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JÄTAME MAKSUD ENDALE!
Rahvastikuregistri kampaania võitja Kairi Petersoni õnnitlemine.

Pärast kampaania lõppu registreerijad, ärge heitke meelt, ka teie olete igal juhul võitjad, 
sest maksutulu kasv parandab ju kõigi vallakodanike heaolu.

1. novembrist kuni 31. detsembrini end Jõelähtme valla elanikuks registreerinud isikute vahel 
loosis Jõelähtme vallavalitsus välja golfikursuse kahele inimesele. Kokku registreeris kahe kuu 
jooksul ennast valla elanikuks 86 inimest. Õnnelikuks võitjaks osutus Kairi Peterson Manniva 
külast. Pildil annab auhinda üle vallavanem Andrus Umboja. 

Vabadussamba juures mälestati langenuid
Tartu rahulepingu sõlmi mi-
sest möödus tänavu 92 aastat. 
2. veebruaril 1920 allkir-
jastasid Eesti Vabariigi ning 
Nõukogude Venemaa esin-
dajad Tartus lepingu, millega 
Venemaa tunnus tas Eesti ise-
seisvust. 

1939. aastal püstitati mä-
les tussammas Jõeläht me ki-
hel konnast pärit Va badus-
sõjas ja I Maailma sõjas lan-
genud võitlejate auks. Samba 

kavandi autor oli Anton 
Starkopf. 

Kaunis mälestussam mas 
purustati juba kahe aasta 
pärast nõukogude meelsete 
poolt. 

Saksa okupatsiooniajal 
taastatud samba hävitasid 
uuesti 1944. aastal tagasi-
pöördunud kommunistid. 
Kolmandat korda püstitati 
sammas 1992. aastal esi algse 
kavandi järgi.

Oluliseks teeb vabadus-
samba asjaolu, et siit kandist 
oli pärit üks vaba dus sõjas 
langenud nais sõdur. 22. au-
gustil 1919 langes Pihkva 
rindel vaen lase suurtüki-
mürsu otseta ba musest Julie 
Burch wardt. Naiskangelase 
nimi on Jõelähtme mälestus-
samba Vabadussõjas lange-
nute nimistus esimene. Julie 
Burchwardt sündis 20. det-
sembril 1896 tollases Nehatu 

vallas vabadiku tütrena. Peres 
oli palju lapsi ja Julie pidi juba 
9-aastaselt hakkama enesele 
iseseisvalt leiba teenima. 
Vaba dussõja puhkedes õnnes-
tus tal lõpuks Tallinna taga-
varapolku teenima saada. 
Hoolsa ja eeskujuliku teenis-
tuse eest ülendati Julie enne 
kangelassurma kapraliks.

Veebruar oli oluliseks 
tähtpäevaks nii Eesti Vabariigi 
kui ka Jõelähtme valla jaoks. 

Lisaks Toompeal toimunud 
lipuheiskamisele, paraadile 
Vabaduse väljakul ja Presi-
dendi vastuvõtule Tartu Vane-
muise kontserdimajas toi -
mus mitmeid üritusi ka 
Jõelähtme vallas. Jõelähtme 
vabadus samba juures toimus 
pidulik tseremoonia vallaela-
ni ke le nii 2. veebruaril kui ka 
24. veebruaril.

VT ka lk. 6, 7

Vasakult paremale valla esindus: kultuuri- ja spordi vanemspetsialist  Elle Himma, sotsiaaltöö vanemspetsialist Liivi Vain, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu, 
abivallavanem Priit Põldma, vallavanem Andrus Umboja, Kaitseliidu esindus: Rävala malevkonna pealik Lauri Lasimer, malevkonna pealiku abi Rein Peetrimägi ja Ülo Kurgpõld, valla 
väärteomenetleja Uno Paas.



Veebruar on Eesti ja 
Jõelähtme valla kuu 

Veebruarikuises lehenumb ris 
keskendume sünnipäeva dele, 
kultuurile ja turvatundele. 
Ilmselt igale meist olulised 
teemad.

Meile kõigile teada Tartu 
rahulepingu aastapäev ja vaba-
riigi aastapäev on vaid osake 
tähtsündmustest. Olulisim 
meie väikesele kogukonnale on 
ehk hoopis Jõelähtme valla taas-
loomise 20. aastapäev. Valla-
rahvas kogunes mitmetele sün-
ni päevaüritustele Lool, Kosti-
veres, Jõelähtmel ja Neemes. 
Tänasest lehenumbrist võib lei-
da väikese meenutuse kõigist 
üritustest. Pidustustel osale ja-
tele pisike äratundmisrõõm pilt-
meenutuse näol ja nendele, kes 

 Harju maavalitsus ja G4S 
kutsuvad üles märkama ja 
teavitama ohtudest oma 
kodukandis 

Uuringud kinnitavad, et 
Eesti elanike turvatunne on 
aasta-aastalt kasvanud. Kahjuks 
ei ole turvatunne ja turvalisus 
sünonüümid. Turvatunne ei 
tähenda veel tegelikku turva-
lisust. Turvatunne on habras 
purunema, kui selgub, et see 
rajanes vaid teadmatusel varitse-
vate ohtude ees. 

Turvalisus on ühine mure

Alles siis, kui oleme tead-
vustanud ohud ja võtnud kasu-
tusele meetmed nende kõrval-
damiseks, saame end turva-
lisemalt tunda. Olulisim roll 
ühiskonna turvalisuse tagamisel 
on riigil. Kuid on ka palju teisi 
tasandeid – omavalitsused, 
kolmas sektor, üksikisikud. 
Harjumaal on näiteks mitmed 
kohalikud omavalitsused – 
Keila, Maardu ja Saue linn, Kiili, 
Saku, Saue ja Viimsi vald – 
kogukonna turvalisuse tõst-
miseks tellinud patrullteenust 
G4Silt. Paljudes Harjumaa oma-
valitsustes tegutsevad kodani-
kualgatusel loodud päästeselt-
sid – Jõelähtme valla vabataht-
like päästekomando pealik Rait 
Killandi pälvis mullu lausa aasta 
vabatahtliku pritsimehe tiitli. 

Turvalisuse tagamine on 
meie kõigi ühine asi. See algab 
meie suhtumisest ja käitumi-
sest. Seepärast küsigem endalt: 
mida mina saan ära teha enda 
ja kogukonna turvalisuse tõst-
miseks? 

Retsept on väga lihtne: 
hooli, märka ja anna teada. 
Hooli endast, oma lähedastest, 
oma kodukandist. Pane tähele, 
kus võivad sind, sinu lähedasi, 
sinu kogukonna liikmeid varit-
seda ohud. Ja anna neist oh-
tudest teada. 

Jultunud kuriteod

 Läinud aastal hukkus lahti-
sesse kanalisatsioonikaevu kuk-
kumise tõttu viis inimest. Mitu 

Hooli oma kodukandist

sarnast ohvrit õnnestus päästa. 
On äärmiselt väheusutav, et 
keegi ohtlikest kaevudest ei 
teadnud. Seega saanuks neid 
õnnetusi õigeaegse teavitamise 
ja reageerimisega vältida, sest 
turvalisuse loomise eelduseks 
on ka tuvastatud ohu kõrval-
damine. 

Retsept on väga 
lihtne: hooli, märka 
ja anna teada. 

Sama kehtib Keilas vana 
vabrikuhoone varingus huk-
kunud mehe kohta. Sama 
kehtib Tallinna lasteaias oht-
likul ronimisredelil hukkunud 
lapse kohta. Seda loetelu saab 
jätkata veel mitmete liiklus-, 
vee- ja muude õnnetuste ohv-
ritega.  Mullu toime pandud var-
gustest ligi ¾ sooritati Harju-

maal. Meenutagem jultunud 
varguste seeriat Iru külas, kus 
nädala jooksul murti sisse 
kuude kodusse. Süüteo toime-
panemisel saadud vara oman-
damise, hoidmise ja turusta-
mise kuritegudest üle poole 
registreeriti Harjumaal. 

Küsi gem endalt: kas pa-
neme tähele kahtlaseid võõraid 
oma asulas ja teavitame sellest 
kohalikku konstaablit ja valla 
partnerist turvafirmat? Kas an-
name polit seile teada, kui meile 
pakutakse althõlma vargus-
kahtlusega kaupa müüa? Kas…? 
Kas…?  Kõik need kas-id 
mahuvad ühte küsimusse: kas 
me julgeme hoolida? 

Üleskutse

Harju Maavalitsus ja G4S 
kutsuvad Harjumaa elanikke 
üles oma kodukoha turva-
lisusele tähelepanu pöörama. 
Märka ohtu ja anna sellest 
teada Facebooki lehel „Julged 
hoolida?“. Anna teada ka tur-
valisusmuredele leitud lahen-
dustest, millest teistel õppida 
tasuks. Anname üksteisele nõu 
ja arutame sotsiaalmeedias 
koos, kuidas oma kodukanti 
turvalisemaks muuta. Kõik teie 
mured jõuavad maavalitsusse 
ja teeme omalt poolt kõik vaja-
liku, et teie poolt avaldatud 
probleemid lahenduse leiaksid. 
Loome koos turvalisema Harju-
maa!

 Möödunud aastat kokku 
võttes torkab silma noorte 
alkoholi ja tubaka tarbi-
mine, valveta jäänud 
esemete vargused ning 
hooletusse jäetud kodu-
loomad. 

Kaupo Luur
piirkonnapolitseinik

Politsei esmane mure on läbi 
aastate olnud sama. Tege mist 
on noorte inimeste vaba aja 
veetmise viisidega. Tihti tarvi-
tatakse tubakatooteid ja alko-
holi. Teatud noortele tun dub 
olevat popp suitsetada, millega 
alustatakse koolis vahe tundide 
ajal. Enamasti suvisel ajal on 
alevikes ja külades taba tud 
mitmeid alkoholitarvi tajaid. 

Selle olukorra lahendamisel 
on vähe abi, kui piirduda vaid 
politseipoolse karistamisega. 
Noored peavad mõistma, ja 
vane mate roll on siin olla 
eeskujuks, et sellise käitumisega 
võidakse kahjustada tõsiselt 
oma tervist ja rikkuda tulevikku. 

Paljudel juhtudel on noorte 
taolise käitumise põhjuseks just 
sotsiaalse kontrolli ja koduse 
õige eeskuju puudumine. 

Paneme südamele, et lähe-
dased tunneks huvi, millega 
laps tegeleb. Eriti juhtudel, kui 
järeltulev põlvkond hiliste õhtu-
tundideni väljas viibib. Kui ko-
dus ei tunta huvi, millega laps 
tegeleb südaöösel õues olles või 
kus ta üldse on, siis arvan, et 
tegemist on küllalt suure prob-
leemiga. Taolisi juhtumeid tu-
leks vanemate poolt ennetada 
ja politsei sekkumine peaks 
olema erand. Õigete väärtushin-
nangute kujunda mine peab 
saama alguse ko dust, lasteaiast 
ja koolist. Kui politsei peab 
noorte õigeid väärtusi kujun-
dama hakkama, siis on juba 
liiga hilja. 

Vaatamata varguste arvu 
suurenemisele panen jätkuvalt 
elanikele südamele, et oma vara 
kaitseks saab igaüks ise kõige 
enam ära teha. Paljuski on 
varguste objektideks selli sed 
esemed, mis on hoovidest või 
lukustamata kõrvalhoone test 
lihtsasti kätte saadavad. Alati ei 

pea oma vara kaitseks palkama 
turvafirmat, vahel pii sab ka 
heast valvekoerast või hooli-
vatest naabritest. 

Suvel varastatakse ka palju 
jalgrattaid ja mopeede. 80 kuni 
90% jalgrataste vargustest võiks 
jääda toimumata, kui sõidu-
vahendid lukustataks ning ei 
jäetaks valveta. Talvel pannakse 
enamik vargusi toime alevikes 
ning oluliseks kuriteoliigiks on 
tühjana seisvate majade rüüsta-
mine ja esemete vargus.

Ühe piirkonnas olulise ja 
paljusid puudutava murena 
tooksin välja hooletuse koerte 
ja kasside pidamisel. Kahjuks 
on olnud mitmeid tõsiseid juh-
tumeid, kus hulkuvad või 
piisava järelvalveta koerad on 
rünnanud inimesi, kelle seas on 
olnud ka lapsi, mille tagajärjed 
võivad olla eriti kurvad. Külmal 
talvel on sellised juhtumid 
sagenenud, kus peremeeste 
poolt nälga ja külma jäetud 
koerad on muutunud agres-
siivseks. Hulkuvat looma toites 
võtad sa vastutuse looma tegu-
de eest, seepärast tuleks alati 
abivajavatest loomadest teavi-
tada Jõelähtme valla valit sust, 
kes korraldab hulkuvate loo-
made varjupaika toime tamise. 

Rääkige lastega:

 • Tundke huvi oma laste 
tegevuste vastu
 • Suhelge lapsega võima-
likult palju, rääkides ava meel-
selt ka alkoholist ja uimastitest
 • Hoidke usalduslikku suhet
 • Seadke kindlad piirid ning 
kontrollige nende täitmist 
 • Tundke huvi nende suht-
lusringkonna vastu

 • Julgustage oma last vastu 
panema grupi mõjudele
 • Ärge keelake sõprade vas-
tuvõtmist kodus
 • Püüdke sisustada laste 
vaba aega millegi kasulikuga
 • Olge ise heaks eeskujuks, 
sest lapsed õpivad selle põhjal, 
mida näevad

Politsei annab nõu:

 • Muretsege oma kodule 
korralik uks ja ukselukk, parem, 
kui neid on kaks.
 • Kodust lahkudes kontrol-
lige, et uksed ja aknad oleksid 
kindlalt suletud.
 • Ärge hoidke oma kodu-
võtmeid kohas, kus need võivad 
sattuda võõraste kätte.
 • Pikemal ärasõidul paluge 
usaldusväärsel tuttaval või naab-
ril kontrollida teie kodu ja tüh-
jendada regulaarselt postkasti.
 • Teavitage ka naabreid, kel-
lel ja millise transpordiga on 
luba külastada teie suvilat või 
suvekodu.
 • Ärge jätke aeda või maja 
juurde laokile jalgrattaid, muru-
niidukeid ning muid tööriistu, 
mis ahvatlevad vargaid.
 • Märgates suvilate vahel või 
majade ümbruses sihitult hul-
kuvaid isikuid, tundke huvi 
nende tegevuse vastu, püüdke 
meelde jätta riietus ja muud 
tunnused ning kirjutage üles 
autode registreerimisnumbrid.
 • Tundke vahel huvi ka naa-
bermaja või suvila juures toimu-
va vastu, sest mitte alati ei viibi 
seal oodatud külaline.
 • Leidke võimalusi võtmaks 
kasutusele täiendavaid meet-
meid oma vara paremaks kaits-
miseks.

Politsei: mureks on noorte käitumine ja vargused

Jõelähtme vald 2011 2010 vahe +/-
Registreeritud kuriteod kokku 193 163 30
Varavastased kuriteod kokku 120 96 24
neist vargused 104 87 17
vargused eramutest/eluruumidest 
(eramu, korter, suvila, talumaja, 
ühiselamu)

43 26 17

sõidukitest vargused 11 6 5
röövimised 0 0 0
kelmused 2 1 1
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otsustasid pidupäevi kodu ses 
ringis veeta, väike ülevaade 
toimunust. Kogukonnatunde 
kujune misel on vallaelanikule 
väga oluliseks turvatunde ole-
mas olu. 

Tänases lehenumbris saa-
vad sõna kõik: vallakodani kust 
maa vanemani. Turvalisus pole 
ai nult politsei korraldada, abi-
käe saavad ulatada kõik ko-
danikud kas siis lihtsalt lahtiste 
silma dega liigeldes või naabri-
valve sektori osalisena.

 Õpetajate streik kütab kirgi. 
Jõelähtme vallas streigivad kõik 
valla kolm kooli, toetusstreigiga 
ühinevad ka lasteaiad. Streik 
teeb ebamugavaks nii valla-
valitsuse kui ka lapsevanemate 
olukorra.

Lumeküllane hilistalv kut-
sub värske õhu kätte. Spordi- ja 
meelelahutusüritustest vallas 
puudust tunda ei saa. Linna-
turistidele meeldib külastada 
valda, valla-turistidele jällegi 
vaba aega sisustada linnaskäi-
mistega. Kuidas vallaelanik 
paremini vaba aega sisustada 
saaks? Üheks kindlalt õigeks 
vastuseks on külastada Kosti-
vere mõisa uut remonditud 
saali. Jaanuarist tegutseb mõi-
sas asutus Kostivere Kultuuri-
mõis ja Kostivere elanikele saab 
tulevikus kultuurielu olema 
kindlasti veelgi sisukam.

Rõõmsat meelt lugemiseks 
ja kena lähenevat kevadet!

Priit Põldma
abivallavanem

Kaupo Luur
piirkonnapolitseinik

53400125
kaupo.luur@politsei.ee

Vastuvõtt 
Esmaspäeviti 

kell 09.00-11.00 Jõelähtme vallamajas
Teisipäeviti 

kell 17.00-19.00 Loo konstaablipunktis

Ülle Rajasalu, 
Harju maavanem

Andrus Ossip, 
G4S Eesti juhatuse esimees

Loo Keskkoolis käisid 15. veebruari hommikul ootamatu ope-
ratsiooni käigus politseinikud narkokoertega. Kokku kontrollitud 
kümnes klassis mingeid märke narkootikumidest ei olnud. Koerad 
olid väga sõbralikud ja õppisid rutiinse vaatluse kõrval operatsiooni 
käigus politseinike poolt klassi peidetud narkopala leidma. 
Koolipere oli sõbralikest ja tarkadest koertest üksmeelses vaimus-
tuses. Konstaabel Kaupo Luur lubas, et politsei hakkab koostöös 
kooliga senisest rohkem tähelepanu pöörama ka õpilaste 
suitsetamisprobleemile ning külastab edaspidigi ootamatult kooli 
õiguskuulekuse kontrollimiseks. Konstaablil on lähemal ajal kavas 
minna kooli algklassidesse politseitööd tutvustama ja õigus-
teemadest rääkima.

Narkokontroll Loo koolis



 Jaanuari lehenumbris 
ilmus teade, et muinsus-
kaitseamet otsustas 
Maardu hiie piire mitte 
muuta. Hooli mata muin-
suskaitseameti sei sukohast 
otsustas Tallinna haldus-
kohus peatada 16. veeb-
ruaril kultuuri ministee-
riumile alluva muinsus-
kaitseameti loa, mis lubas 
teha lageraiet Rebala 
muinsuskaitsealal asuvas 
Maardu hiiemetsas.

OÜ-le Eremka antud väikese-
mahuliste tööde loa nr 8176 
vaidlustas kohtus usuliste ühen-
duste liit Maavalla koda. Maar-
du hiiemets on ka eraldi kait se 
all loodusliku püha paigana. 
Maavalla koda taotleb loa 
tühistamist, sest Maardu hiie-

metsa piirid ei ole siiani õigus-
päraselt määratud ning luba on 
antud pärimusliku hiie alale.

“Maardu hiiemetsa kaitsel 
on viimase 10 kuu jooksul tegut-
senud hulk inimesi nii Maavalla 
kojast kui mujalt, kuid praegu 
oleme kahjuks jõudnud selli-
sesse seisu, et hiie kaitseks pole 
jäänud muud võimalust kui 
kohtusse pöörduda,” ütles Maa-
valla koja vanem Ahto Kaasik.

2010. aastal müüs Keskkon-
na ministeerium metsafirmale 
OÜ Eremka kinnistud, millel 
asub kultuurimälestiseks tunnis-
tatud Maardu hiiemets. 

2. aprillil 2011 alustas OÜ 
Eremka Keskkonnaameti loal 
hiiemetsas lageraiet. Enne kui 
kohalike elanike ning avalikkuse 
pahameel hävitustöö peatas, 
jõuti maha raiuda ligikaudu 
3 hektarit haruldast sang-
lepikut. 

Juunis võeti Muinsuskaitse-
ameti looduslike pühapaikade 
ekspertnõukogu ettepanekul 

Kohus peatas Maardu hiiemetsa 
raieloa
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E-loendus meie vallas

Loo lasteaia kasvatajad 
on võtnud nõuks üheskoos 
teiste vabariigi kasvatus-
töötajatega käesoleva 
aasta 7. märtsil streikida 
ning see tähendab enne-
kõike tööseisakut lasteaias. 
Arvestades tingimusi, on loo-
mulikult sellest teavitatud kõiki 
lapsevanemaid ning nendelt 
isegi küsitud, kas lapsed tuuakse 
kõnealusel päeval lasteaeda 
hoiule või mitte. Minu üllatus 
on suur, kui märkan, et minu 
lapse rühma nimekirjas on sel-
lel päeval vaid kaks lapsevane-
mat soovi avaldanud oma laps 
lasteaeda tuua ja suurem osa 
kinnitanud oma allkirjaga, et 
laps ei vaja sellel päeval järel-
valvet ja kasvatuskohta. Imes-
tama ei pane mitte fakt, et on 
tore, kui leitakse võimalusi 
lapsele leida muu väljapääs 
kõnealusel keerulisel streigi 
päeval, vaid pigem on üllatus 
minu peas tärganud mõte: kas 
kõnealune lapsevanemlik käitu-
mine aitab streigile kaasa või 
pigem mitte. 

Kasvatajate streigi põhjused 
on üldteada ning selline käitu-
mine ei ole kaugeltki taunitav. 
On ehk õigla negi nõuda kasva-
tustöötajale tema panuse eest 
väärilist töö tasu, aga mõtisklen 
hetke, kui das meiegi saaksime 
lapsevane matena kaasa aidata 
õiglase tasu nõutamisel. 

Vaatleme korra probleemi 
lähtekohast ja minu vaate-
nurgast on selleks siiski lapsed. 
Et on lapsed, on loodud laste-
aiad ja ühes nendega tingi mu-
sed. Ent kui me eemaldame 
sellest ahelast selle kõige oluli-
sema ehk lapse, kas me ei anna 
sellega välja vale signaali? Ma 
saan aru, et solidaarselt tahak-
sime kaasa aidata oma võsu-
keste igapäevase mõttetegevuse 
ja arendamise juures seisvatele 
inimestele nende õigluse püüd-
lusi valitsuse ees, aga kas, või-
maldades lasteaia sellel päeval 
seista ka lastest tühjana, saavu-
tame soovitud? Jah – kasvataja 
saab minna ilmselt hea teadmi-
sega piketeerima, sest tema 
rühmas kasvandikke sel päeval 

Kaugele kõlab meie 
streigihääl?

pole. Aga kui me ei eemaldaks 
probleemi allikat lasteaiast. 
Selgelt teeksime kas va tajatele ja 
lasteaiale olukorra ebamuga-
vaks, sest meil on siin palju 
lapsi, kes vajavad järel valvet ja 
hoolt. Ja järgmisel juhul ei ole 
probleemi alge enam ainult ühe 
väikse lasteaia mure, vaid terve 
valla mure ja kui on vallal mure, 
jõuab ilmselt kasvatajate strei-
giga saavutada püütav oluliselt 
lähemale otsus tajateni.

Võime ju mõelda, et teistpidi 
on ka lapsevanemal mure, kui 
ta peab jääma streigipäevaks 
koju, sest last pole kuhugi viia, 
kui lasteaias pole kasvatajaid. 
Sealt edasi on see lapsevanema 
tööandja mure, kui lapsevanem 
probleemi tõttu tööle ei ilmu. 
Aga, kuidas saab töö andja, kes 
on enamasti eraette võte, mõju-
tada kedagi kasvatus töötajatele 
paremaid tingimusi looma?

Pealtnäha ei ole probleemile 
siiski ühest lahendust, sest vaa-
tenurki ja seisukohti on erine-
vaid. Kuid lubagem siiski küsi-
da, milleks meil on lasteaed, kui 
me nõustume sinna lapsi ette-
nähtud korras mitte viima? 
Miks me anname järele ja ühest 
küljest anname mõista kogu 
süsteemile – pole viga, kui teid 
ei ole, meie lapsi ka ei too? Las 
olla streigipäeval kõik toad lapsi 
täis, las olla lasteaial probleem, 
et kasvatajaid ei ole, las olla 

VALLAELU

Jõelähtme valla kõik haridus-
asutused on teatanud, et 
osalevad streigis. Laste aeda-
de puhul on tegemist toetus-
streigiga kooli õpetajatele. 
Streigi üldisem mõte ongi 
teadvustada probleeme, 
seda nii vallavalitsusele, kes 
peab tagama lapsehoiu kui 
ka lapsevanemale, kellel pole 
võimalik last näiteks tööle 
kaasa võtta. Jõelähtme valla 
asutuste juhid ning vallavalit-
sus tagavad, et streigi päeva-
del keegi, kes seda vajab, ei 
jääks hoidmata ja järeleval-
veta. Kõik koolid on avatud 
ning lasteaedade lastele lei-
takse tegevus, õppetööd asu-
tustes streigipäevadel ei 
toimu.

Priit Põldma
abivallavanem

Kommentaar streigist 
Jõelähtme vallas

Haridusasutuste streigist Jõelähtme vallas

Eesti haridustöötajate liit (EHL) saatis ametliku streigiteate, mille 
järgi algab 7. märtsil kuni kolm päeva kestev üleriigiline pedagoogide 
streik. EHL-i nõue on, et õpetajate töötasu atesteerimisel omistatud 
ametijärkude kaupa tõstetaks üleriigiliselt 20 protsenti ja noorem-
pedagoogi palga miinimummäär ulatuks 729,82, pedagoogil 772,85, 
vanempedagoogil 883,28 ja pedagoog-metoodikul 1066,66 euroni. 
EHL leiab, et on kasutanud oma nõudmiste esitamiseks kõiki 
seadusega lubatud võimalusi, kuid need pole siiani andnud 
tulemusi.

Jõelähtme valla koolides ja lasteaedades toimub streik järgnevalt:
• Loo Keskkool – 7.-8. märts
• Kostivere Kool – 7.- 9. märts
• Neeme Algkool – 7.-9. märts
• Loo Lasteaed Pääsupesa – 7. märts
• Kostivere Lasteaed – 7.-8. märts
• Lasteaed Neeme Mudila – 7. märts
Streigi toimumisest teavitatakse eraldi hoolekogusid ja lapsevane-
maid ka asutuste siseselt.

vallal probleem lahendada, kui 
töötajad streigivad. Eeldan, et 
vaid nii on probleem kõrgema 
tähelepanu all ning selle lahen-
da mist nõutav hääl eriti vali ja 
terav. Ja võib-olla siis kostub 
strei gihääl õigete inimeste kõr-
va ja leiab lahenduse õigete 
otsuste läbi. 

Jaana Pikalev
Loo Lasteaed Pääsupesa, lapsevanem

Maardu Hiiemets pooleks aas-
taks ajutise kaitse alla piirides, 
mis kattus üldjoontes nii rahva-
pärimuse kui ka senise kaitse-
korralduse andmetega. Kuid 
28. detsembril 2011 koostas 
muinsuskaitseameti arheoloo-
gia mälestiste pea inspek tor Ants 
Kraut ekspert ar va muse, mille 
kohaselt Eremka OÜ-le kuu-
luvat maad ei ole vaja hiiena 
kaitsta. Muinsuskaitse amet 
väljastas selle alusel 25. jaanua-
ril 2012 Eremka OÜ-le loa, kuigi 
hiiemetsa kui kultuurimälestise 
piire ja kaitsevööndit ei ole 
siiani õiguspäraselt määrat-
letud. Maardu Hiiemetsa juh-
tum ajendas Riigikogu liikmeid 
2011. aasta mais moodustama 
looduslike pühapaikade toetus-
rühma. Maardu Hiiemetsa juh-
tu mi ning looduslike pühapai-
kade riikliku arengukava taker-
dumise arutamiseks korraldati 
2011. aasta juunis Riigikogu 
keskkonna- ja kultuurikomisjoni 
ühisistung. (joelahtme.ee)

E-loenduse %

<15 15--59 60+ Kokku

Tallinna linn 78,4 79,2 52,0 73,2

Keila linn 91,6 84,4 55,1 80,1

Loksa linn 65,4 61,0 38,8 55,9

Maardu linn 85,8 67,0 44,1 65,1

Paldiski linn 63,2 61,5 28,1 54,7

Saue linn 85,7 80,2 59,4 77,1

Aegviidu vald 77,2 88,1 38,6 67,7

Anija vald 75,6 69,2 40,8 63,9

Harku vald 108,7 90,8 61,2 90,3

Jõelähtme 
vald

99,8 83,7 53,3 80,9

Keila vald 101,2 81,8 51,2 79,5

Kernu vald 112,7 78,6 34,9 72,7

Kiili vald 121,0 86,5 54,6 88,5

Kose vald 85,7 75,4 47,5 71,4

Kuusalu vald 87,0 75,4 43,8 69,7

Kõue vald 88,0 77,1 42,7 71,4

Nissi vald 78,5 71,6 36,6 64,0

Padise vald 79,8 72,5 42,2 66,1

Raasiku vald 87,2 82,2 47,6 75,5

Rae vald 124,6 106,9 60,1 104,5

Saku vald 100,3 84,8 55,9 82,4

Saue vald 108,4 95,0 58,3 91,9

Vasalemma 
vald

66,1 22,4 28,1 26,7

Viimsi vald 113,7 93,2 61,6 91,9

Harjumaa 
kokku

85,1 79,7 51,5 74,7

Toimetuse kasutada on ka esi-
algsed mitteametlikud e-rahva-
loenduse andmed, mida palu-
sime kommenteerida rahva-
loenduse metoodikajuhil, Tartu 
Ülikooli professoril Ene-Margit 
Tiidul:

“Esialgsete andmete põhjal 
ei saa veel lõplikke järeldusi 
teha, aga eks mõndagi oota-
matut selgus küll. Enim üllatas 
ehk see, et noorimas loendatud 
vanusegrupis, kuni 15-aastaste 
hulgas, oli Harjumaa kolman-

dikus omavalitsustes, ehk siis 
kaheksas vallas, loendatute arv 
suurem kui elanike arvestus-
likud andmed seda kajastasid.

Kõige suurem lahknevus oli 
Rae vallas, seal loendas ennast 
124% kuni 15-aastastest regist-
ree ritutest; järgnesid Kiili (121), 
Viimsi (113,7). Et tegu on just 
eelkooliealiste ja kooliealiste 
lastega, siis kõnelevad nime-
tatud arvud üht: lapsed on sisse 
registreeritud mujale, tõenäo-
liselt Tallinna kesklinna, aga ela-

vad tegelikult mõnes lähivallas. 
Kesklinna on nad sisse registree-
ritud aga üsnagi tõenäoliselt 
selle pärast, et võimalik pääseda 
mõnda niinimetatud eliitkooli. 
Aga põhjus võib olla ka laste-
aiakohas. Kuna Jõelähtme val-
las e-loendus klappis registri 
andmetega, siis selles omavalit-
suses koolide ega lasteaedadega 
ei tohiks olla nii suured problee-
mid kui mujal."

See on ainult kiituseks 
vallale.

Maardu hiiemets möödunud nädalal.  Jaanus Hiis

See foto meenutab esimesi päevi Pääsupesa lasteaia uues rühmas. Et juba märtsis üleriigiline haridustööta -
jate streik lasteaia töö peatab, ei osanud siis keegi arvata. Kõige vähem veel nemad, kellele kasvataja Merit Vou 
hellust jagab.



ELU4 NR. 176

VEEBRUAR 2012

 Jaanuari eelviimasel 
nädalal kogunesid Eesti 
parimad harrastusnäitlejad 
Türile, et võtta osa harras-
tus teatrite riigifestivalist. 
Jaana Pikalev

Teiste seas astus lavalaudadel 
üles ka Jõelähtme valla lava-
grupp, kes noppis teiste seas 
kõige kõrgema preemia ehk 
teisisõnu valiti Eesti kõige 
paremaks harrastusteatriks. 

Harrastusteatrite festivalilt 
grand prix auhinna koju too nud 
lavagrupi näitejuht ja Jõelähtme 
Rahvamaja juhataja Maie 
Ramjalg on festivalist rääkides 
elevil ja saavutatu üle sõnu-
kirjeldamatult uhke. Ehkki 
näitlejate mõõduvõtmisest on 
möödas veidi enam kui kuu, 
kirjeldab ta detailselt festivali 
nagu eilset päeva ning alla-
kirjutanu võib vaimusilmas 
täitsa ette kujutada, et viibis 
kohapeal publiku seas. „Grand 
Prix on kõige uhkem ja kõige 
magusam asi,“ ütleb Ramjalg. 
Ta lisab, et riiklikest harrastus-
teatrite festivalist on nende 
trupp osa võtnud juba aastaid, 
kuid varemalt on sealt tulnud 
üksikuid näitleja preemiaid. 
„Me oleme seda teinud ja riigi-
festivalil käinud juba aastaid, 
varem on tulnud üksikuid näit-
leja preemiaid. Parima meesosa-
täita preemia näiteks. Näitleja-
preemiaid on saanud Ülo 
Lomp, Elgi Tali, ka Tiit Tam-
messon,“ loetleb Ramjalg 
varasemaid saavutusi. Aga ta ei 
salga, et kui nad juba festivalile 
lähevad, siis on see nende jaoks 
suur sündmus ja ollakse ärevad 
ja kõhevil, sest festivalile pääseb 
ainult valitud seltskond, see on 
lavagrupi jaoks suur sünd mus.

„Kui juba teatrite liidust 
helistatakse ja teatakse, et meid 
on sinna valitud, see on eriline 
tunne.“

Suur sündmus
Ramjalg ise kui lavastaja ja 

näitejuht ütleb, et kui näitlejad 
lähevad festivalile suure ele-
vusega, on tema mõtteis võist-
lemise ees siiski suur hirm. 
„Žüriid on erinevad ja kunagi ei 
tea, mis on nende lemmik, mis 
närvidele käib. Kas tükk on liiga 
pikk või on laval liiga palju 
rahvast ja näitleja võib ära 
väsida,“ selgitab Ramjalg. Kuid 
seekordseks võidutöö trumbiks 
peab ta asjaolu, et nende lavas-
tus oli paraja pikkusega. „Poole 
tunniga ei väsi näitleja ära ja ei 
väsi ka vaataja,“ sõnab ta. „Läks 
sellise tempoga peale, et kolmel 
korral katkestati vaatemäng 
aplausiga,“ on Ramljalg vaimus-
tuses. Näitlejad said aplausist  
ainult innus tust juurde ja and-
sid en dast rohkemgi. „Meil on 
koge nud näitlejad,“ märgib ta. 

Lavastus ise, millega tunnus-
tus Jõelähtme lavagrupile tuli, 
on lühilugu, Tšehhovi „Abielu-
ettepanek“, milles astub üles 
näitejuhi sõnade järgi fantas-
tiline näitlejate kolmik – fantast 
trio, ütleb Ramjalg ise. Etendust 
kirjeldab Ramjalg nagu profes-
sio naalne lavastaja ikka, tempo-
kalt, värvikaid lahendusi loovalt 
ja kulminatsiooni kirjeldavalt. 
Viimase tõttu tekib tahtmatult 
soov seda kõike oma silmaga 
näha ja lavastaja nii muuseas 
ütlebki, et 29. veebruaril esi-
tatakse tükki kõikidele nähataht-
jatele Lool.  

Näitlejate kohta jagub lavas-

Meie oma lavamaagia maaletoojad Vastlapäev 
Rootsi-
Kallavere külas

„Vastlapäev oli väga 
tore. Kindlasti üks 
lahedamaid. Loodan 
isiklikult väga, et järgmine 
vastlapäev tuleb sama 
vahva. Aitäh teile!” 
Tauri Põlda 6. klass
„Läksime klassiga liugu laskma 
pärast 3. tundi. Liugu lasti jääst 
rajal, mis oli üpris järsk. Liugu 
sai lasta nii üksinda, kahekesi 
kui ka mitmekesi. Rajarekordi 
tegid õpetajad.”

Tuule Ingel 6. klass

„Käisime Rootsi-Kallavere 
külas liugu laskmas. Seal oli 
jääst tehtud järsk liumägi ja kes 
alla sõitsid, need kiljusid, nii ka 
mina. Sõitsin alla umbes 20 
korda, sest see oli nii lõbus. Ma 
sõitsin lõpuks mitu korda õiget-
pidi ja ka tagurpid, mulle väga 
meeldis selleaastane vastla-
päev.”

Katharine Anite Pällo 6. klass

„Mulle meeldis väga liulask-
mine, sest seal oli  lõbus. Veel 
oli tore, et sai kuuma teed ja me 
nägime, kuidas päriselt sõide-
takse. Lasime seal liugu mitut 
moodi: õigetpidi ja selg ees. 
Mulle väga meeldis see päev.”

Diana Matejuk 6. klass

Mihkli talu lahke pererahvas 
võttis meid vastu juba kell ühek-
sa hommikul, et alustada „vast-
la rallit” nende koduõuel. Talu 
peremehe Raul Kure töökate 
kätega on juba 20 aastat järjest 
valminud aukartust äratav liu-
laskmisrada, mida pererahvas 
lubab kasutada ka heasoovlikel 
külastajatel.

Sellel aastal palus Kallavere 
KK, kas me võiksime terve koo-
liga tulla nende juurde liugu 
laskma ja lahke pererahvas tuli 
meile vastu ning lubas lausa  
pea 200 lapsel ennast mäest alla 
„lennutada”. Pererahvas oli ka 
ise meiega koos, et abistada ja 
organiseerida päeva edukat 
kordaminekut. Emotsioonid 
olid laes ja vastlasõit sai õige 
korralik. Päev oli supertore ja 
laste ning õpetajate tänud 
proovin siinkohal edastadagi. 
Ei oska küllalt tänada Raul Kur-
ge, kes igal aastal leiab endas 
jõudu pikk rada valmis ehitada, 
et valmistada rõõmu nii noor-
tele kui natuke vanematele. 

Ja lõpuks ei saa märkimata 
jätta, et ka meie riik ja vald on 
ju 20 aastat taas eksisteerinud 
ja võib-olla tõmbame siia väi-
kese paralleeli. Väiksemate ja 
suure mate heategudega ning 
sõbra liku ellusuhtumisega ning 
rõõ mu teistega jagades on meil 
kõi gil natuke parem täna ja 
homne! Meie sügavad tänud 
Teile, Raul Kurg ja Kersti Pent 
perega!

Kallavere KK pere

tajal muidugi ainult kiidusõnu, 
kuid juttu tegime ka tema enda 
suurest panusest selles töös, 
sest näitejuht on ikka nagu 
orkestri juht. „Eks minu töö 
ongi näitlejad tükki mängima 
panna , mulle väga meeldib töö 
näitlejatega laval,“ ütleb ta. 
„Paneme kõik karakterid paika. 
Orkestri juht hoiab taktikeppi ja 
hoiab tempot, kritiseerime, mis 
ei kõlba, mis läheb hästi. See on 
minu töö, anda natuke värvi 
juurde ja see kõik suruda näi-
teks 30-minutilise lavastuse 
sisse,“jutustab Ramjalg. 

Kahepoolne koostöö
Siiski täiendab ta ennast, et 

tegemist on näitlejate ja lavas-
taja koostööga, sest tugevad 
näitlejad vajavad samuti tuge-
vat lavastajat. „Ma aitan neid, et 
nende andekus õiges suunas 
välja pääseks laval. Kui igaüks 
mängiks oma viiulit, võib tule-
mus olla jama, aga mul on 
õudselt vedanud sellega, et kõik 
meie grupis on väga andekad 
näitlejad,“ kiidab Ramjalg.

Uhkusega teatab 
Ramjalg, et 
neid on koguni 
Linnateatriga 
võrreldud.

Enda suundumusest ja kut-
su musest lavastamistööd teha 
ütleb Ramjalg tagasihoidlikult, 
et on seda ametit koolis õppi-
nud. “Lavastamistöö – eks ma 
olen seda natuke õppinud, see 
on minu hobi. Hobi ja töö on 
praegu üheskoos. Seda kultuura 
tööd olen ma teinud juba 
rohkem kui 40 aastat ja sama 
kaua on selle teatri tege misega 
ka, praktiliselt sama kaua,“ vas-
tab ta küsimusele, kuidas ta 
selle ameti peale on sattunud. 

„Ise läksin 15-aastaselt näite-
ringi. Mul olid ka head lavas-
tajad kui Pedas õppisin – Ber-
nard Lülle ja õppejõududest 
Kaarel Toom ja Leo Martin,“ 
märgib ta. 

Sündimislugu
Jõelähtme lavagrupi sündi-

mis lugu jutustades meenutab 
Ramjalg, et tänavu 12-aastaseks 
saav kollektiiv sai loodud 1999. 
aastal, kui toonane vallavanem 
Taimi Saarmaa andis talle 
tõuke, et võiks kokku kutsuda 
näiteringi. Vaid mõned aastad 
varem oli Ramjalg asunud 
Jõelähtme rahvamajas tööle. 
„Taimi kutsus Kaupo, mina 
Merike Kahu, kes omakorda 
kutsus Tiidu ja nii kogunes 
vaikselt esimene punt,“ sõnab 
Ramjalg, kelle sõnul huvi läks 
suuremaks ning punt üha 
suurenes. Täna koosneb lava-
grupp 5-6 põhinäitlejast ning 
enamasti lavastatakse 3 inimese 
tükke.

Ramjalg ei väsi kordamast, 
et koos käia on tore.“ Inimesed, 
kes on fanaatikud ja saavad 
teha, mingil tasemel teatrit ja 
sellega midagi saavutada. Mui-
dugi võib näi tering ka niisama 
koos käia. Teeme vahest ka nii-
sama pulli. Meie trupp on nii-
moodi kujunenud, et kõik oska-
vad siiski ka kvaliteeti hinnata. 
Meil klapib ikka kõik hästi, 
teeme nalja vahepeal. Kui aga 
teatrit tahame teha, püüa me 
anda maksimumi,“ pajatab ta.

Loobumismõtted
Ta ei salga, et on mõlguta-

nud ka mõtteid, et vahest võiks 
nüüd lavastamise ja teatriga 
lõpu teha. „Vahest on tunne, et 
lõpetaks ära. Meeleolusid on 
seinast seina. Eks me oleme 
omaette karakterid, nagu ühes 
perekonnas, tekib ka lahk-
helisid, aga me saame sellest 
üle. Põhiline on see, et tahame 
teatrit teha. Siis on järgmine 

päev jälle hea, päike on seniidis 
ja on vahva edasi minna,“ 
ütleb ta.

Uurin, kas kogenud harras-
tusnäitejuhil on ka oma iidolid 
selles vallas. Ramjalg ütleb, et 
tema hindab siiski vana head 
klassikalist teatrit, kuid tal ei ole 
kindlaid muusasid.“Mulle meel-
dib Maria Klenskaja ja tema 
põlvkonnast ja vanuseklassist 
näitlejad." 

Noored on vahvad
"Samas ei saa mööda vaa-

data, et ka praegused noored 
on vahvad – Adamson, Pähkli-
mägi jne,“ mõtiskleb ta.“Aga 
ma tean oma raame ja võimeid, 
mina sürrealismi iialgi ei tee, 
mul on repertuaari teater,“ lisab 
ta.

Kollektiiv sai loo-
dud 1999. aastal, 
kui vallavanem 
Taimi Saarmaa 
andis talle tõuke, 
et võiks kokku 
kutsuda näiteringi. 

On juhtunud, et on tehtud 
ka samu lavastusi ja siis neid 
omavahel võrreldud, ja kui 
keegi veel hindab harrastajate 
tükki kutseliste omast pare-
maks, teeb see rõõmu. „Südame 
teevad soojaks sellised ütle-
mised ja tagasiside. Ma ju saan 
aru, kus ollakse ütlemisega liht-
salt viisakas ja naeratatakse. Eks 
vasikavaimustusse ei tasu sat-
tuda, aga hea on kuulda. Näit-
leja on edev inimene, samast 
puust on ka harrastusnäitlejad,“ 
mainib Ramjalg.

Teatritrupi repertuaari valib 
Ramjalg üldjuhul ise, ta ütleb, 
et tal on vanast ajast ka saht-
lipõhjas head materjali, kuid 

käib ka raamatukogudes ja 
mõne tuttava näitleja käest 
otsimas. „Mul on sugulane 
näitleja ja käin tema juures. 
Sealt saab selliseid materjale, 
mis muidu niisama näitetrupile 
kätte ei kuku,“ paljastab Ram-
jalg oma trumbi. „Muidu neid 
ära leierdatud komöödiaid 
võiks võtta ja teha, aga neid on 
palju käitatud,“ sõnab ta, et 
otsib alati midagi erilist ja talle 
meeldivad psühholoogilised 
lood. 

Tšehhovi „Abieluettepanek“ 
ei ole ka näitetrupil ainuke selle 
kirjamehe repertuaarist. Ka 
Tšehhovi „Karu“ on tükk, mil-
lega käidi hiljuti Peterburis 
festivalil. Ramjalg lisab, et see 
on neil samuti põhirepertuaaris 
ning teatrikuul ehk märtsis on 
neil viis etendust.

Kokku 15 näitemängu
Kokku on Ramjalg Jõe-

lähtme lavatrupiga lavastanud 
15 näitemängu. „Mõnel aastal 
oleme isegi kaks tükki jõudnud, 
aga kokku on 15 õhtut täitvat 
lavastust on tehtud,“ ütleb ta.

Ramjalg ütleb lõpetuseks, et 
tänu tugevatele näitlejatele on 
võimalik tal selliseid asju teha, 
sest neil kõigil on vastastikune 
usaldus ja lugupidamine üks-
teise vastu. „Need ongi need 
rõõmukillud ja lavamaagia, mis 
hoiavad kinni. Annaks jumal 
tervist ja jõudu ja natuke veel, 
siis jätkub tegemisi kauaks,“ 
ütleb Ramjalg.

Küsin veel üle, mis on näit-
lejale kõige parem palk? „Aplaus  
– see on südamest tulev aplaus, 
mis on parim palk. Kui tullakse 
elamuse eest kättpidi tänama, 
see on ilus soe tunne, siis nagu 
hõljud. Veri ja viletsus läheb 
sellega meelest,“ sõnab näite-
juht. Mis siis ikka, jääb üle veel 
vaid soovidagi näitetrupi juhile 
ja näitlejatele kõrvulukustavat 
ja suurt aplausi nende tege-
mistes. 

Vasakult paremale: Maie Ramjalg, Eigi Tali, Merike Kahu, Tiit Tammesson.

TEATER
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Head vallakodanikud!
Viis aastat tagasi, 10. veeb ruaril 
2007 aastal tähistasime Eesti 
Draamateatri suures saalis valla-
õiguste taastamise 15. aasta-
päeva. Nüüd on üsna märka-
matult möödunud viis aastat ja 
Jõelähtme valla taasloomisest 
saab juba 20 aastat. Kaksküm-
mend aastat inimelu-eas on 
peaaegu see hetk, kus mõni 
julgem sukeldub pea ees elu-
merre, aga enam-vähem kõik 
mõlgutavad mõtteid iseseisvast 
elust ja hakkamasaamisest. Jõe-
lähtme vald on nüüdseks jõud-
nud sinnani, et iseseisev elu ei 
hirmuta meid ja tuleme toime 
ka keerulistes oludes. Tänase 
piduliku päeva, mis pühendatud 
nii riigile kui vallale, otsustasime 
veeta oma koduvallas koos 
teiega, et meenutada tegemisi, 
mis vahepeal tehtud ja heita 
ettevaatav pilk tulevikku.

Seadusega on omavalitsu-
sele pandud õigus, võime ja 
kohustus iseseisvalt korraldada 
ja juhtida kohalikku elu, läh-
tudes valla- või linnaelanike 
õigustatud vajadustest ja huvi-
dest ning arvestades oma hal-
dus territooriumi arengu iseära-
susi. Nagu ikka, on kõike või-
malik tõlgendada ju mitmeti 
ning erinevalt. Heameel on 
tõdeda, et püüame siiski teha 
kõik, et juhtimisel taandutaks 
erahuvidest ja -meeldimistest 
ning käitutaks nii, et esma-
tähtsad on meie vallas elavate 
inimeste huvid.

Viie aasta jooksul on muutu-
nud paljugi. Vaatamata heitli-
kele ilmaoludele ja kiirelt vahel-
duvale pildile poliitmaastikul, 
on kõik, kellele antud lühemaks 
või pikemaks ajaks valla arengu 
juhtimine, liikunud minu arva-
tes põhimõtteliselt õiges suu-
nas – inimeste elukeskkonda on 
tahetud ja suudetud oluliselt ja 
märgatavalt parandada. 

2006. aastal võttis vald en-
dale eesmärgiks saada lapse-
sõbralikuks vallaks, toona raske 
ülesande täitmiseks on läbitud 
pikk ja keeruline tee.

Väga oluline meie lastele 
parema hariduse pakkumiseks 
koduvallas on Jõelähtme Muu-
sika- ja Kunstikooli käimalük-
kamine. Iga valla muusika- ja 
kunstihuviline laps saab nüüd 
pärast koolitööd oma kodu-
kohas tegelda hobiga, mille 
pärast ta muidu peaks sõitma 
pikkade kilomeetrite taha. Kool 
tegutseb tänaseks aktiivselt nii 
Lool, Kostiveres kui ka Neemes. 
Juba on näha, et tahtjaid oleks 
rohkem ja pakutavate erialade 
valikut tuleks ka laiendada. 

Hoolimata majandussuru-
tisest on valminud uus 3-rühma-
line Neeme lasteaed, renovee-
ritud on Loo keskkool, laien-
datud on Kostivere ja Loo laste-
aeda. Kui 2006. aastal käis laste-
aedades kokku 247 last, siis täna 
suudame pakkuda lasteaiakohti 
juba 407 lapsele.

Loomulikult oleme haridus-
asutuste korrastamisega poolel 
teel ja viie aasta tagustest ees-
mär kidest vajavad elluviimist 
veel nii mõnedki: ootel on Kosti-
vere kooli ja Loo lasteaia vana 
osa renoveerimine, uus kooli-
hoone Neemes ning Kostivere 
lasteaia laiendus.

Ma arvan, et meil, hea valla-
rahvas, on siiski, mille üle rõõ-
mu tunda, me ei ole pidanud 
tänaseni sulgema ühtki kooli, 
lasteaeda ega kultuuriasutust, 
vaid hoopis vastupidi, lisaks 
Muusika- ja Kunstikooli ava-
misele tegutseb selle aasta 

algusest Kostivere mõisa ruu-
mes uus kultuuriasutus Kosti-
vere Kultuurimõis. 

Nagu eelnevalt välja toodud, 
on meie vallas väga palju panus-
tatud valla haridusse, eesmär-
giga, et meie valla lapsed saak-
sid omandada haridust just 
meie valla lasteaedades ja koo-
lides. Kinnitan siinkohal, et 
meie valla koolid annavad väga 
head ja konkurentsivõimelist 
haridust. Seetõttu kutsun üles 
kõiki vallakodanikke, kes pea-
vad oluliseks kodukoolide säili-
mist ja arengut, tooma oma lap-
sed valla koolidesse, sest ainult 
nii suudame tagada koo lide 
püsimise mitte ainult mõte tes 
ja sõnades, vaid ka tegudes.

Eriti suurt heameelt võib 
tunda külaliikumise aktiviseeru-
mise üle. Pea iga küla on vali-
nud omale juhi – külavanema, 
kes seisab hea just selle piir-
konna huvide eest. Kui 2007. 
aastal oli külaliikumine alles 
lapsekingades, siis tänaseks on 
külavanemad valitud ja aktiivne 
elu käimas juba rohkem kui 
kahekümnes külas. Kultuurielu 
suurteks, heas mõttes „konku-
rentideks“ on kujunenud küla-
seltsid. Positiivne konkurents 
on teatavasti väga teretulnud 

nähtus ja ürituste korraldamine 
sõltubki just kohalike aktiivsu-
sest. Rõõm on, et just sedakaudu 
leiab üha enam vallaelanikke 
aega ja tahtmist teha midagi 
üheskoos. Kogukond, kus kõik 
tunnevad kõiki ja suheldakse 
nii mures kui rõõmus on nagu 
turvaline pere, kus on hea ja 
turvaline elada. Ja turvalisus 
pole ainult politsei korraldada, 
abikäe saavad ulatada kõik 
kodanikud, kas siis lihtsalt 
lahtiste silmadega liigeldes või 
näiteks naabrivalve sektori osa-
listena.

Jõelähtme vald on alates 
1994. aastast hakkama saanud 
oma maksutuludega, ilma riigi 
tasandusfondi abita. Neid valdu 
polegi Eestis väga palju, kes 
seda suudavad. Ehk sellepärast 
nimetatakse meid koos teiste 
pealinna lähivaldadega kuldse 
ringi valdadeks. Öeldakse, et 
see epiteet viitab eelkõige paik-
konna rahalisele rikkusele, aga 
minu jaoks tähendab see pigem 
seda, et meil elavad kuldsed 
inimesed, kes on võtnud nõuks 
end siduda selle kohaga nii 
mõttes kui teos, vahel oma 
isiklikke vajadusi tagaplaanile 
jättes, ja seda ka rasketel 
aegadel. 

Siin mõisaköis ei lohise (vallavanema kõne)

 Jõelähtme vald tähistas mitmete üritustega 20 aasta 
möödumist oma õiguste taasloomisest. Eesti Vabariik 94 ja 
Jõelähtme vald 20 üritused toimusid pidu like aktustega 
Neemes, Lool ja Kostiveres. Tunnustati nimeta tud 
piirkondade oma ala pari maid. Tänu- ja aukirjad anti sil ma-
paistva tegevuse eest aasta tel 2007–2011 alljärgnevalt:

KOSTIVERE

Tänukiri
• Anne Kanne – Kostivere Päevakeskuse tegevuse eest 1998–
2011.
• Kadri Lepik – Kostivere Noortekeskuse eduka käivitamise ja 
sisuka tegevuse eest 2009–2011.
• Mare Malva – pikaajalise ja järjekindla tegevuse eest Jõelähtme 
Raamatukogu juhatajana.
Aukiri
• Svetlana Siltšenko – pikaajalise ja silmapaistva pedagoogitegevuse 
ja rahvatantsukultuuri edendamise eest.
• Heli Läns – kohusetundliku ja aktiivse tegevuse eest Kostivere 
Lasteaias 2006–2011.
• Karin Harju – tulemusrikka tegevuse eest Kostivere Koolis.
Väljapaistvam kultuuritegija 2007–2011
• Kersti Laanejõe – tulemusrikka kultuuritegevuse edendamise 
eest.
Tegusam külavanem 2007–2011
• Tiia Välk – aktiivse ja missioonitundega külaelu edendaja 2006–
2011.
Tegusam sporditegija 2007–2011
• Toomas Känd – tervislike eluviiside propageerimise ja spordi-
tegevuse edendamise eest.
Suurim tegu 2007–2011 Kostivere mõisa elluäratamine ja saali 
renoveerimine
• MTÜ Kostivere Selts ja Tõnu Truumaa.
• Tiina Rämmeld tähelepanuväärse panuse eest Kostivere mõisa-
hoone säilimisel.
• Margit Pärtel – silmapaistva tegevuse eest Kostivere mõisa 
renoveerimisel.
Tegusaim kodanikuühendus 2007–2011
• MTÜ Kostivere Küla Selts.
Kostivere piirkonna tegusam ettevõte, suurim toetaja 2007–2011
• NELICO OÜ.

NEEME

Aukirjad
• Kärt Toompuu – väljapaistva pedagoogilise tegevuse eest Neeme 
Koolis.
• Helvi Hantsom – pikaajalise ja järjepideva panuse eest Neeme 
Mudila tegevuse edendamisel.
Tegusam sporditegija 2007–2011
• MTÜ Jõelähtme Singel ja Meelis Välk.
Väljapaistvam kultuuritegija 2007–2011
• Terje Lindau-Kuum.
Tegusam kodanikuühendus 2007–2011
• MTÜ Kaberneeme Külaselts.
Tegusam külavanem 2007–2011
• Sirje Põllu.
Suurim toetaja 2007–2011
• Priit Pihelpuu.
Tänukirjad
• Aivi Poobus – pikaajalise ja järjepideva töö eest Neeme raamatu-
kogu juhatajana.
• Laine Mei – pikaajalise ja tähelepanuväärse panuse eest Kaber-
neeme raamatukogu juhatajana. 
• Maria-Marika Kurvet – Neeme rahvamaja juhataja

LOO

Tänukirjad
• Marju Ruut – kauaaegse südamega tehtud töö eest. 
• Urve Liivrand – pikaajalise ja tähelepanuväärse panuse eest Loo 
raamatukogu juhatajana.
Aukirjad
• Terje Mägi – tähelepanuvääriva panuse eest Loo Kooli tegevuse 
edendamisel.
• Katrin Paldermaa – mahuka ja vastutusrikka töö eest Loo Lasteaia 
Pääsupesas.
• Hilda Männik – pikaaegse tegevuse eest Loo piirkonna kultuuri 
hoidmisel ja edendamisel.
Tegusam kultuuritegija 2006–2011
• Aare ja Leili Värte.
Tegusam sporditegija 2006–2011
• Väino Haab.
Tegusam külavanem 2006-2011
• Arno Kannike.
Tegusam kodanikuühendus 2006-2011
• Rootsi-Kallavere Külaselts.
Suurim toetaja
• Loo Elekter AS.
Elutöö tunnustus
• Ahto Nurk.

Kui inimestel läheb hästi, 
läheb ka vallal hästi. 

Head sõbrad, tahan lõpe-
tada president Toomas Hendrik 
Ilvese 2008. aastal lausutud 
sõnadega, mis sobivad ideaal-
selt ka tänasesse päeva ja 
konteksti:

„Mõisa köis ei lohise enam, 
sest mõis on oma ja köis on 
oma. Alus tulevikule, mille ole-
me 20 aastaga tänaseks loonud, 
on kindlam kui kunagi varem. 
Ehk peaksime siis seda ka pisut 
teistsuguse pilguga vaatama 
hakkama?

See pilk näeb eneseteostust 
mitte enam autos, majas ja 
välismaal veedetud puhkustes, 
vaid milleski püsivamas. Täis-
kasvanu, olgu inimene või riik, 
hakkab mõtlema sellele, mis 
jääb. Mitte enam sellele, mis 
näib. Jäävatele väärtustele kes-
kendumine laseb meil näha ja 
eristada olulist vähemtähtsast. 
See oluline on elu, ja selle elu 
jätk: pere ja lapsed. Me suurim 
mure ongi selles, et oleks pere-
sid, et jätkuks lapsi.“

Head pidupäeva meile 
kõigile!

Andrus Umboja
vallavanem

Jõelähtme vald tunnustas
20. sünnipäeval valla kodanikke

AASTAPÄEV
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Eesti Vabariik 94 ja JõelähJÕELÄHTME VALLA 
MÄRTSIKUU 
KULTUURIKAVA 
N 01. märtsil kell 12.00 Loo Kultuurikeskuse 
B-saalis
Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR ÜMARLAUD
• Magusa isikunäitus KATSETUSED (näitus avatud kuni 
20. märtsini)
• Emakeele päeva künnisel. Vestlusringis Jõelähtme 
valla keskraamatukogu direktor Kersti Laanejõe
• Musitseerib Loo lõõtsapoiss Osvald Udras
R 02. märtsil kell 12.00 Jõgeva Gümnaasiumi saalis
A. Mattiiseni nim vokaalansamblite konkurss. 
Võistlustules on ansambel LAULULINNUD (Loo 
Keskkool), juhendaja Leili Värte
R 02. märtsil kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas
KOSTIVERE KOOLI TALENT 2012
L 03. märtsil kell 13:00 Neeme Wana Kala kõrtsis
Neeme Naiste Rannavalve Seltsi KOKKAMINE
Sissepääs 3 eurot (sisaldab kokteili ja toidu 
degusteerimist)
E 05. märtsil kell 10.00 Neeme Rahvamajas
PETERBURI TSIRKUS
T 06. märtsil kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse B-saalis
Tüdrukute klubi teatripidu TERE, TEATRIKUU
N 08. märts kell 11.00 Kostivere Päevakeskuses
NAISTEPÄEVA KOHVILAUD. Võtame vastu meeste 
õnnesoove.
N 08. märtsil kell 12.00 Loo Keskkoolis 
Duo KLANGBEIN (Norra) Morten Barrikmo 
Engebretsen – klarnet, 
Ole Jørn Myklebust – trompet 
N 08. märtsil kell 13.00 Loo Noortekeskuses
NAISTEPÄEVA MEISTERDAMINE
N 08. märtsil kell 19.00 Loo Kultuurikeskuse A-saalis
NAISTEPÄEVAKONTSERT
Eesti Filharmoonia Kammerkoori MEESKVARTETT 
Pilet meestele 2 eurot
R 09. märtsil kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse A-saalis
NOORTE LAMBIPIDU vol.4 
R 09. märtsil kell 20.00 Neeme Rahvamajas
NAISTEPÄEVAPIDU 
Tantsuks mängib Türi ansambel „ MIS SIIS” 
ÜLLATUSESINEJAD. Suupisted Wana Kalalt
Pilet 3 eurot
L 10. märtsil kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas
C-JAM-i NAISTEPÄEVAKONTSERT 
Pileti müük kohapeal 3 eurot
E 12. märtsil kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas
Kostivere mõisa KÄSITÖÖTUBA. Tikkimine
T 13. märtsil kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse B-saalis
EMAKEELEPÄEV
T 13. märtsil Kostivere Kultuurimõisas
Jõelähtme valla algklasside EMAKEELEPÄEV
Pühendatud Oskar Lutsu 125 sünniaastapäevale. 
Laul, pillimäng (kannel), luuletused. Etteasted Oskar 
Lutsu loomingust. Külas Eesti üks silmapaistvamaid 
rahvakandlemängijaid Aivar Arak ja väikekandle 
ansambel „Ülepõlve” (juh Terje Kaur) Raplamaalt.
K 14. märtsil Kostivere Koolis
Kostivere kooli KULDSUU kõnevõistlus
K 14. märtsil Kostivere Noortekeskuses
TARKUSETUNNID JA TEADMISTE KONTROLLID
K 14. märtsil kell 11.00 Kostivere Päevakeskuses
EMAKEELEPÄEV. Loeme ja kuulame Eesti armastatud 
luuletajate Lydia Koidula ning Anna Haava loomingut.
N 15.märtsil kell 14.00 Loo Noortekeskuses 
LAUATENNISE TURNIIR
R 16. märtsil Kostivere Koolis
Kostivere kooli matemaatikavõistlus KÄNGURU
R 16. märtsil kell 11.00 Kostivere Päevakeskuses
Vestlusring KUS KÄISIN, MIDA KOGESIN JA NÄGIN
Seekord tuleb juttu Kreekas asuvast saarest Corfu. 
Vaatame fotosid ja räägime saare ajaloost ning 
tänapäevast. Anne Kanne
L 17. märtsil kell Kostivere Kultuurimõisas
Kesk-Eesti Teatritrupi etendus ÜKS KIRI
Lavastaja: Margus Mankin. Osades: Tiina Põrk, Margus 
Mankin. Muusikaline kujundus: Elmar Sats. Valgus-
kujundus: Veiko Sepp. Etenduse pikkus 40 min. Pilet 2 
eurot.
R 19. märtsil Loo Noortekeskus 
ENERGIAKESKUSE KÜLASTUS
T 20. märtsil Loo  Noortekeskus     
MAARDU ÕPITOA KÜLASTUS
T 20. märtsil kell 12.00 Kostivere Päevakeskus
KEVADE ALGUS väljasõiduga Mustjõe Kõrtsitallu. 
Teeme saanisõitu, tunneme koosolemisest rõõmu ja 
korraldame ühise lõunasöögi. Kõigil soovijatel teada 
anda varakult Anne Kannele telefonil 5628 5422. 
Osamaks 17 eurot (osalemistasu + transport)
K  21. märtsil kell 14.00 Loo Kultuurikeskuse B-saalis
Loo seenioride klubi PIHLAKOBAR TEATRIKUU PIDU
Külaline on RAIMO AAS; märtsikuu SÜNNIPÄEVA-
LAPSED; Loo teatritrupi esitusel Maire Papi „Punased 
roosid“
K  21. märtsil kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse A-saalis
FILMIÕHTU

NEEME

KOSTIVERE
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ähtme vald 20 pildigalerii
N 22. märtsil kell 15.00 Loo Ujulas      
Ülevallaline laste ja noorte UJUMISVÕISTLUS
Hawai stiilis VEEPIDU
R 23. märtsil kell 11.00 Loo Kultuurikeskuse  B-saalis
Loo Beebikooli NUKUPIDU
R 23. märtsil kell 18.00 Loo Kultuurikeskuse  A-saalis
NOORTE DISCO
R 23. märtsil kell 19.00 Neeme Rahvamajas 
Neeme Teatritrupi esietendus A. Kivirähk KAELKIRJAK 
“Kaelkirjak” on lugu väikesest tüdrukust Kaist, kellel on 
kodus oma toas täiesti tema enda maailm - maailm, 
kus kõik on võimalik. “Selle loo keskmes on fantaasia - 
lapse fantaasia, millel pole piire ja milles on kõik 
võimalik.
P 25. märtsil kell 13.00 Jõelähtme rahvamajas
VALLA MÄLUMÄNGUTURNIIR, 3. ring
E 26. märts kell 10.00 Loo Kultuurikeskuse  B-saalis
JÄNKUMAMMA PANNKOOGIPÄEV
Seenioride klubi külalisteks Loo lasteaia „RUKKILILL“  
lapsed
E 26. märtsil kell 11.00 Kostivere Päevakeskuses
KÜÜDITAMISE AASTAPÄEV. Küüditatu meenutused 
E 26. märtsil kell  18:00 Kostivere Kultuurimõisas
Kostivere mõisa KÄSITÖÖTUBA. Tikkimine
N 29. märtsil kell 19.00  Loo Kultuurikeskuse A-saalis        
TEATRIÕHTU TŠEHHOVIGA
Külla tuleb Jõelähtme Lavagrupp lühinäidenditega   
„Karu“ja“Abieluettepanek“
30. märtsil kell 19:00 Kostivere Kultuurimõisas
MOZARTI ÕHTU
Tallinn Sinfonietta Dirigent Mihhail Leontjev
Pilet 10 €, õpilased, pensionärid 5 €

JÕELÄHTME VALLA 
MÄRTSIKUU 
KULTUURIKAVA Algus lk 6

Jõelähtme Lavagrupi 
väljasõidu etendused

Teatriõhtu Tšehhoviga. Lühinäidend 
„Karu“ ja “Abieluettepanek“.
9. märtsil kell 18.oo  – Mustamäel 
kultuurikeskuses “Kaja”
10. märtsil kell 18.oo – Turba 
kultuurimajas
16. märtsil kell 19.oo – Aegviidu 
Rahvamajas
31. märtsil kell 19.oo – Paide 
Kultuurikeskuses

Seenioride lauluansambel 
„Rukkilill” 

ootab oma ansamblisse uusi lauljaid!
Juhendaja Kai Sõitja
Proovid: T 06. Ja 13. märtsil kell 14.00 Kostivere 
Päevakeskuses

Kallid naised 
Jõelähtme vallas ja mujal kogu 
maailmas!

Ilusat naistepäeva,
õnne,
rahu,
tervist!

Soovivad
Jõelähtme valla volikogu, 
Jõelähtme vallavalitsus 
ja kogu Jõelähtme valla meespere.

JÕELÄHTME

LOO

AASTAPÄEV



 Kuigi kalendri järgi 
tähistatakse vastlapäeva 
21. veebruaril, siis sel aastal 
kutsus Kostivere noorte-
keskus kõiki vastlapäevale 
juba paar päeva varem, 
19. veebruaril.
Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem

Ilmataat oli tol päeval vist 
natuke pahas tujus ja osalejaid 
eelneval päeval näidanud päi-
kesekiirtega ei soojendanud. 
Oli suhteliselt külm ja tuisune 
talveilm. Sellest olenemata ko-
gu nes Kostivere külaplatsile  nii 
lapsi kui täiskasvanuid. 

Vastlatrall sai hoo sisse tra-
ditsiooniliste seltskonna – ja 
ringmängudega, millele järg-
nesid lõbusad vastlaliu võistlu-
sed, näomaalingute joonista-
mine ja muidugi lumeskulptuu-
ride ehitamine. Mõnusat talve-
peo meeleolu aitasid luua ka  
Kostivere ning Kuusalu laste ja 
noorte showtantsutruppide esi-
nemised.

Paar tundi lõbusat askelda-
mist, tegusat toimetamist ning 
oli aeg hinnata valminud lume-
skulptuure. 

Kostivere lasteaia nais kol-
lektiiv (kes osalenud Vastla-
päeva lumelinna ehituses igal 
aastal), meisterdas sel korral 
käesoleva Draakoniaasta puhul 
draakon-skulptuuri ja noppis 
ühtlasi võistlusel peauhinna. 

Vastlaürituse vaieldamatuks 
lemmikuks kujunes esimest 
korda end Kostivere elanikele 
ilmutanud aleviku maskott 
Kossu, kelle käepatsu ja suurt 
sooja kallistust said tunda nii 
pisikesed kui suured.

Mitu tundi lõbusat vastla-
tralli ning lumeskulptuuride 
ehitamist muutis kõhud tühjaks 
– siin tuli appi Lepatriinu kohvi-
kus valmistatud imemaitev  
hernesupp, must leib ja kuum 
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Kostiveres toimus Vastlatrall

Talvisel Loo perepäeval oli palju 
elevust ja mõnusat melu. Siller-
dav päike, värvilised õhupallid, 
meeleolukas muusika ning 
mõnus talveilm olid kokku kut-
sunud palju uudistajaid ja osa-
lejaid. Tunti rõõmu kaunist 
talvepäevast ja toredast koos-
olemisest. Ürituse algust ilmes-
tasid Seenoride klubi Pihlakobar 
vahvad talvised tantsud, mis 
pealtvaatjategi jalad tatsuma 
panid. Esinesid ka tüdrukute-
klubi tantsijad. Pärast tantsu-
sammude ettenäitamist järgnes 
välidisko. 

Toimusid uisuvigursõit, lus-
takad teatevõistlused peredele, 
viktoriin, limboturniir ja män-
gud. Perepäevalistele pakuti 
kuuma teed ja maitsvat vastla-

Talvine perepäev Lool 
suppi. Sai teha ka saanisõitu ja 
uudistada motoklubi atv-sid. 
Lastele jagati õhupalle ja tut-
vustati vastlapäevatraditsioone. 
Päeva muutisid omanäoliseks 
ja meeldejäävaks toredad kelgu-
koerad, kes lastele kelgusõitu 
tegid. 

Perepäeval toimus ka lume-
skulptuuride tegijate pidulik au-
ta sustamine. Kuna lume skulp-
tuure valmis oodatust palju vä-
hem, ei saanudki pidulikult võit-
jat välja kuulutada ja võidu-
kringel jagati perepäevaliste 
vahel sõbralikult ära.

Talvine laupäev oli täis ülla-
tusi ja meeldejäävaid hetki, mis 
ei unune niipea.

Kadri Lepik
Loo Kultuurikeskuse kunstiline juht

tee. Vastlatrall lõppes Lepatriinu 
kohvikus üheskoos maitsvaid 
vastlakukleid nosides. 

Toimu nud vahvast vastla-
päevast on valminud ka mee-
leolukas pildi galerii aadressil: 
www.kostivere.ee 

• Kostivere Noortekeskus
• Tiiu Kass ning Kuusalu ja 
Kostivere showtantsutrupid 
• Kostivere Tuletõrje Selts 
• Kostivere Tera 
• Kostivere Küla Selts
• Kostivere Kool
• Kostivere 4x4 Garage
• Kostivere Kultuurimõis
• Kostivere Selts 
• Lepatriinu kohvik 
• Mauri Mletsin
• Karolin Käärik
• Liis Pajuste
• Zhürii liikmed
• Võistkond “Kostivere 
lasteaed”
• Võistkond “Me ei tea”
• Võistkond “Kostivere ÕE” 
(Kostivere Kooli õpilas-
esindus)

Tänud ürituse teostuse, 
toetuse ja abi eest:  

Vastlaürituse vaieldamatuks lemmikuks kujunes esimest korda end Kostivere elanikele ilmutanud aleviku maskott Kossu.  5x erakogu

TALV

Fotod Anette Aasaru



Koolieelne rühm 
Loo Keskkoolil on hea meel järjekordsete uute 
õpilaste üle, kes alustavad oma kooliteed just Loo 
koolis 2012. aastal. Selleks kutsume kokku kooli eelse rühma, et 
tulevased õpi lased saaksid tutvuda õpeta jatega ja koolimajaga. 

Koolieelne rühm saab kokku neli korda: 18. veebruaril kl 10.00, 
17. märtsil kl 10.00, 21. aprillil kl 10.00, 19. mail kl 10.00.

Lapsed tulevad koos vane ma tega kooli, kus lastega tege levad 
õpetajad ning lastevane matele toimuvad loengud-koolitused kooli 
psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poolt tee madel „Koolivalmidus”, 
„Koos töö kooli ja kodu vahel”, „Kiu samine koolis”. On võimalus 
küsida nõu ka kooli logopeedilt, mida veel teha enne kooli, kui 
lapsel peaks mingi mure või probleem olema.

Esimesel kokkusaamisel on ka kooli direktor Ants Rebane, kes 
räägib õppetöö korraldus likust poolest ja vastab küsi mustele. 
Lastele tutvustatakse koolimaja ning toimub tund, kus loetakse, 
arvutatakse, ves teldakse ning kõik see toimub mängulises vormis. 
Lastel pea vad kaasas olema värvilised pliiatsid, harilik pliiats ning 
kustukumm.

Viimasel korral antakse lap se vanematele „Meelespea I kl 
õpilasele” ning on võimalus täita I klassi astumise avaldus.

Erika Grossmann
algklasside ainesektsiooni esimees 

1. klassi vastuvõtt 
Lp 2012/2013 õppeaasta 1. klassi õpilaste vanemad! Loo Keskkoolil 
on hea meel järjekordsete uute õpilaste üle, kes alustavad oma 
kooliteed just meil. Kool pakub koduseid ja kaasaegseid 
klassiruume ning sõbralikku keskkonda. Loo Kool korraldab 
õpilastele ja nende vanematele eelkooli. Oodatud on nii lasteaia 
kui ka kodused lapsed, nii koolipiirkonnas elavad kui ka siin 
mitteelavad lapsed. Kokkusaamised toimuvad kuu kolmandal 
laupäeval: 18. veebruaril, 17. märtsil, 21. aprillil ja 19. mail. Tunnid 
algavad kell 10.00. Maardu linnast käib Loole koolibuss. Vene-
keelsest perest õpilasi toetame keeleõppel. 

10. klassi vastuvõtt
Loo Keskkoolis gümnaasiumi osas avatakse 2012/13 õ/a sep-
tembrist kolm õppesuunda: humanitaar-teater (õppesuuna 
valikaineteks on teatriõpetus, psühholoogia, kodukandi ajalugu, 
kunstitehnikad, liiklusõpetus, majandus, riigikaitse, jne.); tehno-
loogia-reaal (õppesuuna valikaineteks on puutöö, rauatöö, elektroo-
nika, kokandus, õiguse alused, majandusõpetus, riigi kaitseõpetus, 
autoõpetus jne.); keelte-turismikorralduse (õppe suuna valik-
aineteks on saksa keel, soome keel, majandusõpetus, hotellindus 
jne). Kirjalikke koolikatseid tehakse 9. klassi õpilastele, kellel 
õppeaasta keskmine hinne on alla 4,0, neljapäeval, 22. märtsil kell 
10.00. Hilisemate lisakatsete täpne aeg juunis teatatakse kodu lehe 
kaudu. Katsete eesmärk on sõeluda välja need, kellele keskkool on 
jõukohane ja kes ka ise on lõputunnistusest huvitatud. Üle 4,0 
tunnistuse keskmise hindega koolikatseid tegema ei pea. Kõigi 
güm naasiumisse astujatega vesteldakse, et uurida õpilaste õpi-
motivatsiooni. Täpsem info avaldatakse kooli kodulehel.
Kontakt. tel. 6080403 / e-mail: kool@lookool.ee

Loo Kultuurikeskuses toimus 
17. veebruaril noortele suuna-
tud sõbrapäevapidu. Muusi-
kalise naudingu eest vastutas 
hoogne ja eriline bänd “Lucky 
Jeans”, mis koosneb samuti 
ettevõtlikest ja tublidest noor-
test tegijatest. Kaasahaarav 
muu sika tõmbas tüdrukuid 
terve esinemise vältel lava ette 
lustakalt tansu vihtuma. Ansam-
bel oli kohale meelitanud ka Jõe-
lähtme Muusikakooli direktori. 
Peol oli mõeldud kõigele, et 
luua teemakohane õhkkond. 
Seinu kaunistasid massiivsed 
südamed kui ka neid rõhutav 
punane valgustus. Meelelahu-
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Sõbrapäeva pidu Lool
tuslik programm koosnes huvi-
tavatest ning harivatest mängu-
dest ja võistlustest. Peolised 
said üksteisele siiraid kompli-
mente teha, tantsida paaris-
tantsu südametel, laulda ühes-
koos ja palju muud põnevat. 
Peo korraldajad ning läbiviijad 
Marilyn ja Kadri paistsid silma 
oma rõõmsa meeleolu ja erk-
sate punaste kleitidega. Vahe-
peal hullutas noori tüdrukuid 
ka kohalik Dj Kevin Saks. Peo 
lõppedes sai lilledega üle külva-
tud ja ära tänatud tublimad 
ning sõbralikumad meie seast. 
Ja igaüks sai õnnelikuna koju 
minna. 

 Järjest rohkem lapse-
vanemaid soovib näha 
õpilaskeskset ja loovust 
edendavat kooli, mille 
sotsiaalne keskkond on 
lapsesõbralik. 

Tööst lapsed siiski ei pääse, sest 
riiklik õppekava on kehtestanud 
oma nõudmised. Lasteva ne-
mate ootused kaasaegsele 
koolile:

• Kool on koht, kuhu kõik 
lapsed tahavad hommikul ärga-
tes minna ja kust nad päeva lõp-
pedes rõõmuga tulevad

• Valitseb hea õhkkond nii 
õpilaste kui õpetajate jaoks

• Ei kehti mitte hinde-, vaid 
arengusüsteem

• Laps ei karda
• Last valmistatakse ette 

eluks kooskõlas reaalsusega – 
elu ei ole paradiis ja koolgi ei 
saa seda olla.

• Kool on väike, suurtes koo-
lides kaob laps ära, õpetajate ja 
laste negatiivsed jooned või-
menduvad, on rohkem stressi.

• Kool on see koht, mille 
keskkond soosib aktiivset õpi-
tegevust

Kostivere Kool liigub 2012/13 õppe aastasse positiivses ja 
rõõmsas tegutsemises 

• Kool, mille esmane hool 
on edendada empaatiat, ühist 
lahenduste otsimist, loovat mõt-
le mist, iseseisvat otsustamist.

Oleme täiesti nõus ja jagame 
Lastekaitse Liidu vanematekogu 
arvamusi. Uue õppekava koha-
selt alustasime inglise keele 
õpet juba 1. klassist, tunni-
plaanis on rahvatants. Õpilastel 
on võimalik osaleda erinevates 
huvialaringides, õpilasesinduse 
töös ja õppida Jõelähtme Muu-
sika- ja Kunstikooli Kostivere 
filiaalis flöödi, klaveri ja kitarri 
erialal.

Sügisel alanud eelkool on 
jõudnud oma tegemistega teise 
poolaastasse. Eelkooli lapsed 
on valmis ja täis tahtmist koolis 
olla. Oleme neile andnud kooli- 
ja õpikogemuse, samuti eel-
teadmised koolis olemiseks ja 
hakkama saamiseks. Laste jaoks 
on oluline see, et tulevasel 
õpilasel on tuttavad õpetaja ja 
maja, teada vajalike ruumide 
asukohad ning tulevane klassi-
ruum. 

Sellel õppeaastal on eel-
koolis erakordselt palju lapsi, 
kaks klassitäit. See teeb 
rõõmu!

Vaatamata sellele, et eel-

kooli päev on lastele pikk ja 
väsitav, on kõik olnud väga 
tublid. Laste säravad silmad ja 
aktiivne tegutsemislust annab 
eelkooli õpetajatele positiivset 
energiat kogu nädalaks. Vahel 
segab külm ilm ja haigused 
meie kokkusaamisi, aga see 
pole tegutsemisindu vähen-
danud.

Nii poisid kui tüdrukud on 
püüdlikud ja asjalikud, õpime 
kirjutama tähti ja numbreid, 
mängime liikumismänge, klee-
bime ja voldime. Kõige rohkem 
pakub rõõmu tegevus võimlas 
– oh seda energiat, mida jätkub 
veel nii pika päeva lõpuski.

Kooli tulles muutub lapse 
elu kardinaalselt, õpetajad saa-
vad vähemalt sama tähtsaks kui 
vanemad. Algklassides õppiva 
lapse puhul muutuvad oluliseks 
tema intellektuaalsed võimed, 
püütakse selgitada välja lapse 
andekus ühes või teises vald-
konnas. Kooliealisele lapsele on 
alati kasulik tegelda mõne 
spordialaga või osaleda huvi-
ringi töös.

Olulised aspektid, mille 
arendamisele vanemad peaks 
senisest rohkem tähelepanu 
pöörama, toob oma raamatus 

„Sinu tark laps“ välja Eestiski 
esinenud Taani psühholoog ja 
pereterapeut Jesper Juul:

1. Lapse sisemise enese-
austuse toetamine. Laps peab 
teadma, et temaga on kõik kor-
ras – just sellisena on ta väär-
tuslik.

2. Lapse isikliku vastutuse 
arendamine. Praegu on see 
täiskasvanute seaski harvaesi-
nev, ikka aetakse äpardused 
väliste asjaolude kaela.

3. Piiride seadmine. Vane-
mad peavad õppima oma piire 
näitama, mitte vaid last kaman-
dama.

Lugupeetud emad ja isad! 
Kõik koolieelikud, kes pole veel 
eelkooli tundides osalenud, on 
oodatud meie kokkusaamistele 
üle nädala esmaspäeviti kell 
16.30–18.00 kuni 7. maini. Ole-
me kevadkuudele planeeri nud 
kaks kokkusaamist ka eelkooli 
lapsevanematega. Täp sema 
info leiate Kostivere Kooli kodu-
lehelt.

Sirje Hollo
klassiõpetaja

Tiina Kaasik
Kostivere Kooli õppealajuhataja

Loo Keskkool

Kohalikele nii harjumus pära-
seks saanud Jägala juga on kõva 
pakasega omandanud eri liselt 
kauni ja harjumatu vaate. 
Kuuldused joa erilisest ilust on 
leidnud kajastamist nii erine-
vates sotsiaalmeedia võrgusti-
kes kui ka vabariiklikus aja-
kirjanduses.

 Jägala juga on läbi aastate 
tituleeritud mitmete “auhinda-
dega”. Paari aasta eest nimetati 
Jägala juga üheks kõige suu-
rema külastatavusega loodus-
objektiks. Tallinna Tehnika-
ülikooli ja Tallinna Ülikooli 
koostööna valminud uuringus 
aga arvutasid teadlased loodus-
objekti vääruseks rahas kogu-
nisti 4,5 miljonit krooni. 

 Kõigil külastajatel tasub 
siiski meeles pidada, et jääkat-
tega joa territooriumil viibimine 
on ohtlik!

Veebruar

Aprill

Jägala juga lummab 
VALLAELU



 Jõelähtme Vallavolikogu 7. koosseisu 31. istungil 
26.01.2012

• Nõusoleku andmine Jägala küla Tammiku veehoidlale vee 
erikasutusloa väljastamiseks. Vee kasutamise eesmärk on tu le-
tõrjevee saamine ja puhke otstarve.
• Maardu II paekarjääris taot letava maavara kaevandamise loa 
HARM-048 pikendamine. Maardu Lõunakarjääris kae vandamisloa 
pikendamiseks tehti mitmeid parandus ette panekuid.
• Jõelähtme Vallavolikogu 27.05.2010 määruse nr 23 „Koo lieelsete 
lasteasutuste rahas tamisel vanemate poolt kaetava osa määra 
kehtestamine“ muut mine. Määradeks kehtestati 25 EUR (elukoht 
Jõelähtme vald) ja 58 EUR (elukoht ei ole Jõe lähtme vald)
• Tarmo ja Karin Uuselu aval dus Pumbajaama tee 1 elamu 
erastamiseks seisukoha võt mine. Volikogu otsustas taotlust 
põhimõtteliselt toetada.
• Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 
Rahvamaja tee 352/3 maaük susel. Isiklik kasutusõigus seati 
maakaabelliini rajamiseks, re mon timiseks, hooldamiseks või muul 
viisil ekspluateerimiseks.
• Maa taotlemine munitsipaal omandisse (volikogu otsus nr 264). 
Taotleti munitsipaal omandisse Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha 
tee lõik 2 maaüksus, sihtotstarbega trans pordimaa.
• Neeme küla Liivametsa 2 kinnistu detailplaneeringu keh tes-
tamine. Otsustati planeering kehtestada.
• Haapse küla Kaldapealse kin nistu detailplaneeringu koos tamise 
algatamine ning lähte seisukohtade kinnitamine. Ot sustati 
planeering algatada.
• Uusküla küla Kiige maaüksuse detailplaneeringu koostamise 
jätkamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algata mata 
jätmine. Otsustati planee ringu koostamist jätkata.
• Manniva külas asuva AS EGCC maa-ala detailplanee ringu 
kehtestamine Kivikirve tee 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Ristikangru tee 
29, 31, 33, 35, 37, 39 ja Golf Marina 3 kinnis tute osas. Otsustati 
planeering kehtestada.
• Saha küla Uus-Tamme kinnis tu detailplaneeringu kehtes tamine. 
Otsustati planeering kehtestada.
• Audiitori määramine. 2011. aasta raamatupidamise aasta-
aruannet määrati auditeerima HLB Expertus Audit OÜ.
• Jõelähtme valla 2012. aasta eelarve. Kinnitati valla 2012 eelarve.
• Jõelähtme Vallavalitsuse struk tuuri ja teenistujate koosseisu 
kinnitamine. Kinnitati ametnike  ja abiteenistujate ametigrupid ja 
ametinimetused.
• Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2010 määruse nr 14 „Tee nistujate 
töötasustamise kord“ lisa 1 ja lisa 2 muutmine. Tõsteti töötasu 
alammäära seoses alam palga tõusuga.
• Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 11 „Jõelähtme 
valla hallatavate asutuste töötajate töötasusta mise kord“ kehtetuks 
tunnista mine. Palgaastmestik tunnistati kehtetuks.
• Jõelähtme valla arengukava koostamise algatamine. Algatati valla 
uue arengukava koosta mine.

Vallavanema informatsioon: 
1. Jägala Energia OÜ esitas nõude 9,5 milj krooni . Saabus päring 
kompromissi kohta, et jääme nõude juurde, kuid ei nõua viiviseid. 
See pole vallale vastuvõetav ja nüüd järgneb kohtuprotsess.
2. Järgmine volikogu istung toi mub 16. veebruaril 2012 algu sega 
kell 15:00.
3. Seapaju Arendus on andnud valla kohtusse, kuna pole rahul Loo 
üldplaneeringuga ja nõua vad selle muutmist.
4. Loo Vesi juhi kohale kuulu tatud välja konkurss. Kandidaa tide 
esitamise tähtaeg saabu nud. Kandidaate 21.
5. Kultuurimõisa juhiks valiti Irina Pärila, keskraamatukogu 
direktoriks Kersti Laanejõe.
6. Vallavalitsusse on tööle võe tud järelevalveametnik Igor 
Skorohodov.
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 Haapsalu traagilisest 
sündmusest möödus just 
aasta. See tuletas taas 
meelde, kui ohtlik tuli võib 
olla.
Triin Lumi

Minu neljane tütar nägi uudis-
tes protestiaktsioonidest lee-
kivat Kreekat ja ütles: „On ju nii, 
et tikkude ja tulega ei tohi män-
gida!?“ Jah, muidugi on tal 
õigus. Tuhandeid aastaid tagasi 
kodustasid inimesed tule sel-
leks, et sooja saada ja süüa teha 
ning panid looduse stiihia nuti-
kalt enda heaks tööle. Aga 
inimesed on läbi aegade kokku 
puutunud ka tule hävitava 
loomuga, mis avaldub igapäeva-
elus pahatihti tule hooletul või 
valesti kasutamisel. 

Kuigi me kõik teame juba 
päris väikesest peale, et tulega 
mängimine on ohtlik, põhjus-
tab suure osa tuleõnnetustest 
maast-madalast õpitud lihtsate 
reeglite eiramine. Kui hästi me 
ikkagi tegelikult oma igapäe-
vases elus elementaarsetest 
ennetusabinõudest teadlikud 
oleme ja tuleohutuseeskirju 
täidame, et punane kukk meie 
kodu katuseharjale tiibu lehvi-
tama ei pääseks?

Masendav statistika
Päästeameti statistika järgi 

hukkus 2011. aastal Eestis tule-
kahjude tagajärjel 73 inimest. 
Selle numbri sees on ka Haap-
salu lastekodus traagiliselt huk-
kunud 8 last ja 2 täiskasvanud 
hoolealust.

Nähes telerist või lugedes 
ajalehest järjekordset uudist 
kohutavast tuleõnnetusest, mõt-
leb enamik meist, et temaga ei 
saa nii juhtuda, sest tema kodus 
on kõik kontrolli all. Me kõik 
teame vanasõna, et õnnetus ei 
hüüa tulles, aga selle tõeline 
tähendus võib pärale jõuda 
paraku alles siis, kui on hilja. 
Eestis enamlevinud tulekahjude 
põhjusi teades saab suurt osa 
tuleõnnetustest vältida, kui 
kasu tada kõigile kättesaadavaid 
tuleohutusvahendeid ja järgida 
lihtsaid ohutuseeskirju. 

Suitsuanduri puudumine
Eestis mullu tuleõnnetuses 

hukkunud inimestest kaotas 50 

Kas telefonilaadija võtsid pistikust välja?
elu hoones, kus ei olnud paigal-
da tud tulekahju signali sat sioo-
niandurit. Aga ka kõige mood-
samatest turvalahendustest ei 
pruugi kasu olla, sest need on 
vaid pool teed tuleohutuse 
tagamiseks. Olen kuulnud ini-
meste selgitusi, et neil on ju 
suitsuandur muidu täiesti ole-
mas, aga just eelmisel päeval 
sai selle patarei tühjaks ... Kuid 
suitsuandurist pole mitte min-
git kasu, kui see patareita kapi 
peal seisab! Igas Eestimaa 
kodus peaks aeg-ajalt üle vaa-
tama vajalikud seadmed ja värs-
kendama teadmisi, et ennetada 
ootamatusi ja traagilisi sünd-
musi.

Järelevalveta tuli
Peaaegu 38% hukkunutest 

kaotas eelmisel aastal elu lahtise 
tule kasutamise tagajärjel. Pääs-
te ameti analüüsis on kirjas, et 
enimlevinud lahtise tule allikas 
on järelevalveta jäetud küünal. 
Iga lapski teab, et põlevat küü-
nalt ei tohi kunagi valveta jätta! 
Aga kas me saame kätt süda-
mele pannes öelda, et pole ise 
iial põleva küünla juurest „mõ-
neks hetkeks“ kõrvalruumi või 
teisele korrusele läinud? 

Põleng algas elutoast
Elutuba on põlengu tekke-

kohaks 39% tulekahjudel. Tun-
dub loogiline, et tulekahjud saa-
vad alguse pigem köögist, kus 
pann suurel kuumusel pliidil 
säriseb. Kuid statistika näitab, 
et kõige enam tuleõnnetusi 
saab alguse hoopis elutoast – 
sellistes õnnetustes hukkus 
möödunud aastal koguni 28 
inimest. Elutoas veedetakse 
sageli pere ja sõprade seltsis 
meeleolukalt aega, mekkides 
veini ja tehes olemise küünal-
dega hubasemaks. Ent mõnusas 
seltskonnas võib tähelepanu 
kergesti hajuda ja tore pidu võib 
lõppeda ootamatult valusate 
tagajärgedega.

Alkohol ja suitse tamine
Paljud hukkunutest on tule-

kahju puhkemise hetkel ole-
tatavalt olnud alkoholijoobes ja 
tulekahju tekkepõhjuseks hoo-
letu suitsetamine. Üks levinu-
maid tulekahjus hukkumise 
põhjuseid on teatavasti see, kui 
alkoholi tarvitanuna diivanil või 
voodis suitsetatakse. Võib ju 

mõelda, et kui mina ise ei suit-
seta ja kodus on suitsetamine 
välistatud, siis ei saa seda juh-
tuda! Aga võib-olla on kõrval 
korteris naaber, kes koos sõpra-
dega otsustab kangemat kraami 
pruukides suitsetada tugitoolis 
ja nii võibki olukord kontrolli 
alt väljuda... 

Hooletu käitumine
84% inimestest hukkus tule-

kahjus, mille põhjuseks oli hoo-
le tus. Jõulukuuse süttimiseks 
on vaja vaid ühte tikku – kuusk 
aga põleb maha vaid viie minu-
tiga. Ka prügikasti süttimine 
pole vaid filmis nähtud või-
malus tule vallapääsuks. Paraku 
on vägagi levinud mõtlematu 
tegu, kus ahjusuu ette pannakse 
iluloojaks kaltsuvaip või visa-
takse vanade ajalehtede hunnik, 
et järgmisel korral oleks tule-
hakatis käepärast. Nii luuakse 
ahjusuust pudenenud sädemele 
ideaalsed tingimused tulekurja 
tuppatulekuks. Õnnetuse taga-
järg ei olene hooletuse suuru-
sest, ka väike mõtlematu liigu-
tus võib lõppeda mõõtmatult 
suure kahjuga.

Elekter ja kütteseadmed
Ka hooletus või rike elektri- 

või kütteseadme kasutamisel 
on õnnetuste põhjustajaks. 
Arvatakse, et korras elektriseade 
ei saa ju tulekahju lähtepesaks 
olla. Kuid aastas on mitmeid 
väljakutseid, kus tulekahju on 
alguse saanud seinas olevast 
fööni juhtmest ning kümme-
kond tulekahju, kus lühis on 
tekkinud elektrivõrgus olevast 
pesumasinast või kus kurja 
juureks osutub elektripistikusse 
jäetud telefonilaadija. 

Nii teooria kui praktika
Oluline on tõsta eelkõige 

meie endi ja laste teadlikkust, et 
ohuolukordade tekkimist välti-
da. Asenduskodudes elavad 
enamjaolt lapsed sellistest 
peredest, kus on puudunud 
lapsevanema positiivne ees-
kuju. Seepärast algatas SEB Hea-
tegevusfond tuleohutuse pro-
jekti, mis sai teoks koostöös 
siseministeeriumi ja pääste-
ametiga. Jaanuaris ja veebruaris 
toimus päästeameti ringsõit-
õppus kõigisse laste asendus- ja 
turvakodudesse üle Eesti, mille 
raames jagasid spetsialistid 

1200 lapsele tuleohutuse tead-
misi ja oskusi. Õppusel räägiti 
ja arutati, kuidas tulekahju 
alguse saab ja areneb ning mida 
teha, kui punane kukk on lahti 
pääsenud. Põnevates näidis-
tundides õpiti hindama leegist, 
kuumusest ja suitsust tekkivat 
ohtlikku olukorda, seda, kuidas 
aidata ohtu sattunud inimest 
nii, et oleks tagatud enda ohu-
tus jpm. 

Ohutus algab meist
Kuigi asjakohased minis-

teeriumid ja ametid tegelevad 
pidevalt tuleohutusega seon-
duvate küsimustega ja korral-
davad koolitusi, tuleb igal ini-
mesel teha kõik endast sõltuv, 
et tulekahjude valusat statistikat 
ohjeldada, nii et tulekahju üldse 
süttida ei saakski. Vastutus-
tundlik käitumine, lapse vane-
mate ja kasvatajate eeskuju 
ning ohutuseeskirjade järgmine 
ja õpetamine oma lastele ja 
hoole alustele on see, mis toimib 
tõhusa ennetustööna. 

Juba iidsel ajal teati, et tuli 
on hea sulane, aga paha pere-
mees. Päästjatele, kodu kaota-
nud peredele ning meedia 
kaudu enamikule eestimaalas-
tele on puust ja punaselt selgeks 
tehtud, kui kibe tõde peitub 
vanasõnas „Varas jätab varna 
seina, tuli ei jäta sedagi“. Iga-
ühel meist kodanikuna on vas-
tutus iseenda ja oma lähedaste 
turvalisuse eest. Ehk ei peaks 
me selleaastase heateo tege-
miseks ootama harrast jõulu-
meeleolu ja heategusid eeldava 
aastalõpu lähenemist. Lisage 
näiteks täna õhtul poes käies 
toidukorvi ka üks suitsuandur 
ja kinkige see lähinaabrusest 
perekonnale, kes seda vajada 
võib. Nii mõnegi pere ja seal 
elavate laste elu saab sedasi 
turvalisemale alusele ja punane 
kukk jääb vaid kõnekujundiks 
või koolitunnis paberile maali-
tud hoiatavaks sümboliks.

VOLIKOGU TÖÖMAILT

 Kasvamas on uus põlv-
kond, kes peab andma 
panuse Eesti riigi jaoks. Kas 
tänapäeva noored mõista-
vad vabaduse tähtsust ja 
kas võib nende kätte 
usaldada riigi saatust? 
Eliko Roomet
Kostivere kooli huvijuht

Kui palju ollakse eesti asja eest 
väljas? Mis on muutunud, kui 
võrdleme end okupatsiooni 
eelse Eesti Vabariigiga? Kas 
isamaaline kasvatus algab 
kodust? Kui vanemad väärtus-
tavad iseseisvust ja iseseis-
vumispäeva, kas siis väljendub 
see kogu pere hoiakutes, käi-
tumises ning hakkab külge ka 
lastele? Aga mis saab lastest, 
kelle kodus pole sellist õhk-

Kuidas viia nooreni isamaalised väärtused?
konda? Isamaalist kasvatust ei 
ole ka eraldi õppeainena kooli 
õppekavades. Uue põlvkonna 
ideaalid on kujunenud mate-
riaal sete väärtuste väärtusta-
mise ajal. Eesti õpilastel on 
head faktiteadmised, nad on 
tuge vad reaalainetes ja mate-
maatikas. Vähem tähelepanu 
pööratakse sellele, et noor tun-
neks ennast ühiskonna täis-
väärtusliku liikmena ja oskaks 
ennast inimesena kõrgemalt 
hinnata. Sünnimaa ning isamaa 
heaolu ja saatus on noorte jaoks 
vähem tähtis kui karjäär, posit-
sioon ja sissetulek. Tundub, et 
vabadust võetakse praegu just-
kui iseenesest mõistetavana, 
oma isiklike sihte seatakse ette-
poole ühistest eesmärkidest. 

Kui kuuleme arvustavaid 
arvamusi, et noorus on hukas, 
siis tegelikult on see ülepaisu-
tatud väide. Halvustamise ase-

mel tuleks noortele anda või-
malus õppida vastutama ja 
mõtlema enne tegutsemist, sest 
varem või hiljem on riigi tulevik 
nende kätes. Pideva kriti see-
rimisega hakataksegi end 
lõpuks halvaks ja lootusetuks 
pidama. 

Ajalugu, kodanikuõpetus ja 
ühiskonnaõpetus on need ai-
ned, mille läbi arendatakse koo-
lis väärtusi, mis on seotud isa-
maalise kasvatuse, inimõiguste 
ja noorte osalusega ühiskonna-
elus. Tegelikult saab eestimaa-
lisust siduda kõikidesse igapäe-
vasesse tegemistesse, õppeai-
nest olenemata. Pean oluliseks 
ka õpilaste kaasamist koolis 
korraldavate ürituste läbiviijate 
ja organiseerijatena. Tähtis on 
ühtsustunde tekitamine ning 
õpilaste tunnustamine. 

24. veebruaril 2012. a. möö-
dus 94 aastat päevast, kui kuu-

lutati välja Eesti Vabariigi ise-
seisvus. Ka Kostivere koolis 
väärtustatakse Eesti ajalugu ja 
isamaalist kasvatust, seega kogu-
neti piduliku sündmuse tähis-
tamiseks juba üks päev varem – 
23. veebruaril. Päev algas 
kontsert-aktusega, koos lauldi 
hümni, õpilased esinesid mit-
mete kodumaa lugudega ning 
sõna võtsid Jõelähtme valla-
vanem Andrus Umboja ja Kosti-
vere kooli direktor Vaido Niine-
salu. Järgnes Eesti ajaloo ning 
koduloo teemaline mälumäng. 
Eraldi võistlesid 1.-4. klass ja 5.-
9. klass. Pärast pidulikku söögi-
vahetundi, kus pakuti kiluvõi-
leibu, sefiirikorvikesi ja puuvilja, 
algas Kostivere kooli õpilas-
esinduse presidendi Marijell 
Niinepuu vastuvõtt. Vahetult 
paar päeva enne seda said kõik 
õpilased ka kutse. Õpilased pai-
gutati klasside kaupa ning haka-

ti nimeliselt kätlema kutsuma. 
Kui kõik olid kohtadele läinud, 
alustas Marijell kõnega. Lõpuks 
toimus parimate Eesti riigi tead-
mistega mälumängurite auta-
sus tamine ning vastuvõtt lõp-
pes piduliku kolonntantsuga. 
Ette oli valmistatud ka fotonurk, 

kus kõik soovijad said pidulikus 
riietuses pildistamisele tulla. 
Läbi ajaloo, eesti keele ja muu-
sika õpetuse lõimingu arendas 
pidulik sündmus õpilastes suht-
lemis- ja esinemisoskust, mees-
konnatöö oskust ning aitas ku-
jundada ka enesehinnan gut. 

Kostivere kooli õpilasesinduse presidendi vastuvõtt. Erakogu



TEAVE

Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Anneli Vugt ja Rivo Kapper 
tütar Kristiina Kapper 06.12.2011

Katrin ja Brendan Thomas Peo 
tütar Olivia Peo 20.12.2011

Imbi Paulin ja Gert Koch 
poeg Genert Koch 26.12.2011

Kati ja Margo Eeriksoo 
poeg Marten Eeriksoo 27.12.2011

Maigi ja Rain Päären poeg 
Uku Johannes Päären 30.12.2011

Karin Kaljulaid ja Mark Meikas 
tütar Kerttu Meikas 31.12.2011

Aita Mets ja Jaan Raudkivi-Laiman 
poeg Paul Raudkivi-Laiman 31.12.2011

Liina Lüdimois ja Martin Õunap 
poeg Jasper Maximilian Õunap 07.01.2012

Jaanika Kütt ja Ardo Ode 
tütar Lisete Ode 12.01.2012

Agnes ja Kurmet Koitsaar 
poeg Kenert Koitsaar 17.01.2012

Külli Oja ja Timo Huudi 
poeg Ott Huudi

Õnnitleme kõiki veebruari sünnipäevalapsi,

soovime õnne ja tervist!
88 10.02 ELLA KNUUT Manniva küla
85 07.02 LEIDA VELK Kostivere alevik
85 20.02 VÄINO ILING Jõesuu küla
83 22.02 LINDA 

KÕRGESAAR
Loo alevik

83 24.02 SALME 
NOORMETS

Neeme küla

82 02.02 LÜÜDI PITKVE Jõelähtme küla
82 14.02 LINDA KOKKO Loo alevik
80 06.02 SAIMA ORGU Loo alevik
80 16.02 RICHARD SAU Koogi küla
75 02.02 LEA KAHU Ihasalu küla
75 02.02 AGU KÖÖP Kallavere küla
75 08.02 LEMBIT HEIN Haljava küla
75 16.02 VALENTIN 

LAVROV
Manniva küla

75 27.02 ARVO SUUR Uusküla küla
75 28.02 AHTO ÜPRUS Kostivere alevik
70 07.02 MARE TREIBERG Kostivere alevik
70 09.02 MARJU RUUT Loo alevik
70 10.02 ERIKA LAIDRE Ülgase  küla
70 17.02 VELLO RÄHN Parasmäe küla
70 21.02 LEIDA RÄHNI Loo alevik
70 25.02 INA SIKKA Kostivere alevik
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02.02 kell 07.05 teatati põlevast sõiduautost Jõelähtme vallas 
Iru külas. Päästemeeskonna kohale saabumise ajaks oli omanik 
sõiduauto põleva mootoriosa pulberkustutiga praktiliselt 
kustutanud. Päästjad jahutasid veega veel 
suitsevaid mooriosi ja ühendasid lahti aku-
juhtmed. Tulekahju arvatav põhjus on rike 
auto elektrisüsteemis.

04.02 kell 06.22 vajati päästjaid Jõelähtme vallas. Lahtise 
leegiga põles Uusküla külas asuv kahekordne kivist elumaja. 
Tulekahju sõitsid kustutama neli päästemeeskonda, redel -
auto ja paakauto Muuga komandost. Päästjate saabudes 
oli katu sest näha leeke. Põlesid hoone teine korrus ja 
vahe laed.
Tule levik saadi kontrolli alla kella poole üheksaks hommikul 
Hõõguvate tulepesade otsimine ja järelkustutustööd kestsid 
poole kaheteistkümneni päeval. Hoone sai tulekahjus 
tugevalt kannatada. Majas elanud perekond oli vingu tundes 
õigeaegselt väljunud. Tulekahju süttimise põhjus on 
teadmata.

05.02 kell 20.10 teatati lahtise leegiga põlevast aimajast 
Maardus Ülgase külas. Päästjate kohale jõudes oli 3x4 meetri 
suurune hoone praktiliselt hävinenud. Tulekahju kustutati 
kella üheksaks õhtul. Põleng sai arvatavasti alguse ise ehitatud 
küttekoldest. Hoonest enne päästjate saabumist väljunud 
mees vajas põletushaavade tõttu meedikute abi.

Ajavahemikus 8.-9.02 ja teist korda 14.-15.02.2012 lõhuti 
Kostivere Mõisa kompleksi kuuluva restaureeritud keldri 
aknad. Kuna Kostivere Mõis kui ka Mõisa kelder on kantud Kul-
tuurimälestiste Riiklikusse Registrisse, tegeleb antud juhtumi 
menetlemisega Eesti Politsei. Kui kellelgi on juhtumi kohta 
infot, palun sellest teavitada Kostivere Kultuurimõisa juhatajat 
Irina Pärila tel 5328 4841 või e-post irina.parila@joelahtme.ee

15.02 varastati Jõelähtme vallas Saha külas Saha kalmistu 
kabelit valgustanud kaks paekivist postamentidele kinnitatud 
prožektorit Glamox JET 5/7 KIT HIT/HST võimsusega 400 W.
Prožektorite maksumus koos paigaldusega ning seega 
Jõelähtme vallale tekitatud materiaalne kahju on kokku 
610 eurot. Kaitsmaks oktoobris paigaldatud prožektoreid 
varguse ja vandalismi vastu, kleebiti prožektorite korpustele 
eesti- ja venekeelsed sildid „Ära lõhu. Ära varasta“. Et muuta 
prožektorid varastele ja vandaalidele vähem ahvatlevaks, 
kraabiti plastmasskorpustele noaga sügavad kriimud ning 
korpused värviti punase aerosoolvärviga ning määriti liimiga 
väga koledaks. Esmakordselt paigaldati prožektorid no vembris 
2008 valgustama valla ühte kaunimat vaatamisväärsust. 
Prožektorid varastati ka septembris 2012. Kui kellelgi on juh-
tumi kohta infot, palun sellest teavitada Eesti Politseid.

26. 02 kella 15.58 ajal tuli teade liiklusavariist Jõelähtmel 
Peterburi maanteel, kus kokku põrkasid kaks sõiduautot. 
Inimesed avariis viga ei saanud. Päästjad kontrollisid sõidukid 
üle, autodel süttimisohtu ei olnud.

112

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB

Jõelähtme vallamajas toimub detail planeeringute eskiis  
lahen duste avalik arutelu:
1. Neeme küla Reinu X kinnistu detailplaneering (24505:001:0649) 
detailplaneeringu lähte seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine 
ning avalik arut elu toimub Jõelähtme valla majas 13. märtsil 2012 
algusega kell 15.00.
2. Rammu küla Kaarli 2 (24505:001:0583) maaüksuse detailplaneeringu 
ja Rammu küla Olmi (24505:001:0514) maaüksuse detailplaneeringu 
lähte seisukohtade ja eskiis lahenduse tutvustamine ning avalik arutelu 
toimub Jõelähtme vallamajas 13. märtsil 2012 algusega kell 16.00 
(kuna planee ringud on ruumiliselt seotud ja ja asetsevad kõrvuti, siis 
toimub 13. märtsil kahe planeeringu ühine lähteseisukohtade ja es-
kiislahenduste tutvustamine).
3. Neeme küla Tammiku kin nistu ja lähiala (24505:001:0896) 
detailplaneeringu lähteseisu kohtade ja eskiislahenduse tut vustamine 
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 20. märtsil 2012 
algusega kell 14.30.
4. Iru küla Nurmevälja (24504:002:0467, 24504:002:0466, 
24504:002:0465, 24504:002:0464, 24504:002:0463, 24504:002:0462, 
24504:002:0461, 24504:002:0486) detailplaneeringu lähteseisu-
kohtade ja eskiislahenduse tut vus tamine ning avalik arutelu toimub 
Jõelähtme vallamajas 20. märtsil 2012 algusega kell 15.30.
Detailplaneeringute põhijoo niste ja seletuskirjaga on võima lik 
tutvuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmas päevast 
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt 
on de tailplaneeringute põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõe-
lähtme valla kodulehel (www.joelahtme.ee).

Jõelähtme Vallavolikogu poolt algatatud detailplaneering:
1. Jõelähtme Vallavolikogu võttis 26.01.2012 vastu otsuse nr 266 
“Haapse küla Kaldapeal se kinnistu detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja lähte ülesande kinnitamine” sihtots tarve – maatulundus-
maa. Pla nee ritava ala suurus on 5663 m2. Ala, mis paikneb haja-
asustuses, piirneb lõunas tihe asustusalaga – Lõuna-Kullamäe ühistu. 
Kavandatava planee ringuga tehakse ettepanek ole masoleva tihe-
asustusala laien damiseks ühe üksikelamukrun di ulatuses. Kavandatav 
detail pla neering on kehtivat Jõe lähtme valla üldplaneeringut 
muutev.
Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses töö päeviti 
tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil 
www.joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavolikogu poolt kehtestanud detailplanee ringud: 
1. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 26.01.2012 otsusega nr 265 
Neeme küla Liivametsa 2 kinnistu detailplaneeringu.
2. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 26.01.2012 otsusega nr 268 
Manniva külas asuva AS EGCC maa-ala detailplanee ringu Kivikirve 
tee 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Ristikangru tee 29, 31, 33, 35, 37, 39 ja 
Golf Marina 3 kinnistute osas,
3. Jõelähtme Vallavolikogu keh testas 26.01.2012 otsusega nr 269 Saha 
küla Uus-Tamme kinnistu detailplaneeringu.
4. Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas 16.02.2012 otsusega nr 274 
Maardu küla Keskvälja maaüksuse detailplaneeringu.

Avaldame sügavat kaastunnet
HILDA LEMMIK  14.03.1925 – 05.01.2012

VIKTOR POŽIDAJEV 20.01.1968 – 08.01.2012

IVAR PETERSON  22.01.1962 – 05.02.2012

ANNE TUST  25.12.1945 – 15.02.2012

Kustub elu, vaikib valu, mälestus ei iial kao.

Sügav kaastunne omastele

IVAR PETERSONI
surma puhul.

Endised klassikaaslased Maardu Keskkoolist

Kaotus on valus, mälestus jääb.

Mälestame head sõpra

IVAR PETERSONI
22.01.1962–5.02.2012

ja avaldame sügavat kaastunnet omastele.

Kostiranna külarahvas

Meie kaastunne

Vaike ja Aivar Treibergile lastega

Armastatud
isa, äia ja vanaisa

lahkumisel.

AS Aatmaa ja OÜ Haljava

Jõelähtme vallavalitsus soovib lammutada Lasteaed 
Neeme Mudila territooriumil asuvat metallist endist 
piirivalve vaatlustorni. Lammutamistöödest huvitatutel 
palume esitada kirjalik pakkumine Jõelähtme vallavalit-
suse kantseleisse kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 
8. märtsiks 2012. 

Lisainfo ehitusnõunikult tel. 60 54 883 või 
heikki@joelahtme.ee.

KOSTIVERE ÜLDKOOSOLEK

21. MÄRTSIL KELL 19:00 
KOSTIVERE MÕISAS

Päevakord:

1. Kokkuvõte 2011.a. tegevustest.
2. Plaanid ja eesmärgid 2012. aastaks.

3. Muud jooksvad teemad.

Osale kindlasti!
LISAINFO:

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem

Tel.  52 06 600; ktruuleht@hotmail.com
www.kostivere.ee 
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Ostame üle Eesti

virnastatud võsa
kasvavat võsa
raiejäätmeid
Energiavaru OÜ
+372 5080336

info@energiavaru.ee
www.energiavaru.ee

Müüa kartulit!
15 kg sangadega paberkott – 5€

30 kg paberkott – 10€
Sordid: Bellarosa, Anuschka, Marabel, Quarta jt.

Kojutoomine Kostivere ja Loo piirkonnas hinna sees, mujal 
kokkuleppel. 

Info ja tellimine tel 507 8837, Ardo Lass

UUS HIND!Ostame tehnilist 
hõbedat ja 

nõukaaegsete 
elektrikilpide sisu.

5269976

Näitekunsti huvilistele!
Kui sa soovid teatritööst rohkemat teada, kogeda, õppida, siis tule 
22. aprillil kell 12.oo Jõelähtme Rahvamajja, kus alustab tööd teatri-
koolitus.
Töö toimub kaks korda kuus. Juhendajateks oma ala spetsialistid ja 
ka allakirjutanu, Maie Ramjalg.
Räägime lavatöö põhitõdedest, õpime loogilist kõnet, lavalist 
liikumist, hääleseadet jne.
Mis on etüüd? 
Saate ka oma isikliku repertuaari (luuletused, monoloogid) 
viimistleda lavaküpseks.

Gruppi ei taha paisutada üle 15 liikme. Vanuse piiranguid pole, peaasi, 
et tõmme teatri vastu tõsine.

Aastamaks sümboolne – 5 eurot
Registreerimine 20. aprillini.
Telef. 6033053, 53978896,
joelahtmerahvamaja@gmail.com
Maie Ramjalg

Elas kord küünal. Kui pimedus lähenes,
süüdati küünal ja pimedus vähenes.
Elu nõnda on seatud – küünlad elavad põledes.
Koos elu ja surmgi on küünalde tuledes.
Nii ka see küünal põledes vähenes.
Põles lõpuni hoopis, kuid pimedus vähenes.

Tuhat tänu kõigile, kes oma küünlaga küünlakuud 
Loo Kultuurikeskuse B-saalis säratada aitasid!

Harju Maavalitsus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldavad infopäeva

Kohaliku omaalgatuse programmist 
toetuste taotlejatele

8. märtsil 2012 kell 10.00-13.00 Tallinnas, Sirge tn 2 saalis.
Vajalik on eelregistreerimine kuni 6. märtsini. Kohtade arv piiratud.
www.arenduskeskused.ee -> Infopäevad
Lisainfo: Lianne Ristikivi, lianne@heak.ee

Land Rover & Range Rover originaalvaruosad ja B-varuosad. 
Otse tootjalt, mõistlikud hinnad. www.jrmotors.ee <http://
www.jrmotors.ee/> , landrover@jrmotors.ee,+372 5010599

Off-Road lisavarustus, müük ja paigaldus. Vintsid, tõstesarjad, 
rauad jne. 10000lbs vints 485EUR. www.jrmotors.ee <http://
www.jrmotors.ee/> , info@jrmotors.ee, +372 5055676 

Kõik pottsepatööd (ehitus ja remont). MTÜ Eesti Pottsepad liige 
tel. 56 651 812, ivarkabi@yahoo.com

Saviranna küla arengukava

Saviranna Külaseltsi eestvedamisel algas küla arengukava 
koostamine, mis on küla edasist arengut kavandav alus-
dokument. Arengukava on kogukonna kokkulepe edasiste 
arengusuundade osas ning osutub vältimatuks abivahendiks 
rahaliste vahendite kaasamisel koduküla paremaks muut-
misel.

Esimeseks sammuna jätkasime juba 2010. aastal alustatud 
külaelanike küsitlemisega. Suur tänu inimestele, kes on juba 
jõudnud küsitlusele vastata, kuid jõudmaks kogukonna soove 
arvestava tulemuseni, on iga arvamus tähtis. Palume küsitlus-
ankeet tagastada hiljemalt 5. märtsiks 2012 edastades selle 
e-posti aadressil Merike Metstak, merikem2011@hotmail.com 
või inimesele, kes selle Teile toimetas. 

Olete oodatud kaasa mõtlema kõigil kokkusaamistel, 
esimene külakoosolek toimub 13. märtsil kell 18 Tiirul. Vaa-
gime olemasolevat olukorda ja ootusi küla tulevikuarengute 
osas. Kõik Saviranna elanikud on oodatud kaasa mõtlema. 
Arengukava vastuvõtmiseni jõuame loodetavasti juba enne 
jaanipäeva. 

Merike Metstak

TEATED JA REKLAAM

Ajalehe Jõelähtme valla-
leht väljaandja on 
Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Vallavalitsus

ajaleht@joelahtme.ee
Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.

Toimetus ootab kaastöid 
aadressil 
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod.


