
Kulu põletamine on Eestis 
keelatud. Kulu võib küll päikese-
paistelisel päeval põlema süüdata 
suurendusklaasina töötav pudel 
või klaasikild, kuid enamasti saab 
kulupõleng alguse inimese hoo-
letusest – olgu see siis järeleval-
veta jäetud lõke või maha visatud 
kustutamata suitsuots. Kahju 
keskkonnale, oht inimeludele ja 
varale ning päästemeeskondade 
hõivatus kulupõlengute kustu-
tamisega – see peaks inimest 
enne tikutõmbamist või hõõguva 
suitsukoni äraviskamist tagajär-
gedele mõtlema panema.

Jõelähtme Vallavolikogu otsustas 
Harju maavanemalt taotleda 
külaplatsi rajamiseks munitsi-
paalomandisse Jõelähtme vallas 
Haljava külas asuva maaüksuse 
Haljava külaplats,  sihtotstarbega 
– sotsiaalmaa, alaliik üldkasuta-
tav maa (005; Üm).
Jõelähtme Vallavalitsus tunnistas 
17. märtsi 2011 korraldusega 
nr 149 edukaks MTÜ Jägala 
Linnamäe poolt esitatud Rebala 
muuseumi arendamise visiooni. 
Volikogu kiitis heaks muuseumi 
arendamise koostöölepingu.

Ohtlike jäätmete, elekt-
roonika ja vanarehvide 
ning riiete, jalatsite ja 
mänguasjade kogu-
misring toimub 1. mail. 
Peatumisgraafi k lk 6.

Uuenevas Kostivere 
koolis olid sisukad 
lahtiste uste päevad 

"Jõelähtme laululaps" 
2011 tulemused

Kaberneeme uudised
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Vabanemine talvest. Justkui palverännak: inimesi tuli jalgrataste, autode ja bussidega vee vaatemängu imetlema. Kevad oli end lahti murdnud, ennekuulmatu kohina ja hooga langes 
poolesaja meetri laiune tumepruun veekardin kaheksa meetri kõrguselt klindilt alla jõesängi. Sadu tonne vett tormas mere poole. Jägala juga elab just nüüd üle kõige veerohkemat aega. 
Looduse ilu ja ürgne jõud tõmbavad inimesi magnetina ligi. Joalt kukkuv vetemöll veenab, et lumi on tõepoolest jäädavalt läinud ja oleme taas pääsenud talvest vabaks. 

Andrus Umboja 
Vallavanem

Paar viimast aastat on 
meile õpetanud, et lume-
vaesed talved on selleks 
korraks otsa saanud. 

Möödunud talv oli oma tui-
su ja lumerohkuse poolest 
vaieldamatult üks keerulise-
maid. Eelkõige torkab silma 
lumetõrjele kulunud finant-
side mastaapsus – piltlikult 
öeldes kulus kogu aastaseks 
teehoiuks planeeritud raha 
ära selle aasta esimese nelja 
kuu lumetõrjele, see aga pa-
neb kindlasti pitseri suvistele 
teetöödele. Suuremamahulisi 
teetöid sel suvel meie teedel ei 
toimu, kuid hädapärased au-
kude lappimised ja kruusa-
teede hööveldamised saavad 

kindlasti tehtud. Selle tar-
beks tuleb leida eelarvest va-
hendeid teiste kulude kokku-
hoiu arvelt. Möödunud talv 
näitas ka seda, et vallakoda-
nikena peame harjuma mõt-
tega, et looduse stiihia tõttu 
ei pruugi olla võimalik ala-
ti koju jõuda ja vahel ka hom-
mikul tööle sõi-
ta ja et halve-
mal juhul tu-
leb isegi öö au-
tos veeta. 

See talv näi-
tas, et keeruli-
semate ilma-
olude korral võib juhtuda, et 
riigiteede hooldajad kõrval-
maanteede lahtihoidmisega 
hakkama ei saa ning et meil 
tuleb vallateede hooldami-
seks kasutatav tehnika suu-
nata ka riigiteedele. Kogesi-
me, et häda korral on meil ole-

mas lisaressursse, keda ap-
pi kutsuda. Siinjuures tahan 
veel kord tänada eriti Serd-
nat, Kostivere Tera, Tallinna 
Prügilat ja Merkot, kes and-
sid oma tehnika ja inimesed 
teede puhastamiseks. Ilma 
nende panuseta oleks meie 
inimesed pidanud tunduvalt 

kauem lume-
vangis istu-
ma. Suur tä-
nu muidugi 
ka meie kor-
ralistele lu-
metõrjujate-
le, kellel une-

aeg mõnikord pea olematuks 
jäi. 

Paksu lumega talved too-
vad endaga kaasa kevadisi 
üleujutusi – seda ka käesole-
val aastal. Õnneks ei ole meie 
vallas midagi ekstra erakord-
set juhtunud ja veetõus on 

möödunud suuremate kah-
judeta. Kohti, kus veeupu-
tus suuremaid probleeme te-
kitab, on vaid mõned. Kuigi 
kaua suurvesi meid ei kimbu-
ta, loodus ise lahendab prob-
leemid paari nädalaga. 

Kõik talgutele!
Lume sulamine toob väl-

ja hoopis uue probleemi – lu-
me all olnud prahi, mida ei 
ole just eriti meeldiv vaadata. 
Hea, et meie vallas on kevadi-
sed heakorratalgud muutu-
nud kindlaks traditsiooniks. 
Viimastel aastatel oleme har-
junud seda tegema üldrah-
valiku aktsiooni „Teeme ära“ 
nime all. Ka sel aastal on suu-
remates ja väiksemates alevi-
kes ja külades toimumas hea-
korratalgud. Mina ise vean 
talguid Loo alevikus, kus ka-
vandame taas kord korista-

da alevikku talve jooksul tek-
kinud prahist. Lisaks planee-
rime rajada aleviku koera-
omanikele koerte jooksuta-
mise platsi. Loodan, et ini-
mesed võtavad talgutest osa 
ning seeläbi püsib meie ava-
lik ruum edaspidi puhtama-
na. Vallavalitsus aitab ka see-
kord talguid läbi viia. Olene-
valt puhastusalast ja kokku-
kogutavast prahist tellib val-
lavalitsus kohale konteineri 
või laseb kottidesse korjatud 
prahi veoautoga prügilas-
se transportida. Oluline on 
tähele panna, et prahi ühis-
kondlikus korras äravedu toi-
mub vaid talgute korras kok-
kukogutud prahi osas. Kuigi 
talv oli seekord eriti keeruline 
ja ka kevadel on alati isemoo-
di mured, ületatakse need 
siiski alati ja nii on see ka see-
kord. Ilusat kevadet kõigile!

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu soovivad teile kauneid pühi!

Foto ja tekst: Merike Metstak

Raske talv on seljataga, 
kevadel on oma mured

Tahan veel kord 
tänada eriti Serdnat, 
Kostivere Tera, Tallin-
na Prügilat ja Merkot
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Postmargil „Rahvarõi-
vad – Jõelähtme“ kujutab 
kunstnik Mari Kaarma neiu 
ja naise 19. sajandi I poole 
rõivaid. Neiul on peas kõrva-
dega pärg, naisel pottmüts. 

„Liigun tasapisi mööda Ees-
tit, igal pool polegi nii ilusaid 
rahvarõivaid. Olen kujunda-
nud ligi 20 marki. ERM-is oli 
kaks ilusat Jõelähtme seeli-

kut, üks olevat sõja ajal kaotsi 
läinud. Siinse seeliku kaunis 
triip ja käiste-põlle lopsakad 
tikandid on imeilusad. Mar-
gi joonistamisel tuleb alati ar-
vestada, et kogu ilu ehedalt 
välja tuleks. Neile, kes hakka-
vad endale rahvarõivaid tege-
ma, soovitan kindlasti minna 
ERM-i ja vaadata enne järele,“ 
ütleb kunstnik Mari Kaarma.

Margi tiraaž on 125 000.

Endise linnuvabriku kuul-
sa muna päästmisaktsioon 
algas kaks aastat tagasi.

Üle 30 aasta tagasi ehte- ja 
metallikunstniku Leida Ilo 
loodud viitskulptuur oli keskelt 
pooleks pragunenud ja taiest 
kandev betoonpost jäi jalgu 
uue Tallinna–Narva maantee 
ehitustöödele. Jõelähtme Val-
lavalitsus korraldas skulptuu-
ri restaureerimise ning pikka-
de läbirääkimiste tulemuse-
na Maanteeametiga teisaldati 
taies värskelt rajatud uue Loo 
ringtee keskmesse.

Pühapäeval, 24. aprillil kell 
13 toimub uuenduskuuri lä-
binud munaskulptuuri pidu-
lik taasavamine. Avamine al-
gab Loo aleviku keskvälja-

kult jalutuskäiguga skulptuu-
ri juurde, kus sellelt eemal-
datakse kate. Lõbusale keva-
disele pereüritusele oodatak-
se osalema kõiki, kõlab muu-
sika ja ühislaulud ning range 
žürii hindab kodust kaasavõe-
tud pühademunade ilu. Koha-
letulnutel on võimalik osale-
da munade koksimise võist-
lustel. 

Munapühaga kaasneb hulk 
muistseid kombeid, mis on 
tihtipeale ühised teiste Eu-
roopa või soome-ugri rahvas-
tega. Muna on elu ja õnne al-
likas. Rahvapärimuse koha-
selt olevat nüüd murrangu-
line aeg, mil tehtust või tege-
mata jäetust sõltub inimese, 
tema lähedaste ja majapida-
mise hea käekäik. 

Jaanus Hiis 
Saha küla külavanem 

Möödunud aastal pani riik 
paljude maaoksjonite käigus 
müüki ka Pajumardi kinnis-
tu Saha ja Maardu küla piiril. 
Seda paika tuntakse Maardu 
Hiiemetsana. Et tegu on riikli-
ku kaitse all oleva maaga, mis 
on kantud vastavasse registris-
se numbri 17697 all, suhtuti ko-
halike poolt asjasse rahulikult. 
Laupäeva, 2. aprilli hommi-
kul toodi aga Hiiemetsa serva 
võimas langetusmasin ja kohe 
alustati ka lageraiet. See tekitas 
lähikülade elanikes suurt se-
gadust ja arusaamatust. Tööd 
pandi viiendal päeval seisma 
ja nüüd jääb üle oodata, kuidas 
olukord laheneb. 

Vallavolikogu algatas 2010. 
aasta juulikuus Jõelähtme val-
la Uusküla külas pump-hüd-
roakumulatsioonelektrijaa-
ma detailplaneeringu koosta-
mise, mille eesmärk on pump-
hüdroakumulatsioonelekt-
rijaama rajamise võimaluste 
selgitamine, ehitusõiguse ula-
tuse ja hoonestustingimus-

te, veehaarde ja pump-hüd-
roakumulatsioonelektrijaa-
ma vahelise tunneli ja maa-
aluste mahutite rajamise või-
maluste väljaselgitamine ning 
tingimuste määramine. Esi-
algse kava kohaselt rajatakse 
kuue aasta jooksul graniiti sü-
vendid, kuhu seejärel rajatak-
se pump-hüdroakumulatsioo-

nijaam. Planeeritakse rajada 
kümme maapealset ehitist, 
sealhulgas 80 meetri kõrgu-
ne šahti teenindav tõstetorn. 
Muuga lahes asuva veehaarde 
kaudu lastakse merevesi 500 m 
sügavusel asuvatesse turbiini-
desse ja seejärel maa-alustes-
se mahutitesse. Mahutid asu-
vad Neeme graniidimassiivis. 

Hüdroturbiinide ja generaa-
torite poolt toodetud elekter 
viiakse rajatavasse alajaama 
(lisainfo: www.vool.ee). KSH 
koostamiseks toimunud riigi-
hange on lõppenud ning koos-
tajaks on määratud Ramboll 
Eesti AS. Tutvustav arutelu toi-
mub 27. aprillil kell 18 Jõeläht-
me rahvamajas. 

31. märtsil toimunud volikogu 
istung algas traditsioonilise kella 
17.00 asemel 15.00. 

Oleme nüüd ja edaspidi otsustanud hakata volikogu istun-
geid pidama varem, et vallaametnikud, kes peavad voliko-
gu istungil viibima oma ametikohustuste tõttu, saaksid sel-
lel osaleda oma tööajast. Sellisel juhul kaob vajadus maks-
ta neile lisatasu istungil viibitud aja eest ning volikogu saab 
kokku hoida loodetavasti pea viiendiku väljamakstavatest 
tasudest. Ühekordselt pole kokkuhoid suur, kuid aasta lõikes 
säästame nõnda arvestatava summa.

Märtsikuise volikoguistungi päevakord oli töine, kuid 
emotsionaalseid või laiemale avalikkusele huvipakkuva-
maid teemasid seal palju polnud. Esimesel lugemisel oli uus 
koerte ja kasside pidamise eeskiri. Minu jaoks jääb arusaa-
matuks, miks on Eestis vaja 226 erinevat koerte ja kasside 
pidamise eeskirja, miks ei võiks neid olla 20 või ehk piisaks 
ühestainsastki, kuid selline meie haldusstruktuur praegu 
on ja igal omavalitsusel on kohustus oma territooriumil vas-
tav eeskiri kehtestada. Uus eeskiri karmistab oluliselt koer-
te ja kasside pidamist. Näiteks ei tohi koerad ega kassid uue 
korra kohaselt enam tiheasustusalal vabalt ringi joosta, vaid 
peavad olema rihma otsas. Plaanis on kohustuslikuks muuta 
ka koerte ja kasside kiibistamine. Esimene lugemine tähen-
dab seda, et antud eelnõu ei esitatud veel volikogule kinnita-
miseks, vaid tutvumiseks ja parandusettepanekute tegemi-
seks ning vastuvõtmisele läheb ta tõenäoliselt järgmisel vo-
likogu istungil. Kellel soov asjaga tutvuda, saab seda teha in-
ternetiaadressil https://test.smartlink.ee/gvolis/ (vasakult 
servast valida „Jõelähtme vald“, ülevalt menüüst „Istungid“ 
ning seejärel ekraanile ilmunud istungitest valida viimane; 
päevakorra viienda punkti alt võibki nimetatud eelnõu lei-
da). Kui tekib häid mõtteid või ehk isegi konkreetseid paran-
dusettepanekuid, siis tuleks need saata võimalikult kiiresti 
minu e-posti aadressile artkuum@hotmail.com, et voliko-
gu komisjonid jõuaksid nendega tutvuda ja otsustada eelnõu 
täiendamise või parandamise üle.

Kui on midagi, mille poolest Jõelähtme vald teistest ees on, 
siis on see kindlasti rohke ametisõidukite soetamine. Vii-
masel volikogu istungil informeeris vallavanem volikogu, 
et Jõelähtme vald kui üks enim sõidukeid soetanud vald on 
oma autoostudega jäänud Riigikontrolli huviorbiiti. Uuri-
takse, miks on Jõelähtme vallal nii palju autosid vaja ja miks 
just selliseid autosid on soetatud. Valla autoparki on viimas-
tel aastatel kuulunud nii maastureid kui ka isegi nelikveoli-
ne pikap. Volikogu poole pealt võib Riigikontrolli tehtava töö 
üle head meelt tunda, sest autod on läbi aastate olnud n-ö 
hell teema. Volikogu on korduvalt püüdnud autoostude üle 
kontrolli saavutada, kuid kasutusrendilepingutega autode 
soetamisel puudub vallavalitsusel kohustus volikoguga eel-
nevalt nõu pidada ning seetõttu ongi volikogu neist autoos-
tudest tavaliselt alles tagantjärgi kuulnud. Viimase vallava-
litsuse kohta antud kriitika ei kehti. 

Vallavalitsus algatas märtsikuu lõpus riigihanke menet-
luse Loo lasteaed „Pääsupesa“ juurdeehituse 3. etapi ehitus-
tööde teostaja leidmiseks.

VALD

Ilmus Jõelähtme 
postmark

Tuntuim Eesti 
viitskulptuur “Muna” 
taasavatakse

Sündmused Maardu Hiiemetsas

Pump-hüdroakumulatsioonijaama tutvustav arutelu

Volikogu 
esimehe veerg
Art Kuum 

Rohkem infot: http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/maavalla-koda-tallinna-la-
hedal-asuvas-maardu-hiies-kaib-lageraie.d?id=43439419

Kostivere 
Päevakeskuse juures 
paikneval parkimiskohal 
peatub pangabuss 
kell 12.00-13.30
 

II kvartalis
13. aprill
11. mai
15. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da ja kätte pangakaardi, makseautomaadist 
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, 
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja 
muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega 
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.



3NR. 166
APRILL 2011

Merike Metstak
Toimetaja 

Kuumadel kuuekümnen-
datel tantsusaale hulluta-
nud bändipoiss Aare Värte 
on saanud 60 aastat vanaks. 

Endise rokimehe lõunamai-
ne temperament pole aga ku-
hugi kadunud, see lööb koo-
riproovis välja praegugi. Ku-
na kontserdikuulaja näeb di-
rigendist vaid selga, uurime, 
mis inimene Aare Värte tege-
likult on. 

Intervjuuks ei olnud Aaret 
kerge tabada – vaba aega tal 
pole, kuigi tühja jutu, teleka-
vaatamise, arvuti ja muu tüh-
ja-tähja peale seda ei kulu.

Tema kutse peale läksin kaa-
sa kooriproovi, kus segakoor 
Jõelähtme Laulusõbrad õppis 
dirigendi juubelikontserdiks 
„Horoskoobi“ laule. Laulud 
seadis koorile juubilar ise. Mõ-
tisklesin endamisi, et lihtsam 
oleks vist uus laul kirjutada  
kui teise helilooja loodud vii-
si koorile ümber seada. Koori 
kiitmisega ei koonerdata: kõik 
on meie oma valla inimesed, 
fantastiline koosseis, proovi-
des käivad korralikult. Sega-
koori sattus Aa-
re juhendama 
täitsa juhusli-
kult, kuigi esi-
algu ajas vastu. 
Praegu aga tun-
neb tööst lus-
ti ja rõõmu. „Ei 
mingit lobisemist ega virinat, 
detsembri lumetormide aegu 
olid kõik lauljad proovis, kui 
õppisime Urmas Sisaski laule. 
Keegi ei kurtnud, kuigi Sisas-
kit on keeruline laulda, sest te-
ma looming ei tule niisama li-
gi, see helilooja nõuab süve-
nemist. Minu helilooming on 
tulnud juhuslikult ja kui küsi-
takse, et miks ma seda ei aval-
da, siis vastan: aega ei ole. Ap-
rillis pole ühtegi vaba nädala-
vahetust. Lastekoorid ja solis-
tid tuleb meil koos Leiliga ette 
valmistada. Meie lastekoor lä-
heb laulupeole kindlasti,“ on 
ta rahul. 

Ise on ta bände teinud 8. 
klassist saati. Kuuekümnen-
date lõpus juhendas ansamblit 
Õnnelemb. Meenutab, et kõige 
hullemaks läks tantsuorkest-
rite ülevaatusel, kui pidi vene 
nimedega heliloojaid mängi-
ma, muidu ei pääsenud läbi ja 
esinemisluba ei antud. Õnne-
lemb oli tolle aja popansam-
bel ja mängis mitu head aastat 
koos. Helitehnika oli korralik 
ja tehti palju proove, tolle aja 
kohta oli Õnnelembil 

kõva tase. Muusikat tehti Kei-
las, vanas ja uues Tombis ning 
mujalgi. 

Aare tunnistab, et on 17. elu-
aastast peale kõrtsides mängi-
nud ja vähemalt sajas pulmas 
käinud. Isegi niisuguses, kus 
pruuti ei olnudki – sünnituse 
aeg jõudis kätte, aga hoolega 
ettevalmistatud pulmapidu ei 
võinud ometi ära jääda. 

Muusikakooli ajal Tallin-
nas hakkasid bändiasjad tõ-
sisemalt edenema. Ansambli-
ga mööda Eestit rännates sat-
tuti Ida-Virumaal oma elekt-
rikitarridega kohtadesse, kus 
elektrit veel ei olnudki. Alates 
aastast 1974 surus diskokul-
tuur peale ja bändid hakkasid 
lagunema. Tšehhi sündmused 
olid juba toimunud. Nõukogu-
de ideoloogilise kontrolli all 
olevatesse raadiosse ja televi-
siooni pääsesid rokkansamb-
lid haruharva ja põhiliselt siis, 
kui funktsionäärid juba maga-
sid.

 
Oskasid Sa arvata, et 40 aastat 
hiljem osaled ise poliitikas?

„Kuna ei osanud kellegi 
poolt hääletada, sest võimul-
olijad vahetasid pidevalt vär-
ve ja partnereid, siis otsusta-

sin kohalikel va-
limistel kandi-
deerida,“ ütleb ta 
otse. 

Aare Värte 
kampaania võit-
lushüüd kõlab 
ajatult: „Sõbra-

lik koostöö ausate inimestega“ 
ja valijatele antud lubaduste-
ga on juba tänaseks kõik häs-
ti. Jõelähtme muusikakool on 
avatud ja paljud andekad lap-
sed saavad siit diplomi, mis 
võimaldab muusika õppimist 
jätkata kus tahes. 

„Keskhariduse jätkumise pä-
rast Lool muretsen küll, oleks 
kole, kui riik väänaks omava-
litsusel käed seljataha,“ ütleb 
Aare Värte. Pole siin volikogul 
midagi öelda. Paratamatult on 
mõne aastakäigu lapsi vähem, 
ega sellepärast pea kohe kesk-
kooli kinni panema. Volikogus 
poolteist aastat olnuna kinni-
tab Aare Värte, et vald on üle 
pika aja saanud tegusa valla-
valitsuse. Asjad liiguvad, mi-
dagi ei varjata ja koalitsioonis 
puuduvad ebakõlad. 

 
Kust sa jõudu saad?

„Noorusest. Olgu mis tahes 
aeg või riigikord, inimese jaoks 
jääb kõige tähtsamaks nooru-
siga. Võimalik, et mida vane-
maks muutun, seda rohkem 
ma noorusmälestustest jõudu 

ammutan,“ vastab ta pikemalt 
mõtlemata. 

Lapsepõlv möödus Võru-
maal, Haanja vallas, kus oli 
rohkesti muusikat ja tehti pal-
ju lihtsat maatööd. „Käisin kü-
lanaistega rohimas ja meeste-
ga heinal. Siis ei tehtud möön-
dusi, lapsed tegid täiskasva-
nutega võrdselt täistööpäeva. 
Tolle aja tobedusi – kohustus-
likke pioneerikoondusi ning 
vanametalli ja makulatuuri 
kogumist – oli minimaalselt.

Mu vanemad oli kõvad küla-
pillimehed. Aastal 1962 luge-
sin lehest Võru lastemuusika-
kooli kuulutust akordioni eri-
alale. Rõugest oli tundi pikk 
tee käia, sellepärast tuli juba 
13-aastaselt hakata iseseisvat 
elu elama Võrus, kuhu mulle 
väike tuba üüriti,“ pajatab juu-
bilar.

 
Mida teeksid teisiti, kui saaksid 
elu uuesti alustada?

„Ma ei kahetse midagi ega 
teeks ka midagi teistmoodi. 
Mul vedas, et esimene muu-
sikaõpetaja Rõuges oli Heli 
Teppo – 4 korda nädalas 16 ki-
lomeetri taha tundi minna po-
le lapsele naljaasi. Aga mulle 
meeldis. Ma ei tahaks mingit 
muud tööd teha. 

Oma abikaasale Leilile, kes 
on mind igati toetanud ka ras-
ketel aegadel, olen ma väga tä-
nulik.“ 

30. aprillil saab neil täis 40 
aastat abielu!

 
Kumb on lihtsam, kas uus laul 
kirjutada või teise helilooja viis 
ümber seada?

„Sama jah, täpselt sama töö 
tuleb ära teha. Ega raha pä-
rast ju niisugust tööd keegi ei 
tee. Idee peab tulema. Fono-
grammi tegemisel hakkab see 
lõpuks iseennast looma, ideid 
tootma, ole ainult valmis ja va-
henda, see on fenomen,“ rää-
gib ta. 

Loomeinimese kannatusi 
korvab ainult positiivne emot-
sioon ja rõõm tehtust. An-
sambli Ajastud-Aareco, mi-
da Aare ise teeb, repertuaa-
ris on kõike. Mitmed laulud on 
ta enda kirjutatud: „Mu ees-
ti keel“, „Merekirg“, „Hingeka-
ja“, „Loits“, „Hämariku kellad“ 
jt. Ansambli kõik seaded ja fo-
nogrammid on samuti loodud 
Aare poolt. 

 
Õpetaja Värte, kas lapsed on 
aegade jooksul muutunud?

„Aasta-aastalt läheb närvi-
lisemaks. Inimestevaheline 
suhtlemine järjest väheneb, 

arvutisõltuvus muutub juba 
ohtlikuks. Teine probleem on 
ka – kodusoojust jääb lastele 
praeguse elutempo juures vä-
heks. Meil toimusid oma tütre-
ga kooliajal alati õhtused jutu-
ajamised.“

Aare muretseb tõsiselt, et 
virtuaalse maailma julmu-
sed kantakse reaalsesse ellu, 
mõistmata sügavamalt, et te-
hakse teisele haiget. Seda po-
le palju, kuid vähenegi paistab 
silma. Lapsed ei tohiks ükstei-
se vastu õelad olla. Koolikiusa-
mine on varjatud, mõni harv 
juhus tuleb päevavalgele. Lii-
ga palju anonüümsust … 

Ta on rahul, et õnneks tööta-
vad tänapäeva koolis sotsiaal-
pedagoog ja psühholoog – Loo 
koolis tugiõpe toimib. Kõik 
lapsed ei ole võrdse taluvu-
sega, suhtlusummikuid tekib 
ikka. Tugiõpe ja individuaal-
ne lähenemine aitavad krii-
sist üle – laps saab nõu ja õige 
suuna leidmisel tuge. Kui laps 

unustab, et teda löödi sellepä-
rast, et tema oli enne teist löö-
nud, on juba väga pahasti. 

 
Mure eesti keele pärast 

Aare Värte kodumaal võib 
koolis õppida Võru murdes. 
Laulu „Mu eesti keel“ sõnad 
ja viis sündisid laulva revolut-
siooni eel, mil emakeele hää-
bumise ohtu tunnetas kogu 
rahvas. Esmaettekanne toi-
mus 1988. aastal Lagedi kooli 
lastekoori esituses. 

Paar aastat tagasi pöördus 
Jõelähtme vald Kooriühin-
gu ning 2011. aasta laulupeo 
kunstilise toimkonna poole et-
tepanekuga võtta noortelaulu-
peo repertuaari Aare Värte laul 
„Mu eesti keel“, kuna see kan-
nab selget sõnumit ja on jälle 
ajakohane. Keel on esmatäh-
tis ühe rahva kestmajäämisel. 
Kes siis veel peaks meie kau-
nist emakeelt rohkem väärtus-
tama kui mitte meie ise?

„Venestamine oli vägisi pea-
lesurutud, aga praegu võtame 
inglise keele vabatahtlikult 
vastu, unustades, et ka see on 
ohtlik. Venestamisest sai kõ-
rini, aga kui kõrgkoolis üha 
enam loetakse inglise keeles, 
siis mis see on? Hea, et on noo-
red, kes tegelevad rahvalaulu 
ja pärimusmuusikaga, muidu 
sureb eestlus. Rahvamuusika 
seemet on vaja külvata, pin-
nas selleks on soodne,“ on ta 
kindel.

 
Ühte ei salli Aare kindlasti 

– seda, kui inimene seab oma 
õigused kohustustest ettepoo-
le. Koolis algab iga tema tund 
puhtalt lehelt, vanu asju meel-
de ei tuletata. 

„Olen eluaeg ajaloohuviline 
olnud. Lastele soovitan käia 
alati avatud silmadega ja mär-
gata, et maailm ei ole üksnes 
mustvalge, vaid seal on hulga 
rohkem värvitoone.“

Jutuajamise lõpuks tuli siiski 
välja, et vähestel vabadel het-
kedel loeb ta peamiselt muu-
sikaalast kirjandust. Muusi-
kainimesed ütlevad, et Aa-
re Värte looming vääriks laie-
mat tähelepanu, ise jääb ta aga 
väga tagasihoidlikuks. Lõpuks 
taipasin, et esialgne intervjuu-
pelgus oligi tingitud inimli-
kust tagasihoidlikkusest. 

PERSOON

Iseendaks jäänud

Loomeinimese 
kannatusi 
korvab ainult 
rõõm tehtust.

 
 Aare Värte sündis 18. aprillil 

1951. aastal Võrumaal praegu-
ses Haanja vallas Uue-Saalu-
ses. Alustas muusikaõpinguid 
1962. aastal Võru Lastemuusi-
kakoolis, 1971. aastal lõpetas 
Georg Otsa muusikakooli 
akordioni eriala ja 1976. aastal 
Eesti Muusikaakadeemia (tol-
lal konservatoorium) muusika-
pedagoogi ja koorijuhi eriala. 
Pärast lõpetamist asus koos 
abikaasa Leiliga tööle Lagedi 
8-klassilisse kooli. Alates 1987. 
aastast töötab Loo Keskkoolis 
muusika- ja ühiskonnaõpe-
tuse õpetajana. Õppimise ja 
põhitöö kõrvalt mänginud 
ansamblites, juhendanud 
mitmeid muusikakollektiive, 
sealhulgas RAM-i noortekoori, 
mitmeid segaansambleid, 
Tallinna Taksopargi meeskoori, 
segakoori Looheli, ansamblit 
Ajastud-Aareco ja kaks viimast 
aastat segakoori Jõelähtme 
Laulusõbrad. On teinud sadu 
seadeid ja fonogramme eri 
kollektiividele, kirjutanud ise 
laule, millest tuntuim on „Mu 
eesti keel“. Laulu on esitatud 
maakondlikel laulupäevadel 
ja lindistatud Eesti Raadio 
fonoteeki.

 Omal ajal lõi Eesti vist esimese 
tüdrukutebändi. Tema juhti-
mise all on muusikakollektii-
vid võitnud auhindu mitmetel 
konkurssidel (nt parim ettevõ-
tete meeskoor 1983).

 2009. aastast Jõelähtme valla-
volikogu liige.

AARE VÄRTE 

j p j p , j
kohta oli Õnnelembil

j j j , g p
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Kevad Kostiveres – justkui uus algus! 

Jõelähtme 
passaar

Maskivõistlus

Maie Ramjalg

Tänan ja tunnustan 
meie valla lasteaedasid ja 
koole sisuka teatrifestiva-
li eest.

Nagu ikka, astusid hommi-
kupoolikul üles lasteaedade 
näitetrupid. Neeme lasteaed 
esines tublilt koguni kahe 
etendusega. Eno Raud „Hiir, 
kass ja kõrvits“ (juhendaja 
Tiina Klamas) oli lustlik ja to-
redasti mängitud kahe tege-
lase poolt. Väikesed näitle-
jad Sireli Püvi ja Hans-Johan-
nes Kark tegid oma naudita-
va mänguga festivalile vah-
va avangu. Ka kõrvits oli ta-
semel.

Neeme lasteaia Uno Leie-
se „Tipp, Täpp ja kaks lume-
memme“ oli lavale toodud 
juhendaja Helve Hantsomi 
tuntud headuses. Kõige olu-
lisem väikeste näitlejate juu-
res on, et nad ise lustivad 
ja tunnevad end laval häs-
ti huvitavas mänguelemen-
dis. Seda nende mängust ka 
kiirgas. Joosep Jüri Puusaag, 
Kert Tamm, Angela Mais-
te etendasid oma tegelasku-
jusid mõnuga, nagu ka kogu 
ülejäänud trupp.

Loo lasteaia Pääsupe-
sa Päikeselaste rühm esitas 
Elar Kuusi „Memme musi“ 
mahuka loo (juhendaja Mai-
ki Poks). Juhendajale tunnus-
tus sellise suhteliselt pika ja 
rohkearvulise tegelaskonna-
ga loo väljatoomise eest. Pikk 
pai kõigile tegelastele, eri-
ti pikk pai rebase osatäitjale 
Matilda Kerdele, särava esi-
tusega võrratule rohutirtsule 
Karl Koigi esituses ja muidugi 
vahvatele jänkupoistele.

Kostivere lasteaed oli se-
dapuhku õnnetus olukor-

ras. Tegid proove ja lavastus-
ki kandis põnevat pealkir-
ja „Naisevõtt pole naljaasi“, 
aga kui õel gripiviirus oluli-
sed tegelased festivali eelõh-
tul jalust niidab, siis pole mi-
dagi parata. Suur töö ja vaev 
jäi ette kandmata. Sellegi-
poolest saatsime töökale tru-
pile väljateenitud kommikoti 
nagu kõigile teistelegi.

Väikesed näitlejad lõpeta-
sid enne lõunat ja koos nen-
dega ka festivali superküla-
line – Pipi Pikksukk. Vahe-
tu, sõnakas, nagu loodud las-
tega koos laval lustima. Suur 
aitäh sulle, Pipi!

Pärast maitsva teatrisu-
pi söömist ja väsinud laste-
aialaste kojusaatmist asusid 
teatripäeva lõpetama koo-
lide näitetrupid. Publik küll 
vahetus, kuid saal oli endi-
selt rahvast tulvil.

Neeme algkool esitas tun-
tud muinasjutu „Printsess 
herneteral“ (juhendaja Meri-
ke Kahu). Vana head muinas-
juttu on alati mõnus vaadata, 
eriti kui tegelased laval hoo-
le ja armastusega lustivad. 
Ei saa nõuda, et kõik lapsed 
näitlejapisikuga sünniksid, 

kuid Neeme trupp mõjus vä-
ga toreda ansamblina. Meel-
de jäid elav ja liikuv narr (Jes-
sica Lauter), toatüdruk (Ka-
tariina Metsoja), ülemteener 
(Anna-Maria Paomes).

Kostivere lasteteater – 
festivali nael

Juba mitmendat hooae-
ga on Kersti Laanejõel vane-
ma trupi kõrval ka väikse-
mad teatrimänguhuvilised. 
Siiani on vanem trupp olnud 
festivali nael. Nüüd siis te-
gi rõõmsa üllatuse noorem 
rühm oma ühisloominguga 
„Mängude mäng“.

Rahvas on alati tulnud 
suurte lootustega Kersti la-
vastusi vaatama ja nad ei pi-
danud pettuma ka seekord.

Nutikalt mitmeid teemasid 
ja etüüde ühendades sai sel-
lest tõeline Mäng – puhtalt 
ja tasemel mängitud. On ju 
lapsed alati püüdnud män-

gida täiskasvanuid, matkida 
nende probleeme ja riietu-
da suurte moodi. Kujutan et-
te, kui särasilmselt ja õhina-
ga seda ühisloomingut ette 
valmistati. Te olete andekad! 
Minu komplimendid sulle, 
Kersti! Veel kord surun kätt 
trupi ainukesel noormehel, 
keda loodan tulevikuski la-
val näha.

Vanem trupp ei rahuldu 
mänguga. Neid huvitavad ju-
ba tõsisemad probleemid. Ja 
õigusega. Võib ju ütelda, et 
sünge lugu, räiged sõnad ja 
sobimatud väljendid… Aga 
sõnum oli tugev. Teismelis-
te vanemaid oli saal täis ja 
sellist sõnavara on nad kõik 
kuulnud. Kui mitte omas ko-
dus, siis tänaval, seltskon-
dades jne. Teatrilaval püü-
takse reaalse elu räiget poolt 
taltsutada ja kunstilisse raa-
mi suruda. Arvan, et Kersti 
sai sellega kenasti hakkama. 

Muidugi panid mõned sõ-
nad lapsevanemad õhku ah-
mima ja kõrval istuva mudi-
lase kõrvu kinni suruma. Ega 
see tükk väikestele mõeldud 
polnudki. Trupp mängis pie-
teeditundega, omas rütmis, 
omas helistikus. Aitäh teile! 
Soovin sulle edu, Kersti!

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem
www.kostivere.ee
Tel. 52 06 600
ktruuleht@hotmail.com

Aleviku üldkoosolekust 
möödunud üks kuu on lii-
ga lühike aeg, et valitud 
uue alevikuvanemana ju-
ba kõige vajalikuga kursis 
olla, samas siiski piisavalt 
pikk, et plaane teha ning 
tegutsema asuda.

Alustasime kõige lihtsa-
mast – inimeste kaasamisest. 
Tänaseks on koondunud mi-
nu kõrvale hulk tublisid Kos-
tivere elanikke, kel jätkub 
optimismi ning tahet ko-
dualevikus head korda saata. 
Aktiivgrupiga on liitunud 16 
inimest, ent oleme veendu-
nud, et alevikus leidub tegu-

said kaasalööjaid veelgi. On 
vaid aja küsimus, millal me 
kohtume ja tegutsema kut-
sume! Siira sooviga koostööd 
teha pöördusime ka MTÜ 
Kostivere Selts poole (aktiiv-
grupi liikmete MTÜ-sse liit-
mise näol) – paraku sellest 
koostöövormist keelduti.

Uus aktiivgrupp, külaselts 
ja koduleht

Tulenevalt MTÜ Kostivere 
Seltsi otsusest oma liikmes-
konda mitte suurendada, jäi 

edasiminekuks vaid üks la-
hendus – 31. märtsil 2011 loo-
di uus ühendus – MTÜ Kos-
tivere Küla Selts ning kinni-
tati selle põhikiri. Tegemist 
on uue mittetulundusühin-
guga, mille eesmärk on kü-
laliikumise ja tervisespordi 
edendamine, küla elukesk-
konna parandamine, küla-
kultuuri ja traditsioonide 
ning kultuuripärandi säili-
tamine, loodushoiu ja kesk-
konnasäästliku elulaadi har-
rastamine ning propageeri-
mine. 

Ühtlasi oleme avanud uue 
kodulehe, mis on alevikuva-
nema ja MTÜ Kostivere Küla 
Seltsi uueks ametlikuks info-
kanaliks internetis. Juba tä-
na leiab sellelt lehelt kõiki-
de toimunud külakoosole-
kute protokollid, olulised do-
kumendid, uudised, ürituste 
kalendri, foorumi jne.

Et meie kodualeviku areng 

oleks jätkusuutlik, peame 
enesestmõistetavaks, et 2014. 
aastal, kui valitakse uus ale-
vikuvanem, jätkab MTÜ Kos-
tivere Küla Selts tööd koos 
järgmise alevikuvanema ja 
tema aktiivgrupiga. Poleks ju 
kuigi arukas iga kolme aasta 
tagant n-ö nullist alustada. 

Kevad ja suvi tõotavad 
tulla tegusad ja lõbusad

Aprillis korraldasime tore-
da kevadürituse – kutsusime 
kuldnokad Kostiverre ning 
kinkisime neile ilusad pesa-
kastid. Siinkohal suur tänu 
ürituse toetajatele Kostivere 
põhikoolile, Kostivere noor-
tekeskusele, Nelico OÜ-le ja 
Arupo OÜ-le. Ürituse pildi-
galerii ning lisainfo: www.
kostivere.ee.

7. mail 2011 „Teeme ära!“
Ühine tegus kevadkoris-

tus meie alevikus ei tee teps 
mitte paha. Koondame meie 

aleviku lapsed, mehed, nai-
sed ning korrastame jaanitu-
leplatsilt kooli poole suundu-
vat jõesängi ja selle ümbrust. 
Samuti püüame korda seada 
pargis jõekaldal oleva paeki-
vimüüri ning lasteaia juures 
asuva jõeületamiskoha. Tee-
me tööd, sööme talgusup-
pi ning seda kõike heas selts-
konnas ja mõnusa muusika 
saatel. Hea Kostivere elanik 
– arvestame sinuga 7. mail 
„Teeme ära!“ talgupäeval!

23. juunil 2011 kutsume 
kõiki Kostivere jaanitulele.

Traditsiooniliselt jätka-
me jaanipäeva tähistami-
sega, ainult et sel korral on 
meil varuks mitmeid üllatu-
si. Tõotab tulla lustlik ja vah-
va ühisüritus, kus meeleolu-
kad jaanihetked on garan-
teeritud. 

Soovin jõudu ja positiiv-
sust aleviku aktiivgrupile 
ning kaunist kevadet kõigile!

Piret Pintman-Hellaste ja 
Triin Äärismaa 
Mittetulundusühing Rebalased

13.–21. augustini toimu-
vad Jõelähtmes taas kord ki-
helkonnapäevad.

Nagu eelmisel aastal, on ka see-
kord kavas heategevuslik näitus-
müük – Jõelähtme passaar. Oota-
me kõiki kirikaia juurde peoplat-
sile 20. augustil. Tule üksi, sõb-
ra, pere või kas või kogu külaga 
ja anna teistele ka teada, millega 
teie kandis tegeldakse. Praegu on 
paras aeg hakata tantsu-, laulu-, 
jõu- ja ilunumbreid ette valmis-
tama, tegema peenemat näpu-
tööd ning panema mulda seem-
neid – ikka selleks, et oleks, mil-
lega passaaril kaubelda. 

Mälestused ja fotonäitus
Kuna passaariplatsi ääres on 

kunagine vana leerimaja, mis 
on olnud kasutusel ka Jõeläht-
me koolimajana, on väga ooda-
tud selle kooli endiste õpetajate 
ja õpilaste mälestused, fotod ja 
esemed, mis vanu aegu meenu-
tavad. Kõik mälestused pannak-
se väljanäitusele leerimajja. 

Kutsume kõiki vabakutselisi 
päevapiltnikke jäädvustama Jõe-
lähtme elukeskkonda: siinseid 
inimesi, loomi, (kultuur)maas-
tikku ... Tore, kui tabataks mõni 
unustuse hõlma jäänud töötege-
mise võte või ese. Passaaril toi-
mub fotonäitus, parimate tööde 
väljavalimine ja autasustamine. 

Paberkandjal fotod (suuruse-
ga kuni A4) palume esitada hil-
jemalt 15. augustiks Rebala MKA 
keskus-muuseumisse või Jõe-
lähtme pastoraati. 

Lisainfot saab www.rebala.ee 
või triin448@gmail.com.

Oma kauplemis- või esinemis-
soovist anda teada hiljemalt 1. 
augustiks 2011 triin448@gmail.
com või 55 607 627. 

Loo raamatukogu pere 

Eesti Lastekirjanduse Keskus, 
Rahvusvahelise Noortekirjan-
duse Nõukogu Eesti osakond ja 
ajakiri Täheke korraldasid rah-
vusvahelise lasteraamatupäe-
va raames suure maskikonkur-
si. Ka Loo raamatukogu teavitas 
võimalusest osaleda. Õpilastelt 
oodati omameisterdatud mas-
ke, mis on kerged, vastupidavad 
ja raamatutegelastena äratunta-
vad. Kohale tuli need toimetada 
25. märtsiks. 

Ja meil läks hästi. 9-aastase 
3.b klassi õpilase Liis Laasbergi 
võistlustöö kuulus parimate hul-
ka. Suur tänu õpetaja Inge Pulla-
tile ja lastevanematele! 2. aprillil 
toimus maskirongkäik Tallinna 
vanalinnas, kus osales peale Lii-
si veel 600 kostüümides last. Päev 
lõppes etendusega Tallinna nu-
kuteatris ja Nukumuuseumi kü-
lastusega. Rõõmus päev ja au-
hind oli tänuks tubli meistritöö 
eest. Palju õnne!

XII Jõelähtme laste teatrifestival

Kersti Laanejõe.
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"Jõelähtme laululaps 2011"
Vello Varik
Loo kultuurikeskuse juhataja

3–4-aastased
HELEN KUUM “KALLIS 
EMAKE”
sõnade ja muusika autor 
Külliki Levin
õpetaja Maire Eliste

OSKAR LEHTONEN “EMA 
LAUL”
sõnade ja muusika autor 
Kersti Kuusk 
õpetaja Sirje Põllu
žürii otsus: omistada 
võitjakarikas nii HELEN 
KUUMILE kui ka OSKAR 
LEHTONENILE ja saata 
mõlemad edasi laulukon-
kursile ”HARJUMAA LAU-
LULAPS 2011”

5–6-aastased
LEENI KREEN “EESTI ON 
MU KODUMAA”
sõnade ja muusika autor 
Kersti Kuusk 
õpetaja Sirje Põllu

MIA PALGUNOV “EI 
TOHI, EI VÕI”
sõnade ja muusika autor 
Anu Röömel
õpetaja Anneli Puusaag

SIRELI PÜVI “KARTLIK 
KÜLASTAJA”
Saksa rahvalaul, sõnad: 
Leelo Kõlari tõlge
õpetaja Sirje Põllu

ITI MARI PILLESON “EI 
PÄRMIGA, EI LÄRMIGA”
muusika autor K. Murand, 
sõnad S. Laidla
õpetaja Anneli Puusaag

RAIKO KEINAST “UNE-
LAUL”
sõnade ja muusika autor 
Jaan Tätte

õpetaja Silja Trisberg

HANS JOHANNES KARK 
“EESTI NALJALAUL”
sõnade ja muusika autor 
Kersti Kuusk 
õpetaja Sirje Põllu
žürii otsus: omistada 
võitjakarikas LEENI 
KREENILE ja HANS JO-
HANNES KARKILE ja saa-
ta mõlemad edasi laulu-
konkursile ”HARJUMAA 
LAULULAPS 2011”

10–12-aastased
REELIKA SOMMER “NÄKI 
LAUL”
muusika autor Olev Ehala, 
sõnad Leelo Tungal
õpetaja Leili Värte

ELIS-INGEL KANGRO 
“KUNINGANNA UNENÄ-
GU”
muusika autor Piret Rips-
Laul, sõnad Leelo Tungal
õpetaja Leili Värte

SUSANNA-RETI RÄIM 
“JÄRV”
muusika autor Priit Paju-
saar, sõnad Henno Käo
õpetaja Allan Kasuk

VIOLETA OSULA “KUI 
JAAMAST LAHKUB RONG”
muusika ja sõnade autor 
Riine Pajusaar
õpetaja Leili Värte

KRISTJAN RÄBIN “VARU-
AEG”
muusika autor Hans Hindpe-
re, sõnad Priit Aimla
õpetaja Heli Karu

SANDRA KLETTENBERG 
“TÄHEKILD”
muusika ja sõnade autor 
Anu Röömel
õpetaja Leili Värte

CARMEN NIINEPUU “KUI 
JAAMAST LAHKUB RONG
muusika ja sõnade autor 
Riine Pajusaar
õpetaja Allan Kasuk

MARIA PALGUNOV “MUI-
NASJUTT ISEENDALE”
muusika ja sõnade autor 
Sirje Toompere
õpetaja Leili Värte

GERDA KLANDORF “ON 
EMA SEE”
muusika ja sõnade autor K. 
Kuusk 
õpetaja Leili Värte
žürii otsus: omistada 
võitjakarikas selle vanu-
seklassi kahele parema-
le: VIOLETA OSULALE ja 
SUSANNA-RETI RÄIMELE 
ja saata mõlemad edasi 
laulukonkursile ”HARJU-
MAA LAULULAPS 2011”

7–9-aastased
KAILI KIRT “RIIDEPANE-
MISE LAUL”
muusika autor Peter Ohls, 
sõnad A. Loigom
õpetaja Leili Värte

KATERIN KIVIPÕLD 
“SULLE EMAKE”
muusika ja sõnade autor 
Märt Hunt
õpetaja Anneli Puusaag

DOLORES ORAV “IGA 
MAA”
muusika autor Priit Paju-
saar, sõnad Leelo Tungal
õpetaja Leili Värte

KARMO VIHERPUU “HÄR-
RASMEES”
muusika ja sõnade autor 
Anu Röömel
õpetaja Leili Värte

BRIGITTA SAUEAUK “MU 
KODUKE ON TILLUKE”

muusika Piret Pormeister-
Rips, sõnad Leelo Tungal
õpetaja Sirje Põllu

MARKEL SAAR “MINU 
PAPS”
muusika ja sõnade autor 
Kersti Kuusk 
õpetaja Leili Värte

EMMA VICTORIA TALVIK 
“TUDU, TUDU, MU KAL-
LIS”
muusika ja sõnade autor 
Anu Röömel
õpetaja Leili Värte

NELE OTSALT “MIS MEIL 
ÕUES ON?”
muusika autor Sirje Kaasik, 
sõnad Aidi Vallik
õpetaja Heli Karu

KETLY KUKESMAN “LAP-
SE PALVE PÄIKESELE”
muusika autor Juhan Trump, 
sõnad J. Kalda
õpetaja Leili Värte
žürii otsus: žürii tunnis-
tas selle vanusegrupi 
kaheks paremaks ja võit-
jakarikate väärilisteks 
MARKEL SAARE ja NELE 
OTSALTI ja otsustas saa-
ta edasi laulukonkursile 
”HARJUMAA LAULULAPS 
2011”

13–15-aastased
KAROLIN KRIISKA “MA-
JAKE MERE ÄÄRES”
muusika ja sõnade autor 
Ülo Vinter
õpetajad Leili ja Aare Värte

ENELI ELIAS “UNISTUS 
IGAVESEST PÄEVAST”
muusika autor P. Pajusaar 
/ G. Pilvre, sõnad Kairi Sil-
lamaa
õpetajad Aare ja Leili Värte

KELLY POHLAK “MEIL 

AIAÄÄRNE TÄNAVAS”
muusika autor A. Price, sõ-
nad Lydia Koidula
õpetaja Leili ja Aare Värte

MARIJELL NIINEPUU 
“SÕPRADELE”
muusika autor Piret Laikre, 
sõnad Marek Sadam
õpetaja Allan Kasuk
žürii otsus: tunnistada 
selle vanusegrupi kaheks 
paremaks ja võitjakari-
kate väärilisteks ENELIN 
ELIAS ja KELLY POHLAK 
ning saata edasi laulu-
konkursile ”HARJUMAA 
LAULULAPS 2011”

16–18-aastased
TRIIN PÜTSEPP “OVER-
BOARD”
muusika autor Waynne Nu-
gent, sõnad Dapo Torimiro
õpetaja Allan Kasuk

KERLI PUUSEPP ”LÄBI 
SÕNADE”
muusika ja sõnade autor 
Kerli Puusepp
žürii otsus: tunnistada 
selle vanusegrupi pari-
maks ja võitjakarika vää-
riliseks KERLI PUUSEPP 
ning saata ta edasi lau-
lukonkursile ”HARJUMAA 
LAULULAPS 2011”

Esialgu ülesantud 42 laululap-
sest jäi 3.aprilli laulukonkonk-
rsile 32, peamiseks põhjuseks 
haigestumised. Žürii tänas 
laululapsi, õpetajaid  lapse-
vanemaid, korraldajaid. Esile 
tõsteti ladusa konkursipäeva 
läbiviijaid, Loo keskkooli õpila-
si LIIS TALIVERET ja GRETEL 
HEINMETSA. Laululastele pan-
di südamele: rohkem emot-
sionaalsust ja usku sõnumis-
se, mida lauldes edasi annate! 
”Harjumaa laululaps 2011” 
toimub 15.–16. aprillil Viimsis. 
Hoiame omadele pöialt!

Amabile koos proffi  dega Estonia laval
Illinor Siebold

On kontserte, mil Esto-
nia kontserdisaalis ei leidu 
peaaegu ühtki vaba kohta. 

Nii oli ka siis, kui kõlas Carl 
Orffi “Carmina Burana”, mis 
maailmas palju kuulsust ko-
gunud ja publiku poolt oo-
datud. Kuna “Beuerni lau-
lud”, nagu pealkiri tõlkes kõ-
lab, nõuab lauljatelt head vo-
kaalset võimekust, et suure-
le orkestrile väärikas partner 
olla, ei esitata seda just väga 
tihti. Seetõttu on eriliselt hea 
meel, et Loo Kultuurikeskuse 
egiidi all tegutsev ansambel 

Amabile astus üles koos Rah-
vusooperi Estonia koori, or-
kestri ja poistekoori ning Es-
tonia Seltsi segakooriga.

Amatöörlauljale on koos-
töö orkestri ning selliste ni-
mekate dirigentidega nagu 
Arvo Volmer ning Risto Joost 
suureks auks. Et lippu kõrgel 
hoida, alustas ansambel teo-
se ettevalmistamist juba eel-
misel suvel laululaagris. Ju-
hendaja Meeli Lass ei and-
nud armu – kohati nägi proov 
välja rohkem joogatrenni kui 
laulutunnina: lauljaid aseta-
ti küll pikali, küll põlvili, ka-
sutati erinevaid laulutehni-
ka võtteid ja nippe, peaasi, et 

hääl välja tuleks. Aga raskeid 
õppusi kroonis ka õiglane ta-
su – terve saalitäis rahvast 
aplodeeris “Carminale” püsti 

seistes ning soliste kutsuti ta-
gasi lausa mitu korda.

Amabile sai aga tuult tii-
badesse: koostöö jätkuks Es-

tonia Seltsi segakooriga as-
tutakse aprillis Minskis üles 
helilooja Cyrillus Kreegi kau-
ni ja võimsa “Reekviemiga”.
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Siiri Koel
Haljava Külaselts

Käes on jälle kevad ning 
suurpuhastuse aeg.

Seepärast korraldame ka sel 
aastal talgupäeva, mis leiab aset 
7. mail algusega kell 10.00. Ka 
seekord on eesmärgiks korras-
tada Haljava mõisaparki. Eelmi-
sel aastal sai küll palju ära teh-
tud, aga palju jäi ka tegemata. Li-
saks sai mõisapark palju kanna-
tada 2010. a augustikuu tormi-
tuultes, mis murdsid maha mit-
meid puid. Enamiku kahjustus-
test oleme suutnud ära koristada, 
kuid tööd jagub veel.

Lisaks pargi koristustalgute-
le otsustas Haljava Külaselts kor-
raldada kogu külas ringkäigu ja 
koguda kokku vana koduelekt-
roonikat ning ohtlikke jäätmeid. 
Ringkäigu eesmärk ei ole üksnes 
jäätmete kogumine, vaid inimes-
te omavahelise suhtluse ning kü-
larahva koostegemise tahte tu-
gevdamine. Kui sul on koju vede-
lema jäänud kasutut koduelekt-
roonikat, vanu rehve või muid 
ohtlikke jäätmeid, siis anna sel-
lest teada kas tel 5238860 või e-
posti aadressil sirelyn@hot.ee. 
Kogumisringkäik toimub 7. mail 
ajavahemikul kell 10.00–13.00.

Ametlikult saad ennast oma 
kodukoha talgutele registreerida 
aadressil www.teemeara.ee. 

Koos tegutsedes jõuame roh-
kem ning siinkohal on sobilik 
meelde tuletada vanameister A. 
H. Tammsaare sõnu „Tee tööd ja 
näe vaeva, siis tuleb ka armas-
tus“.

s-
s  

u-

MTÜ Põhja-Harju Koostööko-
gu kuulutab välja projektitoe-
tuste IV taotlusvooru 

Eesti maaelu arengukava 2007–
2013 Leader-meetme raames 
hakkab Põhja-Harju Koostööko-
gu vastu võtma projektitoetuste 
taotlusi alates 25. kuni 31. maini 
2011.  

Meie kohaliku tegevusgrupi 
strateegia rakenduskava 2011 ko-
haselt avatakse kõik neli meedet:
1. meede: külakogukondade 
ühendamine ja arendamine; 2. 
meede: ettevõtlus ja puhkema-
jandus; 3. meede: koostööko-
gu tegevuspiirkonna noored; 4. 
meede: rannaalade ja väikesaar-
te arendamine.

Meetmelehed ja kogu info taot-
lusvooru kohta on meie veebil 
www.leaderph.eu, kus saab ük-
sikasjalikumalt tutvuda meet-
mete tingimustega, et edukalt 
kirjutada ja vormistada projekti-
toetusi.

Konsultatsioone projektitoe-
tuste koostamiseks pakub Põhja-
Harju Koostöökogu oma büroos 
Loo alevikus Saha tee 13 eelre-
gistreerimise alusel aadressidel 
margit.partel@gmail.com ja ar-
no.kannike@gmail.com. 

Talgud Haljavas

tutuss .

 

Kerli Puusepp.Hilda Männik
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Kevadine prügiinfo
Elektroonika, rehvide 
ja ohtlike jäätmete 
kogumisring

Ohtlike jäätmete, elektrooni-
ka ja vanarehvide kogumisring 
(kogub Ragn-Sellsi auto) toi-
mub 1. mail järgmise peatumis-
graafiku alusel: 
09:00–09:15 Iru küla, külaplatsil
09:30–10:00 Loo alevik, bussi-
peatuse juures oleval platsil
10:15–10:30 Saha küla, liigiti ko-
gutud jäätmete kogumismahu-
tite juures
10:45–11:00 Maardu küla, kas-
vuhoone juures platsil
11:15–11:45 Kostivere alevik, poe 
vastas oleval parkimisplatsil
12:00–12:15 Parasmäe küla, bus-
sipeatuse juures
12:30–12:45 Haljava küla, endise 
katlamaja juures
13:00–13:15 Jägala küla, korrus-
maja juures
13:45–14:00 Haapse küla, bussi-
peatuse juures

14:15–14:30 Kaberneeme küla, 
poe ees platsil
15:00–15:15 Ihasalu küla, lipu-
varda juures
15:30–15:45 Neeme küla, endis-
te garaažide juures platsil
16:15–16:30 Jõesuu küla, rippsil-
la juures oleval platsil
16:45–17:00 Koogi küla, poe kõr-
val platsil
17:30–17:45 Ülgase küla, bussi-
peatuse platsil
18:00–18:15 Saviranna, Väike-
Saviranna väravate juures
18:30–18:45 Uusküla küla, Vana-
Muuga tee Tammiku infotahv-
li juures

Palume kinni pidada graafi-
kus toodud kellaaegadest ning 
mitte tuua midagi varem või pä-
rast kogumisauto lahkumist!

Riiete, jalatsite ja 
mänguasjade kogumisring

Riiete, jalatsite ja mänguas-
jade kogumisring (kogub Kola-

takso auto) toimub 1. mail järg-
mise peatumisgraafiku alusel: 
09:00–09:15 Iru küla, külaplatsil
09:30–10:00 Loo alevik, bussi-
peatuse juures oleval platsil
10:15–10:30 Saha küla, liigiti ko-
gutud jäätmete kogumismahu-
tite juures
10:45–11:00 Maardu küla, kas-
vuhoone juures platsil
11:15–11:45 Kostivere alevik, poe 
vastas oleval parkimisplatsil
12:00–12:15 Parasmäe küla, bus-
sipeatuse juures
12:30–12:45 Haljava küla, endise 
katlamaja juures
13:00–13:15 Jägala küla, korrus-
maja juures
13:45–14:00 Haapse küla, bussi-
peatuse juures

14:15–14:30 Kaberneeme küla, 
poe ees platsil
15:00–15:15 Ihasalu küla, lipu-
varda juures
15:30–15:45 Neeme küla, endis-
te garaažide juures platsil
16:15–16:30 Jõesuu küla, rippsil-
la juures oleval platsil
16:45–17:00 Koogi küla, poe kõr-
val platsil
17:30–17:45 Ülgase küla, bussi-
peatuse platsil
18:00–18:15 Saviranna, Väike-
Saviranna väravate juures
18:30–18:45 Uusküla küla, Vana-
Muuga tee Tammiku infotahv-
li juures

Kogumisringi ajal on võima-
lik ära anda ainult kasutuskõlb-
likke, terveid ja puhtaid riideid, 
jalatseid ja mänguasju. 

Marina Sonn valiti teist 
korda külavanemaks

Laupäeval, 26. märtsil toi-
munud Kaberneeme küla-
elanike üldkoosolekul vali-
ti senine külavanem Mari-
na Sonn lahtisel hääletusel 
sajaprotsendilise toetusega 
uuesti tagasi külavanemaks.

Vallavanem Andrus Umb-
oja andis Harju maavalit-
suse poolt omistatud „Kau-
ni kodu“ tiitliga kaasnevad 
mastivimplid üle kolme-
le kodule: Luigelahe (Koidu 
Põder), Indu (Inge ja Raivo 
Laanoja) ning Koidu ( Laine 
ja Koit Mei). Külavanem Ma-
rina Sonn pälvis veelkordse 
aplausi  ning vallavalitsuse 
tänukirja kogukonna kaasa-
mise, eduka projektitaotlus-
te esitamise ja külaelu eden-
damise eest Kaberneemes.

Koosolekul arutati veel ka 
tuulepargi rajamise võima-
likkust ja küla keskuse liik-
lusskeemi. 

Lisainfo http://www.ka-
berneemekula.ee/

Kool vajab lapsevanema usaldust

Kostiveres on tugevad lauatennisemängijad Reidma tõi Euroopast pronksi

Eliko Roomet
Kostivere kooli huvijuht

Kodu ja kooli liit ning 
lapsevanemate rollid ja 
funktsioonid on aegade 
jooksul oluliselt muutu-
nud, ent õppimine on siis-
ki kõikidel aegadel tähen-
danud teadmiste ja oskus-
te omandamist. 

Eri aegade õpetajad on ot-
sinud viise ja võtteid, mis hõl-
bustaksid õppimist ning ai-
taksid seda ratsionaalselt 
korraldada. Õpipoiss õppis 
meistrilt läbi praktilise tege-
vuse. Sokrates ja Platon ja-
gasid teadmisi läbi lõputute 
dialoogide. Erasmus väitis, et 
kõik väärtuslik on peidetud 
hoopis tekstidesse. Hariduse 
sisu ehitati üles küsimuste-
le ja probleemidele. Igast tra-
ditsioonist on tänaseni mi-
dagi säilinud. Nüüdseks ole-
me jõudnud seisukohale, et 
haridustee ei alga ega lõp-
pe koolis (meistri, õpetlase 
juures). Õpe kestab kogu elu 
ning alati ja kõikjal. Väideta-

valt omandatakse põhiline 
osa haridusest väljaspool for-
maalset haridussüsteemi. 

Uuenevas Kostivere põhi-
koolis jagatakse eelmainitud 
seisukohti, eriti aga tõstetak-
se esile koostööd laste, lap-
sevanemate ja õpetajate va-
hel. Värsketest ideedest kan-
tuna korraldati 4.–8. aprilli-
ni esimesed teemakohased 
lahtiste uste päevad. Laste-
vanematel oli võimalus tut-
vuda direktori, pedagoogide, 
õppetöö ja huvitegevusega. 
Muu hulgas esinesid Kostive-
re põhikooli näiteringi lapsed 
etendusega „Mängude mäng“ 
ja korraldati isade-poegade 
jalgpalliturniir. Erikülalise-
na oli kutsutud Rocca al Ma-
re kooli arendusjuht Meedi 
Neeme, kes pidas loengu tee-
mal „Koostöö uuenevas koo-
lis“. Kogenud pedagoogi mõt-
ted leiavad järgimist ka Kos-
tivere põhikoolis. Näiteks ju-
ba mainitud koostöö eesmär-
giks on toetada õpilaste, õpe-
tajate ja lapsevanemate su-
hete parandamist ning lapse 
tervikarengukeskse kommu-
nikatsiooni tugevdamist. Sel-

leks tuleb luua usaldav kesk-
kond koos vastastikuse lu-
gupidamisega, tagada eako-
hased võimalused identitee-
di kujunemisele ja avaldumi-
sele. Laps peab suutma seis-
ta ja otsustada ise, talle peab 
õpetama väärikust. Vääri-
ka lapse arengut toetab väär-
tuskasvatus – mida peetak-
se tähtsaks, mille jaoks aega 
antakse ja võetakse? Oluline 
on lapse oskus näha ennast ja 
teisi tervikisiksustena, samu-
ti vanemate-õpetajate võime 
märgata last „üleni“, kogu te-
ma andekuses. Kõik osapoo-
led selles koostöös on võrd-
sed ja õpikeskkonna loovad 
õpetaja ja õpilane ühiselt. 

Väärtuskasvatuse raken-
damine kajastub ka Kostive-
re põhikooli õppekavas. Pole 
olemas väärtustest vaba hari-
dust. Kuid paberil kirjapandu 
ei taga veel uute ideede teos-
tumist. Elavaks saavad need 
alles õpilaste, lapsevanema-
te ja kõigi õpetajate usalda-
vas koostöös. 

Meedi Neeme: „Koostöö on 
see, kui me juhime üksteist 
rõõmudesse.“

Eliko Roomet
Kostivere kooli huvijuht

12. märtsil toimusid 
Tallinnas Kristiine spordi-
hallis Harjumaa 2011. a 
meistrivõistlused laua-
tennises. 

Kostivere põhikoolist võt-
tis osa 8 võistlejat, kellest 6 
tuli medalikohale. A vanuse-
klassi poistest saavutas 3. ko-
ha Aimur Allik ja 4. koha Al-
lan Kersten. B vanuseklas-

sis sai 1. koha 
Kevin Musto-
nen, 2. koha 
Egert Prööm, 
kes võtab 
osa Kostive-
re põhikoo-
li lauatenni-
setreeningu-
test, kuid po-
le meie koo-
li õpilane, ja 
3. koha Ken 
Pahkma. Paarismängus võit-
sid 3. koha Kevin Mustonen 
ja Egert Prööm.

Varem pole Kostivere põ-
hikoolist nii palju osavõtjaid 
olnud.

Tänavuse esimese 
medali võitis Harri Reid-
ma veteranide Euroopa 
sisekergejõustikuvõist-
lustelt. 

Belgias Gentis 16.–20. 
märtsini toimunud esindus-
likul jõukatsumisel püsti-
tas Harri Reidma oma va-
nuseklassis tervelt kolm uut 
Eesti rekordit: kolmikhüp-
pes, vasaraheites ja raskus-
heites. Tulemused kinnita-
vad, et vanameister on jät-

kuvalt väga heas vormis. 
Jäädes ise küll tagasihoid-
likuks, lisas ta selgituseks, 
et lumerohke talv takistas 
treenimist, hoojooksu ju 
lumes ei lihvi. „Mina tree-
nin tavaliselt Jõelähtme 
valla metsas – uskuge või 
mitte, aga nii see on,“ sõ-
nas Reidma. Eestit esin-
das Gentis 26 sportlast. 
Harri Reidma valmistub 
juulis toimuvateks kerge-
jõustiku maailmameist-
rivõistlusteks Californias 
Sacramentos. 

Egert Prööm, Kevin Mustonen ja Ken Pahkma.

Marina SonnKoidu Põder

Inge Laanoja

Laine ja Koit Mei 
tütar Tuuli.

Kevadtalgute kontakt
Palume kõigil talgute eestvedajatel teada anda talgute toimumisest aadressil 
piretph@gmail.com või telefonil 53 007 351. Lisage info talgutöö kohta ning 
kas ja millist abi oodatakse ka vallalt (töökindad, kilekotid, prügi äravedu).

Lisaks erakinnistutele on palju maad, mis on üldkasutatav kõigile ning mida 
aastaid on külade/alevike ühiste talgute korras kevaditi koristatud. Ka sel 
kevadel on külades/alevikes toimumas mitmed talgud. 



7NR. 166
APRILL 2011

Õnnitleme kõiki aprilli 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

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
me vaikses leinas langetame pea.
Südamlik kaastunne Ellen Kahule

isa

HENNO EEKHOLMI 
surma puhul.

Kolleegid Jõelähtme Vallavalitsusest

98 09.04 MARTA MÜÜRSEPP Parasmäe küla

90 24.04 MARIA BELOVA Kostivere alevik

87 03.04 HELMUTH TEDER Loo alevik

87 14.04 HELMI KAUPONEN Loo alevik

86 07.04 NINA NAUMOVA Loo alevik

86 08.04 HELDUR-ERVIN 
JOHANNSON

Iru  küla

86 18.04 TAMARA URMASTE Koila küla

83 14.04 ELMIRE SEPP Kostivere alevik

82 01.04 HILLAR KAARE Loo alevik

82 19.04 SALME LEHT Loo alevik

81 23.04 SALME LÜÜS Maardu küla

80 18.04 ERMILDA AASMÄE Loo alevik

80 25.04 AGNES LOOSAAR Loo alevik

80 25.04 SALME PUUSEPP Kostivere alevik

75 19.04 ILMI JAHESALU Manniva küla

75 19.04 LINDA KAASIK Loo alevik

70 04.04 VALERI BUTENKO Haapse küla

70 13.04 LJUDMILA DANILOVA Kaberneeme küla

70 14.04 ANNA BLYCHKO Jägala küla

70 14.04 LJUDMILA VAINOLA Loo alevik

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Helga Pilnik  12.02.1939–24.02.2011

Anastasia Davydova 02.11.2021–06.03.2011

Marta-Alide Prööm 22.03.1915–16.03.2011

Heino Vain  21.08.1927–30.03.2011

Saha küla 
aastakoosolek
kultuurikeskuses, Saha tee 7B.
Päevakord:
1. Möödunud aasta aruanne.
2. Arutusele tulevad 
päevakohased teemad.

Jaanus Hiis, tel 5132368

Jõelähtme küla 
üldkoosolek 
toimub 3.mail kell 19.00 
Jõelähtme rahvamajas.
Päevakorras: külavanema ja 
küla eestseisuse  valimised.
Ootame rohket osavõttu.

Taimi Saarma  Tel 5144 58

Võerdla küla üldkoosolek
üldkoosolek toimub 15. mail 2011 algusega kell 12.00 Toomla talus. 
Päevakava: 
1. Kokkuvõte tegemistest aastatel 2008–2011
2. Võerdla külavanema valimine
3. Muud päevakajalised küsimused

Ootan osalema! Piret Pintman-Hellaste, külavanem 

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringu avalik 
väljapanek
1. Liivamäe küla Seapaju 
kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 2. 
maist kuni 15. maini 2011. 
Planeeritava ala suurus on 4,9 
ha. Planeeringu koostamise 
eesmärgiks on hoonestatud 
Seapaju kinnistu (katastri-
tunnus 24504:003:0490, maa-
kasutuse sihtotstarve – 100% 
maatulundusmaa) maa siht-
otstarbe osaline muutmine 
eesmärgiga eraldada Seapaju 
kinnistust krunt üksikelamu 
ehitamiseks, maakasutuse 
sihtotstarbe, ehitusõiguse ja 
hoonestustingimuste määra-
mine ning juurdepääsuteede 
ja tehnovõrkude lahendami-
ne alal. 
Detailplaneeringu lahendus 
vastab kehtivale Jõelähtme 
valla üldplaneeringule.
2. Saha küla Tamme kinnis-
tu detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 2. maist 
kuni 15. maini 2011. Pla-
neeritava ala suurus on 8,54 
ha. Planeeringu koostamise 
eesmärgiks on hoonestatud 
Tamme kinnistu (katastri-
tunnus 24504:003:0669, maa-
kasutuse sihtotstarve – 100% 
maatulundusmaa) jagamine 
kaheks kinnistuks, kusjuu-
res kummagi moodustatava 
kinnistu koosseisu jääb osa 
olemasolevast hoonestusest. 
Planeeringuga määratakse 

maakasutuse sihtotstarbed, 
ehitusõigus ja hoonestus-
tingimused kinnistutel ning 
juurdepääsuteede ja tehno-
võrkude lahendus alal.
Detailplaneeringu lahendus 
vastab kehtivale Jõelähtme 
valla üldplaneeringule.

Jõelähtme vallamajas toimub 
detailplaneeringute eskiisla-
henduste avalik arutelu
1. Kallavere küla Väike-Neti 
maaüksuse detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõe-
lähtme vallamajas 10. mail 
2011 algusega kell 14.00.
2. Loo küla Künka ning Loo 
küla Loo III katastriüksuse ja 
juurdepääsutee detailplanee-
ringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse tutvustami-
ne ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 10. mail 
2011 algusega kell 15.00.
3. Kaberneeme küla Pritsu-
kuuri detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiisla-
henduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõe-
lähtme vallamajas 11. mail 
2011 algusega kell 16.00.

Detailplaneeringute põhijoo-
nise ja seletuskirjaga on või-
malik tutvuda maa-, ehitus- ja 
keskkonnaosakonnas tööajal 
esmaspäevast neljapäevani 
kella 8.00–17.00 ja reedel 8.0–
13.00 ning samaaegselt on 
detailplaneeringute põhijoo-
nis ja seletuskiri välja pandud 
Jõelähtme valla kodulehel 
(www.joelahtme.ee).

• 29. märtsi õhtul kell 20.41 
teatati häirekeskusele Jõe-
lähtme vallas Ülgase külas 
põlevast aiamajast. Muuga 
päästjad kustutasid lahtise 
leegiga põlenud aiamaja 
kella 22.44-ks. 

• 31. märtsi õhtul kell 
17.37 sai häirekeskus teate 
Jõelähtme vallas Ruu külas 
põlevast majast. Kohale 
kiirustanud Muuga, Pirita ja 
Kehra päästjad ning Kosti-
vere vabatahtlikud päästjad 
leidsid eest lahtise leegiga 
põleva kahekordse puumaja. 
Tulekahju kustutati lõplikult 
kella 19.41-ks. Inimesed 
tulekahjus vigastada ei saa-
nud. Tulekahju põhjused on 
selgitamisel.

• 4. aprillil 
kell 18.16 
teatas helistaja 
häirekeskusele, et Jõelähtme 
vallas Ülgase külas on talu 
hoovi tulnud hülgepoeg. 
Mustamäe komando 
päästjad viisid veest mitme 
kilomeetri kaugusele seigel-
nud hülgelapse mere äärde 
tagasi.

• 11. aprillil kella 11.06 paiku 
sai häirekeskus teate, et Jõe-
lähtme vallas Parasmäe külas 
on teele kukkunud puu. 
Muuga komando päästjad 
vabastasid tee.

Grillfest 2011 Lool 8. mail
10.00 – võistkondade tutvustamine, intervjuud
11.00 – võistluste pidulik avamine 
11.10 – Loo kultuurikeskuse tervituskontsert
12.00 – Eesti Grilliliit esitleb: Rahvalik koolitus-
programm “Eesti rahwa grillikool”
12.30 – ekskursioon  Loo keskkooli ruumides, 
kooli tutvustus.
UUSKASUTUSTURG Loo keskkooli sisehoovil 
– siin saab osta, müüa, vahetada, kinkida ja 
annetada.
13.00 – Rakvere searibi vooru avalik hindamine
13.30 – Talleggi kanaliha vooru avalik hindamine
14.00 – fantaasiavooru tööde avalik hindamine 
14.30 – ekskursioon Loo keskkooli ruumides, 
kooli tutvustus.
15.45 – Loo kultuurikeskuse kontsert
16 45 – Grillfesti võitjate autasustamine ja 
pildistamine
17.00 – laadapäeva ja Grillfesti võistluspäeva 
lõpp

Korraldajad: Eesti Grilliliit, Jõelähtme Vallavalit-
sus, Loo Kultuurikeskus
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MAREKS LOBE!
Jätkuvat edu ja õnne Sulle, 
meie valla andekale muusiku-
le ja meisterlikule laulusead-
jale ansamblis AnnabRe, 40. 
sünnipäeva puhul! 

Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme Rahvamaja ja 
sinu tulised austajad
vallarahva seas

Mälestame head naabrit ja 
sõpra

MATS SÄDE
16.11.1942–08.04.2011

Avaldame kaastunnet lahkunu 
lähedastele

Maie, Art ja Elo perega

JÕELÄHHTTTME V RRRRRRAAATTAMARATONN 
3330000. aappriilll 20111
EEEEeeeeessssssttttttttiiii mmmmmmmmaaarraattooonnnnniiiiiiiiddddddddeeeeeeee sssssssssaaaarrrrrrjjjjjjaaaaaaaa aavvvvaaaaaaaüüüüüüüüürrrriiiiiituuuuuussssssssss
11111110000...3333300000 –––– tttttiiiilllllluuuussssõõõõõõõiiiiiiiiittttttttt
1111111111111..00000000 ––––– 77777555555 kkkkkkmmmmmm ssssstttttaarrtt
11111111111....11111155555 –– 330 kmm staart
1111.300  – nnoooorrtteessõõiiiddu ssttartt
EEeellrreeggiisttrreeerimmiinnee: 
wwwwwww.sspporrttiinnffoo.eeeee

tel. 6725591 e-mail info@kiilibetoon.ee

INES IMPEX OÜ teostab järgmiseid töid: valve- ja tulekahjusignali-
satsioonide paigaldus, videovalve paigaldus, kortermajade trepi-
kodadele 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

KUTSE SUURTELE TALGUTELE
Kõik need aastad on Jõelähtme rahvamaja lahkete naabrite seltsis oma tagasihoidlikke 
talguid teinud, kuid nüüd on asjaolud teised. Selle aasta 12.–14. augustil toimub Jõelähtme 
rahvamajas ning selle jõekäärus rahvarohke üleriiklik külateatrite festival. Et püstitada jõe-
kääru rändnäitlejate linnak 200 inimesele, tuleb juba nüüd asuda platsi korrastama.

Kallis rahvas, palun teie abi, et meie valla suurüritus, mis toimub esmakordselt Jõelähtmes ja üldse Harjumaal, 
oleks ette valmistatud heaperemeheliku uhkustundega. Festivali kajastavad meediakanalid, ka külalisi tuleb roh-
kesti. Ootan kõiki 7. mail kell 11.00 Jõelähtme rahvamaja juurde. Võtke kaasa tööriistad: rehad, kirved, oksakäärid, 
ka käru kulub ära. Peale südamliku tänu jagan kindlasti ka kehakinnitust! Olen teile ette tänulik! Kohtumiseni!

Maie Ramjalg

Harjumaa meistrivõistlused grillimises
Harjumaal teist korda toimuv maakondlik toiduvalmistamise suur-
võistlus leiab sel aastal aset Jõelähtme vallas Loo alevikus pühapäe-
val, 8. mail algusega kell 10.00 ja kestab kuni 7 tundi. Võistlusel osale-
mine ja sissepääs on kõigile prii. Samas toimub ka Loo kevadlaat. 

2010. aastal osales Harjumaa võistlusel kuus võistkonda. Parima 
searibi küpsetas võistkond Linnuvabriku Tiim, fantaasiavooru esikoha 
pälvis võistkond Maardu Linn Number Üks ja fantaasiavooru esitluse 
eripreemia vääriliseks tunnistas Eesti Grilliliidu kohtunikkond võist-
konna Trikimehed. Võistluste info http://harjumaa.grillfest.ee. 
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Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad.

aastat kogemust

 Sanitaar- ja keskkonnatehnika

 Tööriistad ja ehitusseadmed

 Elektri- ja nõrkvoolusüsteemid

www.feb.ee
e-post: feb@feb.ee / telefon: 654 8500 
TALLINN: Forelli 4 / Peterburi tee 44 / 

Paldiski mnt 247A (hulgiladu) 
TARTU: Ringtee 61B / NARVA: Puškini 5
RAKVERE: Vase 1 / VILJANDI: Puidu 17 

PÄRNU: Lina 22

Marina CAM40/22

VeeautomaadidUjukiga sukelpumbad
Automaatne süsteem, mis on vaikne ja töökindel. Sobib majapidamise või 
suvila joogi- ja tarbeveega varustamiseks. Laialdased paigaldamisvõimalused. 
FEB-is on müügil 10 erinevat mudelit. Meie spetsialistid aitavad leida just Teie 
vajadustele sobiva mudeli.

Kantavad tühjenduspumbad vee pumpamiseks keldritest, mahutitest 
või aedade kastmiseks. Varustatud automaatikaga, mis lülitab pumba 
vee taseme langemisel välja. Valikus vastavalt vajadusele erineva 
võimsuse ja omadustega 7 mudelit.

Marina TSN200S/HL

Marina SVM90
Marina APM10025

 imemissügavus: 8m                 
 Q max: 60l/min
 H max: 42m
 võimsus: 800W

 Q max: 60l/min 
 H max: 5m
 võimsus: 200W

 paigaldussügavus: 20m
 läbimõõt: 4’’
 Q max: 35l/min
 H max: 56m
 võimsus: 900W

 imemissügavus: 20m
 Q max: 40l/min 
 H max: 20m
 võimsus: 1100W

omadused

omadused

omadused
omadused

tavahind 172.-
€ 129.-

Aprillis pakume                     pumpasid

vähemalt              soodsamalt.

-26%

-25%

-28%

-20%

tavahind 45.-
€ 33.-

tavahind 146.-
€ 105.-

tavahind 232.-
€ 185.-

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

Korralik pere soovib üürida vähemalt 4-toalist 
elamispinda Jõelähtme vallas pikemaks ajaks. 
Kiire! Kontakt: miinakene@gmail.com

Ohtlike ja probleemsete puude langetamine 
kogemustega eksperdilt.
Langetan raskesti ligipääsetavaid ja keeruka asu-
kohaga puid, vajadusel kasutan köistehnikat või 
tõstukit. Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse 
56482680 

PLEKK-KATUS pakub: Katuseplekk. Sileplekk.
Lisaplekid. Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.  Tel. 50 65 65 9, 65 65 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Üürin Kostiveres, Jõelähtmel või Lool 1–2-toalise 
korteri. Tel 5262 727

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

Müüa saetud küttepinnud 180 eur/koorem ja 
saetud ning lõhutud lepa küttepuud 35 eur/ rm. 
Info ja tellimine 53 466 680 ja www.hirvlisaeveski.ee

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

Loo alevikus avatud uus massaaži-ja kosmeetika-
kabinet Amarillo Stuudio.
Asume aadressil Saha tee 13, noortekeskuse vastas.
Kontakt: www.amarillostuudio.ee
e-mail: info@amarillostuudio.ee   tel. 58 114 418

Müüa klaasplast heitveemahutid- ja septikud 
2-25(m3). Lipumastid 6-12m. 
Hinnad soodsad, tähtajad lühikesed. 
Transpordi võimalus! 58150150--

L 01.05 kl 12 Jõelähtme rahvamaja. LUSIKAPIDU
N 05.05 Loo kultuurikeskus.
Emadepäeva MEISTRIKURSUS
N. 05.05 kl 19 Loo keskkooli aula
EMADEPÄEVA KEVADKONTSERT
Avatud õpilastööde näitus
N 05.05 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
Loo seenioride klubi ÜMARLAUD. Näituse avamine. Jõeläht-
me Muusika ja Kunstikooli laste TERVITUSKONTSERT
R 06.05 kl 11 Loo kultuurikeskus, B
Beebikooli EMMEDE PIDU
R 06.05 Kostivere põhikooli saal
EMADEPÄEVA KONTSERT
L 07.05 kl 10–15 Saha mägi, Saha küla
ESIMENE SAHA LAAT
Müügil ehe ja eestimaine. 
Info: tel 5035888, alarsepp@hot.ee
L 07.05 kl 12 Neeme küla. PEREPÄEV
Emadepäeva kontsert. Esinevad Neeme Mudila, Neeme 
algkooli ja Neeme Beebikooli lapsed. Kaastegev Anne Velli 
nukuteater.
Toimuvad võistlused kogu perele. 
Minilaadal müügil lilled jm.
Päeva juhib Anne Velli. Korraldaja: NNRS, Neeme Algkool ja 
Neeme Mudila
L 07.05 Viimsi kultuurikeskus
HARJUMAA LAULULAPS 2011 – FINAAL
P 08.05 kl 10 Loo alevik
LOO LAAT ja Harjumaa meistrivõistlused grillimises – 
GRILLFEST 
Ajakava: 
10.00 – Võistkondade tutvustamine, intervjuud
11.00 – Võistluste pidulik avamine 
11.10 – Loo kultuurikeskuse tervituskontsert
12.30 – Ekskursioon Loo keskkooli ruumides, kooli tutvustus.
UUSKASUTUSTURG Loo keskkooli sisehoovil – siin saab osta, 
müüa, vahetada, kinkida ja annetada.
13.00 – Rakvere searibi vooru avalik hindamine
13.30 – Talleggi kanaliha vooru avalik hindamine
14.00 – Fantaasiavooru tööde avalik hindamine võistlusplat-
sidel
15.45 – Loo kultuurikeskuse kontsert
16 45 – Grillfesti võitjate autasustamine ja pildistamine
17.00 – Laadapäeva ja Grillfesti võistluspäeva lõpp
Korraldajad: Eesti Grilliliit, Jõelähtme Vallavalitsus, Loo 
Kultuurikeskus
E 10.05 kl 13 Loo keskkooli aula. Loengkontsert 
MOZART – OMA AJA GEENIUS JA SUPERSTAAR
Viiuldaja Maano Männi ja pianist Siim Selis põrmustavad 
eelarvamused Wolfgang Amadeus Mozartist, mehest, kes oli 
popstaar omas ajas. Ta kirjutas muusikat, mille kaunis me-
loodia elas inimeste südameis ja mida oli lihtne järgi laulda 
või omaette ümiseda. Mozartit armastati ja imetleti. Tema 
kontserdituurid toimusid ümber Euroopa koos mänedžeri-

ga, kes oli juhuslikult tema isa Leopold, ja nagu megastaari-
le kombeks, olid ka Amadeusil omad tujud ja kapriisid.
Sissepääs 1 €
K 11.05 kl 17–20 Ülgase ja K 18.05 kl 17–20 Haapse
Kona Wolkswagen MTB kolmapäevakud
MAASTIKURATTAVÕISTLUS, 2. ja 3. etapp
Info: www.kolmapaev.ee; www.singel.ee
R 13.05 kl 19 Loo kultuurikeskus, A
NOORTE TANTSUÕHTU
K 18.05 kl 12 Loo kultuurikeskus, B
UUDISHIMULIKE KLUBI – VIVA ESPAÑA. Hispaania päev 
paellaga
T 24.05 kl 19 Neeme rahvamaja
KEVADKONTSERT
Esinevad RAMi solistid ja ansamblid (Improloo, Kuninglik 
Kvintett) ning teised üllatuskoosseisud. Kaastegev Aare 
Tammesalu (tšello)
Klaveril Siim Selis. Dirigent Ants Soots
Sissepääs 3 €
T 24.05 kl 19 Loo keskkooli aula
Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli KLAHVPILLIOSAKONNA 
ÕPILASTE KONTSERT
K 25.05 kl 14 Loo kultuurikeskus, B. Seenioride klubi Pihla-
kobar VII hooaja LÕPUPIDU. Kaastegev ansambel Vanaisa. 
Tantsuks mängib ansambel Aareco
K 25.05 kl 19 Loo kultuurikeskus
Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli viiuli, plokkfl öödi ja 
akordionieriala õpilaste ja orkestri Loopill 2010/2011. õa 
LÕPUKONTSERT
N 26.05 kl 16 Rootsi-Kallavere küla
ROOTSI-KALLAVERE KÜLA MUUSEUM – 5
N 26.05 kl 18 Loo keskkooli aula
Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli KONTSERTLÕPUAKTUS
R 27.05 kl 11 Loo kultuurikeskus, B
Loo Beebikooli LÕPUPIDU
R 27.05 kl 18 Jõelähtme rahvamaja
Kostivere põhikool kutsub:
HEATEGEVUSLIK KONTSERT. ANSAMBEL KRUUV
„Jaapanis toimunu pani meid mõtlema, kui palju on meie 
endi ümber inimesi, kes vajaksid abi.“
Jälgi reklaami. Info: Kostivere Põhikooli huvijuht Eliko Roo-
met: eliko.roomet@kostivere.edu.ee 
GSM: 5262727
R 27.05 kl 19 Loo kultuurikeskus, A
Loo-Maardu segakoori juubelikontsert
15 AASTAT ÜHIST LAULUTEED
Kaastegev kvartett HeliNeli.
Dirigendid Virve Lääne ja Ahto Nurk
L 28.05 kl 10–14 Jõelähtme rahvamaja
UUSKASUTUSTURG
Osta, müü, vaheta, anna niisama ära.
Korraldaja: Jõelähtme valla kultuuriühing

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

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.

PUITBRIKETT   PELLETID   VEDU ÜLE EESTI


