus Meidlat 
(Karla küla) kuue sekundiga. 
43-sekundilise kaotusega oli 
kolmas Aivar Vonk (Kostivere 
Vänt) ja 1:09 liidrist maas Kris-
to Kotkas (Jõelähtme Singel).

Teisel ringil Tammsoo (lõ-
puaeg 50:04) tempot hoida ei 
suutnud. Meidla aga lisas vei-
di kiirust ja võttis esikoha aja-
ga 49:22, edestades Tamm-
sood 42 sekundiga. Kolmanda 
koha heitluses suutis Kotkas 
(51:31) teisel ringil kiirust lisa-
da ja veidi liiga kiiresti alusta-
nud Vonki (51:39) lõpujoonel 
lüüa 8 sekundiga. Viienda ko-
ha sai Kostivere põhikooli ke-
halise kasvatuse õpetaja Too-
mas Känd ajaga 52:27.

Korraldajad tänavad raja-
meistrit Peeter Jäetmad, kes 
tegi looduslikes ja rasketes tin-
gimustes hea ja huvitava raja, 
Jõelähtme valda, tublit trakto-
risti abi eest juurdepääsutee ja 
parkla rajamisel ning Toomas 
Kändu, kes teist aastat järjest 
tõi rajale suurima arvu osale-
jaid Kostivere põhikoolist.

Toimusid Jägala-Joa II suusamängudLastesõit (sündinud alates 2003. a), start 11:15 (distants ca 750 m)
Koht Eesnimi Nimi sünni-

aasta 
klubi stardiaeg fi niš aeg koht 

v.kl

1 Carolin Tammsoo 2003 Nõmme SK 11:15:00 11:20:28 0:05:28 1

2 Aaron Allmägi 2003  11:15:00 11:20:32 0:05:32 2

3 Markus Kippa 2005 Kostivere lasteaed 11:15:00 11:23:11 0:08:11 1

4 Evar Saul 2005 Kuusalu lasteaed 11:15:00 11:24:04 0:09:04 2

5 Isabel Kotkas 2004 Jõelähtme Singel 11:15:00 11:26:24 0:11:24 3

6 Maria Martmaa 2005 Kostivere lasteaed 11:15:00 11:28:56 0:13:56 3

7 Norman Talvoja 2005 Kostivere lasteaed 11:15:00 11:29:10 0:14:10 4

8 Renno Välk 2005 Jõelähtme Singel 11:15:00 11:31:58 0:16:58 5

9 Miia Umboja 2006 Perekond Umboja 11:15:00 11:32:52 0:17:52 6

10 Siim Sepp 2007 Kostivere lasteaed 11:15:00 11:35:45 0:20:45 7

12:00 D- ja E-klassi laste sõit eraldistardist ca 1 km (sünniaastad 1999–2002)
Koht Eesnimi Nimi sün-

niaasta 
v.kl Klubi stardiaeg fi niš aeg koht 

v.kl

1 Amanda Kaijanen 1999 DN Pikavere 12:11:30 12:18:55 0:07:25 1

2 Martin-
Mihkel 

Meidla 2002 E Jüri Gümnaasium 12:01:00 12:09:06 0:08:06 1

3 Marten-
Mihkel

Meidla 2002 E Jüri Gümnaasium 12:00:30 12:09:05 0:08:35 2

4 Cristel Tammsoo  EN Nõmme SK 12:10:30 12:20:31 0:10:01 1

5 Markus Käärik 1999 D Kostivere põhikool 12:08:00 12:20:22 0:12:22 1

6 Aksel Talvoja 2002 E Kostivere põhikool 12:02:00 12:14:44 0:12:44 3

7 Emma Treiberg 2000 DN Kostivere põhikool 12:04:00 12:17:05 0:13:05 2

8 Kaspar Gudim 2002 D  12:08:30 12:21:44 0:13:14 2

9 Mikk Soots 2000 D Kuusalu keskkool 12:09:30 12:22:52 0:13:22 3

10 Siim Soots 2002 D Kuusalu keskkool 12:09:00 12:22:42 0:13:42 4

11 Susanna-
Reti

Räim 2000 DN Kostivere põhikool 12:03:30 12:17:17 0:13:47 3

12 Andra Pahkma 2002 EN Kostivere põhikool 12:10:00 12:23:58 0:13:58 2

13 Kuldar Saaremäe 2000 D Kostivere põhikool 12:06:30 12:20:45 0:14:15 5

14 Getryn Martmaa 2002 EN Kostivere põhikool 12:01:30 12:15:58 0:14:28 3

15 Kirsika Kaup 1999 DN Kostivere põhikool 12:06:00 12:21:54 0:15:54 4

16 Sander Sepp 2002 D Kostivere põhikool 12:07:30 12:23:41 0:16:11 6

17 Markus Michelson 2000 D Kostivere põhikool 12:04:30 12:20:53 0:16:23 7

18 Liis Pajuste 2000 DN Kostivere põhikool 12:03:00 12:22:05 0:19:05 5

19 Rainis Jõesalu 2002 E Kuusalu keskkool 12:00:00 12:19:25 0:19:25 4

20 Markos-
Joosep

Raudlam 2002 E Kostivere põhikool 12:11:00 12:39:54 0:28:54 5

21 Mareike Averson 2000 DN Kostivere põhikool 12:05:00 12:40:30 0:35:30 6

12:40 Poisid ja tüdrukud, vanuseklassid B ja C (sünniaastad 1995–1998) 4 km 
Koht Eesnimi Nimi s. v.kl klubi stardiaeg fi niš aeg koht 

v.kl

1 Johannes Kümmel 1995 B VHK/Nõmme SK 12:50:00 13:01:54 0:11:54 1

2 Taimar Kork 1997 C JWG/Nõmme SK 12:45:30 12:58:31 0:13:01 1

3 Jaagup Kümmel 1995 B VHK/Nõmme SK 12:50:30 13:03:45 0:13:15 2

4 Karina Kork 1995 BN JWG/Nõmme SK 12:49:00 13:03:20 0:14:20 1

5 Feliks Sirkas 1996 B Kostivere põhikool 12:47:30 13:01:51 0:14:21 3

6 Janno Roots 1996 B Kostivere põhikool 12:48:00 13:03:18 0:15:18 4

7 Sander Rüngenen 1995 B Kuusalu KK/Haapse 12:49:30 13:05:08 0:15:38 5

8 Mari-Ellen Aaman 1998 CN Kuusalu keskkool 12:52:30 13:12:03 0:19:33 1

9 Karl Gudim 1997 C  12:47:00 13:07:44 0:20:44 2

10 Rasmus Rüngenen 1997 C Kuusalu KK/Haapse 12:46:00 13:07:58 0:21:58 3

11 Kevin Mustonen 1997 C Kostivere põhikool 12:41:00 13:03:08 0:22:08 4

12 Carmen Niinepuu 1998 CN Kostivere põhikool 12:43:30 13:06:46 0:23:16 2

13 Ken-Anders Pahkma 1996 B Kostivere põhikool 12:51:00 13:14:42 0:23:42 6

14 Erki Birkholtz 1998 C Kostivere põhikool 12:42:00 13:06:19 0:24:19 5

15 Reimo Jõesalu 1998 C Kuusalu keskkool 12:40:00 13:04:41 0:24:41 6

16 Aune Tenslind 1998 CN Jõelähtme Singel 12:46:30 13:11:57 0:25:27 3

17 Annemari Aaman 1998 CN Kuusalu keskkool 12:52:00 13:19:10 0:27:10 4

18 Joel Saaremäe 1998 C Kostivere põhikool 12:45:00 13:12:40 0:27:40 7

19 Kreet Treiberg 1998 CN Kostivere põhikool 12:44:00 13:12:03 0:28:03 5

20 Jan Terasma 1998 C Kostivere põhikool 12:42:30 13:10:40 0:28:10 8

21 Tauri Tarkpea 1998 C Kostivere põhikool 12:43:00 13:11:46 0:28:46 9

22 Robert Kaasik 1997 C Kostivere põhikool 12:41:30 13:10:45 0:29:15 10

23 Edvard Prosutinski 1997 C Kostivere põhikool 12:40:30 13:10:19 0:29:49 11

24 Merily Belõi 1998 CN Kostivere põhikool 12:44:30 13:27:20 0:42:50 6

Naiste sõit 6 km
Koht Eesnimi Nimi s. Klubi stardiaeg fi niš aeg

1 Triin Lindau 1981 Neeme Naiste Rannavalve Selts 14:08:00 14:48:47 0:40:47

2 Janika Terro 1978 StarClub 14:07:30 14:58:55 0:51:25

14:00 täiskasvanute sõit 12 km
Koht Eesnimi Nimi s. klubi stardiaeg 6 km sõidu-

aeg
kaotust 
liidrile

fi niš aeg kaotus 
võitjale

1 Margus Meidla 1973 Karla küla 14:02:00 14:26:57 24:57 00:06 14:51:22 0:49:22  

2 Erik Tammsoo 1971 PorterRacing 14:12:30 14:37:21 24:51 00:00 15:02:34 0:50:04 00:42

3 Kristo Kotkas 1976 Jõelähtme 
Singel

14:10:30 14:36:30 26:00 01:09 15:02:01 0:51:31 02:09

4 Aivar Vonk 1957 Kostivere 
Vänt

14:11:30 14:37:04 25:34 00:43 15:03:09 0:51:39 02:17

5 Toomas Känd 1969 Kostivere 
põhikool

14:02:30 14:28:54 26:24 01:33 14:54:57 0:52:27 03:05

6 Margus Tenslind 1973 Jõelähtme 
Singel

14:06:30 14:33:02 26:32 01:41 14:59:40 0:53:10 03:48

7 Aivar Soots 1976 Jõelähtme 
Singel

14:11:00 14:38:17 27:17 02:26 15:05:33 0:54:33 05:11

8 Priit Laansalu 1969 Jõelähtme 
Singel

14:01:00 14:28:49 27:49 02:58 14:55:59 0:54:59 05:37

9 Martin Lumiste 1987 Tallinna 
Ülikool

14:03:30 14:30:43 27:13 02:22 14:59:05 0:55:35 06:13

10 Aarne Malva 1952  14:01:00 14:30:32 29:32 04:41 15:01:18 1:00:18 10:56

11 Jaanus Jamnes 1973 StarClub 14:07:00 14:39:33 32:33 07:42 15:12:40 1:05:40 16:18

12 Henri Hein 1990  14:13:00 14:45:30 32:30 07:39 15:18:53 1:05:53 16:31

13 Mattias Metsaru 1987 Tallinna 
Ülikool

14:03:00 14:34:36 31:36 06:45 15:09:58 1:06:58 17:36

14 Lenno Ahmann 1976 StarClub 14:05:00 14:40:37 35:37 10:46 15:18:23 1:13:23 24:01

15 Mart Kaseväli 1979 StarClub 14:04:30 14:39:45 35:15 10:24 15:18:01 1:13:31 24:09

16 Siim Kompost 1982 StarClub 14:05:30 14:42:48 37:18 12:27 15:20:06 1:14:36 25:14

17 Siim Sildnik 1989 Tallinna 
Ülikool

14:06:00 14:41:14 35:14 10:23 15:22:29 1:16:29 27:07

18 Jannar Jõesalu 1988  14:09:30 14:47:12 37:42 12:51 15:26:41 1:17:11 27:49

 Markus Metsaru 1986 Tallinna 
Ülikool

14:04:00 14:58:15 54:15 29:24 DNF DNF  

 Hillar Käärik 1973 Kostivere 
Vänt

14:12:00 14:46:09 34:09 09:18 DNF DNF  
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Eda Hallmägi 

Kui helistati ja teatati, et va-
ja “nupukest“ vallalehte, sest ta-
hetakse teada, mida teeme, kui-
das elame siis, kui parasjagu kusa-
gil rahva silma all tantsu ei löö, ar-
vasin: miks mitte pisut rääkida, kui 
huvilisi kuulajaid on! 

Praegu on käsil tulised trennid selle 
nimel, et märtsi lõpul ülevaatusel häs-
ti esineda ning seeläbi kätte tantsida 
luba osalemiseks I Eesti naiste tantsu-
peol “Naise lugu”, mis toimub 12. juu-
nil Jõgeval. Mehed tänaseks kaks pidu 
naisteta maha pidanud, meil aga tants-
ki olemas – “Poisid, miks te pill ei hüüa, 
mina tahan tantsu lüüa“. Ilus lugu ja 
särtsakad sammud! Märtsi lõpul tuleb 
meil sama veenvalt esitada kuus tantsu 
ning seejärel kuulata, mida sellest ar-
vab auväärne žürii. Elame, näeme! 

Sõprade tugi on alati tähtis ja oluli-
ne, loomulikult ka trennikuumuses. 
Pühapäeval, enne vabariigi aastapäe-

va, veetsime tegusaid tunde Jüris koos 
Rae valla naisrühmaga Jüri Marid ning 
Märjamaa Ülejala Sussisahistajatest 
tüdrukutega. Ikka selleks, et koos õp-
pida, samme lihvida ja üksteiselt mõõ-
tu võtta ning “keret kokku korjates” en-
dast sel päeval parim anda. Tantsijal 
on oluline endasuguste seast alati au-
ga välja tulla – ilus ja eluline! Otse loo-
mulikult tähistasime seejärel kõik see 
vägi koos ülisõbralikult vastmöödu-
nud sõbrapäeva, mis samal seltskonnal 
juba pikkade aastatega traditsiooniks 
saanud, ning siis läksime treenitud li-
haseid ujulasse lõõgastama ja sauna-
sooja kontidesse laskma. Ikka nii, et 
enne tubli töö ja siis õige natuke vahele 
lõbu, sest rühime ju eesmärgi poole. 

Kes ütles, et hulk naisi koos ei too ha-
rilikult head? 

Oleme eelnimetatud seltskonnaga 
ühiselt üksjagu palju ette võtnud – aas-
taid üksteise koduvaldade pidudel tant-
sinud, Märjamaa folgil esinenud, sün-
nipäevakontsertidel sõpradele suure 
entusiasmiga kogu hingest kaasa ela-
nud ja muidugi sealsamas koos esine-
des jalga keerutanud. Eelmise aasta su-

vel kutsusid Sussisahistajad kogu selts-
konna Hobulaiule. Teadagi, meretagu-
ne asi – põnevust ning lusti kui palju! 

Taas ühe toreda emotsiooni võrra 
saime rikkamaks eelmise aasta juuli-
kuu algul, kui esinesime naisrühmade-
ga Neemes Baltica festivali Harjumaa 
päeval ja seejärel edasi sõitsime Val-
gejõele kolme küla ühisele külapäeva-
le. Südamega tantsitut võeti särasilmil 
ja suure tänutundega vastu. Meeletult 
kuumast suvepäevast said järjekordsed 
hingekosutavad mälestused. 

Lähiajal ootavad meid ees ikka meie 
argised treeningud, millele tuleb li-
saks tõsine tantsulaagripäev pühapäe-
val meie oma kodus Lool ning endast-
mõistetavalt lisaõhtud lihvimiseks, et 
“ette astudes” tunne tugev ja jalg kin-
del oleks. Miks me seda kõike teeme? 
Muidugi sellepärast, et rahvatants on 
meie meelest imeliselt ilus, teeb süda-
me rõõmsaks ja toob sära silmadesse. 
Ikka seepärast, et aastatega nii suurel 
hulgal kokkunopitud ning alati kordu-
matuid emotsioone ei saa kunagi liiga 
palju. Eks veri veab rähnipoja ikka puu 
otsa!

Tiina Muddi
Tänulik kontserdikülastaja 

Naistepäeva eelõhtul oli 
Loo Keskkooli saali kutsutud 
esinema tuntud ansambel 
Noorkuu, põhjuseks teadagi 
kohe saabuv naistepäev.

Ja nagu alati Lool kontserdile 
minnes, oli mul ka seekord sees 
väike kartusevärin, kas ikka saal 
tuleb rahvast täis, sest on olnud 
ka kontserte võrdlemisi tühja-
le saalile. See õhtu oli aga hoo-
pis teistsugune – Loo kooli au-
la oli rahvast tulvil ja ansamblil 
Noorkuu hea laulda. Sain meel-
diva kinnituse, et kui ikka väga 
hea esineja on laval, siis tulevad 
kohalikud inimesed meelsasti 
muusikaelamusest osa saama. 

Ansambel Noorkuu tegut-
seb aastast 1996 (esialgse nime-
ga Rumal Noorkuu) ja praeguse 
koosseisuga alates aastast 2003. 

Ansamblit iseloomustab kõrge 
vokaalkultuur, kõik tundub ole-
vat perfektne. Kindlasti on an-
sambli tase nende aastatega mit-
meid kordi tõusnud. Koosseisu 
teeb omanäoliseks, et lauldakse 
ainult a cappella (ilma saateta). 
Kuulates oli pidevalt selline tun-
ne, et mingid pillid justkui män-
giksid kaasa. Üks lauljatest ongi 
spetsialiseerunud tümpsuhääle 
ehk bassi tekitamisele ning kui 
on vaja, matkitakse ka puhkpil-
le või muid instrumente. Koha-
ti tundusid kuuldud kõlad lausa 
uskumatutena – kuidas ikka on 
võimalik ainult hääle abil niisu-
guseid helisid tekitada ja kuidas 
see nii hästi kokku kõlab. Laulu-
de seaded olid väga originaalsed 
ja huvitavad.

Ansambel suutis juba esime-
sest laulust alates publiku kaa-
sa haarata ja mida edasi, seda 
kuumemaks läks. Mõnusalt va-
ba õhkkonna tekitasid ansamb-
li lauljate humoorikad vahe-

palad. Eriti tore, et publik ei ol-
nud vaid passiivne pealtvaata-
ja, vaid mitmel korral pandi ka 
meid kaasa laulma. Õnneks oli 
saalis publiku hulgas palju lau-
lurahvast ja seetõttu saime üles-
annetega ilusti hakkama. 

Kontserdil kõlasid nii tun-
tud kui ka veidi vähem tuntud 
laulud. Tuntumatest võiks esi-
le tõsta “Aeg teeb selgeks kõik”, 
“Quando, Quando”  ja “Kõik on 
hea” ning kaasa kiskusid ka rüt-
mikad “We Will Rock You” ja “La 
Camisa Negra”. Erilist nostal-
giat tekitas kolmest osast koos-
nev laul filmist “Mehed ei nuta”. 
Väga armsalt kõlasid kontser-
di lõpulood “Only You” ja “How 
Deep is Your Love”.

Oli tunda, et kõik inimesed, 
kes olid kontserdile tulnud, said 
siit positiivse laengu, et saada 
üle talvemasendusest ja rõõm-
salt kevadele vastu minna. Tä-
nu Loo Kultuurikeskusele ja Jõe-
lähtme Vallavalitsusele!

Valimismöll on selleks kor-
raks läbi ja hääled kokku loe-
tud. Harju- ja Raplamaal oli 
valimisaktiivsus keskmiselt 
67,5%. 

Jõelähtme valla kohta täna 
kahjuks täpne statistika puu-
dub, kuna interneti teel antud 
häälte kohta ei ole avalikult väl-
ja pandud informatsiooni, mil-
lisest vallast kui palju on hääli 
antud. Nii ei saa me ka lõplikest 
Jõelähtme valla toetusprotsenti-
dest ühele või teisele erakonnale 
rääkida, kuna valdade lõikes on 
teada vaid n-ö paberhääletuse 
tulemused. Selle põhjal võib öel-
da, et suurima toetuse Jõelähtme 
vallas sai Reformierakond um-
bes 40 protsendiga, teisele koha-
le tuli IRL umbes 22 protsendi-
ga ning kolmandat ja neljandat 
kohta jagasid sotsid ning Kesk-
erakond umbes 12-protsendilise 
toetusega. Nagu öeldud, on need 
protsendid arvutatud ainult pa-
berhääletuse tulemustele tugi-
nedes ning võivad e-häälte lisa-
misel arvestataval määral muu-
tuda.  Kui sellest hääletamistu-
lemusest midagi välja lugeda, 
siis ehk seda, et tänane Reformi-
erakonna ja IRL-i koalitsioon on 
Jõelähtme valla valijalt saanud 
selge mandaadi jätkamiseks.

Kahjuks ükski meie valla kan-
didaat valituks ei osutunud. Mi-
nul isiklikult palju puudu ei jää-
nud, kuid Riigikokku seekord ei 
pääse. Mul on hea meel, et pal-
jud inimesed mind usaldasid ja 
võin kinnitada, et need hääled 
ei läinud tühja. Oma erakonna 
kaudu seisan nende väärtuste 
eest ikka ja loodan, et saan neid 
ideid, mis valimislehes välja pa-
kutud, ka järgneva nelja aasta 
jooksul realiseerida.

Suur, suur tänu kõigile, kes 
mind toetasid!

Lugupidamisega, Art Kuum

Loolille elu väljaspool püünet 

Energiasüst ansamblilt Noorkuu

Head valijad

Triin Äärismaa
Rebala muuseum

Jõelähtmes on ajalu-
gu ja kultuuri, mida mä-
letada ning säilitada.

Rahvapärimuse ko-
gumine on üks võima-
lus, kuidas alles hoida se-
da kultuuri- ja eluruumi, 
milles kasvasid meie esi-
vanemad. Kahjuks on Jõe-
lähtme suulise pärimuse 
kogumisele pööratud se-
ni liiga vähe tähelepanu 
ning arhiivist leiab vaid 
üksikuid kirjapandud kat-
keid Jõelähtme rahva mä-
lestustest-meenutustest. 
Samas on meil võimalus 
seda olukorda parandada 
– me saame koguda jut-
te ja meenutusi, mida tea-
vad veel siinsed vanemad 
inimesed oma nooruspõl-
vest ja Jõelähtme maasti-
kust ja keskkonnast, tihti 
ka oma emade-isade, va-
naemade-vanaisade elu-
olust, sündmustest, pai-
kadest ja tegemistest. Iga 
väiksemgi meenutus ai-
tab taastada ajalugu ja ko-
halikku mälu. Mõne aja 
pärast võib olla praegu nii 
enesestmõistetav info iga-
veseks kadunud.

Seetõttu alustab Re-
bala muuseum Jõeläht-
mes süsteemset kihelkon-
na- ja kohapärimuse ko-
gumist ning ootab kõiki, 
kes tahaksid kaasa aida-
ta oma kodukoha mater-
jali säilitamisele, pärimu-
se kogumisest osa võtma. 
Oluline on, et sellega tege-
leksid just siinsed kohali-
kud noored ja huvilised – 
see loob tugevama side-
me piirkonnaga ning või-
maldab tutvuda lähemalt 
ka naabruskonna inimes-
tega. 

Sel aastal toimub päri-
muse kogumine 25. juu-
list 14. augustini ning 
plaanis on koguda mäles-
tusi esmalt Haapse, Iha-
salu, Neeme, Jägala-Joa ja 
Kaberneeme külade ini-
mestelt. 

Materjali säilitatakse 
Rebala muuseumis ning 
koopia antakse ka Eesti 
Kirjandusmuuseumi ar-
hiivi. Enne ühiselt mater-
jali korjama asumist toi-
mub huvilistele Rebala 
muuseumis ka pärimuse 
kogumist tutvustav kooli-
tus (juulis 2011). 

Kogume 
rahvapärimust
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Ole inimene, vastuta oma lemmiklooma eest!

AVALIK PÖÖRDUMINE LOO ALEVIKU KOERAPIDAJATE POOLE

Eesti Loomakaitse Selts
www.loomakaitse.ee

On ilus laupäeva hommik 
ja nagu ikka kogunevad kü-
lainimesed poe juurde, et 
natuke juttu ajada.

Mõne aja pärast jõuab 
vestlus ka suurte loomade 
juurest väikeste peale ja Ju-
han kurdab: “Mu kassiraja-
kas pole jälle nädal aega koju 
tulnud. Ilmselt läks kuskile 
pulma ja on nüüd vist rebase 
saagiks langenud. Iga kord, 
kui kass pulmast tuli, oli ta 
nii katki kistud, et mõnikord 
oli vaja lausa tohtri juurde 
minna. Suure summa raha 
kulutasin ta peale. Nüüd aga 
vaja omale kuskilt uus kass 
hankida.“ Maali vastab: “Oh 
kui kahju. Ma just eile hävi-
tasin oma kassi pesakonna 

ära, oleks võinud ju ühe sul-
le jätta.“ Ilmar omakorda lo-
hutab: “Sa mine parem sel-
le Mäe memme juurest läbi. 
Tal vanust juba 80 ja ta ei leia 
enam neid poegi üles. Seal 
on oma 30 kassi maja ümber 
ringi jooksmas. Saad omale 
just sellist värvi kassi, nagu 
hing ihaldab. Ära ainult äba-
rikku poega võta, näe Mih-
kel võttis ja see suri tal näda-
laga kätte ära.“

Kõlab nagu tavapärane ju-
tuajamine, mida kindlasti 
paljud on kõrvalt kuulnud, 
kuid kui mõtlema hakata, 
on seal ju nii mõndagi va-
lesti. Juhani kass oleks või-
nud elada veel aastaid, kui ta 
oleks haavade lappimise ra-
ha kastreerimise jaoks välja 
käinud. Kõuts oleks muutu-
nud kodusemaks ja pulmad 
poleks enam huvitanud. 
Suure tõenäosusega ei oleks 
ka rebane talle enam nii liht-
salt peale sattunud, sest ko-
duõuele metsloom tavaliselt 
ei tiku. 

Maali kass toob kaks-kolm 
korda aastas ilmale 4–5 kas-
sipoega, keda kellelgi vaja 
pole. Enamasti lähevad nad 
“merekooli“. Kassi jaoks tä-
hendab see pidevat koor-
must tiinuse näol, mis tihti 
lõppeb piimanäärmepõleti-
kuga. Ta ei ole sugugi õnne-
lik kass, vaid näeb viieaas-
tasena välja nagu vana loom 
ja ka hiirepüüdjana pole tast 
enam asja. Perenaine ütleb, 
et eks vanus teeb juba liiga. 
Tegelikult pole ju viieaas-
tane kass sugugi vana. Tal 
oleks veel 10–15 aastat mu-
retult elada, kui seda pidevat 
poegimist poleks. Lisaks on 
“merekooli” saatmine krimi-
naalkorras karistatav, olene-
mata sellest, kas uputatakse 
vastsündinud või nädalava-
nuseid kassipoegi.

Mäe memme kassikoloo-
nia on aga üle küla tuntud. 
Kunagi oli temalgi vaid üks 
emane kass, kuid see pei-
tis oma pojad ära ja nii sai 
ühest kassist korraga kuus. 
Kolm poegadest olid veel na-
gu nuhtluseks emased. Poole 
aasta pärast said need kolm 
ja ka mamma igaüks veel ne-
li poega. Nii oligi korraga ju-
ba 22 kassi. Memmekese ko-
gu pension kulub kasside 
toitmisele, oma söögi ja ra-
vimite peale kuluv summa 
on palju väiksem. Vahel jääb 
kasse küll ka vähemaks, sest 
haiguste laine käib üle, kuid 
mõni emane jääb ikka ellu ja 
paneb alguse uuele põlvkon-
nale. Ka siin oleks olnud ju 
tegelikult abi esimese kassi 
steriliseerimisest. Tookord 
tundus see nii üüratult kal-
lis, kuid praegu kiisude söö-
gile kuluv raha on igakuiselt 
palju suurem.

Selleks et eelkirjelda-
tud olukordi vältida, korral-
dab Eesti Loomakaitse Selts 
koostöös Royal Caniniga ka 
sel kevadel kampaania, mil-
le raames on võimalik oma 
lemmikloomi steriliseerida/
kastreerida. 

Kampaaniast võtavad osa 
mitmed kliinikud üle Ees-
ti. Kampaania peamine rõhk 
on kutsuda loomaomanik-
ke steriliseerima/kastreeri-
ma oma kasse, kuid sel kor-
ral võimaldavad mõned klii-
nikud ka koerte steriliseeri-
mist/kastreerimist.

Kampaanias osalemiseks 
tutvu tingimustega ja regist-
reeru lehel www.loomakait-
se.ee või helista loomakaitse 
infotelefonile 55 505 009. 

Paku oma lemmikule ela-
misväärset elu ja ära lase tal 
muutuda järjekordseks sün-
nitusmasinaks või pooli-
ku kõrvaga haisvaks kaklus-
kõutsiks.

Jõelähtme Lastekaitse Selts

Loo kooli ja laste mängu-
väljakute ümbrus ning kõik 
kõnniteede ääred on täis 
koerte väljaheiteid ning lu-
mi kollane!

Koeraomanik, kui sa jalutad 
koeraga, siis korista oma koe-
ra väljaheide ise kilekotti, seo 
see sõlme ja viska prügikasti. 
Iga kord! Sul on ju koer rihma 
otsas ja sina, peremees, otsus-
tad, kuhu sinu koer hunniku 
teeb! Kuna lapsed meil loomu-
likult rihma otsas väljas ei ole, 
siis nad lihtsalt astuvad välja-
heidete sisse. 

Palume edaspidi lasteasu-
tuste lähiümbruses ja las-
te mänguväljakute vahetus 

läheduses oma 
koeraga mitte ja-
lutada. Ka tervi-
serada Loo spor-
dihoone juures ei 
ole koertega jalu-
tamise koht. Pa-
lume oma koeral 
mitte enam luba-
da pissida ja kaka-
da vastu Loo kooli 
seinu! See on liht-
salt kohutav, mis 
Lool toimub!

Lapsed ei saa 
enam kusagil ol-
la, ilma et ei astuks 
hunnikute sisse. Kui 
koeraomanik ei soo-
vi oma koera järelt 
koristada, tuleb tal 
koerapidamisest liht-
salt loobuda.

Teeme ette-
paneku Loo 
aleviku eest-
seisusele ja 
Jõelähtme Val-
l a v a l i t s u s e -
le hakata koos 
k o n s t a a b l i -
ga koeraoma-
nike tegevust 
jälgima, va-
jadusel mär-
kusi tegema 
ning edaspi-
di ka rahali-
selt trahvi-
ma.

Meie seltsi 
liikmed te-
gid ettepa-
neku haka-
ta tõestus-
mater ja l i-

dena koertega jalutajatest ja 
uutest "kullahunnikutest" pil-
te tegema. Me ju teame, kellel 
on koerad, millal ja kus nad ja-
lutavad. Küsimiste peale on 
kõik koeraomanikud aga alati 
oma koera väljaheited ära ko-
ristanud. Kes siis neid hunni-
kuid jätavad? Meil ei ole ju hul-
kuvaid koeri. Kõigil koertel on 
peremehed, kes peavad võtma 
vastutuse!

Palve ka kõigile aleviku täis-
kasvanud elanikele! Palun är-
ge visake prügi maha!

Suitsukonid, tikuotsad ja 
muu prügi pane palun prügi-
kasti, mitte ära viska poetre-
pile või kuskile mujale. Sa oled 
lastele eeskujuks. Ole hea ees-
kuju! 

Hoiame oma kodualeviku 
puhtana!

Igal aastal satub Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 
mitmeid tonne kasse ja koeri. Kehva majandusliku olukorra tõttu on 
hulkuvaid ja kodutuid loomi tänavapildis palju. Veelgi rohkem kasse 
ja koeri on aga kodudes. Ühest kassist ja tema järglasest võib viie 
aasta jooksul soodsates tingimustes sündida 20 000 kassi. Kodutuid 
koeri on küll vähem, kuid endiselt lastakse paljud koerad hulkuma 
ja tagajärjeks võib olla kuni 15 kutsika sünd, kellele kodude otsimine 
võib osutuda suureks väljakutseks. Steriliseerimine/kastreerimine on 
kasside ja koerte puhul tõhusaim vahend nende arvukuse piiramiseks. 
Kevadised kassipojad sünnivad enamasti mai- ja juunikuus. Loodame, 
et sel aastal suudame ennetada paljude soovimatute kassipoegade 
ja kutsikate sündi ja vältida nende uputamist, hülgamist või andmist 
hoolimatutele omanikele.

  Kurvad faktid
 Vallavalitsuse andmetel on  Vallavalitsuse andmetel on 

vallast varjupaika viidud vallast varjupaika viidud 
ligikaudu 50 looma 2009. ligikaudu 50 looma 2009. 
aastal ja 60 looma 2010. aastal. aastal ja 60 looma 2010. aastal. 
Varjupaik ei teata vallale, kui Varjupaik ei teata vallale, kui 
loom omanikule tagastatakse ja loom omanikule tagastatakse ja 
ei esita ka selle eest arvet, vaid ei esita ka selle eest arvet, vaid 
arveldab looma omanikuga arveldab looma omanikuga 
otse. Vallavalitsus on tuvasta-otse. Vallavalitsus on tuvasta-
nud varjupaika viidud looma nud varjupaika viidud looma 
omanikke kahel korral ning omanikke kahel korral ning 
on esitatud omanikele arved on esitatud omanikele arved 
kogusummas 400 eurot (6000 kogusummas 400 eurot (6000 
krooni). Raamatupidamise and-krooni). Raamatupidamise and-
mete kohaselt kulus hulkuvate mete kohaselt kulus hulkuvate 
koerte ja kasside kinnipüüdmi-koerte ja kasside kinnipüüdmi-
se, varjupaika toimetamise ja se, varjupaika toimetamise ja 
utiliseerimise peale 156 312.14 utiliseerimise peale 156 312.14 
krooni (9990.17 eurot) 2010. krooni (9990.17 eurot) 2010. 
aastal ja 116 962.65 krooni aastal ja 116 962.65 krooni 
(7475.28 eurot) 2009. aastal. (7475.28 eurot) 2009. aastal. 
2009. aastal on algatatud 11 2009. aastal on algatatud 11 
väärteomenetlust ja 2010. aas-väärteomenetlust ja 2010. aas-
tal 13 väärteomenetlust koerte tal 13 väärteomenetlust koerte 
ja kasside pidamise eeskirja ja kasside pidamise eeskirja 
rikkumise eest. Karistatud on 12 rikkumise eest. Karistatud on 12 
isikut, trahvi kogusumma 1400 isikut, trahvi kogusumma 1400 
eurot (21 900 krooni).eurot (21 900 krooni).
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Seadustamata hoone – probleem, 
millega tasub tegeleda

Vastlapäev Hõbemäel

Reklaamartikkel

Kristjan Järvel
Plaan 2 OÜ, Juhataja

Kinnisvararalli kõrghoo-
ajal muutus halvaks tavaks 
ehitada hooneid ilma ehi-
tusprojekti koostamata ja 
ehitus- ja kasutuslubasid 
taotlemata. 

Olenemata tagamaadest, 
kas põhjuseks oli teadmatus, 
kiirus või tahtlik soov raha 
kokku hoida, on ehitusloata 
ehitatud või kasutusloata ka-
sutatavate hoonete omani-
kud praegu fakti ees, et koha-
like omavalitsuste üha pea-
letungivam kontroll sunnib 
neid võtma ette samme hoo-
ne seadustamiseks. Oma kin-
nisvara seadustamine ei to-
hiks muidugi tuleneda vaid 
hirmust trahvi saada, vaid tu-
leks mõelda ka muudele oh-
tudele ja probleemidele, mis 
võivad tekkida õigusliku alu-
seta rajatud hoone omami-
sest või kasutamisest.

Seaduse mittetundmine ei 
vabasta kodanikku selle täit-
misest. Inimeste teadma-
tus ehitusseaduses sätesta-

tud ehitise omaniku kohus-
tuste kohta peegeldub pal-
jude meie klientide silma-
des ning üsna levinud on ar-
vamus, et näiteks kasutuslu-
ba on pelgalt formaalsus ja 
selle nõude täitmata jätmi-
ne mingeid negatiivseid taga-
järgi kaasa ei too. Samuti va-
litseb teadmatus selles, mil-
lal on vaja ehitusluba taotle-
da ja millele. Reaalsuses on 
aga ilma ehitusloata ehitami-
ne ja kasutusloata kasutami-
ne seadusega keelatud ja sää-
rane rikkumine annab koha-
likule omavalitsusele õiguse 
omanikku trahvida. Vastavalt 
ehitusseadusele on ehitise 
omaniku kohustuste eirami-
se eest ette nähtud trahv füü-
silisest isikust omanikule ku-
ni 300 trahviühikut ehk 1200 
eurot, juriidilisest isikust 
omanikule kuni 32 000 eurot. 
Samuti võib kohalik omava-
litsus teha omanikule ettekir-
jutuse, millega kohustatakse 
ehitise omanikku tegema ka-
sutusloa väljastamiseks vaja-
likud toimingud. Ettekirju-
tuse määratud tähtajaks täit-
mata jätmise korral võib ehi-
tusjärelevalvet teostav isik 

kohustada ehitise omanikku 
muu hulgas sunniraha tasu-
miseks, mida võib määrata ka 
korduvalt. Rahatrahvi mää-
ramine ei välista ettekirjutu-
se täitmise tagamiseks sun-
nivahendi rakendamist.

Millal on ehitise hoone ehi-
tus- ja kasutusloa taotlemi-
ne nõutav? Ehitusloa või kir-
jaliku nõusoleku peab ehi-
tise omanik vastavalt ehi-
tusseadusele taotlema ehiti-
se püstitamisel, laiendami-
sel, rekonstrueerimisel, ehi-
tise tehnosüsteemi või selle 
osa muutmisel ja hoone lam-
mutamisel. Tähelepanu tuleb 
pöörata sellele, et ehitamise-
na käsitletakse sealhulgas ka 
hoone avatäidete muutmist 
viisil, kui sellega seoses muu-
tuvad ehitise tuleohutusoma-
dused ja/või välisilme. 

Tegele probleemidega, ära 
eira neid. Lisaks trahvidele, 
ettekirjutustele ja sunniraha-
dele on ehitise omanike ko-
hustuste täitmisel ka praktili-
ne tähtsus. Nii ehitus- kui ka-
sutusloa olemasolu on hoo-
ne omanikule kinnituseks, et 

ehitis vastab nõuetele, sh ka 
ohutusnõuetele. 

Paljude kindlustusandja-
te üldtingimustes on lepingu 
sõlmimise tingimusena kir-
jas, et ehitis peab olema ehi-
tatud ehitusloa alusel ja ole-
mas peab olema kasutusluba. 
On ka kindlustusandjaid, kes 
seda otseselt ei nõua, kuid sa-
mas sätestavad oma üldtingi-
mustes nõudeid, kus kindlus-
tusvõtja on kohustatud kin-
ni pidama kõikidest ohutus-
nõuetest, mis tulenevad keh-
tivatest õigusaktidest, ees-
kirjadest jms. Ehk kokkuvõt-
likult tähendab see seda, et 
kasutusloata ehitise omanik 
peab ise olema piisavalt pä-
dev hindamaks oma ehitise 
ohutusnõuetele vastavust ja 
omama vajalikke dokumente 
tõestamaks, et hoone ja sel-
le tehnosüsteemid vastavad 
kehtivatele eeskirjadele ja õi-
gusaktidele. Kui ehitise oma-
nik seda teha ei suuda, siis on 
mittevastavusest tekkinud 
õnnetuse puhul kuri karjas 
ja kindlustusandja võib kah-
ju hüvitamist vähendada või 
sellest keelduda. 

Kinnisvara väärtuse üheks 
argumendiks on korrekt-
ne dokumentatsioon ning ka 
pangad on muutumas jär-
jest nõudlikumaks tagatis-
varade juriidilise korrektsu-
se osas. Mitmed neist sea-
vad laenu tingimuseks hoone 
korrektse dokumentatsioo-
ni olemasolu. Järjest teadli-
kumaks muutuvad ka ostjad, 
kes ootavad peale hoone en-
da ka sellele väljastatud ka-
sutusloa olemasolu, et välti-
da asjatuid, ettearvamatuid 
ja kulukaid toiminguid sel-
le hankimiseks hiljem oma-
päi. On ju loogiline, et kui 
inimene ostab endale elamu, 
siis soovib ta sinna üldjuhul 
ka kohe sisse kolida, seadu-
se kohaselt tekib aga õigus 
hoonet otstarbeliselt kasuta-
da aga alles peale kasutusloa 
saamist.

Milleks siis riskida ja ooda-
ta, kasulikum on oma hoone 
paberid korda ajada, saavu-
tades seeläbi teadlikult ohu-
tuma ja väärtuslikuma hoo-
ne ning öösel rahulikuma 
une!

Ülgase küla vastla-
päev oli meeleolukas, 
osalejaid tuli kaugelt 
ja lähedalt – Kostiran-
nast, Savirannast, Kalla-
verest, Mannivast, Kos-
tiverest, Loolt, Kurtnast, 
Tõrvast ja Šveitsist. 

Korraldajad, külaselts ja 
külavanem Külli Illings, 
olid teinud väga põhjali-
ku võistluskava ja maitsva 
hernesupi koos vastlakuk-
litega.

Auhinna said kõige pike-
ma liu laskjad nii täiskas-
vanute kui ka laste seas. 
Laste seas anti auhind ka 
kõige lühemaks jäänud 
sõidule. Ära märgiti kõi-
ge omapärasem sõiduva-
hend. Võistlused toimusid 
ka saapa ja luua viskami-
ses, võitjad said samuti au-
hinnad. Lustlik kohtunik 
oli Boris Userdnov.

Vastlaliugu lasti nii 
omatehtud sõiduvahen-
ditega kui ka selleks täht-
saks päevaks spetsiaal-
selt ettevalmistatud kel-
kudega. Haruldaselt päi-
keseline ilm, suurepära-
ne liumägi, sõbralik ja soe 
õhkkond – kõik jäid rahu-
le.Vastlapäeval lustiti Hõ-
bemäel, millest osa taotleb 
Ülgase külaaktiiv oma kü-
laplatsiks. Koht sobib kel-
gumäe, spordiplatsi ja kü-
lamaja rajamiseks.

Irus vahetus 
külavanem

Kostiveres 
valiti uus 
alevikuvanem

Loo aleviku 
suusapäev

16. veebruaril toimu-
nud Iru küla üldkoosole-
kul andis Arno Kanni-
ke ülevaate kolme aasta 
jooksul tehtust.

Uuteks külavanema 
kandidaatideks esitati 
Art Kuum, Ljudmilla Kas-
ka, Mati Pärnamägi ja Ar-
no Kannike. Nii Ljudmil-
la Kaska, Mati Pärnamägi 
kui ka Arno Kannike taan-
dusid ega nõustunud kü-
lavanemaks kandideeri-
ma. Üksmeelselt valiti Iru 
küla külavanemaks Art 
Kuum. Art Kuum on lõpe-
tanud TTÜ majandustea-
duskonna. Ta on kolman-
dat koosseisu Jõelähtme 
vallavolikogu liige, kol-
mel korral valitud voliko-
gu esimeheks. Art Kuum 
on IRL liige ja kuulub ka 
IRL volikogusse. 

6. märtsil toimus Loo 
aleviku väikestele ja suur-
tele keskpäevane suusa-
matk stardipaigaga kul-
tuurikeskuse eest.

Ühe- kuni viiekilomeet-
riseid radasid võis läbida 
suusatades, jalutades või 
kepikõndi tehes. Võis vali-
da just parajasti jõukohase 
distantsi. Suurem osa rah-
vast, koolilapsed ja täis-
kasvanud, eelistasid suu-
satada, milleks päikseli-
ne talveilm, parajalt ker-
ge külm ja hea tuju andsid 
mõnusa enesetunde. Oli 
kahjutunnetki, et tõeliselt 
põhjamaine talv hakkab 
juba otsa saama. 

Kõik osalejad said pärast 
rammestavat suusamatka 
nautida maitsvat herne-
suppi ja kuuma teed vast-
lakuklitega.

16. märtsil toimunud 
Kostivere aleviku elanike 
üldkoosolekul valiti lah-
tisel hääletusel valdava 
häälteenamusega uueks 
alevikuvanemaks Kadi 
Truuleht. 

Kadi on 34-aastane Kos-
tivere põliselanik ning 
12-aastase tütre ema. Eri-
alalt on Kadi väljaõppinud 
kultuurikorraldaja, lõpe-
tanud Marketingi Insti-
tuudis müügi ja turunduse 
eriala ning tegutseb prae-
gu eraettevõttes turun-
dusjuhina.
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Vallavolikogu 
istungi ülevaade 
28.02.2011

• Volikogu andis protokolli-
lise otsusega nõusoleku AS-ile 
Brenstol välisõhu saasteloa väl-
jastamiseks taotluses toodud 
mahus tähtajaga 3 aastat.

• Volikogu nimetas Jõelähtme 
Vallavolikogu esindajaks Jõe-
lähtme Muusika- ja Kunstikoo-
li hoolekogus volikogu liikme 
Ardo Lassi. 

• Jõelähtme valla rahvakoh-
tuniku kandidaatideks otsus-
tati valida Maria-Marika Kur-
vet, Triin Lindau, Hilda Männik, 
Maido Pajo ja Tõnu Truumaa. 

Muudatused vallavolikogu ko-
misjonides

• Vallavolikogu revisjoniko-
misjoni liikmete arvu ja koos-
seisu muudeti järgnevalt: 

revisjonikomisjoni koossei-
sust arvati välja Ljudmilla Bauer 
ja komisjoni liikmeks kinnitati 
Valeri Tammeleht. 

• Keskkonna- ja planeerimis-
komisjonist arvati välja Heiki 
Lilienthal ja komisjoni liikmeks 
kinnitati Aivar Treiberg.

Maa ja planeeringud
• Otsustati taotleda pargi raja-

miseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme 
vallas Loo alevikus asuv Too-
me pargi maaüksus. Maaüksus 
taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega sotsiaalmaa ala-
liik üldkasutatav maa (017; Üm) 
100%.

• Volikogu otsustas taotle-
da Vabariigi Valitsuselt luba Jä-
gala-Joa külas asuva Jõelähtme 
valla omandisse kuuluva Linna-
mäe katastriüksuse sihtotstarbe 
muutmiseks. 

• Toimus elamu teenindami-
seks vajaliku katastriüksuse 
sihtotstarbe määramine Neeme 
küla Metsavahe maaüksusele ja 
Jägala küla Roosa maaüksusele.

• Kooskõlastati Viimsi Vallava-
litsuse koostatud teemaplanee-
ring “Lapsesõbralik Viimsi“.

• Volikogu võttis teadmiseks 
vallavanem Andrus Umboja 
vastuse volikogu liikmete Mai-
do Pajo, Valeri Tammelehe, Ar-
vo Oleki, Ardo Lassi ja Ljudmil-
la Kaska poolt esitatud arupä-
rimisele lemmikloomade pida-
mise ja Koljunuki sadama küsi-
mustes.

• Vallavanem informeeris vo-
likogu, et Vabariigi Valitsus keh-
testas KOIT-kava, mille koha-
selt on Kostivere kool reservni-
mekirjas summaga 2 323 827 eu-
rot 55 senti ja esimene linnalis-
te piirkondade reservnimekir-
jas. Rahastamine on planeeritud 
2012. a I kvartalist kuni 2014. a IV 
kvartalini. Täpsemad summad 
selguvad, kui teised on oma rii-
gihanked läbi viinud. Siseminis-
teeriumi hinnangul on meie või-
malused reaalsed. Garanteeri-
tud on 19 miljonit krooni. Rebala 
riiklik komisjon teatas, et Muin-
suskaitseamet on valmis tegema 
järeleandmisi. PRIA-sse jõuab ka 
meetmest 3.2 koostatud projekt, 
millega taotletakse toetust Loo 
Noortekeskuse laiendamiseks.

Eesti Vabariigi 93. aastapäev

Kaugküttepiirkonna määramine Loo alevikus Jõelähtme valla 
munitsipaalkooli 
hoolekogu 
töökord

Vallavanem Andrus 
Umboja pidupäevakõnest:

“Oleme suutnud mõelda 
ühtmoodi, tegutseda ühes-
koos ühise eesmärgi nimel: 
kõik valla asutused ja tööta-
jad on pisut püksirihma pin-
gutanud, et rasked ajad üle 
elada. Selge on ka see, et ai-
nuüksi kokkuhoiust kaua ei 
ela. Nii nagu igas peres, nii ka 
kogu vallas peame raskel ajal 
mõtlema lisasissetulekutele, 
et pere hakkama saaks. Jõe-
lähtme vallale on lõppenud 
aasta olnud väga edukas vä-
lisraha taotlemise osas. Val-
davalt on tegemist projekti-
rahadega riigilt ja Euroopa 
Liidult. Eelmisel aastal ula-
tusid positiivse vastuse saa-
nud taotluste summad Jõe-
lähtme vallas rekordilise 4,2 
miljoni kroonini. Suuremad 

projektid, mis rahastatud 
said, olid Loo aleviku skate-
park, Neeme lasteaia juurde-
ehitus, Kostivere mõisa ja las-
teaia remont. Kuid ega val-
lakodaniku jaoks polegi olu-
line, millisest kotist raha tu-
li, vaid tähtsam on teadmine, 
et vaatamata kitsale ajale ole-
me suutnud tulevikku inves-
teerida, teid läbitavatena hoi-
da ja lastele hea hariduse ta-
gada. 

Rahvuslik kultuur saab al-
guse vallast – ilma koolide, 
rahva- ja kultuurimajadeta 
ei oleks meil tantsu- ja laulu-
rahvast ega tipptasemel har-
rastusnäitlejaid. Eesti riigi 
eesmärk on rahvuse, keele ja 
kultuuri säilitamine, mis on 
meie põhiseaduses riigi ek-
sistentsi alusena kirjas. Meie 
kavatseme au sees hoida valla 
laulupäevi ja tähistada vääri-

liselt emakeelepäevi. Täna-
vu suvel oleme võõrustajaks 
Eesti külateatrite festivalile – 
oleme uhked, et meil on riigi 
parim külateater. 

Tänu kõigile, kes eelmise 
aasta lumetormis suutsid ja 
said appi tulla lumevangi jää-
nud inimesi päästma ja tänu 
inimestele, kes aitavad meil 
majanduse jääajast üheskoos 
üle saada.”

ELLE LUIK – suurepäraste töötule-
muste eest Kostivere lasteaias. 
KADRI LEPIK - missioonitundega 
tehtud töö eest Kostivere Noorte-
keskuses.
LIIS VAAB  - isamaalise kasvatustöö 
ja patriootlike väärtuste hoidmise 
eest Loo Keskkoolis.
AIVAR HAAV –Jõelähtme e-raama-
tu väljaandmise eest.
MAIRE-MELANIE PAPP - luulekogu 
“Eluring” eest.
 RAIT KILLANDI - vabatahtliku 

päästetegevuse käivitamise ja 
arendamise eest Jõelähtme vallas.
MARINA SONN - kogukonna 
kaasamise, eduka projektitaotluste 
esitamise ja külaelu edendamise 
eest Kaberneemes. 
JAAN TEPP - külaseltsi käivitamise 
ja Ruu kaevanduse vastu võitlemi-
se eest.
TANEL RAHUKÜLA ja KOSTIVERE 
SPORDISELTS  - tervislike eluviiside 
propageerimise ja sporditegevuse 
edendamise eest Kostiveres 2010. 
aastal.
HILDA MÄNNIK ja KAI MÜÜR-
SEPP  - kultuuripärandi hoidmise 
ja vanavaramuuseumi käivitamise 
eest Loo alevikus.
PIRET PINTMAN-HELLASTE, TRIIN 
ÄÄRISMAA ja MART JOHANSON - 
kultuuripärandi ja traditsioonide 
hoidmise eest. MTÜ Rebalased ja 
Rebala fond algatas 2010. aastal 
mitmeid projekte, mis on leidnud 
hea vastuvõtu: laste pärimuslaager, 
Jõelähtme Passaar ja Toomapäev.
ANNELI ja MATI KOIK – Ruu küla 

Sippasi talust, maaelu edendamise 
eest.
ÜLO REKKARO - Eesti eduka ette-
võtte 2010 Lunden Food tegevjuht, 
uute töökohtade loomise eest 
Jõelähtme vallas.
MEELIS VÄLK - Jõelähtme ratta-
maratoni eduka käivitamise ja 
5-aastase tegevuse eest.
MERIKE KAHU tantsuansambli Nee-
me Nogia asutamise ja 10-aastase 
eduka tegevuse eest.
MAREKS LOBE vokaalansambli An-
nabRe kümne eduka tegevusaasta 
ja tulemusliku juhendamise eest.
LEILI VÄRTE silmapaistva ja tule-
musliku töö eest Jõelähtme valla 
laululaste juhendamisel.
ALLAR-REINHOLD VEELMAA - 
Vabariigi Presidendi reaalteaduste 
eripreemia laureaat 2010 silma-
paistva ja tulemusliku töö eest Loo 
Keskkoolis.
TIINA MUDDI - aasta tegu 2010 – 
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 
edukas käivitamine.

Teet Sibrits 
Abivallavanem

Volikogu arutas tee-
mat pikalt ja arutelu-
de tulemusena otsus-
tas kaugkütte piirkonna 
moodustamist toetada 
pea ühehäälselt.

Infrastruktuuri ettevõt-
jate, nagu seda on ka üht-
se ja monopoolse kaugküt-
tevõrgu kaudu suuri ela-
mualasid ja sotsiaalobjek-
te soojusenergiaga varus-
tavad ettevõtjad, tegevus 
omab olulist mõju meie 
elukeskkonnale, mistõt-
tu on iga omavalitsus hu-
vitatud niisuguste regulat-
sioonimooduste kasutami-
sest, mis pakuvad tarbijai-
le kaitset selliste ettevõtja-
te võimaliku omavoli vastu 
ja loovad ettevõtjatele olu-
korra oma tegevuse efek-
tiivsemaks korraldami-
seks. Kaugkütte puhul on 
sellised regulatsioonid sä-
testatud kaugkütteseadu-
ses. Kaugkütteseadus näeb 
ette tingimused ja võima-
luse kaugküttepiirkonda-
de määramiseks, et tagada 
tarbijatele kindel, usaldus-
väärne, efektiivne, põhjen-
datud hinnaga ning kesk-
konnanõuetele vastav soo-
jusvarustus. Kaugküttesea-
dus võimaldab kaugkütte-
piirkondi määrata kohalike 
omavalitsuste volikogude 

poolt. Kaugküttepiirkon-
dades on kohaliku omava-
litsuse poolt määratud tin-
gimustel ja juhtudel uute 
rajatavate hoonete soojus-
energiaga varustamine et-
te nähtud kaugkütte baa-
sil või taastuvatest energia-
allikatest saadud soojus-
energiaga. Kaugküttepiir-
konnas on ka olemasoleva-
te tarbijate kaugküttevõr-
gust eraldumine võimalik 
ainult kohaliku omavalit-
suse poolt määratud tingi-
muste kohaselt. Kaugküt-
te hindade määramise ül-
dised põhimõtted ja koos-
kõlastamise regulatsioon 
on sätestatud kaugkütte-
seaduses. Kaugküttesea-
duse kohaselt on soojuset-
tevõtjatele kaugkütte hin-
dade kujundamise täpse 
metoodika väljatöötamise 
ja kontrolli ning soojuset-
tevõtjate tegevuse regulat-
siooni õigus antud konku-
rentsiametile.

Praegu toimub enamiku 
Loo aleviku elamute ja val-
la sotsiaalobjektide soojus-
energiaga varustamine ole-
masoleva kaugküttevõrgu 

baasil. Samas ei ole kaug-
küttepiirkonda määramata 
võimalik tõhusalt kasutada 
kaugkütteseaduses sätesta-
tut sel viisil, et Loo aleviku 
praegustele kaugküttetar-
bijatele oleks tagatud kin-
del, usaldusväärne, efek-
tiivne, põhjendatud hinna-
ga ning keskkonnanõuetele 
ja tarbijate vajadustele vas-
tav soojavarustus.

Volikogu määruse ees-
märgiks oligi Loo alevikus 
kaugküttepiirkonna mää-
ramine ja kaugküttepiir-
konna piiride sätestamine, 
kaugkütte üldiste kvalitee-
dinõuete, soojusettevõtja-
te arenduskohustuste ning 

kaugküttevõrguga liitumi-
se, kaugküttevõrgust eral-
dumise ja kaugkütte kor-
raldamise tingimuste sä-
testamine.

Kaugküttevõrgu määra-
mine Loo alevikus võimal-
daks soojusenergia toot-
misel ulatuslikumalt ka-
sutada taastuvaid energia-
allikaid ning perspektii-
vis üle minna soojusener-
gia ja elektri koostootmi-
sele, kasutades selleks nii 
maagaasi kui ka taastu-
vatel energiaallikatel põ-
hinevaid energiakand-

jaid. Kaugküttesüsteemi 
säilitamine ja arendami-
ne ning selleks kaugküt-
tepiirkondade määrami-
ne ja tingimuste seadmi-
ne tagab ka eri kütuselii-
kide kasutamise võimalu-
se ning sellest tulenevalt 
ka suurema soojusener-
gia varustuskindluse ning 
loob eeldused uute tarbi-
jate lisandumiseks ja sel-
le kaudu ka kaugkütte ole-
maolevatele ja uutele tar-
bijatele soodsaimatel tin-
gimustel kaugkütte kasu-
tamise. Isikud, kes kaug-
küttepiirkonna määrami-
se ajal ei kasuta kaugkütet, 
võivad jätkata senise küt-
teviisi kasutamist ega ole 
kohustatud liituma kaug-
küttevõrguga.

K au g k üt t epi i r kon n a 
määramisega avaneb või-
malus taotleda suurema-
hulisi toetusi kaugkütte-
piirkonna arendamiseks ja 

rekonstrueerimiseks, mi-
da ilma kaugküttepiirkon-
na olemasoluta ei ole või-
malik kaasata. Eeltoodut 
arvestades oleks otstarbe-
kas kehtestada Loo alevi-
kus kaugküttepiirkond ja 
määrata tingimused, et 
kindlustada usaldusväär-
ne, efektiivne, põhjenda-
tud hinnaga ning keskkon-
nanõuetele ja tarbijate va-
jadustele vastav soojava-
rustus, mille tagamiseks 
saaks kaasata kaugkütte-
seaduses sätestatud tingi-
musi ja regulatsioone.

Carmen Viherpuu 
Hariduse vanemspetsialist

Volikogu määrusega keh-
testatakse Jõelähtme val-
la munitsipaalkooli hooleko-
gu moodustamise kord ja töö-
kord.

Munitsipaalkoolid on põhi-
kool (Neeme Algkool, Kostive-
re Põhikool), ühe asutusena te-
gutsev põhikool ja gümnaasium 
(Loo Keskkool) ning huvikool 
(Jõelähtme Muusika- ja Kunsti-
kool).

Määrus on kättesaadav val-
la koduleheküljel www.joelaht-
me.ee. Siin kirjeldatakse täpselt 
iga hoolekogu liikme valimist 
ja tuuakse välja hoolekogu liik-
mete volituste ennetähtaegse-
te lõppemise juhud. Hoolekogu 
tegutsemise kord sätestab täp-
selt hoolekogu töö juhtimise, te-
gevuse planeerimise ning koos-
olekute (nii korraliste kui era-
korraliste) ettevalmistamise, 
sellest teavitamise, koosoleku 
protokollimise kui ka otsustus-
võimelisuse. Hoolekogu otsuste 
vastuvõtmise ja nende täitmi-
se eest vastutajad ning hooleko-
gu töö aruande esitamist regu-
leerib samuti käesolev määrus. 
Hoolekogude koosseisud kin-
nitab vallavalitsus kaheks aas-
taks.

Väikeelamutel säi-
lib võimalus soovi 
korral kaugküttest 
loobuda.
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Õnnitleme kõiki märtsi 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

Mälestame 

MATTI LEHTMAAD 
ja avaldame kaastunnet 

tema tütre perele
Loo aleviku Saha tee 5 

maja elanikud

Armas Mario
Südamlik kaastunne kalli õe

MAARJA
traagilise kaotuse puhul

Päikeselaste lapsed koos 
vanematega

Jõelähtme Vallavalitsus mälestab traagiliselt hukkunud 

MAARJA KADAKSAART  
18.09.1997–20.02.2011

ja avaldab sügavat kaastunnet lähedastele

96 22.03 MARTA-ALIDE PRÖÖM Ruu küla

94 21.03 ADO EHA Manniva küla

92 27.03 ELLI-VILHEMINE ASOR Loo alevik

90 30.03 MILDA MÄGI Manniva küla

89 30.03 VERONIKA SUSI Maardu küla

87 08.03 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik

86 02.03 LAINE KELU Loo alevik

86 14.03 HILDA LEMMIK Neeme küla

85 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik

85 01.03 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik

84 21.03 LAINE RAUDSEPP Kostivere alevik

84 24.03 MAIMU EEK Jägala-Joa küla

83 07.03 HELMUTH HAAB Kallavere küla

83 11.03 ESTER PEETRIMÄGI Võerdla küla

83 15.03 VAIKE KASELAAN Jõelähtme küla

80 15.03 VIRVE TAMM Iru küla

80 17.03 EINAR HIIS Saha küla

80 27.03 MELAINE KUKK Kostivere alevik

75 08.03 LIDIA LAIMETS Loo alevik

75 13.03 MAIMU SIHVER Uusküla küla

75 14.03 SILVI KIVISAAR Loo alevik

75 24.03 SAIMA-HELENE SAKS Loo alevik

75 28.03 ENDEL NOOL Ülgase küla

75 29.03 ARKADIUS KITING Kostivere alevik

70 11.03 ADU IVASK Jägala küla

70 15.03 AAVO RANNALA Iru küla

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Ljudmilla  Nael  26.08.1937–09.02.2011

Elle Temper  09.11.1919–17.02.2011

Maarja Kadaksaar 18.09.1997–20.02.2011

Einart Remmel  11.07.1914–26.02.2011

Endel Komissarov  28.04.1947–02.03.2011

Matti Lehtmaa  07.11.1943–04.03.2011

Leo Ernebuš  22.01.1934–06.03.2011

Teade Loo elanikele
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, Kase 
teel 26.01–30.06.11 ja Talleggi piirkonnas 10.03.11–31.07.11 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.

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik väljapanek
1. Jägala küla Kalevi ÜJP maaüksuse ja lähiala 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
4. aprillist kuni 17. aprillini 2011. Planeeritava 
ala suurus on 63 ha. Planeeringuga esitatakse 
tingimused Jägala väljaõppekeskuse linnaku 
väljaehitamiseks riigikaitsemaal ning tehak-
se ettepanek kinnistute moodustamiseks 
kaitseliidu hoonele, lasteaiale, puurkaevule, 
avalikule haljasalale ja juurdepääsuteedele. 
Planeeringuga esitatakse tehnovõrkude põ-
himõtteline lahendus. 
Detailplaneeringu lahendus vastab kehtivale 
Jõelähtme valla üldplaneeringule.
2. Manniva küla AS EGCC maa-ala detail-
planeeringu avalik väljapanek Tuleraua tee 
äärsete kruntide, Odaotsa tee 1–6, 8, 10 ja 
Kivikirve tee 2–7, 9–13 kruntide osas toimub 
4. aprillist kuni 17. aprillini 2011. Kogu pla-
neeringuala suurus on 1,813 km2. Planee-
ringu koostamise eesmärgiks on Jõelähtme 
Vallavolikogu 29.04.2003 istungi otsusega 
nr 41 kehtestatud Jõelähtme valla Manniva 
küla Jägala Jõesuu puhke- ja spordikomplek-
si detailplaneeringu muutmine planeeritud 
kruntide ehitusõiguse osas ning ühe uue ük-
sikelamukrundi planeerimine.
3. Haljava küla Pärtli 3 maatüki II kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
4. aprillist kuni 2. maini 2011. Planeeritava 
ala suurus on 4,4 ha. Planeering teeb ette-
paneku moodustada neli üksikelamukrunti, 
mis koosnevad maatulundusmaa ja elamu-
maa sihtotstarbega kinnistutest, kaks toot-
mismaa krunti pumplale ning alajaamale, 
üks transpordimaa ja üks mänguväljaku 

krunt. Detailplaneering teeb ettepaneku üld-
planeeringu muutmiseks.
4. Manniva küla Teesu maaüksuse detailpla-
neeringu avalik väljapanek toimub 4. aprillist 
kuni 2. maini 2011. Planeeritava ala suurus 
on 3,3 ha. Planeeringu koostamise eesmär-
giks on maatulundusmaa sihtotstarbega 
Teesu maaüksuse jagamine ning maa siht-
otstarbe muutmine. Planeeringuga tehakse 
ettepanek moodustada krundid kolmele ük-
sikelamule ja abihoonetele ning ettepanek 
transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse 
moodustamiseks külgnevale Manniva teele.

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringute eskiislahendus-
te avalik arutelu
1. Saha küla Oru katastriüksuse detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik arutelu toi-
mub Jõelähtme vallamajas 19. aprillil 2011 
algusega kell 14.00.
2. Neeme küla Liivametsa 2 kinnistu detail-
planeeringu lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 12. aprillil 2011 
algusega kell 14.00.

Detailplaneeringute põhijoonise ja seletus-
kirjaga on võimalik tutvuda maa-, ehitus- ja 
keskkonnaosakonnas tööajal esmaspäevast 
neljapäevani kella 8.00–17.00 ja reedel 8.00–
13.00 ning samaaegselt on detailplaneerin-
gute põhijoonis ja seletuskiri välja pandud 
Jõelähtme valla kodulehel (www.joelahtme.
ee).

Jõelähtme Vallavolikogu poolt 
algatatud detailplaneeringud
1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.02.2011 

vastu otsuse nr 153 “Ülgase küla Mardi 4 
kinnistu detailplaneeringu koostamise al-
gatamine, lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamata jätmine” sihtotstarve – maatulun-
dusmaa. Planeeritava ala suurus on 8,64 ha. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida 
elamumaa sihtotstarbega krunte suurustega 
623–1400m2. Planeeringuga lahendatakse 
juurdepääsud planeeritavale alale, tehno-
võrkude varustus ning määratakse keskkon-
nakaitselised abinõud.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja 
kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu (Jõe-
lähtme küla, Harjumaa 74202; www.joelaht-
me.ee), koostamise korraldaja on Jõelähtme 
Vallavalitsus (Jõelähtme küla, Harjumaa 
74202; www.joelahtme.ee) ning koostaja on 
Harju Projekt OÜ (Ilmarise 19-3, Tallinn 11 
613). 
EELIS-e andmebaasi kohaselt (22.12.2012 
seisuga) ei paikne planeeringualal ja selle 
lähiümbruses Natura 2000 võrgustiku alasid, 
kaitsealasid (v.a Rebala maastikukaitseala), 
hoiualasid, püsielupaikasid, kaitstavate liiki-
de elupaikasid või kaitstavate looduse üksik-
objekte. Kavandatud tegevus ei avalda olulist 
mõju ega põhjusta keskkonnas pöörduma-
tuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, 
heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Val-
lavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektrooni-
lise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu on kehtesta-
nud järgnevad detailplaneeringud 
1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 
28.02.2011 otsusega nr 152 Kaberneeme küla 
Metsataguse tee 2 detailplaneeringu.

25. veebruaril kell 
13.09 sai häirekeskus 
teate, et Jõelähtme 
vallas Loo alevikus Saha teel 
on puidutööstuse termotöötlu-
sahjus rike. Ohtlikule olukorrale 
kõrgendatud riskiga ettevõttes 
reageerisid päästemasinad As-
saku, Pirita, Kesklinna ja Muuga 
komandost, paakautod Assaku 
ja Muuga komandost, Kesklinna 
komando redelauto ja Ida-Harju 
vanemoperatiivkorrapidaja. 
Selgus, et põlemine toimub 
termoahjus, kus tööstusliku 
protsessi käigus tõusis tem-
peratuur normist kõrgemaks. 
Analüüsinud olukorda, saatis 
vanemoperatiivkorrapidaja 
suurema osa päästejõudu-
sid komandodesse tagasi. 
Sündmuskohta jäid turvama 
Muuga päästjad. Kell 16.43 oli 
ahi piisavalt jahtunud ja päästjad 
lahkusid sündmuskohalt, et 
tulla tagasi, kui ettevõtte selle 
avab. Kell 20.24 sõitsid Muuga 
päästjad Saha teele ahju avamist 
turvama. See kulges ohutult ja 
kell 22.35 pöördusid päästjad 
komandosse tagasi. 

6. märtsil kell 08.14 teatati 
Häirekeskusele tulekahjust Jõe-
lähtme vallas Kostivere alevikus 
asuvas garaažis. Päästjate kohale 
saabudes selgus, et põlema oli 
süttinud elamust eraldiseisvas 
garaažis paiknev kaubik. 
Päästjad tõmbasid väikebussi 
garaažist välja ja kustutasid selle. 
Garaaž tulekahjustusi ei saanud. 
Väikebuss hävis 50% ulatuses.

ha teel

112 Hea Kaberneeme küla elanik! 
26. märtsil algusega kell 12.00 toimub Kaberneeme vana koolimaja 
saalis küla üldkoosolek
Päevakorras: 1. Külavanema valimised. 2. Muud küsimused
Ootan aktiivset osavõttu! Marina Sonn, külavanem. NB! Kandideerimisel ja 
valimisel saavad osaleda Kaberneeme küla elanikuks registreeritud isikud.

Jätkub traditsiooniline 
emakeelepäevale pühenda-
tud jutuvõistluste sari. 

Emakeelepäeva auks kuu-
lutab Jõelähtme vallavalitsus 
välja 2011. aasta esseevõistlu-
se. 

Kui eelmistel aastatel kirju-
tati kodu- ja kultuuriloost, siis 
nüüd on teemaks “Minu kodu-
vald Jõelähtme”.

Oodatud on kirjatööd nii 
loodusest, inimestest kui et-
tevõtmistest, nii olevikust kui 
tulevikust.

Tööde esitamise tähtaeg on 
1. mai 2011. Parimatele auhin-
nad. 

Töid oodatakse e-posti aad-
ressile ajaleht@joelahtme.ee 
või tavapostiga Jõelähtme val-
lamaja, Jõelähtme küla, 74202 
Harjumaa, Merike Metstak.
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Pirita jõel asuv Iru tamm, 
Eesti jõgede kõige ohtlikum 
koht, on viimase kuue aas-
taga neelanud viis inimest.

Eesti Energia Iru elektri-
jaam rajab Pirita jõele Neha-
tu paisu juurde kalatrepi ja 
ühtlasi likvideerib sealt mitu 
inimelu võtnud ohtliku kee-
rise. Kuna ettevõttele kuuluv 
Pirita jõe Nehatu tammi ala 
on lõhe, jõeforelli, meriforelli 
ja harjuse kudemis- ning elu-
paik, siis peab sellise jõelõigu 
omanik veeseaduse järgi ta-
gama ülejärgmiseks aastaks 
kalade läbipääsu nii üles- kui 
allavoolu. Nehatu pais, mi-
da Iru elektrijaam kasutab 

tehnoloogilise vee sissevõt-
miseks, takistab aga kalade 
rändeteed ning see tuleb re-
konstrueerida. Koos Neha-
tu paisu rekonstrueerimise-
ga muudetakse turvaliseks 
ka paisutagune ala, kus seni-
ni on tekkinud suurvete ajal 
ohtlikud keerised. Ehituse-
ga saab alustada alles pärast 
kalade kudemisaega ehk ala-
tes juulist ning see võtab ae-
ga paar kuud. Paisualuse ala 
turvalisuse tõstmist finant-
seerib Eesti Energia ja selle 
maksumus on umbes 30 000 
eurot, paisu kalapääsu raja-
mise töid rahastab aga Eu-
roopa Liidu Ühtekuuluvus-
fond.

Esseevõistlus koduvallast

Surmakeeris likvideeritakse

          Elanike arv

Asustusüksus 01.03.

1 Loo  alevik 2054

2 Kostivere  alevik 759

3 Uusküla 361

4 Iru 349

5 Neeme 270

6 Liivamäe 171

7 Rebala 167

8 Haljava 138

9 Jägala 136

10 Saha 132

11 Maardu 132

12 Kaberneeme 127

13 Koogi 126

14 Jõelähtme 114

15 Kallavere 104

16 Jõesuu 92

17 Ülgase 91

18 Aruaru 86

19 Ruu 84

20 Manniva 55

21 Ihasalu 53

22 Haapse 49

23 Saviranna 48

24 Parasmäe 44

25 Vandjala 43

26 Kostiranna 35

27 Loo küla 35

28 Jägala-Joa 31

29 Sambu 26

30 Nehatu 20

31 Koila 15

32 Võerdla 10

33 Kullamäe 8

34 Koipsi 1

KOV täpsusega 70

Vallas kokku 6028

Südamlikud õnnesoovid
ELLI-WILHELMINE ASORILE
92. sünnipäeval!
Oled see, keda alati oodatakse, 
kelle juures on külmaga soe, 
kelle jaoks pole miski liig raske, 
kelle käsi on alati toeks. 
Jõudu ja tervist soovivad neli 
järgnevat põlvkonda 

le. 
d.

s
al

Maanteeameti tellimusel alustab Skanska EMV AS 4. aprillil Kostivere 
silla remontimist. Muinsuskaitse all olev sild suletakse liikluseks 11. 
aprillil, tööd kestavad 29. juulini. Alevikusisene ümbersõit hakkab toi-
muma Seene ja Jõe tänavate kaudu. Remondi käigus ehitatakse sillale 
efektne objektivalgustus LED-tüüpi valgustitega. Vana silla kõrvale ehi-
tatakse liiklusohutuse kaalutlusel ka uus kergliiklussild, et viia jalakäi-
jad ja ratturid sõiduteelt ära. Tööde kogumaksumus on 240 000 eurot.

-

allavoolu. Nehatu pais, mi
dada da da IruIruIruIru elelel elektektektektrijrijrijrijjaamaamaama kakaka kasutsutsutabababab 

roopa Liidu Ühte
fonfonfonfondd.d.d.

s 
le 

MaanMaanMaanaanMaaMM teeateeateeateeametimetimetimeti t lteltel tellimulimulimulim sellselselsel alusalusalusalust btabtabtab tab SkanSkanSkanSkan kskaskaska EMVEMVEMVEMV ASAS 4AS 4AS 4S 44. a. a. apapapprrririllil 
sillsillillilla rereea remontmontmontimismimisimist Mt Mt. Muinsiuinsuinsuins kkuskauskauskauskaiitseitsetitse allallall oleoleolev siv siv sild sld sld suletuletulet kkakseakse liiklu

Kostiveres algab silla remont



12 NR. 165
MÄRTS 2011

E-post: erakool@audentes.ee; Tel: 699 6501; Veeb: www.audentes.ee/erakool
Avaldusi saab täita Tondi 84 väikese koolimaja büroos või printida välja kodulehelt.

Alustame A-st!

ALANUD ON AVALDUSTE VASTUVÕTT 
AUDENTESE ERAKOOLI 1. KLASSI! 

2. aprillil kell 11.00 lahtiste uste päev
25.-29. aprillil sisseastumisvestlused

Lase oma lapsel areneda muretus ja pingevabas õhkkonnas.
Audentese erakooli väikesed klassikollektiivid võimaldavad igaühele
vajalikku tähelepanu ning annete märkamist ja arendamist.

Valida saab kahe suuna – 
tavaklassi ja spordiklassi vahel.

Meeli Meri
Külavanem 

Pärast külma ja rasket talve 
on külaelu käima läinud. Ole-
me suutnud oma küla suure 
mure tuua kogu Eesti Vaba-
riigi ette. Nimelt näitas ETV 
saade “Ringvaade” 9. märt-
sil Ruu küla võitlusi kaevan-
duse vastu. Hästi või halvasti, 
aga suutsime ennast taas kord 
avalikkusele teadvustada. Na-
gu näha meie kodulehel www.

ruukyla.ee, on inimesed tänu 
saatele hakanud tundma suu-
remat huvi meie külas toimu-
va vastu ning toetavad meid 
oma allkirjadega. Me ei ole 
oma murega siiski üksi ja see 
annab jõudu. Sama päeva õh-
tul toimus meil külakoosolek 
Jõelähtme Rahvamajas, kus 
tänasime oma küla parimaid 
valla aukirjade ja lilledega 
ning kohvilauaga. Eesti Vaba-
riigi 93. aastapäeva puhul said 

tänukirja Anneli ja Mati Koik 
– meie “maasool“, kes arenda-
vad põllumajandust ning too-
davad juustu – ning meie MTÜ 
Ruu küla Heakorra Seltsi esi-
mees Jaan Tepp. Jaani eestvõt-
misel ja -vedamisel käime me 
kohtuteed ning valmivad pro-
jektid ning küla arengukava. 
Meie külas on toredad ja hak-
kajad inimesed. Lootusrikast 
kevadet kõigile ja pidagem 
vastu. Me võidame niikuinii!

Jõelähtme Vallavolikogu võt-
tis 28. veebruaril 2011. aastal 
vastu otsuse nr 150 “Ihasalu 
külas Laheranna 2, 3 ja 4 kin-
nistute ning nendega külgne-
vate Jõesuu puhkeala maaük-
suste detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine”. 
Planeeringu eesmärk on ala 
elamu- ja ärimaa kruntideks 
jaotamine ja neile hajaasustus-
viisil ehitusõiguse andmine. 

Detailplaneeringu koosta-
mise algataja on Jõelähtme 
Vallavalitsus (Jõelähtme küla, 
Harjumaa 74202; www.joelaht-
me.ee), kehtestaja on Jõeläht-
me Vallavolikogu (Jõelähtme 
küla, Harjumaa 74202; www.
joelahtme.ee), koostamise kor-
raldaja on Jõelähtme Vallava-
litsus (Jõelähtme küla, Harju-
maa 74202; www.joelahtme.ee) 
ning koostaja on AS Pöyry En-

tec (Lõõtsa 2a, Tallinn 11415; 
www.entec.ee). 

Ihasalu küla Laheranna 2, 3 
ja 4 kinnistute ning nendega 
külgnevate Jõesuu puhkeala 
maaüksuste detailplaneering 
on algatatud Jõelähtme Valla-
valitsuse 11.07.2005 korraldu-
sega nr 663. 

Keskkonnaamet on oma 
19.01.2011. a kirjaga nr HJR 
6-8/11/2470-2 seisukohal, et 
antud detailplaneeringuga ei 
kaasne olulist keskkonnamõ-
ju. 

Detailplaneeringuga kavan-
datav tegevus ei sisalda kesk-
konnaohtlikke tegevusi ning 
keskkonnaohtlike objekti-
de rajamist, seepärast oluli-
si negatiivseid mõjusid ooda-
ta ei ole. Võimalikud negatiiv-
sed mõjurid on valdavalt ehi-
tusaegsed ning pärast ehitus-
tegevuse lõppu kaovad. Samuti 
ei ületata eeldatavalt õigusak-

tides kehtestatud lubatud piir-
väärtusi ega looduse talumis-
võimet. Võttes kasutusele vas-
tavad meetmed, on võimalik 
leevendada negatiivseid mõ-
jusid ning vähendada miini-
mumini õnnetuste ilmnemise 
võimalust ehitusajal. Keskkon-
namõju eelhinnangu tulemu-
sel ei ületata kavandatava tege-
vusega eeldatavalt tegevusko-
ha keskkonnataluvust, ei põh-
justata keskkonnas pöördu-
matuid muutusi ega seata ohtu 
inimese tervist ja heaolu, kul-
tuuripärandit ega vara. Kavan-
datav tegevus ei oma eeldata-
valt olulist keskkonnamõju ja 
keskkonnamõjude hindamise 
algatamine pole põhjendatud. 

Otsusega on võimalik tutvu-
da Jõelähtme Vallavalitsuses 
tööpäeviti tööajal või elektroo-
nilise dokumendiregistri va-
hendusel aadressil www.joe-
lahtme.ee.

Teateid Ruu külast

Ametlik teade Laherannast

TEATED JA REKLAAM

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

Viljapuude lõikus. 
Hooldame, noorendame 
ja kujundame teie
viljapuuaia. Tel 50 89 294.

OÜ Kaubaekspress pakub tööd tagaluugiga varustatud veoautodele, furgooni mõõdud 7-9 m, kõrgus üle 
2,5 m (soovitavalt ka küljelt laetavad). Samuti pakiautodele maakonnasisesteks vedudeks.
Raimu Aas, tel 503 3114, raimu@kaubaekspress.ee
Aarne Aas, tel 505 5512, arne@kaubaekspress.ee

Kojutoomisega värsked 
seakondid 3€-20 kg kast ja 
sea kamar 5€ -10 kg kast. 
Tellige ka valmistoodan-
gut! 5359 6544

INES IMPEX OÜ teostab järgmiseid töid: valve- ja tulekahjusignalisatsioonide paigaldus, videovalve paigal-
dus, kortermajade trepikodadele fonolukkude paigaldus (nt 16 krt trepikoda alla 1000 €), koduautomaatika- 
ja nõrkvoolutööd. Lisaks eelnimetatule teostame ka hooldus- ja rikketöid ning seadmete müüki. 
Info: tel 5074407,  5039620, kalmer.oserov@gmail.com  reinar@rakaselg.ee

Müüa kartulit. 15 kg sangadega paberkott – 
8 eurot, 30 kg paberkott – 15 eurot.
Pakutavad sordid: “Marabel”, “Milva”, “Esprit”, 
“Anuschka”, “Rosalind” jt.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas 
hinna sees, mujal kokkuleppel.
Info ja tellimine tel 5078837, Ardo Lass.

R 01.04 kl 19 Jõelähtme rahvamaja
Anton Tšehhovi “ABIELUETTEPANEK”.  Jõelähtme Lava-
grupi ESIETENDUS. 
Lavastaja Maie Ramjalg
Pilet: 2 eurot

L 02.04 kl 14 Kose Päevakeskus
KOSE PÄEVAKESKUS – 25
Esineb LOO KAMMERKOOR, dirigent Age Mets

P 03.04 kl 12 Loo kultuurikeskus, A
JÕELÄHTME LAULULAPS 2011

04.–8.04 Kostivere põhikool
LAHTISTE USTE PÄEVAD

N 07.04 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
Loo seenioride klubi tervisekuu ÜMARLAUD
• Vestlusringis Maria Meresaar 
• Ravimteede degusteerimine 
• Rein Meresaare NÄITUS 
• Vererõhku mõõdab Veera Andresson

R 08.04 kl 11 Loo kultuurikeskus, B
Loo Beebikooli JÄNKUKARNEVAL
R 08.04 kl 19 Jõelähtme rahvamaja
Anton Tšehhovi “ABIELUETTEPANEK”.  Jõelähtme Lava-
grupi teine ESIETENDUS. 
Lavastaja Maie Ramjalg
Pilet: 2 eurot
R 08.04 kl 16 Loo kultuurikeskus, B
Lihavõttepühade MEISTRIKURSUS

L 09.04 kl 13 Neeme rahvamaja
L 09.04 kl 17 Loo kultuurikeskus, A
KEVADKONTSERT
Esineb LOO KAMMERKOOR, dirigent Age Mets
Kaastegev Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi meesan-
sambel KULDNE ÕHTUPÄIKE, juhendaja Kuno Kasak

N 14.04 kl 19 Loo kultuurikeskus, A
AARE VÄRTE – 60
Esinevad ansambel Aareco ja segakoor Jõelähtme 
laulusõbrad
Kõlavad “Horoskoobi” laulud

R 15.04 kl 10 Neeme algkool
Harjumaa väikekoolide teatrifestival "MIIM" 

16.–17.04 Jägala-Joa
BALTI  KARIKAVÕISTLUSED SÜSTASLAALOMIS
Korraldaja Süstaklubi Pirita

K 20.04 kl 14 Loo kultuurikeskus, B
Loo seenioride klubi Pihlakobar KEVADPIDU. Külas 
Moldaavia rahvuslik ansambel NOROK

21.–24.04 Jõelähtme kirik
ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUSED 
N 21.04 kl 11 SUUR NELJAPÄEV
R 22.04 kl 11 SUUR REEDE
P 24.04 kl 11 ÜLESTÕUSMISPÜHA 

L 23.04 kl 19 Loo kultuurikeskus, A
JÜRIPÄEVA SIMMAN täiskasvanutele.
Simmanitantsud, -laulud, -suupisted. 
Riietusse raasuke rahvuslikku!

K 27.04 Loo kultuurikeskus, A
Laste lauluvõistluste laureaatide 
KEVADKONTSERT

R 29.04 kl 11 Jõelähtme rahvamaja 
Tõsised TALGUD rahvamaja jõekäärus

L 30. 04 Jõelähtme rahvamaja 
JÕELÄHTME 5. RATTAMARATON
Eesti Maratonide AVAÜRITUS
• 10.30 – tillusõit 
• 11.00 – 75 km 
• 11.15 – 30 km 
• 11.30 – noortesõit
Eelregistreerimine ja info: www.sportinfo.ee
L 30.04 kl 16 Loo kultuurikeskus, B
KIRIK
Teenib Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja
L 30. 04 kl 19 Neeme rahvamaja 
HELLASE KOORI ja SOLISTIDE KONTSERT
L 30.04 kl 20 Loo kultuurikeskus
VOLBRIÕHTU noortele

Koostas Elle Himma

Kultuurikalender

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Angela Virak
56 640 991

66 84 700

Ville Värk
51 32 422
66 84 700


