
Kutselised ja 
vabatahtlikud 
päästjad pakuvad abi 

Jõelähtme Passaar tõi 
taas inimesed kokku 

Külauudised Haljavast, 
Irust ja Parasmäelt, Loo 
ja Kostivere alevikest 

Jahimeeste töömailt 

Ülevaade suvelaagritest 

Toetuste taotlemisest 

Harju 
maakonnaplaneeringu 
avalik väljapanek 

Valla arengukava 
muutmise eelnõu 
avalik väljapanek 

Volikogu ja vallavalitsuse 
teated

Lapsi lasteaedades: 
• Loo lasteaed Pääsupesa – 
avatud 7 rühma, 
lapsi kokku 148;
• Kostivere lasteaed – alates 
1.septembrist 2011 avatud 
7 rühma, lapsi kokku 134;
• lasteaed Neeme Mudila – 
avatud 3 rühma, 
lapsi kokku 46.
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Esimesel koolipäeval 
tutvustati koolides uusi 
õpetajaid ja uusi õpilasi. 

Kostivere kool uueneb ja 
muutub, tänavu on koolis 
tervelt viis uut õpetajat. „Me 
teeme omalt poolt kõik sel-
leks, et lapsed tahaksid siia 
majja tulla. Me peame üks-
teisest rohkem hoolima,“ 
soovis Kostivere kooli direk-
tor Vaido Niinesalu avaaktu-
sel. Järgmine kooliaktus saab 
toimuma Kostivere mõisa re-
noveeritud saalis, lubas val-
lavanem Andrus Umboja. 

Loo kooli direktor Ants Re-
bane ütles avaaktusel õpeta-
jatele ja õpilastele, et koos-
töös saadakse üle igast mäest 
ja künkast. „Olge abivalmid, 
ootan teilt täiskasvanulik-

ku suhtumist. Hoidke koo-
li ja pidage puhtust ja korda. 
Aidake kaasa, et meie head 
õpetajad saaksid veelgi pare-
mini õpetada. 

Eelmise aasta riigieksami-
te head tulemused innusta-
vad, nüüd peame aga tões-
tama, et eelmise aasta välja-
paistvad eksamitulemused ei 
olnud pelgalt õnnelik juhus,“ 
ütles Loo kooli direktor. 

Priit Põldma 
abivallavanem

Teadmistepäeval avati 
Jõelähtme valla Kostivere 
aleviku lasteaias uus rühm.

Selle tulemusena kahaneb 

siinse elukohajärgse laste-
aiakoha taotlejate järjekord 
12-ni, aasta lõpuks avab vald 
veel neli lisarühma Loo las-
teaias Pääsupesa. Kostive-
re lasteaias uue 18-kohalise 
rühma sisseseadmiseks ko-
handas vald endised eakate 

päevakeskuse ruumid. Eaka-
te keskus on juba üle viidud 
Kostivere mõisa uutesse ruu-
midesse, selgitas Jõelähtme 
vallavanem Andrus Umboja. 

Uue lasteaiarühma avami-
seks sai vald toetust 15 977 
eurot EAS-i regionaalsete in-

vesteeringutoetuste prog-
rammist. Paralleelselt käivad 
veel nelja uue rühma ja saa-
li ehitustööd ka Loo lasteaias 
Pääsupesa, kus saab koha 66 
last. Tööde maksumuseks 
2011. aastal on valla eelarves 
kavandatud 601 463 eurot.

“Uute lasteaiarühmade 
käivitamine on valla jaoks 
strateegilise tähtsusega, sest 
see suurendab tõenäosust, et 
lapsed jätkavad ka kooliteed 
koduvallas ja laste arv kooli-
des ei lange alla kriitilise pii-
ri,” kinnitas vallavanem. 

Konstaabel Kaupo Luu-
ri sõnul näitab kuritegevuse 
statistika meie vallas vaikset, 
kuid siiski pidevat langust. 

„Pöördun valla elanike 
poole palvega julgemalt tea-
vitada politseid kõigest, mis 
tundub kahtlane, kummali-
ne või teid häiriv. Lihtsusta-
maks politsei tööd on igasu-
gune lisainformatsioon tere-
tulnud. Saabumas on pime 
aastaaeg, mistõttu edasta-
me palve kõigile inimestele – 
hoidke silmad ja kõrvad lah-
ti ja jälgige ümbruses toimu-
vat. Andke operatiivselt in-
fot, pole vaja karta ega häbe-
neda, kui olete midagi kaht-
last märganud. Teavitage ka 
siis, kui te ise ei ole kannata-
nu. Kunagi või teada, millal 

te ise kannatanuks võite osu-
tuda,“ teatab Kaupo Luur.

Politsei numbril 110 saab 
helistada ööpäevaringselt ja 
tasuta. Tööpäeviti võib anda 
infot Kaupo Luuri otsenumb-
rile 5240 0125.

Mõned soovitused veel. Tea-
tage politsei lühinumbrile 110 
noorukitest, kes hilisel ajal 
ja nädalavahetustel tänava-
tel lärmavad, kuulavad valju 
muusikat ja tarbivad alkoholi.

Ennetage vargusi. Jõeläht-
me vallas varastatakse ena-
masti metalli, tööriistu ja jalg-
rattaid ning tavaliselt sealt, 
kus puudub järelevalve. Öö-
seks ei tasu muruniidukit ja 
muid esemeid õue jätta.

Kuna alevikes liigub pal-
ju lapsi, siis peavad autojuhid 
olema eriti ettevaatlikud.

Maian, Ralf, Mirjam, Mia, Gerhard ja Tormi. Merike Metstak

Jõelähtme vallas avatakse 5 uut lasteaiarühma

Head koolitee algust! Kolm soovitust politseilt

• Loo keskkool – 297; 303; 306 
õpilast;
• Kostivere kool – 105; 90; 88 
õpilast;
• Neeme kool – 23; 21; 21 
õpilast.

Õpilaste üldarv võrd-
luses 2009., 2010., 
2011. õppeaasta 
10. septembri seisuga:  
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Kolga lahest päästeti 
paadiõnnetuse ohvreid

Päästespetsialistid tulevad koju

Kultuuripreemia 2011

Kohaliku omaalgatuse programm

Meeldetuletused

6. septembri hommikul 
laekus Politsei- ja Piirival-
veametile teade, et Kolga 
lahel on ülekoormuse tõttu 
ümber läinud paat 22 ini-
mesega pardal. 

Just sellise sisuga ulatuslik 
merepäästeõppus pani proo-
vile nii politsei, piirivalve, kiir-
abi kui ka vabatahtlike pääst-
jate omavahelise koostöö ja 
reageerimisvõimekuse reaal-
se õnnetuse korral Harjumaa 
vetel. 

„Taoliste sündmuste läbi-
mängimine tagab vajaliku et-
tevalmistuse reaalsete kriisi-
dega toimetulemiseks, aida-
tes oluliselt kaasa ametkon-
dadevahelise koostöö suju-
misele ning loomulikult an-
nab meile parema ülevaate 
sellest, milline on meie või-
mekus merepäästeoperat-
sioone päriselus läbi viia. 
Kindlasti testime info liiku-
mist, tehnika sobivust ja vas-
tupidavust ning veel kümneid 
ja kümneid asju, mis reaal-
se sündmuse korral pääste-
operatsiooni õnnestumisel 
määravaks võivad osutuda," 
selgitab õppuse juht, Põhja 

Prefektuuri kriisireguleerija 
Marko Ild.

„Kuna päriselus oleks tege-
mist väga kriitilise olukorraga, 
kus on ohus inimeste elud, siis 
õppuse käigus peaks selguma, 
kuivõrd tõhus ja sujuv on meie 
tegutsemine, et inimesed 
saaksid päästetud, ning mida 
tuleks veel arvestada ja meie 
tegevuses täiustada," märkis 
Ild. Sellise sisuga õppust kor-
raldati esmakordselt.

Kaberneeme päästjad on 
alati valmis

Ühise merepäästeõppuse 
toimumise kohaks oli valitud 
Kaberneeme, küllap siinse va-
batahtlike merepäästjate baa-
si ja Kolga lahes asuva saares-
tiku tõttu. 

Kaberneeme vabatahtlikud 
päästjad olid täisvarustuses, 
2 merepäästealust olid mehi-
tatud kohalike meestega. Rait 
Killandi ütles: „Enamik vaba-
tahtlikke olid päästekoman-
dode Päästeliidu liikmetest 
koosnevad merepäästemees-
konnad ehk tavaoludes 24/7 
tuletõrjevalves olevad mehed, 
kes peavad välja sõitma 10–15 
minuti jooksul alates väljakut-
se saamisest. Seega oli prae-

gusel õppusel meie liikmete 
reageerimisaeg täpselt nagu 
päris, mitte kunstlikult pare-
maks tehtud nagu mõnel tei-
sel.“

Vabatahtlik Jaan Sepp kin-
nitas, et kunagi ei tea, millal 
väljakutse võib tulla, ja oli üli-
malt rahulolev, et õppus oma 
õuel toimus. „Kui merel õnne-
tus juhtub, siis oleme meie esi-
mesed, kes peavad päästma 
minema. Tänavu suvel on ol-
nud merel väljasõite piisavalt, 
tulekahjusid õnneks vähem,“ 
ütles ta.

Kõik oli nagu päris 
Paat 22 inimesega pardal 

läks kummuli. Õnnetuskoha-
le startis 5 paati. Veidi aja pä-
rast jõudis ka helikopter ja kor-
jas saarele ujunud pardale, sa-
muti osa veest leitud „kanna-
tanuid“. Helikopteri ja paati-
dega päästetud anti sadamas 
meedikute hoolde ning mindi 
uuele otsinguringile. 

Merepäästeõppusel osaleb 
tavaliselt ka kütuseveok, mida 
sündmuskohal polnud, ilmselt 
kulude kokkuhoiu mõttes.

Mereõnnetuse läbimän-
gimine andis asjaosalistele 
täiesti uue kogemuse. 

Kodukülastuste teenus 
on tasuta, selle käigus ei 
vormistata ettekirjutusi ja 
trahve.

Põhja-Eesti Päästekesku-
se spetsialistid on valmis tu-
lema elanikele koju ja andma 
tuleohutusalast nõu, et alga-
va kütteperioodi eel vähenda-
da tuleõnnetuste riski.

Viimastel aastatel on Põhja-
Eesti Päästekeskus korralda-

nud Tallinnas ja Harjumaal 
kodukülastusi, mille eesmärk 
on selgitada elanikele tule-
ohutuse nõudeid ning pööra-
ta tähelepanu puudustele ja 
ohtudele. Kodukülastused on 
leidnud positiivset vastukaja.

Tulekahjude ärahoidmine 
on päästekeskuse üks tähtsa-
maid ülesandeid ja ka sel sü-
gisel ollakse valmis tulema 
kodudesse tuleohutusalast 
nõu andma.

Septembrist saavad Harju-

maa ja Tallinna elanikud kut-
suda koju päästespetsialisti, 
kellega koos vaadata üle või-
malikud ohukohad, nagu küt-
tekolded või elektriseadmed 
ja -paigaldised.

Kui soovite spetsialisti koju 
kutsuda, helistage pääste in-
fotelefonil 1524. Sellelt numb-
rilt saab teavet ka pottsepa-
teenuse, korstnapühkimise, 
lõkketegemise, grillimise ja 
päästespetsialistide kontakti-
de kohta.

Elsa Rikandi nimelise 
kultuuripreemia kandi-
daatide esitamise tähtaeg 
on 30. september 2011.

Aastast 1996 annab Jõe-
lähtme Vallavalitsus igal 
aastal välja Elsa Rikandi ni-
melise kultuuripreemia tu-
lemusliku ja silmapaist-
va tegevuse eest Jõelähtme 
valla kultuurielu edendami-
sel. Aastapreemia väljaand-
miseks moodustatakse Jõe-
lähtme Vallavalitsuse kor-
raldusega viieliikmeline žü-
rii. Vallavalitsus ootab kul-
tuuripreemia kandidaatide 

nimesid koos lühikese põh-
jendusega kirjalikult hilje-
malt 30. septembriks 2011. 
Kandidaate on õigus esitada 
kõigil üksikisikutel ja orga-
nisatsioonidel.  

Jõelähtme Vallavalitsus 
teeb preemia saaja teata-
vaks 5. oktoobril õpetajate 
päeva pidulikul vastuvõtul 
Eesti Draamateatris. Aas-
tapreemia suuruse määrab 
Jõelähtme Vallavalitsus Jõe-
lähtme Vallavolikogu poolt 
kinnitatud eelarve alusel. 
Sobiva kandidaadi puudu-
misel on Jõelähtme Valla-
valitsusel õigus erandkorras 
jätta preemia välja andma-

ta. Preemiaga kaasneb Jõe-
lähtme Vallavalitsuse tänu-
kiri.

Elsa Rikandi kultuuripree-
mia on pälvinud Tiit Tam-
messon (2010), Margus Kir-
ja (2009) ja elutööpreemia 
Helve Toome (2009), Erika 
Põlendik (2008), Kersti Laa-
nejõe (2007) ja elutööpree-
mia Linda Tamm (2007), 
Maie Ramjalg (2006), Maie 
Jakobi (2005), Kai Müürsepp 
(2004), Svetlana Siltšenko 
(2003), Silja Trisberg (2002), 
Aare Värte (2001), Taimi 
Saarma (1999), Leili Värte 
(1998) Maria-Marika Kurvet 
(1997), Ahto Nurk (1996).

Harju Maavalitsus 
ootab taotlusi kohaliku 
omaalgatuse programmi 
(KOP) sügisvooru.

Taotluste esitamise täht-
aeg on 3. oktoober. Kohaliku 
omaalgatuse programmi ees-
märk on toetada kohalikku 
arengut ja piirkondade kon-
kurentsivõime kasvu läbi ko-
halike elanike initsiatiivi, ko-
gukonna kaasamise ja koos-
töö tugevdamise. 

Taotlejad võivad olla nii 
maa- kui ka linnapiirkonna 
mittetulundusühendused, 
sihtasutused ja seltsingud 
(v.a linnapiirkond), mille asu-

tajaks või liikmeks ei ole riik 
ega kohalik omavalitsus.

Programmi tegevusvald-
kondadeks on kogukonna-
liikmete koolitamine ja ko-
haliku arengu kavandami-
ne; kohaliku ajaloopärandi 
ja traditsioonide väärtusta-
mine ning kohaliku elukesk-
konna parandamine. 

Toetuse suurus ühele pro-
jektile on kuni 1600 eurot. 
Taotleja omafinantseering 
või tema koostööpartnerite 
kaasfinantseering peab ole-
ma vähemalt 10% projekti ko-
gumaksumusest. 

Harjumaa taotlused tu-
leb esitada Harju Maavalit-
susele aadressil Roosikrantsi 

12, 15077 Tallinn (Maret Väl-
ja, IV korrus, kabinet 146) hil-
jemalt tähtaja päeva jooksul 
kuni kella 16.30ni. Taotlused 
peavad olema esitatud komp-
lektselt koos kõigi taotlusan-
keedil nimetatud kohustusli-
ke dokumentidega. Program-
mist toetuse taotlemise kord 
ja taotlusvormid on saada-
val Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse kodulehel www.
eas.ee

Konsultatsiooni ja infot 
taotluste menetlemise käi-
gu kohta saab Harju Maava-
litsuse telefonil 611 8773 Ma-
ret Välja, e-post maret.valja@
mv.harju.ee. 

Vallavalitsuse teade

15. novembriks ootame 
avaldusi 2012. aasta spor-
ditegevuse toetuse saami-
seks.

Kuna käes on 2012. aasta 
eelarve koostamine, siis on 
asjakohane meelde tuleta-
da mõned olulised nüansid 
sporditegevuse toetuse taot-
lemisel. 

1. Toetatakse kuni 19-aas-
taste noorte sporditegevust. 

2. Lapse ja vähemalt ühe 
lapsevanema elukohaks on 
rahvastikuregistri andmetel 
Jõelähtme vald. 

3. Et laps oleks 2012. aas-
ta sporditegevuse toetus-
te saajate nimekirjas, on va-
jalik lapsevanema avaldus. 
Avalduse laekumise viima-
ne tähtaeg on 15. november. 
Toetusi saavad taotleda ai-
nult need, kes on õigeaeg-
selt esitanud avaldused, sest 
2012. eelarvet koostades võe-
takse arvesse vaid tähtaeg-
selt laekunud avaldused.

4. Toetusi makstakse taot-
luse alusel kaks korda aastas. 

Esimese poolaasta (jaanuar–
juuni) taotlusi võtame vas-
tu kuni 15. juunini. Taotlusi 
teise poolaasta treeningute 
eest võib esitada kuni 20. det-
sembrini. Taotluse juurde tu-
leb lisada kuludokumendid. 
Seega makstakse toetust teh-
tud kulutuste põhjal. Täpsem 
info Jõelähtme valla kodule-
heküljel.

Mittetulundusühingutele 
ja sihtasutustele

2012. aasta taotluste laeku-
mise tähtaeg on 1. november 
2011. 

1. Tegevustoetust võivad 
taotleda Jõelähtme valla hal-
dusterritooriumil või Jõeläht-
me elanikele suunatud tege-
vuse huvides tegutsevad mit-
tetulundusühingud ja siht-
asutused.

2. Toetuse taotlemise alu-
seks on vormikohane taotlus, 
mille leiate koduleheküljelt. 

3. Taotluse esitamise täht-
aeg on 1. november. Toetust 
antakse kalendriaasta te-
gevuste katmiseks. Jooksva 
aasta keskel võetakse vastu 
ainult projektide kaasfinant-
seerimiseks esitatud taotlusi. 

4. Eraldatava toetuse 
konkreetne suurus oleneb 
eelarve rahaliste vahendite 
olemasolust vastavas vald-
konnas ja taotluse finant-
seerimise vajaduse põhjen-
datusest.

5. Toetuse määramisel 
lähtub vallavalitsus järg-
mistest kriteeriumidest:

1) tegevus, millele toetust 
taotletakse, toimub üldreeg-
lina Jõelähtme valla haldus-
territooriumil või esindab 
valda väljaspool;

2) tegevus on suunatud 
Jõelähtme valla elanikele 
või on nende huvides ega ole 
ajendatud üksikhuvidest;

3) projekt on selgete ees-
märkidega, projektis ette-
nähtud tegevused on jätku-
suutlikud ning projekti va-
jalikkus laiemale sihtgrupi-
le on põhjendatud;

4) omaosaluse olemas-
olust ja suurusest;

5) varem saadud toetuse 
lõpparuanded on vallava-
litsuse poolt heaks kiidetud, 
toetuse saajal ei ole võlgne-
vusi vallavalitsuse ees;

6) tehtavate tööde ja eelar-
ve realistlikkus.

Priit Tamm, Kaberneeme
Jaan Sepp, Kaberneeme
Andres Tammiste, Purtse 

Andres Liiv, Lääne-Eesti Reservpäästerühm, Risti; Tauno Tähe, Lääne-Eesti Reservpäästerühm, Virtsu,
Priit Vanatoa, Kaberneeme; Tarmo Nurmetalo, Kaberneeme; Rait Killandi, Kaberneeme
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Veerand sajandit Kostivere koolis
Merike Metstak

Tiina Kaasikul on alati ol-
nud kõige suuremad klas-
sid ja see ei ole ainult juhu-
se tõttu.  

Ootan õpetaja Kaasikuga 
kohtumist kolmanda klassi 
ukse taga koridoris. Koolikell 
helistab õpilased vaheajale, 
kuid ega lapsed tahagi nii väga 
klassist minema pääseda – ai-
nult vahetunni ajal saab õpe-
tajaga juttu ajada ja elulistes 
asjades nõu pidada. 

Tuleb välja, et õpetaja Tii-
na ise ei saa mitte kunagi va-
hetundi pidada, sest lastega 
suhtlemisest ei jää üle ühtegi 
vaba minutit. Vahetunnid ku-
luvad rääkimisele ja kuulami-
sele, täpsemalt öeldes – ära-
kuulamisele. 

Tiinal on alati olnud alg-
klassid, aga vahetunni ajal tu-
leb jutulesoovijaid mõnikord 
ka vanematest klassidest, ke-
da Tiina eelmises lennus õpe-
tanud. Ja siis on väiksemad 
viiendikele kadedad, isegi kõr-
ged toonid võetakse vahel üles: 
„Teie ei saa tulla meie õpetaja 
juurde juttu ajama, sest ta on 
ainult meie õpetaja!“

Vanemad tahavad kodulä-
hedases koolis oma lapsele 
head õpetajat. Usaldust pee-
geldab üks kindel fakt – Tiinal 
on olnud siin koolis alati kõi-
ge suuremad esimesed klas-
sid. Öeldakse, et head õpetajat 
tunneb oskusest panna end 
lapse rolli, tunnetada ümbrit-
sevat nagu laps. Aga Tiina põ-
himõte on, et õpilasi tuleb võt-
ta nagu omasuguseid, sama-
moodi võrdselt kui täiskas-
vanuid. Tõsiasi, et ametmees 
võid olla, aga inimene pead 
olema, paistab õpetajaametis 
küll kohe selgesti silma.

Väikese kooli luksus 
Pärast sellekevadise kooli-

aasta lõpuaktust astusin sis-
se teise klassi. Mitte niisama, 
vaid et kohtuda lapsevanema-
te silmis usaldusväärse kooli-
õpetajaga, kes on ühtaegu ka 
laste lemmik. 

Tiina andis tunnistusi ja üt-
les igale lapsele õpetussõnu ja 
soove suveks kaasa. Ent lah-
kuminemisega ei kiirustatud, 
juttu jätkus. Siis tuli üks poiss 
vaikselt Tiina juurde ja ütles 
tasa: „Õpetaja, mul ei ole lilli 
kaasas, aga kas ma tohin teid 
kallistada?“

Ei kujuta kuigi hästi ette, 
mismoodi näeb välja õpetaja-
õpilase suhtlus, kui klassis on 
üle 40 lapse. 

„Kooliõpetaja roll seisneb 
praegu selles, et märgata iga 
last, sest tähelepanu väärib iga 
laps, mitte üksnes tipud. Kõi-
gile võrdne tähelepanu. Iga 
inimene, eriti laps, vajab tun-
nustamist. Kes jäetakse kõrva-
le, see kibestub. Õpetaja õlule 
langeb tänapäeval paratama-
tult ka palju kasvatamist. Õpe-
taja on nõuandja, sotsiaaltöö-
taja, psühholoog. 

Kui laps ei saa kodus piisa-

valt suhelda, paistab see kohe 
välja. Algklassiõpetajal on ära-
kuulamise oskus eriti oluline,“ 
selgitab Tiina.  

Väikeses koolis hoolitakse 
rohkem, siin on lapsed terve-
mad, rahulikumad ja tasakaa-
lukamad, nii teavad kinnitada 
lapsevanemad.

Koolis pole kunagi igav
Koolis võib olla nii väsitav 

kui vaimustav, kuid mitte ku-
nagi üksluine. Igas koolis on 
omad tavad ja saladused ja 
omad lemmikud, nagu igas or-
ganisatsioonis on meeldivaid 
ja vähem meeldivaid tegelasi. 

„Koolis pole kunagi igav, sest 
lapsed on nii vahetud ja neilt 
on mul alati väga palju õppi-
da,“ ütleb Tiina ja jätkab: „olen 
kaua õpetanud, aga nii mõnigi 
kord avastan ja üllatun, et al-
les nüüd hakkan mõnest as-
jast aru saama. Kas ja kui pal-
ju me üldse mõistame, mida 
mõtleb ja tunneb väike inime-
ne ning kas me sellele üldse 
tähelepanugi pöörame? Tihti-
peale mõtlen ja küsin endalt, 
kus ma olen varem olnud, et 

ma üht või teist asja ei ole mär-
ganud. Nii palju aastaid peda-
googiametit pidanule peaks ju 
ometi olema kõik selge ja pai-
gas. Õhtul kodus lasen koo-
lipäeva silme eest läbi, ana-
lüüsin ja otsin ühele või teise-
le käitumisele põhjuseid ning 
ikka ja jälle avastan uut. 

Kõik on kogu aeg justkui al-
guses, ma ei tunneta sugugi, 
et olen nii palju aastaid õpeta-
jana töötanud. Uuega kaasas-
käimine mulle sobib ja meel-
dib. Olen alati valmis õppi-
ma. Küllap peabki teise ini-
mese mõistmist õppima terve 
elu. Eelneval kümnendikul ei 
tulnud ma veel paljude asjade 
peale, mida nüüd olen üllatu-
seks avastanud. Ma ei ole veel 
nii vana, et mitte end suure-
päraselt tunda, pidev areng on 
mõnus. 

Üks laps ütles tabavalt, et 
vana inimene on see, kes on 
surnud.“ 

Kui ise remonti tehti 
Tiina on pärit Oskar Lutsu 

mailt Palamuselt. Kostivere 
lasteaeda tuli 1986. aastal Vil-

jandist, kus oli direktori ase-
täitja kooli- ja klassivälise töö 
alal ja õpetas ajalugu. Parajas-
ti käis kuueaastaselt koolimi-
nemise kampaania. Õpetaja 
alustas 1986. aastal kuueaas-
taste esimese klassiga ja on 25 
aastaks siia algklasse õpetama 
jäänud. 

„Minu suureks unistuseks 
oli saada algklasside õpeta-
jaks,“ ütleb ta rõõmsalt nagu 
muuseas jutu sees. 

No mis nii viga, kui kooli lõ-
petamise järel Tartust saadud 
algklassiõpetaja kogemus oli 
tagataskust võtta. 

„Kui alustasin esimesel töö-
kohal, oli mu klassis 45 õpi-
last. Nõukogude ajal olid koo-
li suhted lastevanematega üs-
na lakoonilised, kõiki kodu-
sid ma küll ei jõudnud külas-
tada. Ja milleks, sest lapse ko-
dusest olukorrast saab suhel-
des teinekord teada rohkemgi, 
kui vaja oleks. Ka ei mäleta ma 
tollest ajast probleeme, mil-
le arutamine nõudnuks suu-
ri koosolekuid ja diskussioo-
ne. Klassiõhtuid tehti koos va-
nematega, ligi saja inimesega 
üritused olid tavalised. Üks-
kord sõitsime rongiga suure 
hulga algklasside mudilastega 
isegi Vapramäele suusatama. 
Tänapäeval oleks see mõelda-
matu. 

Naljakas on meenutada tolle 
aja kooli suvist remonti. Kuna 
abi polnud kusagilt loota, siis 
tuli klassiruumid meil koos 
lastevanematega ise korda te-
ha, puhtaks küürida ja värvi-
da,“ heietab Tiina noorusmä-
lestusi. Lapsevanematega on 
tal alati olnud hea kontakt ja 
läbisaamine. 

Väärtustab suhtlemist
Õpetaja peab end atesteeri-

misel tõestama iga viie aasta 
järel, et saada soovitud ame-
tijärk ja palk. Olgu see kui ta-
hes suur, õpetaja palgast just 
eriti sageli teatris ei käi ega 
raamatuid kokku ei osta, kui-
gi tahaks. Õpetajate palgast on 
avalikkuses viimasel ajal pi-
kalt-laialt räägitud, kuid õpe-
taja olulisust ühiskonnas pole 
siiani suudetud väärtustada. 

Tiina Kaasik täidab koolis ka 

õppealajuhataja vastutusrik-
kaid ülesandeid. Ma ei mõis-
ta päris täpselt, kust tuleb aeg 
asendus- ja järelaitamistunde 
anda, siis veel konsultatsioo-
nid, pikapäevarühm, paberi-
majandus, klassijuhatajatun-
dide andmine, lastevanema-
te koosolekud, arenguvestlu-
sed õpilastega, õpiraskustega 
lastega tegelemine, õpilasüri-
tuste, olümpiaadide ja muu-
de ürituste ettevalmistamine, 
suhtlemine teiste õpetajate ja 
kooli juhtkonnaga. 

Tavalise klassitahvli veeres 
seinal seisavad käsulauad, mis 
lastel kogu aeg silma ees:  

• ole sõbralik 
• ole kannatlik 
• ole abivalmis 
• arvesta kaaslastega 
• hüüa oma kaaslasi õigete 

nimedega. 
Tiina klassis peetakse tei-

nekord ka õpetajate koosole-
kuid. „Kui päevakord on posi-
tiivne, siis meeldib mulle siin 
kolleegidega nõu pidada. Roh-
kem koostööd, teineteisega ar-

vestamist ja sõbralikkust teeb 
head nii suurtele kui väikeste-
le,“ ütleb ta. 

Kolmanda klassi lastel jõuab 
kätte aeg sõpruseks ja selle-
ga kaasnevateks segadusteks. 
Tiina näitab laste jaoks enda 
tehtud flaierit, milles räägi-
takse sõprusest ja kus kirjas, 
et sõpra tuleb hoida, kaitsta ja 
mõista. 

„Elektroonilist suhtlemist 
on ülemäära, seda enam ülla-
tas mind meeldivalt, kui üks 
noor mees, esimese klassi lap-
se isa, ütles end arvutile eelis-
tavat vahetut silmast silma lä-
vimist. Tekkis tunne, et kõik ei 
ole veel kadunud. Mulle meel-
dib suhelda inimesega näost 
näkku, näha tema ilmet, kuu-
lata väljenduslaadi, tajuda 
emotsioone, mida arvuti teel 
ei koge,“ jutustab Tiina.

Jah, sõprustunne, nagu 

muudki tunded, läbi interne-
titraadi ei idane ega edene.  

Maailma parim kingitus
Vaba aja panustab Tiina ko-

dusse, aeda ja perele. Tema 
olek annab mõista, et tege-
mist on äärmiselt rahumeel-
se ja heatahtliku inimesega – 
tundlik naine targa pilguga, 
mis ütleb rohkem, kui mõni 
teine ehk sõnadega väljenda-
da oskab. Usun sajaprotsendi-
liselt, kui ta väidab end unus-
tavat kõik maailma mured sel 
hetkel, kui astub klassi, kus 
ootavad lapsed. Huvitav, miks 
ei trehva meediatekstide üle-
külluses jutte lihtsatest õnne-
likest inimestest?

Siiski küsin veel kaks küsi-
must.

Tiina, milline on olnud sinu 
kõige suurem katsumus?

„Olgu mis on, aga üle klas-
siruumi läve astudes unustan 
kõik raskused ja mured. Õn-
neks unustan halva kiiresti.

Olen suutnud säilitada maa-
kodu endale ja lastele. Tulen 
oma noore perega kenasti toi-
me ja saan hakkama.“

Aga mis on olnud suurim 
õnnestumine?

„Minu ema armastas ka vä-
ga oma lapselapsi. Ja mul en-
dal on võrratu lapselaps, kes 
sündis täpselt minu 60. juube-
lil, meil on ühel päeval sünni-
päevad. Maailma parim kin-
gitus, mida veel tahta! Tütar 
Kristiina on samuti õpetaja, 
temaga saab kõiki asju aruta-
da, mõistame teineteist poo-
lelt sõnalt. Juristiharidusega 
väimees Kuldar on väga õpi-
himuline, toimekas ja tubli te-
gutseja ning aitaja igas olukor-
ras. Tütre perekond on tubli. 
Lapselapse arenemise jälgi-
mine vaimustab mind, põnev 
aeg on. Olen õnnelik inimene. 
Mul on turvaline kodu, hoo-
litsevad ja armastavad lapsed 
ja mõistvad kolleegid. Tütar 
palub mind ikka, et jätkaksin 
õpetajatööd niikaua, kuni te-
ma laps algkooli läbi käib, ta 
ei kujuta ette, et peaks väike-
se lapse mingisse suurde lin-
nakooli panema.“

Head saabuvat õpetajate 
päeva!

"Õpetaja, mul ei ole 
lilli kaasas, aga 
kas ma tohin teid 
kallistada?"

Külli Kraner 

Merike Metstak
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Pesapall on võrratu

Järjekordne laagrisuvi läbi

Kostivere kooli eelkool alustab tööd

Tanel Rahuküla 
ja Argo Kikas
MTÜ Kostivere Spordiselts ja 
pesapalliklubi

2011. aasta hooaeg 
lõppes Kostivere Amigo-
sele edukalt.

27.–28. augustil 2011 toi-
musid Keila pesapalliväl-
jakul Ameerika pesapal-
li Eesti meistrivõistluste 
3.–4. koha mängud. Põhi-
turniiri neljandana lõpe-
tanud Kostivere Amigose 
vastane selgus vaid mõ-
ned päevad varem toimu-
nud lisamängus, kus tä-
navuse hooaja teine de-
bütant – Tallinna Pesa-
palliklubi (TPK) – andis 
tõsise lahingu Keila Soxi-
le, kuid kokkuvõttes pidi 
siiski tunnistama viimas-
te nappi (11 : 9) paremust.

Laupäevases mängus 
haaras Amigos initsiatii-
vi kohe esimesest voorust 
alates ning dikteeris ter-

vet mängu, mille tulemu-
sena saavutati klubi aja-
loo esimene võit – lõpps-
kooriks kanti protokolli 
26 : 13. 

„Nii kindel võit tuli ka 
meile endile väikese ülla-
tusena. Samas olime enne 
mängu veendunud, et ole-
me võimelised TPK alis-
tama ning selle teadmi-
sega ka platsile läksime,“ 
lausus kostiverelaste tree-
ner Mike Hoolehan pärast 
mängu.

Pühapäevases mängus 
olid pooled justkui vahe-
tunud – Amigos alustas 
küll hästi, ent pärast teist 
vooru hakkasid mängu 
dikteerima pealinlased. 
Viimases voorus oli kosti-
verelastel võimalus mäng 
viigistada, kuid kahjuks 
ei lubanud seda paar jä-
medat eksimust elemen-
taarsete reeglite vastu – 
seega seeria teine mäng 
TPK-le seisuga 14 : 11. Kui-
võrd seeria oli nüüd viigis, 

järgnes kohe ka kolmas 
ehk otsustav mäng.

Pühapäevases teises 
mängus ei jätnud Ami-
gos midagi saatuse hoo-
leks: alustati võimsalt nii 
rünnakul kui kaitses ning 
tunni ja kahekümne mi-
nutiga vormistati hooaja 
teine võit (11 : 1), mis üht-
lasi kindlustas meeskon-
nale ka pronksmedali.

„Esimeses mängus ei 
saanud me kuidagi rün-
nakut käima, teises män-
gus õnnestus meil kõik 
sada protsenti,“ kommen-
teeris päevasündmusi 
Amigose peatreener.

See oli ilus punkt vae-
valiselt ja läbi raskus-
te alanud debüüthooaja-
le. Hooaja alguses olime 
tõsises hädas meeskonna 
komplekteerimisega – tal-
vel oli huvilisi ja proovi-
jaid ning olukord tundus 
roosiline. Kevadel läks pa-
raku nii, et mõni sai vigas-
tada, mõni läks välismaa-

le kooli või tööle. Kaalusi-
me tõsiselt meistrivõist-
lustest loobumist. Meie 
jaoks positiivne uudis tuli 
aga Keila Pitbullside esin-
dajalt: nad olid sunnitud 
mängijate vähesuse tõttu 
loobuma võistlustel kaa-
sa löömast ning 3–4 huvi-
list otsis meeskonda, kelle 
rivistuses meistrivõistlus-
tel osaleda – loomulikult 
võtsime nad Amigosesse. 
Tagantjärele võib öelda, et 
toona tehtud otsus oli ai-
nuõige kas või põhjusel, et 
kui algselt pidi 2011. aasta 
hooajal meistriliigas osa-
lema 5 tiimi, siis Pitbull-
si ja Amigose loobumi-
sel oleks mainitud arv ka-
hanenud kolmele. Samu-
ti oleks patt jätta märki-
mata panust, mida lisan-
dunud mängijatest koge-
nuim – Andreas Mänd-
mets – meeskonda tõi. 

Kui mõelda aga tuleviku 
peale, siis tahaks ikkagi 
loota, et Amigose debüüt-

hooaeg ei jää viimaseks 
ning tee meie treeningu-
tele leiavad üles kõik hu-
vilised, olgu nad siis noo-
red või vanad, Kostive-
rest või Haanjast  – oluli-
ne on soov ja tahe proovi-
da mängida Ameerika pe-
sapalli.

Eriti tahame tänada Jõe-
lähtme Vallavalitsust, kes 
on juba teist aastat meid 
nii jõu kui nõuga toeta-
nud ja aidanud igati kaa-
sa sellele, et peatselt hak-
kaksid nii Eesti meistri-
võistluste ja miks mitte ka 
rahvusvahelised pesapal-
liturniirid toimuma just 
nimelt Kostiveres. Samu-
ti soovime tänada abival-
mis tegelasi Kostivere 4x4 
Garage-st. Aitäh kõigile, 
kes meie püüdlusi toeta-
vad.

PS! Kui tekkis huvi, siis 
meiega saate ühendust 
kirjutades info@amigos-
baseball.com või helista-
des 504 4415.

Risto Jamnes
Kehalise kasvatuse õpetaja

Suvi on möödunud ja jälle al-
gab uus kooliaasta. Suur hulk Loo 
koolilastest veetis ühe osa oma 
suvest Uue-Peedu lastelaagris. 
Kui eelmisel aastal osales laag-

ris 7 last, siis sellel aastal juba li-
gemale 40. Kahjuks jäi nii mõnel-
gi lapsel laagrisse tulek raha ta-
ha. Valla toetusel oleks see prob-
leem kindlasti lahendatav ja laag-
ris saaks osaleda rohkem lapsi.

Laager on toimunud kokku ka-
heksa aastat, Jõelähtme valla laste 

jaoks teist aastat. Laagripaik asub 
looduskaunis kohas Lõuna-Ees-
tis, Tõrva lähedal Hummuli val-
las. Laagripäevad olid täis aktiiv-
set ja kultuurilist tegevust. Lap-
sed veetsid palju aega sportides, 
seiklusmänge mängides, orien-
teerudes ja ujudes (mõnel päeval 

koguni viis korda). Õhtud möödu-
sid lauldes, tantsides ja näideldes. 
Lapsed said kasutada laagrisole-
vaid saunu, tutvuti ka Tõrva linna 
ning seal asuva kahe järvega.

Tagasiside laagrist on olnud po-
sitiivne. Loodame, et järgmisel 
aastal laste arv suureneb.

See kooliaasta algas 
eelnevatest hoopis teisiti. 
Lihtne klišee, kuid tihti 
ka väga tabav. Kooliaasta algas tõepoolest 
teisiti valla koolibussi kasutavatele laste-
le. Tuttava bussi asemel sõidab peatuses-
se nüüd hoopis ATKO Grupp AS-ile kuuluv 
Harjumaa Liinide värvides koolibuss.

Nimelt lõppes sel suvel pikki aastaid Jõe-
lähtme valla lapsi kooli vedanud Tranko 
Transpordi veoleping ning koostöös Har-
jumaa Ühistranspordikeskusega korral-
das vallavalitsus uue hanke õpilasliinide 
teenindamiseks. Hankel osales kaks ette-
võtet, kelle pakkumistest osutus edukaks 
ja parimaks Harjumaa Liinide oma. Uud-
ne on olukord ka vallavalitsuse jaoks, ku-
na esmakordselt korraldas hanke Harju-
maa Ühistranspordikeskus. Valisime sel-
le tee pragmaatlistel põhjustel: esiteks on 
just ühistranspordikeskusesse koondu-
nud Harjumaa parimad asjatundjad ühis-
transpordi korraldamise alal ja teiseks 
hoiab vald kokku käibemaksu pealt. Ku-
na ühistranspordikeskus ei ole käibemak-
sukohustuslane, võimaldab see tasandada 
veohinna tõusu, mis kütuste vahepealsest 
hinnatõusust tulenevalt on paratamatu.

Hoolimata eeltoodud kasulikest momen-
tidest on ikkagi peamine kohustus teenin-
dada just meie valla koolides õppivaid lap-
si ning kõige olulisemaks kriteeriumiks 
on nende heaolu. Pärast hanketulemus-
te teadasaa-
mist sain mi-
tu ärevat kõ-
net lapse-
v a nematelt , 
kes olid mu-
res koolibus-
si edasise toi-
mimise pä-
rast. Oli ju Tranko Transport eesotsas Tai-
vo Haaveliga meie valla õpilasliine teenin-
danud juba pikki aastaid, nii tundsid kõik 
lapsed bussijuhte ja bussijuhid lapsi nägu-
pidi. Pikaaegset kogemust ning südame-
ga tehtud tööd aga osatakse hinnata. Ka 
mind pani uue bussifirma tulek õpilaslii-
nidele muretsema. Kuid õnneks oli lahen-
dus kujunenud olukorrale küllaltki lihtne 
ja loogiline – vajab ju ka uus vedaja oma 
bussidele bussijuhte ning eks kõik oskavad 
hinnata oma tööd tundvaid tegijaid. Har-
jumaa Liinid said Tranko Transpordi kol-
me bussijuhiga kaubale ning esimesel koo-
lipäeval bussi astunud laps nägi rooli taga 
endiselt oma vana tuttavat bussijuhti.

Õpilasliinide osas on aga veel uuendu-
si, nimelt on nüüdsest kõigil bussidel peal 
ka piletiaparaadid ja kõikidel liinidel saab 
sõita samadel tingimustel nagu teistel-
gi Harjumaa avalikel liinidel. Nii on meie 
õpilasliinid tasapisi kujunemas valla ava-
likeks siseliinideks. Samasugune areng 
on toimunud ka mitmes teises Harjumaa 
omavalitsuses.

September on alati sisseelamiskuu nii 
lastele koolimajas kui ka vedajale ja veo 
korraldajale õpilasliinide osas. Septembri 
esimesed päevad tõid vallamajja mitmeid 
murelikke kõnesid ja e-kirju küsimustega, 
kas ja kus saab laps koolibussi peale. Osalt 
on see kindlasti tingitud veokorralduse 
muutusest, kuid kindlasti mitte ainult sel-
lest. Iga süsteem vajab sisseloksumist, se-
da enam õpilaste transport, mis peab ar-
vestama pea iga lapse elukoha ja kooliva-
likuga. Seega tuleks olla kannatlik ja oma 
murest kindlasti vallavalitsust teavita-
da. Kõiki probleeme, eelkõige mugavusest 
lähtuvaid, ei pruugi olla võmalik lahenda-
da, kuid kindlasti peab iga koolilaps saa-
ma kooli ja sealt ka koju.

Vallavanema 
veerg
Andrus Umboja 

Õpilasliinide osas 
on veel uuendusi, 
nimelt on nüüdsest 
kõigil bussidel peal 
ka piletiaparaadid

Kostivere kool alustab laste registreerimist eelkoolirühma. Registreerimine 
toimub 5. oktoobrini koolis juhiabi juures või  koduleheküljel www.kostivere.
edu.ee.

Rühm alustab tööd esmaspäeval, 10. oktoobril kell 16.30, kooskäimised 
toimuvad üle nädala esmaspäeviti. Järgmised tunnid on 24. oktoobril, 7. ja 21. 
novembril ning 5. ja 19. detsembril. 2012. aasta plaani avaldame detsembris. 
Kokkusaamine kestab kella 18.00-ni.

Meie jaoks on oluline, et lapsed tutvuksid koolimaja ja oma tulevase 
õpetajaga ning vanemad leiaksid tee meie kooli. Peame kooli ja kodu koostööd 
väga oluliseks.

Lastega tegelevad kooli õppealajuhataja Tiina Kaasik ja tulevane 1. klassi 
õpetaja Sirje Hollo. Vastavalt vajadusele ja võimalustele kasutame ka teiste 
inimeste abi (nt muusikaõpetaja). 

Ootame lapsevanemate ettepanekud eelkooli töö paremaks planeerimiseks. 

Jõelähtme Vallavalitsus 
TEATAB:
Valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek
Vastavalt Jõelähtme valla põhimääruse § 66 lg-le 7 
toimub „Jõelähtme valla arengukava 2007–2020” 
muutmise eelnõu avalik väljapanek 26.09.2011–
16.10. 2011.
Eelnõuga on sel perioodil võimalik tutvuda:
1) Jõelähtme vallamajas asukohaga Jõelähtme külas;
2) Jõelähtme valla kodulehel www.joelahtme.ee;
3) Loo, Kostivere, Neeme, Kaberneeme ja Jõelähtme raamatukogudes.
Parandusettepanekuid saab esitada 26. septembrist kuni 16. oktoobrini 2011 
(k.a) kirjalikult vallavalitsusele aadressil Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa.
Arengukava avalik arutelu toimub 12. oktoobril 2011. a kell 18.00 Jõelähtme 
rahvamajas.
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Rahvaloendustöötajate värbamine Avaliku väljapaneku teade
Septembris ja oktoobris 

kuulutab Statistikaamet 
välja värbamiskonkur-
sid üle 2400 inimese leid-
miseks aasta lõpus algava 
rahva ja eluruumide loen-
duse läbiviimiseks. 

„Rahvaloenduse läbiviimi-
seks plaanime järk-järgult 
palgata üle 2400 inimese ja 
Eesti oludes on tegemist väga 
suuremahulise värbamise-
ga. Et igasse kodusse jõuak-
sid parimad rah-
valoendajad, asu-
sid augusti algu-
ses üle Eesti tööle 
ka 25 personalitöö-
tajat,“ rääkis 2011. 
aasta rahva ja elu-
ruumide loenduse 
(REL 2011) perso-
nalijuht Palmi Lindjärv.

Esimene konkurss algab 
16. septembril, kui hakatak-
se otsima 132 piirkonnajuh-
ti. Piirkonnajuhi ülesanne 
on juhtida 15–17 rahvaloen-
dajat ja tagada, et tööplaan 
saaks täidetud. Piirkonnaju-
hid värvatakse ajavahemi-
kuks 05.12.2011–23.04.2012.

Nädal pärast seda, 23. sep-
tembril avatakse konkurss 
90 andmetöötluse operaa-

tori värbamiseks, kes asu-
vad tööle Tallinnas ning kel-
le tööülesanne on korrasta-
da ja töödelda loendusel ko-
gutud andmeid. Operaatorid 
värvatakse ajavahemikuks 
15.12.2011–04.04.2012.

Kõige suurem töökonkurss 
2200 rahvaloendaja leidmi-
seks kuulutatakse välja 3. ok-
toobril. Rahvaloendaja töö 
algab 6. veebruaril koolitu-
sega ja kodudesse inimesi 
küsitlema lähevad nad ala-
tes 16. veebruarist. Rahva-

loendaja töö lõpeb 2. aprillil 
2012. 

„Rahvaloenduse töökohad 
on väga atraktiivsed juba ai-
nuüksi niivõrd suures pro-
jektis kaasa löömise võima-
luse, saadava kogemuse kui 
ka koolituste pärast, mille iga 
rahvaloenduse töötaja läbib 
oma tööperioodi hakul. Meie 
eesmärgiks on leida igasse 
kodusse parim rahvaloenda-
ja,“ rääkis Palmi Lindjärv.

Kõikidelt kandideerijalt 
oodatakse head eesti (ole-
nevalt piirkonnast ka vene) 
keele oskust kõnes ja kirjas, 
head suhtlemisoskust, ar-
vutikasutusoskust, ausust ja 
usaldusväärsust. Kandidee-
rimise täpsemad tingimused 
leiab www.REL2011.ee rub-
riigist „Vabad töökohad”. 

Eestis toimub rahvaloen-
dus tänavu 31. detsemb-
rist järgmise aasta 31. märt-
sini. Esimese kuu jooksul 
(31.12.2011–31.01.2012) toi-

mub elektroonili-
ne rahvaloendus 
ehk e-loendus, kus 
Eesti alalised ela-
nikud saavad vas-
tata küsimustiku-
le internetis. Neid, 
kes e-loendusel ei 
osale, külastavad 

perioodil 16. veebruar – 31. 
märts 2012 rahvaloendajad.

2011. aastal toimub rahva-
loendus Eesti alal üheteist-
kümnendat korda. Varase-
mad loendused on toimu-
nud 1881., 1897., 1922., 1934., 
1941., 1959., 1970., 1979., 
1989. ja 2000. aastal. Aas-
tatel 2010 ja 2011 toimuvad 
rahva ja eluruumide loen-
dused enamikus maailma 
riikides.
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26.09.– 23.10.2011 toi-
mub Harju maakonnapla-
neeringu teemaplaneerin-
gu „Harjumaa kergliiklus-
teed“ ja selle keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise 
aruande avalik väljapanek

Harju maavanem võttis 
24.08.2011 korraldusega nr 
1584-k vastu Harju maakon-
naplaneeringu teemaplanee-
ringu „Harjumaa kergliiklus-
teed“.

Teemaplaneeringu eesmärk 
on maakonna kergliiklusteede 
võrgustiku planeerimine lä-
bi teekoridoride määratlemise 
ning selle võrgustiku sidumi-
ne teiste infrastruktuuridega.

Planeeringualaks on kogu 
Harju maakond, välja arvatud 
Tallinna linn.

Teemaplaneering koosneb 
seletuskirjast ja planeeringu-
kaardist. Planeeringus ana-
lüüsitakse Harju maakon-
na kergliiklusteede paikne-
mist ning tehakse ettepane-
kud kergliiklusteede võrgusti-
ku täiustamiseks.

Kuna kergliiklusteede raja-
misel ja arendamisel on lisaks 
kohalike omavalitsuste raha-
listele vahenditele kasutuses 
ka riiklikud ja Euroopa Liidu 

ressursid, siis on antud teema-
planeeringud üheks aluseks 
kergliiklusteede rajamise ra-
hastamisel.

Planeeringu avalik välja-
panek toimub kõikides Har-
jumaa omavalitsuste keskus-
tes ja Harju Maavalitsuses aja-
vahemikul 26.09.–23.10.2011. 
Koos planeeringuga avalikus-
tatakse ka teemaplaneeringu 
„Harjumaa kergliiklusteed“ 
keskkonnamõjude strateegili-
se hindamise aruanne (KSH). 
Planeeringu ja selle KSH ma-
terjalidega on võimalik tutvu-
da tööpäevadel asutuste töö-
aja jooksul.

Koos avaliku väljapanekuga 
avaldatakse teemaplaneering 

ja selle KSH Harju Maavalitsu-
se veebilehel www.harju.ee.

Avalikud arutelud toimuvad 
02.11.2011 algusega kell 17.00 
Maardu Linnavalitsuses (Kal-
lasmaa 1, Maardu), 03.11.2011 
algusega kell 17.00 Keila Lin-
navalitsuses (Keskväljak 11, 
Keila) ja 04.11.2011 algusega 
kell 13.00 Harju Maavalitsuses 
(Roosikrantsi 12, Tallinn).

Informatsiooni teemapla-
neeringu avaliku väljapaneku 
kohta on võimalik saada Har-
ju Maavalitsuse arengutali-
tusest (Roosikrantsi 12, Tal-
linn), tel 611 8789, e-post alan.
rood@mv.harju.ee, või tel 611 
8790, e-post tiina.beldsinsky@
mv.harju.ee.

Kostivere kooli 1. klass: Klj. Evelyne Lusti, Alina Ageikina, Martin Govorun, Sander Kiviselg, Tommi Laanejõe, Karut Luur, Maria Susanna Piirimäe, Gelly 
Rämmeld, Arko Vesilind, Ervin Viires, Anette-Marie Vija, Anna-Liisa Vija
Kostivere kooli 9. klass: Klj. Kalli Hein, Mariin Kroon, Freddy Laurimann, Hillimar-Reljo Maripuu, Marijell Niinepuu, Ken-Anders Pahkma, Merilyn Paldra, 
Riivo Pall, Janno Roots, Helari Saaremäe, Feliks Sirkas, Kristi Tuisk Neeme kooli 1. klass: Kert Tamm, Joosep Jüri Puusaag, Mark Weber, klj. Katrin Metsoja

Loo keskkool 1a klass 
Klj Rita Jõemets, Buga Mark, Esnar Kaur Markus, Gretškin Anton, Kaasan Kermo, Kadaksaar Mario, Kahre 
Katarina, Kaljuste Christina, Kalur Robin, Krünberg Katriin, Kütt Sander, Lilleväli Elisabeth, Luig Marten, Pedak 
Pille, Peterson Andreas, Raudkivi Julija, Sild Karita, Tumma Anastasia, Valk Rahel, Virkus Ants Joosep

Loo keskkool 1b klass 
Klj Anu Võlli, Janson Simon, Kahu Kaisa, Kase Jan Erik, Kenk Hanna, Koik Karl, Lang Carmel, Lehtma Mart, Lilleorg Katariina, 
Luur Seth, Makki Andreas, Mustonen Kristin, Paju Maribel, Pillesson Iti Mari, Põllu Sandra, Riistan Markus, Samuli Merili, 
Tiiksaar Aapo, Vingisaar Marten
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Tegemisi-toimetusi 
Haljava külast

Kostivere uudised

Siiri Koel
MTÜ Haljava Külaselts

Augustikuu viimasel 
laupäeval pidas Haljava 
küla juba teist korda küla-
päeva.

Sel aastal veetsime ilusa 
päikeselise päeva koos Jä-
gala külaga. Päeva avalöögi 
andis Haljava uue bussioo-
tepaviljoni avamine. Tahtsi-
me, et see oleks midagi teist-
sugust ning jõudsime ühiselt 
järeldusele, et küla bussipea-
tuses võiks tulijaid ja mine-
jaid tervitada üks lehm. Kir-
jutasime projekti ning ideest 
sai tegu – valmis meie oma 
küla Pupsik. Nimi valiti ühi-
selt välja külapäeval. Nagu 
alati on neid, kes kiidavad, ja 
neid, kes laidavad. Nii peab-
ki, sest kui kõik oleksid kõi-
gega nõus, oleks külaelu pä-
ris igav. Projekti rahastas ko-
haliku omaalgatuse prog-
ramm ning kaasfinantseeris 
Jõelähtme Vallavalitsus.

Päeva mahtusid veel fo-
tokonkurss, töötoad, mälu-
mäng. Aktiivselt tegutses ka 
isetehtud asjade laat. Osta-
müüa-vahetada sai pea kõi-
ki asju, alustades kookidest 
ja lõpetades autovelgedega. 
Ka lastele jagus palju põne-
vat, kohal oli isegi poni Blä-
ki, kes lahkesti väikesi mu-
dilasi oma selga lubas.

Samuti mahtus sellesse 
päeva ka laulu ja tantsu. Kü-
las käis segakoor Jõelähtme 
Laulusõbrad. Kui hääled ju-
ba soojad, võeti akordioni 
saatel ka ühiselt laulujoru 
üles. Päeva lõpetas ansam-
bel, kelle laul ja mäng tegid 
jala kergeks ja meele rõõm-
saks päris hilisõhtuni välja.

Kokkuvõttes oli tore päev 
suurepäraste inimeste ja 
suurepärase ilmaga. 

Tänan kõiki, kes aitasid 
kaasa päeva õnnestumise-
le, nii abilisi-korraldajaid 
kui ka külarahvast, sest kü-
la toimib ja elab ju tänu ini-
mestele.

Kadi Truuleht
Alevikuvanem

Saabunud september 
on meie aleviku jaoks too-
nud häid uudiseid.

1. septembril avati Kostive-
re lasteaias uus rühm, paljud 
valla ja Kostivere aleviku pi-
sipõnnid said võimaluse tul-
la lasteaeda koos teiste oma-
sugustega mängima. Kosti-
vere kool võib aga tunda uh-
kust selle üle, et taas kord on 
saavutatud õppetööks vaja-
lik stabiilsus ja rahu ning las-
te ja lapsevanemate usaldus 
kooli suhtes. 

Head energiat lubab jaga-
da ka Kostivere noortekes-
kus, kus alates sellest sügi-
sest on juhatajaks Portuga-
list pärit 24-aastane Jo áo 
Paulo de Almeida Mendoca, 
kes räägib eesti keelt ja 
omab rahvusvahelist koge-
must noorsootöös. Särava-
te silmadega noormehe pea 
on täis suurepäraseid ideid 
ja andekust. Lisaks kõigele 
lubab ta meid üllatada uu-
te rahvusvaheliste projek-

tidega ning aidata Kostive-
re noortel keeli praktiseeri-
da ning oma kodumaa keelt 
õpetada.

Omamoodi uut algust 
tunnistab sel sügisel ka Kos-
tivere päevakeskus – kesku-
se avamine mõisa ruumides 
lisab uusi võimalusi ühis-
tegevusteks renoveeritud 
mõisa saalis ning toob iga-
päevatoimetustesse kind-
lasti värskust ja vaheldust.

Täpselt nõnda, nagu on 
asunud sellest sügisest uute 
teadmiste ja oskuste oman-
damise teele meie aleviku 
väikesed, keskmised ja au-
väärt vanemad inimesed, 
näeb enesetäiendamise ni-
mel vaeva MTÜ Kostivere 
Küla Selts. Olles tänaseks 
vabatahtlikena tegutsenud 
juba 6 kuud, oleme kogenud 
nii mõndagi – rõõme ja mu-
resid, edukaid projekte ja ka 
väikeseid tagasilööke. 

Soovin Kostivere alevi-
ku inimestele värvikirevat 
sügist, edu ning jaksu ene-
setäiendamisel, palju uusi 
ideid ja ennekõike muidugi 
positiivsust!

Jõelähtme passaar

Jõelähtme valla noorte IV fi lmilaager

-
-
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Piret Pintman-Hellaste
Korraldaja 

Lõikuskuu kahekümnen-
damal päeval tuli rahvas üle 
kogu kihelkonna taas Jõe-
lähtme kirikumõisa kokku.

Avasõnad ja loomiselugu, 
külade kokkusaamise ja ki-
helkonna auks Jõelähtme 
pulmamarss – ja pidu võis 
alata. Lauljaid, pillimängijaid 
ja kauplejaid oli nii Loolt kui 
ka Sahalt. Tantsunumbritega 
vürtsitasid pidu Neeme kü-
la prouad. Oskar Lutsu näite-
mänguga „Tsirgasmäe omad 
Tartu väljanäitusel” naeru-

tas passaarikülalisi Kostive-
re Küla Selts. Väärt kraami-
ga  siidisallidest  kõrvitsateni 
olid kaetud Jõelähtme, Kosti-
vere, Manniva, Muuga, Nee-
me, Raasiku ja  Võerdla müü-
giletid. Kostiranna külarah-
vas oli näitusmüügile too-
nud lisaks värskele külaraa-
matule veel lambad, kitsed, 
haned ja küülikud. Imetle-
mist ja imestamist pakkusid 
Parasmäe kenneli Ribessi-
ta peened koerakesed ja Ruu 
küla poni.

Peenemat näputööd – ke-
dervarrega ketramist, vilti-
mist, vööpaela punumist ja 
muinasaegsete spiraalehete 

valmistamist – õpetasid Tal-
linna linna prouad Jaana ja 
Maivi.

Head ja paremat söögi-joo-
gipoolist pakkusid Jõelähtme 
Golfiklubi Manniva külast, 
Kostivere ja Ruu külaseltsid.

Jõelähtme vana leerimaja 
oli rahvast puupüsti täis, kes 
poseeris päevapiltnikule, kes 
tegi fotovõistluse parima pil-
di hindamise keerulist tööd. 
Kinoseansi algust oodates 
vesteti Irja Kingsepa eestve-
damisel vanade klassikaas-
lastega Jõelähtme kooli aeg-
seid mälestusi ja vaadati väl-
janäitusele pandud pildial-
bumeid, päevikuid, õpikuid.

Heategevusloterii pileti-
te müügist saadud tulu läks 
Jõelähtme Püha Neitsi Maar-
ja kiriku toetuseks.

Jõelähtme passaar lõppes 
rahvalike lauludega kohalike 
muusikute pillimängu saa-
tel.

Tänusõnad abi ja toetuse 
eest EELK Jõelähtme kogu-
dusele, Jõelähtme vallavalit-
susele, Kaberneeme sadama-
le, OÜ Tranko Transpordile ja 
Ago Kahule.

Korraldajad MTÜ Rebala-
sed, Jaak Nairismägi, Margus 
Kirja, Mart Johanson, Piret 
Pintman-Hellaste, Priit Tali 
ja Triin Äärismaa.
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Merike Kahu

Neeme IV fi lmilaager sai 
peetud, kuigi osavõtt oli sel-
lel aastal tagasihoidlik – ai-
nult 10 last. 

Filmilaagriga külastasi-
me TV3 maja, kus meid võt-
tis vastu särav ja lahke An-
neli Aderman. Käisime läbi 
kõik „Kodu keset linna“ uued 
ja vanad toad, lugesime män-
gult seitsmeseid uudiseid uh-

kes uudistestuudios ja roni-
sime lae alla uue telemängu 
„Rahaauk” alles ehitatavale 
mänguplatsile. Külastasime 
ka ETV-d ja võtsime osa „Ees-
timaa mängu” finaalmängu-
de lindistamisest. Kuigi päev 
oli olnud pikk, tahtsime kan-
gesti veel näha kostüümide 
ja lavakujunduste valmimist 
firmas Stage Craft. Enn Eriku 
ja Helena isa oli lahkesti nõus 
rääkima meile kõigest, mille-
ga nende firma tegeleb. Mul-
jet avaldas Tallinnas toimu-

nud Euroopa filmiauhinda-
de jagamise ürituse stuudio-
kujundus, mida oli just seal 
firmas kujundatud ja ehita-
tud. Selleks kulus neil ainult 
kaks nädalat. Teine tore fakt – 
ka Jõelähtme rahvamaja uued 
lavakardinad õmmeldi samas 
kohas. 

Filmilaagri lastel valmis 
traditsiooniline laagrifilm, 
mis erines natuke eelnevate 
aastate filmidest, kuna sellel 
aastal olid uued noored kas-
vatajad – Regina Verner Bal-

ti Filmi- ja Meediakoolist ja 
Dmitri Kuznets, amatöörfil-
mihuviline. Tänu neile toreda 
koostöö eest. 

Eelkõige täname Jõelähtme 
vallavalitsust ürituste finant-
seerimise eest. Täname Wana 
Kala kõrtsi laagrilaste toitlus-
tamise eest, Neeme algkoo-
li ja Neeme rahvamaja ma-
jutuse ja mõistva suhtumi-
se eest, kõiki lapsevanemaid, 
kes usaldasid oma lapse meile 
viieks päevaks, Neeme kaup-
lust niksi-näksi ja jäätise eest.

Haljava uus bussipeatus.

Saha küla ansambel.
Rita ja Priit Tali, 
kennel Ribessita, bobtaili kutsikas.Piret Pintman-Hellaste, Ivar 

Hellaste ja Triin Äärismaa.
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Loo perepäeval liigutati ajusid

Eluohtlik Ämma tee

Parasmäe külasPPaarraassmmääee kküüllaas
Helen Sooväli-Sepping

Parasmäe külavanem Jüri 
Palts andis ülevaate seni teh-
tud tööst. 

Parasmäe küla elanike ammu-
seks sooviks on olnud kahe elekt-
rivalgusti paigaldamine küla kes-
kele bussipeatuste valgustami-
seks, kuid valla abiga paigaldati 
üks. See ei ole Raasiku tee liiklus-
tihedust arvestades turvaliseks 
liikumiseks siiski piisav. 

Sel suvel rajati Jõelähtme jõe 
äärde külarahvale ujumiskoht. 
See on taastatud traditsioonilisse 
kohta, kus parasmäelased on läbi 
aegade ujumas käinud. 

Koosolekul räägiti ka algatu-
sest külaplatsi saamiseks. Täna-
seks on olemas Harju maavalit-
suse korraldus maa munitsipa-
liseerimiseks Jõelähtme valla-
le. Sellele saaks rajada Parasmäe 
külaplatsi. Külakoosolekul osale-
nud pidasid maha ka kiired mõt-
tetalgud, mida külaplatsile vaja 
oleks. Arvati, et kiiremas korras 
vajab külarahvas lihtsamat hoo-
net, kus koos käia. Külaelanikud 
soovivad varsti sõita ekskursioo-
nile lähivaldadesse, et tutvuda 
naabrite tegemistega, sealhulgas 
ka külaplatsidega. 

Külavanem informeeris kü-
la Rebala muinsuskaitseala uu-
te piiride võimalikust kehtesta-
misest. 

Väljendati ka muret teede pä-
rast. Raasiku tee kraavid on mit-
meid aastaid hooldamata ja võ-
sastumas. Võssakasvanud süga-
vad kraavid rikuvad küla ilmet 
ning suure tõenäosusega hakka-
vad ummistunud kraavid oma 
negatiivset mõju avaldama Raa-
siku teele. Samuti pelgavad mit-
med vanemad taluomanikud lä-
henevat talve, sest Raasiku teelt 
eemale jäävaid talusid lumeko-
ristusel eelmisel talvel ei aidatud 
ning omade jõududega lumeko-
ristusega hakkama ei saa. Nende 
murede osas loodab küla Jõeläht-
me valla abile. 

Murelik kodanik informeeris 8. 
septembril 2011 Jõelähtme valla-
valitsust Iru külas juhtunust: Äm-
ma teel olid ära varastatud kõiki-
de kanalisatsioonikaevude kaa-
ned. Toimetus palus kommen-
taari OÜ Loo Vesi juhatajalt Ain 
Mutlilt. „Jah, tõepoolest viisid va-
narauakratid Irust ära suuremas 
koguses malmi. Kuigi torustikud 
ei kuulu veel Loo Veele, lubasin 
arendajale, et asfalttee piirkon-
da jäävate kaevude kaaned asen-
datakse uutega. Arendaja tegi po-
litseile vastavasisulise avalduse. 
Paigaldame kanalisatsioonikae-
vudele uued kaaned paari päeva 
jooksul.“

Merike Metstak

Lõppeva suvega saavad 
läbi ka külade-alevike päe-
vad.

Kolmandat korda toimunud 
Loo lõbus perepäev tegi kind-
lasti osalejarekordi. Et üritu-
sest saaks traditsioon, kulub 
aega. 

Tooni andsid lapsed, kuid 
kuldne kuum suveilm oli kõi-
ge suurim tegija. Palju oli uu-
si inimesi, keda varem pole 
üritustel nähtud ja seda enam 
läks täppi mängujuhtide ette-
valmistatud programm. Kersti 
Lepik ja Kaire Paavel olid see-
kord välja mõelnud huvitava 
orienteerumismängu mööda 
Loo alevikku. Mängu pearõhk 
oli aleviku lühikese ajaloo ja 
kohtade tundmaõppimisel. Ei 
võisteldud kiiruses, kõrguses, 
kauguses ega katsutud musk-
lite rammu, selle asemel tuli 
ajusid liigutada. 

Orienteerumise kontroll-
punktis küsimusele õiget vas-
tusevarianti otsides tõusis mõ-
nes peres tõsine vaidlus, mida 
pisipere hoolega kuulas, tähe-
le pani ja meelde jättis. Põnev 
ju teada saada näiteks seda, 
millal alevik oma nime sai.

Või näiteks küsimus: Mil-
lised neist on tänavad Lool? 
Jõeääre, Kase, Lõuna, Män-
ni, Toome, Vibeliku? (Vastus: 
Jõeääre, Kase, Lõuna, Toome, 
Vibeliku). Või: Tallinna Näi-
dislinnuvabrikus (TNLV) teh-
ti aastaid tagasi nii kõvas-
ti sporti, et üks võistkond on 
võistelnud Linnuvabriku ni-
me all tollase Nõukogude Lii-
du meistrivõistluste kõrgliigas 
ning 1974. ja 1976. a tuldi üle-
liiduliste maaspordiühingu-
te meistriteks. Mis spordialal? 
(Vastus: käsipallis (endine vä-
ravpall)).

Lastele pakkusid lisaks 

orienteerumismatkale lusti 
näomaalingud, palli- ja muud 
mängud.

Lõunaks katsid Pih-
lakobara daamid pee-
ne Rootsi laua. Suu-
pistete eest tänati Loo 
aleviku ettevõtjaid Ki-
kast, Karlskroonat ja 
Lunden Cateringi ning 
perekond Nõgolsit Sa-
ha külast. „Saime kõik 
kingituse – mõnevõr-
ra targemaks oma ko-
dualeviku ajaloost ja 
infot tähtsatest pai-
kadest,“ ütles aleviku-
vanem Andrus Umb-
oja lõpetuseks. Päeva-
le pani punkti ansamb-
li Traffic kontsert, mis 
võeti vastu suure kaasa-
elamisega. 

Marilyn Uleksin 
Loo noortekeskuse 
juhataja

Tunnustame muinasajaloo uhkust – Iru ämma
Arno Kannike
Iru Ämma Klubi asutajaliige 

Juba pikemat aega mõl-
gub paljudel mõttes austa-
da Eestimaa eepose kan-
gelannat, Eesti rahva ema 
Iru ämma.

Käime ikka tema asupai-
gast mööda. Mõni heidab 
lihtsalt pilgu, harvemini ka 
kummardab, kuid pärast 
mõned aastad tagasi taasal-
gatatud jaaniöö pärjapane-
kut ja sinna juurde kuuluvat 
isamaalist kõnet ei ole meie 
kallist ämma, Eestimaa uh-
kete ja vaprate naiste süm-
bolit, mitte kuidagi esile tõs-
tetud. 

Veel kurvem on see, et rah-
vas ei tea Iru ämmast suurt 
midagi.

Meie asutasime 2008. a 

veebruaris Iru Ämma klubi, 
mille ärksamad liikmed on 
seda meelt, et tuleb taastada 
iga-aastane Iru ämma tun-
nustamise üritus. Kuna jaa-
nipäeva paiku toimub niigi 
palju pidusid, tehti otsus sü-
gisese aja kasuks. Kuna sügis 
sobib ka lõikuspeo korralda-
miseks, palumegi Iru ämma 
käest selle aasta sügisesele 
pööripäevale järgneval päe-
val tegutsemiseks heakskii-
tu. 

Aeg: laupäeval, 24. sep-
tembril 2011. Algus kell 15, 
kestus umbes 3 tundi.

Koht: koguneme Iru äm-
ma juurde, kus peetakse kõ-
ne Iru ämma auks.

Seejärel esitab Kaitseliidu 
Tallinna Maleva puhkpilli-
orkester maestro Kalev Kü-
taru dirigeerimisel Iru äm-
ma tervitusloo ja Loo vah-
va naisansambel Pihlakobar 

Kai Müürsepa juhendamisel 
laulab teemakohase laulu. 

Järgneb rongkäik Iru äm-
ma juurest Iru külaplatsile. 
Rongkäiku saadab orkester.

Iru külaplatsil tahame läbi 
viia üritusi, mille osas palu-

me meid toetada – kaasa rää-
kida ning lisada huvitavaid 
mõtteid. Meie arutelul kõla-
ma jäänud külaplatsil korral-
datavate ürituste eelinfo:

• etteaste ja vestlusring – 
Iru ämm küla ajalooteljel

• puhkpillimuusika
• Iru ämma tütretütarde 

Pihlakobara tantsukeerutus 
ja laul

• palliosavuse ja rammu 
näitamine

• lastele asfaldijoonistused 
ja mängud

• ühislaud, mille katmiseks  
palume lisaks Iru ämma ül-
latusele kaasa võtta oma pik-
nikukorv. Söögid-joogid, mis 
me ise lauale paneme, on 
kõigile tasuta. Küll aga on 
võimalus kiita enda ja oma 
naabrite hõrgutisi! Kaasa so-
bib võtta ka tõsisemaid tük-
ke, mida süte peal küpsetada

• Iru ämma tunnustamist 

lõikuspeoga ühildades pa-
kub meile kõigile huvi, mida 
irukad on oma koduaias kas-
vatanud, näiteks kõrvitsaid, 
viinamarju, ravimtaimi jms. 
Teeksime neist koos väikese 
nunnunäituse ja annaksime 
harrastajatele sõna omakas-
vatatud viljade tutvustami-
seks. Väljapanemiseks sobi-
vad kenasti ka metsaannid, 
eeskätt seened, pohlad jt

• miks mitte korraldada 
näituse eksponaatidest oks-
jon

• Ootame teie kõigi kena 
osavõttu!

Hea Iru külarahvas ja Iru 
külalised, oodatud on kõik 
head ettepanekud: arno@
iru.ee 

Korraldustiimi – Gerli, An-
sise, Toomase, Mati, Andre-
se, Endli – ja nendega ühine-
da soovijate nimel Arno Kan-
nike.
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Liis Reier, 
MTÜ Ajaveski juhatuse liige

Pisut enam kui aasta tagasi 
loodi MTÜ Ajaveski, et anda Loo 
külas Veski talu maal paiknevale 
veskivaremele uus elu käsitööko-
jana. 

Üsna pea käivitatigi keraamika-
ring, esialgu veel Veski talus, kus sa-
vihuvilised lähemalt ja kaugemalt on 
paar korda kuus koos käinud nüüd-
seks juba aastajagu. Mõte lennata 
Gruusiasse sealsetelt meistritelt õp-
pima ja ideid ammutama sai alguse 
ühelt saviõhtult, kus töö ja õppimi-
se käigus isekeskis arutati mitmesu-
guseid teemasid ja tehti plaane oma 
tegevuse arendamiseks, algul ise-
gi utoopilisena tunduvaid. Ajaveski 
hing ja perenaine Margit Pärtel võt-
tis aga asja tõsiselt, kirjutas projek-

ti Leader-programmile ning 
õppereis ajaloolise savivoo-
limise õppimise, kontaktide 
ja ideede saamise eesmärgil 
saigi teoks. Kahekümneliik-
meline reisiseltskond maan-
dus Tbilisis 18. augusti vara-
hommikul ning juba sama 
päeva õhtul hakkasid meiega 
tegelema Tbilisi kunstiaka-
deemia keraamikud. Ühek-
sa päeva jooksul sai käidud 
Kaukasuse mägedes, sõi-
detud mööda Gruusia sõja-
teed peaaegu Osseetia piiri-
ni, viibitud mitmetes linna-
des, mille külastamine oli sä-
titud savitöötlemise eripä-
rast tingitud tööpäevade va-
hele. Linnadest meeldejää-
vamad olid lisaks pealinna-
le veel Kutaisi, mis eestlasele 
mõjus pisut tartulikult ning 
Gori oma pompoosse Stalini 

muuseumiga. Esimene keraami-
ka õpikoda leidis aset Tbilisi etno-
graafiamuuseumis Eesti taasise-
seisvumise 20. aastapäeval. Meie 
reisiseltskond pälvis täiesti oota-
matult kohalike telekanalite suu-
re tähelepanu. Endine vennasva-
bariik oli meiega Eesti riigi pidu-
päeval ja seda oli hea tunda. Soe ja 
sõbralik vastuvõtt kogu reisi vältel 
andis kinnitust grusiinide kuulsa-
le külalislahkusele ja Eesti sõbra-
likkusele. 

Usume, et saadud kontaktidest 
ja ideedest sünnib uusi plaane, 
mis teevad huvitavaks meie hobi-
keraamika ringi tegevuse nii va-
nadele kui uutele liikmetele ka al-
gaval tegevusaastal. Gruusia mul-
jete ja kultuuri tutvustus, seal val-
mistatud meie asjade näitus ja ho-
bikeraamika ringi tegevuse tut-
vustamine on plaanis oktoobri-
kuus. Kõik huvilised on oodatud.

Vallavolikogu 7. koossei-
su 26. istung 25.08.2011

Istungil osales 14 voliko-
gu liiget, puudus kolm voliko-
gu liiget. Maido Pajo esitas viie 
volikogu liikme nimel valla-
vanem Andrus Umbojale aru-
pärimise. Istungi lõpus vastas 
vallavanem Andrus Umboja 
talle eelmisel istungil esitatud 
arupärimisele.

Neeme Kooli põhimäärus 
(25.08.2011 määrus nr 61)
Tulenevalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest ja 
teistest õigusaktidest vajab 
kooli põhimäärus nüüdisajas-
tamist. Kuna algkooli mõiste 
kadus, siis on kooli nimi nüüd-
sest Neeme Kool ja ametli-
kult kasutatav e-posti aadress 
kool@neemekool.ee. Määru-
sega sätestatakse kooli tege-
vuse eesmärgid, määratakse 
kooli töötajate õigused ja ko-
hustused. Vanemate õigused 
ja kohustused tulenevad põ-
hikooli- ja gümnaasiumisea-
dusest, käesolevast põhimää-
rusest, kooli kodukorrast ning 
teistest seadustest ja nende 
alusel vastu võetud õigusak-
tidest. Kooli ümberkorralda-
mise, pidamise üleandmise ja 
tegevuse lõpetamise otsustab 
vallavolikogu. 

Munitsipaalmaa 
võõrandamine

Volikogu 25.08.2011 otsuse-
ga nr 210 otsustati võõranda-
da Loo alevikus asuv Kruusi-
mäe tee 1 katastriüksus (pind-
ala 60 m², sihtotstarbega toot-
mismaa) OÜ-le Loo Vesi.

Vallavolikogu otsusega 
seati isiklik kasutusõigus 

a) Neeme kooli maaüksusel, 
25.08.2011 otsus nr 211

Elion Ettevõtted AS kasuks, 
mis on vajalik S192 Harjumaa, 
Neeme küla, Neeme ATJ digi-
taliseerimiseks.

b) Iru külaplatsi maaüksu-
sel, 25.08.2011 otsus nr 212

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ 
kasuks Aj 701 elektritrassi va-
hetuseks.

c) Jõeääre tee II maaüksusel, 
25.08.2011 otsus nr 213

OÜ Loo Vesi kasuks vee- ja 
kanalisatsioonitrassi remon-
timiseks, hooldamiseks või 
muul viisil ekspluateerimi-
seks.

d) Jõeääre tee maaüksusel, 
25.08.2011 otsus nr 214

OÜ Loo Vesi kasuks vee- ja 
kanalisatsioonitrassi remon-
timiseks, hooldamiseks või 
muul viisil ekspluateerimi-
seks.

Maa taotlemine munitsi-
paalomandisse (Loo alevik 
Ilumäe tee lõik 1)

Volikogu otsustas 25.08.2011 
otsusega nr 215 taotleda Har-
ju maavanemalt munitsipaal-
omandisse Jõelähtme vallas 
Loo alevikus Ilumäe tee lõik 1 
maaüksuse, sihtotstarbeks – 
transpordimaa (007; L) 100%. 
Tegemist on EAS-i projektiga, 
veel sellel aastal tuleb hange 
koostöös Maanteeameti ja Rae 
vallaga. 

Jõelähtme valla Aruaru kü-
la Avila maaüksuse elamu tee-
nindamiseks vajaliku katast-
riüksuse sihtotstarbe määra-
mine

Volikogu 25.08.2011 otsu-
sega nr 216 otsustati määra-
ta Aruaru külas eraomandus-
se kuuluva maatulundusmaa 
sihtotstarbega Avila kinnistu 
elamu teenindamiseks vajali-
ku 3327 m2 suurusega maaük-
suse sihtotstarbeks elamumaa 
(001; E).

VALLAVARA KASUTAMINE 
Vallavolikogu (25.08.2011 ot-

susega nr 217) andis loa Jõe-
lähtme Vallavalitsuse kasutu-
ses olevate sõidukite kirjaliku 
enampakkumise korras võõ-
randamiseks.

Vallavalitsusel lubati alga-
tada ja läbi viia alljärgnevate 
sõidukitega seonduvate Jõe-
lähtme valla õiguste ja kohus-
tuste võõrandamine kirjaliku 
enampakkumise korras:

Nissan Almera, riikliku 
registrinumbriga 833 MFK;

Nissan Almera, riikliku 
registrinumbriga 834 MFK;

Toyota Avensis, riikliku 
registrinumbriga 823 MLH;

Nissan Note, riikliku regist-
rinumbriga 176 MKA;

Nissan Almera, riikliku 
registrinumbriga 446 MGM;

Nissan Primastar, riikliku 
registrinumbriga 105 MLP;

Nissan Tiida, riikliku regist-
rinumbriga 057MLR.

 
Jõelähtme Vallavalitsuse 
sõidukite kasutusrent 
2011 kuni 2016

Jõelähtme Vallavolikogu lu-
bas 25.08.2011 otsusega nr 218 
Jõelähtme Vallavalitsusel alga-
tada avatud hankemenetluse-
ga riigihange kuni kuue sõidu-
ki ja ühe invabussi kasutusren-
di lepingu sõlmimiseks aasta-
tel 2011 kuni 2016. 

Jõelähtme Vallavolikogu 
09.11.2009 otsuse nr 16 „Val-
lavolikogu keskkonna- ja pla-
neerimiskomisjoni liikmete 
arvu ja koosseisu kinnitami-
ne“ muutmine.

Komisjoni senine liige Ööle 
Janson arvati komisjoni koos-
seisust välja ning keskkonna- 
ja planeerimiskomisjoni uueks 
liikmeks kinnitati Maiko Rat-
ner. (25.08.2011 otsus nr 219).

EELARVE, REBALA 
PÕHIMÄÄRUS JA 
INFORMATSIOON

Rebala muinsuskaitseala põ-
himäärus

Vallavanem Andrus Umb-
oja tutvustas Rebala muinsus-
kaitseala põhimääruse pide-
punkte ja kirja, mis lähetatak-
se Muinsuskaitseametile. Sel-

lega algab riigiga ehk Muin-
suskaitseametiga ametlik läbi-
rääkimine.

„Vastavalt meie vahel toimu-
nud vestlusele ootab Muinsus-
kaitseamet praeguses põhi-
määruse menetluse staadiu-
mis eelkõige valla seisukoh-
ti kaitseala piiride osas. An-
tud küsimust on arutanud li-
saks vallavalitsusele ka voliko-
gu keskkonna- ja planeerimis-
komisjon ning vallavolikogu. 
Ühiselt asusime seisukohale, 
et kaitseala on oma praeguses 
suuruses liialt eripalgeline nii 
looduslikelt kui ka muinsus-
kaitselistelt väärtustelt. Leia-
me, et nii ulatuslikul (1/3 valla 
territooriumist) kaitsealal puu-
dub sisuline vajadus ja põhjen-
dus. Asusime seisukohale, et 
kaitseala tuleb olulisel määral 
vähendada ning kaitsta ees-
märgipäraselt just kõige väär-
tuslikumat sellest ehk I väär-
tusklassi („Muinsuskaitselis-
te eritingimuste koostamine 
Rebala muinsuskaitseala tee-
maplaneeringule ja põhimää-
rusele” 2005). Leiame, et kait-
sealale tuleb määrata kaitse-
vöönd, mis peaks varieeruma 
vastavalt maastikule ning ar-
vestama kaitseala kaitse-ees-
märke (näiteks tiheduse, kõr-
guse ja vaatelisuse piirangud). 
Seetõttu tuleks piiri ja kaitse-
vööndi ulatus ja täpne kulge-
mine koostöös kompleksselt 
üle vaadata ja põhimääruses 
paika panna.

Leiame, et Rebala kaitseala 
uues põhimääruses tuleb pöö-
rata oluliselt enam tähelepa-
nu muinsuskaitseseaduse § 24 
lõikest 7 tulenevatele leeven-
dustele, mida saab rakendada 
kaitsealale ja seal paiknevate-
le ehitistele, mis ei ole mäles-
tised.

Lisaks eeltoodule soovik-
sime täiendavalt üle kor-
rata 05.08.2010 kirjaga nr 
7-1.2/2385 Kultuuriministee-
riumile  edastatud valla ette-

panekud tegevusteks kaitse-
ala osas, millega tuleks samu-
ti edasi minna ka vähendatud 
piiridega kaitseala puhul.

1. Kaitsealale tuleks määra-
ta kaitseala valitseja ning ta-
gada talle riiklik finantseeri-
mine täistööaja ulatuses koos 
halduskuludega.

2. Kaitsealale tuleks koosta-
da kaitseala arengukava, kait-
sekorralduskava ning muin-
suskaitse eritingimused.

3. Algatada tuleks riiklik Re-
bala programm ja tagada sel-
le riigieelarveline finantseeri-
mine. Programmi koosseisus 
rakendada toetusi, kompen-
satsioone ja hüvitusi kaitseala 
eesmärkide täitmiseks, mille 
raames:

a) kompenseeritakse arhi-
tektuursetest piirangutest tu-
lenevad täiendavad kulud ehi-
tamisel/renoveerimisel ja hoo-
nete ekspluateerimisel;

b) toetatakse ja finantseeri-
takse tegevusi kaitseala aren-
damiseks ja kaitseala iga-
päevaseks eesmärgipäraseks 
hooldamiseks;

c) hüvitatakse ulatuslikust 
ehituskeelust tulenevad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

4. Toetuste ja kompensat-
sioonide alternatiivina raken-
datakse maade vahetust või 
väljaostmist.

Vastavalt vajadusele tuleb 
eesmärkide saavutamiseks 
muuta seadusi ja välja töötada 
uusi regulatsioone.“ 

Jõelähtme valla 2011 a 
III lisaeelarve esimene 
lugemine

Vallavalitsus esitas voliko-
gule menetlemiseks Jõeläht-
me valla 2011. aasta III lisaeel-
arve tulud summas 6000 (kuus 
tuhat) eurot ja III lisaeelarve 
kulud summas 6000 (kuus tu-
hat) eurot. 
Vastus vallavanemale 
esitatud arupärimisele

Andrus Umboja: „Esitasite 

kirjaliku arupärimise seoses 
2010. a ajakirjas Playboy ilmu-
nud ja Saha kabelis ja surnu-
aial tehtud fotoseeriaga. Valla-
vara, sh Saha kabeli ja surnu-
aia kasutamise korraldamise-
ga tegeleb kommunaalnõunik 
Indrek Mäeküngas. Vallavalit-
susel ja selle ametnikel puudus 
igasugune teadmine ajakir-
ja Playboy kavatsustest Saha 
kabeli ja surnuaia kasutami-
se kohta. Ajakirjast pole pöör-
dutud vallavalitsuse poole sel-
leks loa saamiseks. Vallavalit-
sus ise ega ka ükski vallavalit-
suse ametnik pole selliseks te-
gevuseks andnud ei kirjalikku 
ega suulist nõusolekut.“

Vallavanema 
informatsioon

Andrus Umboja: „Vallavalit-
sus menetleb hetkel valla aren-
gukava muutmist ja 01.09.2011 
kell 15.00 toimub vallama-
jas arengukavateemaline töö-
koosolek. Volikogu komisjo-
nid saaksid arutada septemb-
ris arengukava teksti, misjä-
rel toimuks avalik väljapanek 
alates 26.09 ja avalik arutelu 
12.10.2011 Jõelähtme rahva-
majas kell 18.

Pooleli on Uusküla kergliik-
lustee ehitus, samuti Kosti-
veres suuremamahuline tee-
ehitustöö. Kostiverre rajatak-
se alevikusisesed kõnniteed. 
Käimas on Loo ja Iru ÜVK ehi-
tus, mis peaks sel aastal val-
mis saama. 

Kostivere kooli renoveeri-
mine viibib, kuna Harku vald 
vaidlustas KOIT kava. Loo las-
teaias ehitustööd käivad, ok-
toobrikuu lõpuks peaks olema 
saavutatud lepingujärgne val-
midusaste ja 4. lisarühma ava-
mine toimub hiljemalt 1. jaa-
nuaril 2012. 

Septembrist paraneb olu-
liselt ühistranspordikor-
raldus, kuna koolibuss võ-
tab peale kõik sõita soovijad. 
www.volis.ee

Leader lennutas Eesti keraamikahuvilised Gruusiasse

VOLIKOGU TÖÖMAILT

VALD
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Sulev Maripuu
Jahimees

Kaberneeme Jahiselt-
si juhatus on juba käesole-
va hooaja algul otsusta-
nud, et kitsejahti meie sel-
lel hooajal ei pea.

Sellisele otsusele jõudsime 
ilma loomakaitsjate soovitu-
seta juba ammugi. 

Loomakaitsjal hr Valneril ei 
ole mingit põhjust näha jahi-
meestes metskitsede vaenlast 
ja hävitajat, pigem on ta „püha 
lehma“ seisusesse ülendanud 
hulkuvad koerad, kelle kaitse-
le selle seltsi aur põhiliselt ku-
lub. „Üks kitsejahihooaeg va-
hele jätta jahimehi ei tapa,“ üt-
les Valner. Ta lisas, et kitsede 
arvukuse tõusule annab see 
aga vägagi hea tõuke. Jahime-
hed on aga seda meelt, et hoo-
pis hulkuvate koerte ja nende 
peremeeste teemaga tegele-
mine annaks metskitsede ar-
vukusele tõusule tõuke.

Oleme seisukohal, et loo-
makaitseseltsi nimeks võiks 
pigem olla hulkuvate koerte 
ja kasside kaitse selts. Millest 
selline arvamus?

Meil oli kokkupuude hr Val-

neriga siis, kui Jägala elekt-
rijaama kanalisse kukkusid 
põdrad. Palusin tema kui loo-
makaitseseltsi presidendi ja 
meedias väga sageli ekspo-
neeritava liikumise abi. Olime 
siis ja oleme ka praegu arva-
musel, et elektrijaama kanal 
on lõks nii loomadele kui ka 
inimestele (sealt väljapääse-
miseks puudub vähimgi või-
malus). Siit kivi ka valla kapsa-
aeda – kuni mõni inimene seal 
elu ei kaota, ei muutu tõenäo-
liselt midagi. 

Palusin teema kajastamisel 
abi hr Valnerilt. Tema vastus 
oli, et see on kohaliku oma-
valitsuse pädevuses ja nendel 
puudub võimalus omavalitsu-
se ja rajatise omanike mõjuta-
miseks.

Mäletan väga hästi, kui ag-
ressiivne oli see härra, rün-
nates mikrofoni ja kaameraga 
vatijopes vanapapit, kelle koer 
ei elanud loomakaitsjate arva-
tes piisavalt heades tingimus-
tes. Ei ole näinud ega kuul-
nud ühestki kampaaniast, mis 
oleks suunatud koerte pida-
mise eeskirjade täitmisele (et 
koerad oleksid aias või küt-
kes, mitte ei lastaks õhtul met-
sa sööma). Selline, küllaltki 
emotsionaalne on minu arva-
mus loomakaitsjatest.

27. augustil toimus Muu-
ga sadamas meeleolukas 
perepäev.

Külastajad said käia bus-
siekskursioonidel Muuga sa-
damas, tutvuda mitmesugu-
se pääste- ja reostustõrjeteh-
nikaga, näha, kuidas toimi-
vad sadama jäätmekäitlus-
protsessid jpm. Kohal olid li-
saks Tallinna Sadamale ka 
Muuga sadamas tegutseva-
te operaatorfirmade esinda-
jad, päästeamet, turvafirma 
G4S, Eesti Politsei jt. Lisaks 
tehnilise poolega tutvumise-
le pakkusid üritusel meelela-
hutust kollektiivid nii Viim-

sist, Maardust kui Jõeläht-
mest. Jõelähtme vallast esines 
publikule show-tantsutrupp 
Neeme Nogia, oma telgiga oli 
väljas ka Jõelähtme valla esin-
dus. Meelelahutusprogram-
mi peaesinejaks oli alati ori-
ginaalne ja kaasahaarav Sv-
jata Vatra. Rahvast oli palju ja 
ka ilmataat oli sel päeval heas 
tujus. Tallinna Sadamal on 
kindlasti ka tulevikus plaanis 
analoogseid üritusi korralda-
da. 

Muuga sadama ürituse pilte 
on võimalik näha siit:

https://picasaweb.google.
com/portoftallinn/MuugaSa-
damKutsubKulla27082011

Hooldamata tiigid kas-
vavad täis ja muutuvad 
haisvateks lompideks. 

Kunstlikud veekogud vaja-
vad aeg-ajalt puhastamist, aga 
kuidas seda teha?

Vastab Jõelähtme 
abivallavanem Teet Sibrits

Alla 1,5 meetri sügavused 
tiigid kasvavad paratamatult 
täis. Kui tiiki toidab mõni oja 
või kraav või kannab tuul tii-
ki piisavalt peenikest mulda ja 
tolmu, siis setib see lõpuks tii-
ki ja tekitab muda. Kui tiik on 
piisavalt sügav (vähemalt 1,5 
m), siis on muda tekkides sel-
lises sügavuses liiga vähe val-
gust taimede kasvuks. Tai-

med, mis tiigi servas kasva-
ma hakkavad, saab vee all läbi 
raiuda (nt vana vikatiga), „tu-
tist“ kinni haarates välja tõm-
mata või soovi korral hoopis 
kasvama jätta.

Kõige tõhusam madala 
kunstliku veekogu puhasta-
mine toimub viisil, et see las-
takse veest tühjaks ja tehak-
se buldooseri või kopaga põhi 
mudast puhtaks. Protseduuri 
peab kordama iga 10–15 aas-
ta järel.

Väga väikese tiigi rajamisel 
võib panna tiigi põhja veel kile 
ja katta õhukese liivakihiga, et 
see veepinnale ei tõuseks. Se-
da peab hiljem hooldama, aga 
varem või hiljem tekib mada-
lasse tiiki ikkagi taimestik.

Jõelähtme Lastekaitse SeltsJõelähtme Lastekaitse Selts 
on igal suvel andnud Loo kooli 
õpilastele võimaluse teha tööd 
Loo koolis, hooldada kooli ar-
vukaid lilli, abistada õpetajaid 
õpikute tassimisel jne.

Koos saab selgeks, et kokku-
lepitud tööaeg algab ja lõpeb 
täpselt, lobisemise eest palka 
ei maksta, raha ei tule kergelt, 
puhtust ja korda ise hoida on 
kergem kui hiljem koristada. 
TPL-i 1. rühm saab tööd su-
vevaheaja esimesel nädalal ja 
TPL-i 2. rühm suvevaheaja vii-
masel nädalal. Rühmade suu-
rus maksimaalselt 10 õpilast.

Rühmal on kaks juhendajat, 
JLS-i liikmed Rozeta Meos ja 
Hilda Männik.

Kostivere noorte linnalaa-Kostivere noorte linnalaa-
gerger koos Piibu ja Tuuduga lei-
dis aset viimasel maikuu koo-

linädalal. Vanalinnapäevade 
raames said noored esineda 
ja areneda koos päris näitleja-
tega ning teha tänavateatrit ja 
reklaami etendustele. Kui buss 
õhtuti Kostiverre tagasi jõudis, 
siis olid vaprad laagrilised ak-
tiivsest päevast päris väsinud. 
Koos meisterdati Veneetsia 
teatrimaske, käidi loomaaias, 
tutvuti Tallinna vanalinna-
ga, mängiti bowlingut, vaada-
ti etendusi ja kontserte, tutvu-
ti näitlejatega, söödi maitsvat 
suppi ja nauditi kõike muud, 
mis põnevat linnalaagril pak-
kuda oli. Laager oli Kostivere 
lastele tasuta. Laagrit rahas-
tasid Piip ja Tuut Mängumaja 
ja Jõelähtme vallavalitsus, ju-
hendaja oli Kadri Lepik.

Kostiveres toimus 8.–12. au-Kostiveres toimus 8.–12. au-
gustil Kostivere linnalaagergustil Kostivere linnalaager, 

kus osales 13 last vanuses 6–10 
aastat. Linnalaagri eesmärk 
oli Kostivere ja selle lähiümb-
ruse laste suvise vaba aja ak-
tiivne sisustamine. Ettevõtmi-
si oli palju: jalgsimatk Reba-
la muuseumisse, fotojaht, rat-
tamatk Parasmäe külla, võist-
lusmängud, toiduvalmistami-
ne. Ka laagrikasvatajatele oli 
see nädal väga tore ja meelde-
jääv. Suur tänu Jõelähtme val-
lavalitsusele ja Kostivere laste-
aiale, kelle toetuseta ei oleks 
seda laagrit toimunud. Laag-
rikasvatajad olid Tiina Rähn ja 
Helen Peniäinen.

SpordilaagridSpordilaagrid
Suur hulk Loo koolilastest 

veetis osa oma suvest Hum-
muli vallas Uue-Peedu las-
telaagris. Kui eelmisel aastal 
osales laagris 7 last, siis sellel 

aastal juba ligemale 40. Juhen-
daja oli Risto Jamnes.

Mudamadruste ellujäämis-Mudamadruste ellujäämis-
kursuskursus

Kursusel osales 9 õpilast 
Kostivere põhikoolist. Kursus 
kestis 06.07–08.07.2011, juhen-
daja oli Martin Hanson.

TenniselaagerTenniselaager
Eliko Roomet on alates ke-

vadest korraldanud Kostive-
re koolis tennisetrenne. Soovi-
jaid on palju, kahjuks aga pole 
korraliku väljakut. Suvel käidi 
koos Saue treeneriga Hiiumaal 
Kärdlas tenniselaagris. Kuna 
laager maksis suhteliselt palju, 
õnnestus vaid 4 last meie val-
last kaasa võtta. Laager toimus 
25.–31 juuli 2011. Tennisetren-
nid toimusid kaks korda päe-

vas, kuid mängiti veel võrkpal-
li ja tegeldi ka muuga.

Jõelähtme valla laste II teat-Jõelähtme valla laste II teat-
rilaagerrilaager toimus Neemes 05.07–
09.07, osa võttis 34 last, laager 
on mõeldud 7–12-aastastele 
lastele. Juhendaja Merike Ka-
hu.

Jõelähtme valla noorte IV Jõelähtme valla noorte IV 
filmilaagerfilmilaager toimus Neemes 
01.08–05.08 ja oli mõeldud 
13–18-aastastele noortele. Ju-
hendaja Merike Kahu.

MerelaagerMerelaager valla lastele koos 
vanematega toimus sellel aas-
tal 06.08–07.08 telkimisega 
Neeme rannikul, lasteaia juu-
res. Laager oli mõeldud Jõe-
lähtme valla lastele, kes soo-
visid koos oma vanematega lõ-
busalt ja kasulikult nädalava-
hetust veeta.

Kokku tuli laagrisse 37 ini-
mest Neemest, Kostiverest ja 
Loolt. Laagri korraldas ja viis 
läbi Jõelähtme Lastekaitse 
Selts.

Täname Jõelähtme valla-
valitsust, Neeme lasteaeda ja 
kõiki laagris osalejaid. Eriline 
tänu teile, tublid lapsevane-
mad Rein Hinn, Liia Väikmeri, 
Karin Ajama, Urmas Klandorf, 
perekond Weber, perekond 
Madisson, perekond Tüksaar 
ja samuti Väino Haab, Hilda 
Männik, Ülle Eranurm, Regi-
na Sergejeva.

Jõelähtme vallavalitsusJõelähtme vallavalitsus või-
maldas vähekindlustatud pe-
rede lastele tasuta laagrikohad 
ja transpordi 13.06–20.06.2011 
Kloogaranna noortelaagris (6 
kohta) ja 10.07–17.07.2011 Uru-
marja noortelaagris (4 kohta).

Kitsedest, koertest 
ja loomade kaitsest

Muuga sadam kutsus külla

Veekogude puhastamine

Ülevaade Jõelähtme vallas toimunud lastelaagritest

SÜGIS
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB

 Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu 
avalik väljapanek:    
1. Neeme küla Männimäe 
tee 11 kinnistu ja lähiala (end 
Neeme küla kadariku 3 kin-
nistu koos juurdepääsuteega) 
detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 03. oktoobrist 
kuni  30. oktoobrini 2011. Pla-
neeritava ala suurus on 0,49 
ha. Planeeringu koostamise 
eesmärgiks on olemasolevate 
maatulundusmaa otstarbega 
kinnistute sihtotstarbe muut-
mine, reformimata maatükil 
transpordimaa sihtotstarbega 
krundi moodustamine, krun-
tide ehitusõiguse määramine, 
liikluskorralduse, servituutide 
vajaduse määramine, taristu 
kavandamine ning keskkon-
natingimuste seadmine. De-
tailplaneeringuga ei nähta ette 
kinnistute jagamist. 
Detailplaneering sisaldab-
kehtestatud üldplaneerin-
gu põhilahenduse muut-
mise ettepanekut: olevad 
kinnistud - planeeritavad ela-
mumaa krundid  - on väikse-
mad üldplaneeringu soovitusli-
kes tingimustes sätestatust.
Neeme küla Männimäe tee 11 
kinnistu ja lähiala (end Neeme 
küla kadariku 3 kinnistu koos 
juurdepääsuteega) detailpla-
neering on algatatud Jõelähtme 
Vallavolikogu 29.07.2008 otsu-
sega nr 378.

Jõelähtme vallamajas 
toimub detailplaneeringu-
te eskiislahenduste avalik 
arutelu:
1. Ihasalu küla Lamme maa-
üksuse detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahen-
duse tutvustamine ning avalik 
arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 11. oktoobril 2011 al-

gusega kell 14.30.

Detailplaneeringute põhijooni-
se ja seletuskirjaga on võimalik 
tutvuda Maa-, ehitus- ja kesk-
konnaosakonnas tööajal es-
maspäevast neljapäevani kella 
8.00- 17.00 ja reedel 8.00- 13.00 
ning samaaegselt on detailpla-
neeringute põhijoonis ja sele-
tuskiri välja pandud Jõelähtme 
valla kodulehel  (www.joelaht-
me.ee).

Jõelähtme Vallavolikogu ja 
Vallavalitsuse poolt algata-
tud  detailplaneeringud:
1. Jõelähtme Vallavalitsus võt-
tis 08.09.2011 vastu korraldu-
se nr 487 “Kaberneeme küla 
Sepamäe kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine” 
Jõelähtme Vallavalitsuse 
18.03.2010 korraldusega nr 
130 algatati Sepa ja Sepamäe 
kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Planeeringu koos-
tamise käigus esitas Sepa kin-
nistu omanik avalduse, mille-
ga palub arvata Sepa kinnistu 
(24505:001:1580) Jõelähtme 
Vallavalitsusele 18.03.2010 
korraldusega nr 130 algatatud 
detailplaneeringu alast välja. 
Detailplaneeringu põhilahen-
dusega ei ole Sepa kinnistut 
planeeritud (ei ole muudetud 
krundipiire ega ehitusõigust).
Sepa kinnistu välja arvamine 
planeeritavast alast ei muu-
da Jõelähtme Vallavalitsusele 
21.06.2011 esitatud detailpla-
neeringu põhilahendust.

Otsusega on võimalik tutvuda 
Jõelähtme Vallavalitsuses töö-
päeviti tööajal või elektroonilise 
dokumendiregistri vahendusel 
aadressil www.joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu 
kehtestas 25.08.2011 ot-
susega nr 209 Loo aleviku, 

Liivamäe küla, Saha küla 
ja Nehatu küla üldplanee-
ringu.
 Loo aleviku, Liivamäe küla, 
Saha küla ja Nehatu küla üld-
planeering sätestab territoo-
riumi edasised sotsiaal-ma-
janduslikud arengusuunad 
ning määratleb säästva ja 
tasakaalustatud arengu tin-
gimused. Üldplaneeringuga 
mitmekesistatakse maakasutu-
se funktsionaalsust ning taga-
takse planeeritava ala sidusus 
üldplaneeringuga hõlmatava 
territooriumi erinevate alade 
ja ka üldplaneeringust väljajää-
vate ümbritsevate piirkondade 
vahel. Üldplaneeringuga on 
täpsustatud tiheasustusala pii-
re ja ehitustingimusi tiheasus-
tusalal, täpsustatud piirkonna 
rohevõrgustiku piire, nende 
kasutusotstarvet ja määratud 
rohelise võrgustiku toimimist 
tagavad tingimused. 
Üldplaneeringuga on kavan-
datud täiendavalt elamumaad 
juba olemasolevate elamumaa-
de vahetusse lähedusse, et jät-
kusuutlikult kasutada toimivat 
sotsiaalset ja tehnilist infra-
struktuuri. Üldplaneering näeb 
ette täiendavate elamumaade 
kavandamist tiheasustuse põ-
himõttel Loo alevikus ja Liiva-
mäe külas. Perspektiivis tekivad 
eraldiseisvad tiheasustuspiir-
konnad - Loo ja Liivamäe, mida 
eraldab elanikkonnale puhke-
võimalusi pakkuv ning samas 
ökoloogilise puhvertsoonina 
toimiv rohekoridor ning Neha-
tu, millest kujuneb tiheasustus-
piirkond olemasoleva elamu-
maa täiendava hoonestamise 
ja ärimaade väljaarendamise 
järgselt.
Loo aleviku elamualade tihen-
damisel ja laiendamisel ning 
Liivamäe küla tiheasustusala 
kavandamisel lähtuti territoo-
riumi otstarbeka kasutamise 
printsiibist. Aladele on võima-
lik välja arendada ühtne infra-

struktuur olemasolevate teh-
novõrkude baasil või kasutada 
Tallinna linna poolt pakutavaid 
teenuseid. 
Tootmismaade arendamisel on 
arvestatud eelkõige logistiliselt 
hea asukohaga, mistõttu areng 
koondub Tallinn-Narva maan-
tee piirkonda, kus tootmisega 
kaasnevad transpordivood on 
võimalik suunata kavandatava 
kogujatee kaudu otse maantee-
le.

Elukeskkonna kvaliteedi tõst-
miseks on üldplaneeringuga 
kavandatud puhke- ja virges-
tusmaad ning haljasala- ja 
parkmetsamaad mänguvälja-
kute, külaplatside, matka- ja 
terviseradade jne rajamiseks. 
Üldplaneering näeb ette mat-
ka- ja terviseradade välja-
arendamist eelkõige Pirita jõe 
kaldaalal ning Loo aleviku ja 
Liivamäe küla tiheasustusalade 
vahelisel puhkealal (kattub ro-
hekoridoriga).
Üldplaneering pöörab tähe-
lepanu kergliiklusteede välja-
arendamisele, et anda eelkõige 
valla elanikule, aga ka piirkon-
na külastajale võimalus harras-
tada tervislikke eluviise ning 
kasutada keskkonnasõbralikku 
liikumisviisi. Tervise- ja kesk-
konnasõbraliku liikumisviisi 
ning ohutu koolitee tagamiseks 
on üldplaneeringuga määratle-
tud perspektiivsed kergliiklus-
teede asukohad. 
Liiklusohutuse tagamiseks 
ning elukeskkonna kvaliteedi 
parandamiseks on üldplanee-
ring määranud kindlaks raske-
veokite liikumistee. Arvestades 
raskeveokite liikumistee piir-
nemist elamualadega, näeb 
üldplaneering ette kaitsehaljas-
tuse rajamise maantee äärde, 
mis vähendab autoliiklusega 
kaasnevat õhusaastet, müra ja 
vibratsiooni kandumist elamu-
aladele.
Üldplaneeringu koostamisega 

paralleelselt viidi läbi keskkon-
namõju strateegiline hindami-
ne, mille eesmärk on üldplanee-
ringu elluviimisega kaasnevate 
oluliste keskkonnamõjude väl-
jaselgitamine, mõjude olulisu-
se ja ulatuse hindamine ning 
leevendavate meetmete välja-
töötamine negatiivsete mõjude 
vähendamiseks. Sobivamate 
leevendusmeetmete valimine 
on toimunud kogu arendus-
protsessi vältel erinevate osa-
poolte (otsustaja, ekspert, 
arendaja, kohalikud elanikud) 
koostöös. Riigipiiriülest kesk-
konnamõju Loo aleviku, Liiva-
mäe küla, Saha küla ja Nehatu 
küla üldplaneeringu koostami-
se ja elluviimisega ei kaasne.

Jõelähtme Vallavolikogu 
27.04.2004 otsusega nr 103 
kehtestatud „Jõelähtme valla 
Loo aleviku Mäe A-67 maaük-
suse detailplaneeringu“ osaline 
kehtetuks tunnistamine Jõeää-
re tee 28 kinnistu osas.
Jõelähtme Vallavolikogu 27. 
aprilli 2004 otsusega nr 103 on 
kehtestatud „ Jõelähtme valla 
Loo aleviku Mäe A-67 maaük-
suse detailplaneering“ vasta-
valt Inrestauraator Projekt OÜ 
poolt koostatud tööle P-0404.
Detailplaneeringuga kavandati 
2,43 ha planeeringualale 11 ela-
mukrunti, 1 üldmaa krunt ja 1 
transpordimaa krunt.
Üldmaa krunt planeeriti ela-
mupiirkonna teenindamiseks 
(ühiskondlik haljasala laste 
mänguväljakute, väikelaste 
jalgrattateega ja murukattega 
palliplatsiga).
Detailplaneeringu järgselt 
moodustatud üldmaa sihtots-
tarbega Jõeääre tee 28 kinnistu 
paikneb Pirita jõe ääres. Üld-
maa krundile ei ole käesole-
vaks hetkeks asutud rajama 
planeeringu järgseid spordi- ja 
mänguväljakute ehitisi, krun-
dil paiknevad tehnovõrgud. 
Mänguväljaku asukoht on osu-

tunud elamute rajamise järg-
selt ebaõnnestunuks. Asukoht 
ei ole hästi jälgitav elamutest, 
kuna paikneb elamupiirkonna 
äärealal, kus sotsiaalset kont-
rolli on raske tagada. Üldmaad 
ümbritsevate Jõeääre tee maja-
pidamiste piirdeaiad ja elamu-
kruntidele rajatud haljastus on 
kujundanud üldmaast kõrvali-
se ala. Lisaks on Pirita jõel tollel 
lõigul kallas järsk, mis muudab 
koha ebaturvaliseks lastele.
25.07.2011 sõlmitud asjaõigus-
lepingu alusel omandas Jõe-
ääre tee 28 kinnistu Jõelähtme 
vald. Vastavalt planeerimissea-
duse § 27 lõikele 1 ja Jõelähtme 
valla ehitusmääruse § 20 lõi-
kele 1 võib kehtestatud detail-
planeeringu või selle osa tun-
nistada kehtetuks, kui kohalik 
omavalitsus või planeeritava 
maa-ala kinnistu omanik soo-
vib planeeringu elluviimisest 
loobuda. Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punkti 33 ja Jõelähtme 
valla ehitusmääruse § 3 punkti 
4 kohaselt on detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine voliko-
gu ainupädevuses.
Jõelähtme Vallavalitsusele on 
laekunud Jõeääre tee äärsete 
elanike pöördumine, milles 
avaldatakse toetust leida ela-
mupiirkonna teenindamiseks 
vajaliku ühiselt kasutatavale 
alale uus asukoht.
Aluseks võttes kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punkti 33, planeerimis-
seaduse § 27 lõike 1, Jõelähtme 
valla ehitusmääruse § 3 punkti 
3 ja § 20 lõike 1, Jõelähtme Val-
lavolikogu otsustas tunnistada 
osaliselt kehtetuks Jõelähtme 
Vallavolikogu 27. aprill 2004 ot-
susega nr 103 kehtestatud „Jõe-
lähtme valla Loo aleviku Mäe 
A-67 maaüksuse detailplanee-
ringu“ Jõeääre tee 28 kinnistu 
osas.

Maie Ramjalg

Jõelähtme Lavagrupil oli hiljuti õnn 
osaleda Sillamäel II harrastusteatrite 
rahvusvahelisel festivalil „Ljubitelivõ”.

8.-11. sept võõrustasid Sillamäe harrastus-
teater Teine Taevas ja lavastaja Vladimir Vaik-
ert üheksat truppi. Mängisid trupid Vene-
maalt, Lätist, Valgevenest, Hollandist ja Ees-
tist.

Tase oli väga kõrge. Eriliselt võimsa elamuse 
jättis Moskva trupp Alla Zorina juhtimisel la-
vastusega „Armastuskirjad”. Peale meie „Abi-
eluettepaneku” oli Eestit esindamas veel Ba-
naanikala Projektiteater etendusega „GEP”.

Anti välja kümme laureaadidiplomit, kaks 
neist tulid meie trupile – lavastuse režii eest 
allakirjutanule ja Natalja osatäitmise eest Ei-
gi Talile. Publik ja festivali osalejad tänasid 
ja kiitsid meid ohtralt, viimase päevani välja. 
Ega kerge polnud vene klassikat mängida ve-
ne rahvusest publikule.

Žürii oli aukartustäratav: esimees Jaak Al-
lik, Vladimir Volkov Peterburi teatrist, Alla 
Zorina Moskvast, Maret Oomer meie Harras-
tusteatrite Liidust.

Igal festivalil on oma nägu. Meile oli nii mõ-
nigi asi veidike võõrastav, kuid tegijad andsid 
endast oma parima. Üks fakt oli kindel – meie 
festivali naiskodukaitsjate väliköök oli etem!

Hetkel on Jõelähtme Lavagrupp jälle sõidu-
tuhinas, sest Alla Zorina kutsel tuleb meil ok-
toobri lõpus osaleda Peterburi väikelinnade 
harrastusteatrite Kolme Karu festivalil. Sünd-
mus tõotab tulla ääretult põnev, ainult et meil 
tuleb napi kuu ajaga Tšehhovi „Karu” lava-
küpseks saada. Seda me ka praegu üritame.

Kadri Lepik

Sel aastal tähistasime juba 
kolmandat Kostivere mõisa-
päeva, kuid seekordne oli nii 
mitmeski mõttes omanäoline.

Üritus sai alguse kevadel, kui 
seeme sõna otseses mõttes mulda 
pandi. Septembrikuu teisel püha-
päeval olid aga kõik kutsutud mõi-
sapäevale, et ühekoos uudistada, 
mis sügiseks valmis küpsenud on. 
Meeleolukalt kaunistatud mõis oli 
täis siginat-saginat. Avatud olid 
mitmed töötoad, mida jätkus kogu 
mõisa territooriumile. Mõisapäe-
va sisulise poole avas loeng „Mai-
sed rõõmud”, mis oli kulinaarne 
retk baltisaksa mõisatesse. Loen-
gu pidas vanemteadur Ulrike Pla-
th, kes rääkis ülevaatlikult balti-
saksa toitumiskultuurist. Kõiki-
de meelispaigaks oli kahtlema-
ta hoidiste kelder, kuhu olid ooda-
tud iga perenaise põneva retsep-
ti järgi valmistatud hoidised. Välja 
oli kuulutatud konkurss „Kaunim 
hoidis 2011“, mille võitis Triin Lin-
dau hoidisega „Ubinad pumbula-
tega”. Armsad memmed näitasid 
oma näputöid ja kuuldavasti läks 
nende müükki päris hästi. Mekiti 
ja testiti retsepte ja jagati kogemu-
si. Sügissaadustest valmistati pro-
fessionaalse koka Pille Endeni ju-
hendamisel kolmekäiguline lõu-

na, mille heast lõhnast ja maitsest 
oli kogu mõisrahvas lummatud. 
Eriti menukaks osutus keraami-
ka töötuba, kus sai katsetada põ-
nevaid tehnikaid ja heita pilk looja 
igapäevasesse tööprotsessi. Eelmi-
se aasta mõisapäeval valmistatud 
savitöid sai nüüd juba kaunistada 
ja värvida ehk glasuurida. Õmb-
lustoas tehti vanadest kasutatud 
riietest mõisasaali tarbeks patju. 
Valmis õmmeldud patju sai kau-
nistada mitmesuguseid tehnikaid 
kasutades. Avatud oli kangastelge-
de töötuba, kus kooti kaltsuvaipa, 
mille kudumisse andis oma panu-
se ka vallavanem Andrus Umboja. 
Kõige huvitavam ja omanäolisem 
oli kedervarre töötuba, kus ei saa-
nud küll kullaketrajaks, aga õpe-
tati selgeks ürgne tehnika. Läbi-
ti kõik protsessid alates kedervar-
re valmistamisest kuni lõnga ke-
tramiseni. Mõisapäevale oli kül-
la kutsutud Rootsi-Kallavere küla-
muuseum, kes oli külakostiks kaa-
sa toonud mõisaaegse pesukol-
lektsiooni, mida vürtsitati ka mõ-
ne hilisema perioodi näidisega. Et-
te astusid Kostivere noortekesku-
se tublimad moedisainerid moe-
kollektsiooniga „Köögis“. Õhtu lõ-
petasid muusikatoad, kus mängiti 
pilli ja lauldi regilaule. Töötoa ju-
hendajateks olid Margus Veenre ja 
Mart Johanson. Oli üks igati vahva 
ja kasulik päev, mida võib hea tun-
dega meenutama jääda.

Veel üks festival… Kostivere mõisapäev 2011
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Õnnitleme kõiki septembri 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

93 02.09 ELLA OTSTAK Liivamäe küla

87 15.09 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik

84 13.09 MARIA MAžAJEVA Kostivere alevik

83 17.09 NIINA PJANKOVA Loo alevik

82 04.09 HILDEGARD LEIMANN Loo alevik

82 07.09 MELAINE TIISKER Kostivere alevik

81 15.09 JAAN REIMAN Liivamäe küla

80 18.09 RAISSA KARTOFELEVA Iru küla

75 12.09 ILMI VEERVÄLI Loo alevik

75 14.09 LEILI SAALISTE Loo alevik

70 17.09 KERSTI-DAGMAR VARES Loo alevik

70 27.09 MATI KOIK Ruu küla

70 28.09 LOORE TIITUS Loo alevik

70 29.09 LUULE MARDISOO Kallavere küla

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Tiit Truumaa  28.09.1936–11.08.2011

Lembit Püss  21.08.1956–12.08.2011

Nikolai Mäeveer  09.09.1931–30.08.2011 

Kallist venda

PEETER NOOLT
1924–2011

mälestab vend Endel 
perega ja avaldab 

kaastunnet Lindale ja 
lastele peredega

Avaldame 
sügavat 

kaastunnet Toivo 
Pargile

kalli EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased 

Nelicost

Rebala küla koosolek 
toimub pühapäeval, 
2. oktoobril kell 12.00 
Rebala küla keskel ristmikul.

Seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega Loo alevikus 
Toome teel ja Spordi teel 13.06.11–26.10.11,Talleggi piirkonnas 
10.03.11–31.09.11 ja Saha teel 04.04.11–26.10.11 võib olla 
häiritud ligipääs kinnistutele ja esineda ajutisi veekatkestusi. 
Haljastus ja katendid taastatakse sügisel 2011. Töid teostab 
Nordecon AS, tel 615 4400, nordecon@nordecon.com.

Pühapäeval, 30. oktoobril algusega kell 12.00 toimub Kostivere 
lasteaia saalis sushivalmistamise koolitus.
Sushivalmistamist tuleb juhendama jaapanlanna Akiko. 
Kestus kuni 2,5 tundi, maksumus: 10 eurot / 1 inimene.
Maksimaalne koolitusel osalevate inimeste arv on 20.
Info ja registreerimine:
5347 7078 Marika või marika.ukanis@hotmail.com

Inga Korts -Laur 50
Kelle silmad löövad särama 
sügistormis, kellele toovad 
vihmapiisad naeratuse 
näole? Te ei oska arvatagi. 
See on õpetaja Inga. Inga 
on inimene, kes hoolib 
kaaslastest, olgu nad suured 
või väikesed. Abivajajale 
annab ta märkamatult käe. 
Oma vaikse, tagasihoidliku 
ja sooja naeratusega võlub 
ta õpilasi, kolleege ja sõpru. 
Inga sihikindlusest on õppi-
da kõigil.

Neeme kooli õpetajal Inga 
Korts-Lauril jäi seljataha esi-
mene 
juubel.

Õpe-
tajana 
on ta 
tööta-
nud üle 
poole 
oma 
elust, 
Neeme 
tuli ta 
aastal 1993. Kõik tema kolm 
last on oma haridusteed 
alustanud Neeme koolist. 
Aastatel 2001–2005 pidas 
Inga Neemes koolijuhataja 
ametit, täna õpetab ta lastele 
nelja võõrkeelt: saksa, inglise, 
vene ja prantsuse keelt. 
Temale võib alati loota, sest 
ta on täpne, vastutustundlik 
ning oma kooli ja tööd 
armastav õpetaja.

Kallis Inga! Võta vastu meie 
kõige palavamad õnnesoo-
vid!

Kolleegid

Roosi 60
Roosil on sünnipäev. Suur sünnipäev. Vallas on vähe neid, 
kes Loo kooli ja lastekaitseseltsi tulihingelist korraldajat ja 
panustajat Rozeta Meost ei tunneks. 
Väga paljud Roosi sõbrad on tema endised või praegused 
kolleegid või õpilased. Teda ümbritsevad inimesed on ena-
masti tõsised tegijad, sest Roosi ise on tegija, kes kaaslasi 
mitmetesse projektidesse tõmbab. Paljud noored on tänu 
temale koolist saanud kaasa aktiivse ja söaka eluhoiaku. 
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, ja kunagi pole nii 
halb, et poleks võimalik asju paremaks saada – need on 
olnud läbi aastate tema motod.
Suure osa oma elust on ta andnud 
kahele koolile: Tallinna spordiin-
ternaatkoolile ja Loo keskkoolile. 
Lool vedas, et just Roosi tuli omal 
ajal TSIK-ist siia oma suurt südant 
teistega jagama. Kolleegide vastu 
sõbralik, igihaljalt naiselik ja kena, 
laste vastu emalik, hooliv ja nõudlik 
– mida veel võiks ühelt kooli huvi-
juhilt tahta. Roosi eestvedamisel on koolil välja kujunenud 
mitmed traditsioonid, mille elujõu eest ta hoolt kannab. 
Ükski ühine suurem kultuuriüritus koolis ja Lool ei möödu 
ilma tema juhatava ja toetava käe abita.
Siberis sündinuna ning elus raskusi kogenud inimesena on 
ta ammendanud keerulistest olukordadest endale tarkust, 
märkamis- ja kaasatundmisvõimet, mida ta igapäevases 
tegevuses lahkelt teistega jagab. 

Loo keskkooli pere ja Ants Rebane (õpilane TSIK-ist 
ja kolleeg Loo keskkoolist) soovivad Roosile õnne, 

rõõmu ja endiselt head sportlikku vormi!

Kallis Roosi!

Et võiksid olla rahul sellega,
mis Sulle antud,
et Su elu oleks ikka
rohkest rõõmust kantud,
naeruga nakatatud,
lustiga laetud,
adrenaliinigagi siit-sealt kaetud ...

Ja kui ka uued katsumused ootamas ees,
end kindlalt võiksid tunda ka tundmatus vees.
Et tänasel päeval võiksid kogeda õnne,
mis armas on hingele ja mis ei mahu kõnne ...

Kolleegid

Ahto Nurk 80
Alates 1978. aastast hakati Ahto Nurga algatusel 
ja juhatamisel Eestis korraldama üleriigilisi suuri 
rahvamuusikapidusid, kus isetegevuslikud küla-
kapellid mängisid suure orkestrina ühist reper-
tuaari. Ahto Nurk on ligi pool sajandit juhatanud 
Eesti Orkestrijuhtide Orkestrit, mis ühendab 55 
mängijat, dirigenti ja kollektiivi juhti. 
Ahto Nurk on olnud üleriigiliste rahvamuusikapi-
dude üldjuht ja lavastaja, paljude üldtantsupidu-
de rahvamuusikaansamb-
lite üldjuht, Vabariikliku 
Koorijuhtide Segakoori üks 
asutajaist, mitme rahva-
muusikaansambli juht, 40 
aastat juhtinud muusikakol-
lektiive Loo kultuurimajas, 
Jõelähtme laulupäevade 
organisaator, üleriigiliste 
rahvamuusika suvekursuste 
organisaator ja õppejõud, 
uute lugude konkursside žürii liige, Eesti laulu-
klubide algataja, lauluklubi Laulurõõm kunstiline 
juht, akordionimängija ja –õpetaja.
2011. a suvel juhatas Tartus 48. Europeade festi-
valil Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri 
ja ansambli Kiigat-Käägat seitset soolokontserti, 
ise osales Europeadel 18. aastat järjest. Juuli 
lõpust kuni 19. augustini oli Ahto koos Virve 
Läänega kutsutud USA-sse lääneranniku Eesti 
päevadele külalisesinejaks. Koos õpetati arvukale 
väliseestlaste lauljaskonnale selgeks raamatutäis 
Eesti autorite laule. Ahto dirigeeris üle 200-liik-
melist väliseestlaste segakoori Eesti päevade 
avakontserdil, koos Portlandi orkestriga mängiti 
arvukatel kontsertidel tantsuansambli Kajakas 
tantsuprogrammide saatemuusikat. Ülitöökas 
periood, proovid, esinemised, kohtumised eest-
lastega, kes sõja tõttu kodumaalt lahkusid, pikad 
lennusõidud ja sügavad loomingulised muljed 
mõjusid rikastavalt.
Augusti viimasel nädalavahetusel juhatas Ahto 
Nurk taas Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusi-
kaorkestri suvelõpukontserte Sagadi ja Palmse 
mõisate saalides, publikuks bussitäied turiste 
Euroopa riikidest. Ees ootavad plaadistustööd 
Eesti heliloojate rahvatoonis orkestrimuusikaga.
Soovime austatud juubilarile palju jõudu Eesti 
heliloomingu tutvustamisel teistes maades 
ja selle jäädvustamisel oma Eesti tulevastele 
põlvedele.

Indrek Mäeküngas

Maanteeameti Põhja 
Regiooni tellimusel tehtud 
tööd Kostiveres hakkavad 
peatselt lõppema. 

Skanska EMV AS on kavan-
danud Kostivere silla remon-
di lõpetada 30. septembriks 
2011.

Seoses Muinsuskaitseame-
ti poolt esitatud täiendava-
te nõudmistega on ehitus-
tööd lükkunud edasi poolteist 

kuud. Vahendite nappuse tõt-
tu jääb ehitamata sillakehan-
di LED-lampidega iluvalgus-
tus.

Kostivere alevikus Maardu–
Raasiku sõidutee, kergliiklus-
teede koos uue tänavavalgus-
tusega ning alevikust kuni Pa-
rasmäe küla majadeni tehtava 
tee remonditööd lõppevad 15. 
novembriks 2011.

Töövõtja on Tallinna Teed 
AS. Poolekuine tähtaja pike-
nemine oli tingitud tehnot-
rassi valdajate oodatust suu-
rematest töömahtudest.

Teetööd Kostiveres

Anne Kanne

Kostivere päevakeskus 
on nüüd avatud mõisa ruu-
mides.

Oktoobris alustame ringi-
de tööga. Nagu ikka, tegut-
seb laulu- ja tantsuring, soo-
vijatele ka võimlemine. Saa-
me kasutada kööki, see an-
nab võimalusi laiendada 
teadmisi kokanduse vallas. 
Õhtupoolikuti on kavas vaa-
data koos filme, millele on 
aastaid tagasi jäädvustatud 
meie tegevused ja mis nüüd 
pakuvad kindlasti huvi. Ta-
hame olla koos oma ruumi-
des ja koos planeerida tege-
vusi, mis meile rahulolu pa-
kuvad.

Olen abiks, kui on vaja la-
hendada isiklikke küsimusi, 
kas või näiteks apteeki sõi-
dul.

Õpetame arvuti kasuta-
mist soovijatele.

Saunas käime Loo spor-
dihoones kaks korda kuus. 

Buss väljub Kostivere poe 
eest neljapäeval kell 15.00 ja 
tagasi jõuab kell 18.00. Saun 
ja bussisõit on tasuta.

Ootame 12. oktoobril kell 
14.00 kuulama Margit Pär-
teli mõisat tutvustavat loen-
gut. Käime ringi mõisa ruu-
mides.

Tantsutunnid toimuvad 
teisipäeviti kell 11.00, lau-
lutunnid kolmapäeviti kell 
14.00, võimlemistunnid nel-
japäeviti kell 11.00.

Ootame ringidesse täien-
dust. Tulge ja lööge kaasa! 

Lauluõpetaja 
pöördumine.

Lauluansambel Rukkilill 
alustab järjekordset laulusü-
gist uues kohas sama rõõm-
salt ja teotahteliselt. Kui-
gi aastatega on koosseis va-
hetunud, oleme jäänud en-
diseks ja ikka kuulajaid rõõ-
mustanud. Ootame oma ri-
dadesse kõiki neid, kes ar-
mastavad laulda ja selle kau-
du oma igapäevasesse el-

lu rahuldust 
tuua. Aeg-ajalt 
jagame laulu-
lusti naabri-
tele ja mõni-
kord ka kau-
gemale. Suvel 
jätsime hüvas-
ti oma armsa 
koduga laste-
aia ruumides 
ja sellega seo-
ses esinesime 
oma kõige pi-
sematele sõp-
radele lasteaia 
saalis temaa-
tilise kontser-
diga „Vana-
emad mäleta-
vad“, mille si-
suks olid va-
nad armsad 
lastelaulud ja laulumängud 
vanaemade lapsepõlvest. Sa-
ma kavaga lähme oktoobri-
kuus esinema ühte Tallinna 
lasteaeda, kus oleme ka va-
rem üles astunud.

Kalender häälestab end ju-

ba sügisestele viisidele. Eks 
kadrid ja mardid tulevad ik-
ka lauldes ja kaugel see jõu-
luaegki enam on.

Laulurahvas peab ju ikka 
ette planeerima. Nii et – hää-
led puhtaks, küll me ühise 
viisi leiame!

Lugupeetud pensionärid

Milline on Kostivere Jahiseltsi suhtu-
mine kitsejahti?

Vastab Kostivere Jahiseltsi juhataja 
Marko Olop

„Viimased kaks talve on olnud kit-
sede populatsioonile suur tagasilöök. 
Kitsi on jäänud väga väheks, sellepä-
rast on ka meie Kostivere Jahiseltsis 

kitsejaht peatatud juba kaks aastat. 
Kui ei saada röövkiskjate arvukust vä-
hemaks ja tuleb raske lumerohke talv, 
peatatakse kitsejaht ka järgmisel aas-
tal. Kitsejaht tuleb kõne alla alles siis, 
kui populatsioon ja isendite arvukus 
on taastunud sedavõrd, et loomi hak-
kab olema liiga palju.“

Kitsejahist

Avaldame sügavat 
kaastunnet Vilve 

Klettenbergile
ISA surma puhul.

Jõelähtme 
Vallavalitsus, Loo 
Kultuurikeskus ja 

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

Müüa maatulundusmaad 6,19 ha. 
Ruutmeetri hind 2,55 eurot.

Ostame üle Eesti: 
virnastatud võsa;  raiejäätmeid;
saetööstuse jääke (pinnad, saepuru, 
höövlilaast); kasvavat võsa (kraavide 
ja teede ääred, võsastunud põllu- ja 
heinamaad).
Energiavaru OÜ  +372 508 0336
info@energiavaru.ee
www.energiavaru.ee

Müüa pidevalt Siberi lehise terrassi- ja saematerjali. 
Materjal on ideaalne välistingimustes kasutamiseks 
ja selle eluiga on kordades pikem nt männi omast. 
Võimalik transport. Tel 5662 5555

Oktoobrikuus algavad inglise keele kursused eri 
tasemetele. Koolitusluba 51 77 HTM.
Info ja registreerimine lia.oispuu@gmail.com
5341 9156

Müüa kartulit. 15 kg sangadega paberkott – 
8 eurot, 30 kg paberkott – 15 eurot.
Pakutavad sordid: Bellarosa ja Anuschka.
Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas 
hinna sees, mujal kokkuleppel.
Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

Loo kultuurikeskus  Näitus ,,Pulmad aastatel 1937–1970”.  
Pruutkleidid, fotod, kutsed.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L 01.10 kl 12 Loo ujula  Kogu pere vesiaeroobikafestival ,,Vesi teeb 
imet”.
     Sissepääs tasuta. 
Eesti Vesiaeroobika Liit, Loo Spordihoone, Jõelähtme Vallavalitsus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K 05.10 Eesti Draamateater 
kl 18  Õpetajate päeva pidulik vastuvõtt Jõelähtme valla õpetajatele ja kultuuritöö-
tajatele 
kl 19    ,,Augustikuu”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N 06.10 kl 12 Loo kultuurikeskus   Pihlakobara oktoobrikuu ümarlaud.
                                                          Vestlusringis Hardo Aasmäe, seenioride lugemislaud, info 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R 07.10 kl 11 Loo kultuurikeskus      Loo Beebikooli mängupidu ,,Langevad lehed”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L 08.10 kl 10–13 Loo kultuurikeskus      Väikelaste mängutuba-lastehoid.
                                                                            Mängimine, meisterdamine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R 14.10 kl 19.30 Loo kultuurikeskus      Noorte stiilipidu “ Kaheksakümnendad”  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
P 16.10 kell 12 Salme kultuurikeskus  Kontserdi ühiskülastus. Esineb ansambel Noorkuu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N 20.10 kl 14 Loo kultuurikeskus        Uudishimulike klubi – ,,Kogu tõde kartulist”.
                                                               Väljapanek kartulisortidest, degustatsioon-lõuna.
                                                                Teavet jagab kartulikasvataja  Ardo Lass
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N 20.10 kell 19 Jõelähtme rahvamaja     Esietendus. A.Tšehhov. ,,Karu”.
23.–27.10 Kolme Karu festival,            Esitab Jõelähtme Lavatrupp. Lavastaja Maie Ram-
jalg 
Sankt-Peterburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E 24.10 kl 10 Loo kultuurikeskus       Alustab tööd Pihlakobara meistrituba.
                                                                 Korkidele heegeldatud Pihlakobara kuumaalused
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
K 26.10 kl 14 Loo kultuurikeskus          Seenioride klubi kirjanduslik kolmapäev.
                                                               Vestlusringis on Hille Karm.
                                                                Näitus ,,Helisabeth Karmi illustratsioonid”.
                                                                Sügislaulud laululaekas; kirjanduslik viktoriin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P 30.10 kl 16 Rahvusooper Estonia      Operett ,,Silva”. Seenioride ühiskülastus

Koostas Elle Himma

KUHU MINNA 

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

Väikeveod (kuni 2,5 tonni). 
Liiv, muld, killustik, sõnnik, 
täitepinnas. Tel 509 2936

Raamatupidamisarvestuse 
teostamine 
fi rmadele, 
aruandlus maksu- ja 
statistikaametile, 
aastaaruanded.
Lisainfo 
tel 5565 3880

OÜ Fekal-Trans teostab reovee 
ja liigvee äravedu Rae vallas. 
Tellimine info@fekaal24.ee või 
telefonil 506 5406. Rohkem 
infot www.fekaal24.ee
OÜ Fekal-Trans pakub osalise 
tööajaga tööd autojuhina 
noorele pensionärile. Nõutav 
kehtiva C-kategooria juhiloa 
olemasolu. Info telefonil 5343 
6496

Peo ja peielauad. Ruum 
mahutab kuni 90 inimest.
Asume Raasikul.
502 1706,  608 2192

RAAMATUPIDAJA otsib 
erialast lisatööd väikese 
või keskmise suurusega 
ettevõttes. Korraldan 
kogu raamatupidamise 
algdokumendist 
aastaaruandeni, programm 
HansaRaama. Tel 511 9966

Kojutoomisega maitsvad 
singid, vorstid jne. Saadaval 
ka värsked seakondid 3 eurot 
20 kg ja seakamar 5 eurot 10 
kg. 5359 6544   

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


