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Kutsu päästjad koju
Märtsis tähistasime naiste-, emakeele- ja sotsiaaltöötajate
päeva. Märtsis algas kevad ja tänavu on märtsi viimasel
nädalal suur reede ning ülestõusmispühad. Kevadine
koolivaheaeg langeb samuti suurte pühadega kokku. Loo
kultuurikeskuses on üleval postkaartide näitus. Oli kaunis
komme saata igal suuremal tähtpäeval sugulastele ja
sõpradele postkaarte. Soe ja südamlik pildinäitus, milles
õhkub aastakümnete südamesoojus, on muljetavaldav.
Kõige vanem, 107 aastat vana piltpostkaart (fotol) on pärit
perekond Nõgolsite kodust Saha külast. Aitäh Pihlakobara
rahvale, kes postkaarte näitusele tõi.

Aasta õppeasutuse
juht Pille Trumm
Koolide sõudespinningu võistlus

1960ndate keskpaiku suleti selle baraki põhjapoolses
otsas töötanud Jägala kool. Lapsed läksid edasi Jõelähtme
kooli, mis omakorda suleti seoses Kostivere Kooli
valmimisega. Viimased aastakümned olid hoones
korterid. Kuna sotsiaal- ja munitsipaalelupinnad asuvad
nüüd igati kaasaegses sotsiaalmajas, on üle saja aasta
vanuste endiste töölisbarakkide tulevik olnud arutluse all
vallavalitsuses, volikogu komisjonides ja istungil.
Aruteludes jäi kõige enam kõlama mõte, et barakid tuleks
lammutada. Kogu maa-alale kavandatakse puhkeala.

Markos-Joosep Raudlami vanemad annetavad varalahkunud poja toetussumma
heategevuseks
Joosepi haiguslugu sai alguse
kuus aastat tagasi. Aastate jooksul määrati talle erinevaid diagnoose, poiss tegi läbi mitmeid
hormoonraviseansse, sai keemia- ning bioloogilist ravi. Haiguse ägenemishoogude järel
selgus, et Joosep põdes Eestis
haruldast haigust – neurosarkoidoosi. Tegu on autoimmuunhaigusega, kus inimese
immuunsüsteemis tekib rike,
hakkab enda vastu võitlema tekitades organismi erinevaid põletikukoldeid. Sihtasutus Tallinna Lastehaigla arstlik konsiilium otsustas Joosepi haigusloo

suunata Saksamaale Berliini
Charitè kliinikusse. Välismaal
toimuvaid uuringuid/ravi pidi
rahastama Eesti haigekassa. Pere transpordikulud ja kohalviibimine piiri taga pidi jääma
Joosepi pere kanda. Kuivõrd
Joosepi ravi kulg ja pikkus oli
prognoosimatu, pöördusid
Joosepi vanemad murega Kostivere kogukonna poole (lapsevanemate senine sissetulek ja
säästud ei oleks võimaldanud
perel Saksamaal Joosepile kohapeal toeks olla).
Jaanuaris 2016 otsustas
Kostivere rahvas korraldada

alevikus heategevusliku sõbrakuu Joosepi ravi ja pere toetuseks, mille raames toimusid
veebruaris nii Kostiveres kui lähikandis mitmed toredad üritused Joosepi tervise heaks. Kogukonna hea tahe ja ettevõtmine pälvis palju sooja tagasisidet. Aleviku rahva rõõmuks
haakusid ettevõtmisega mitte
ainult kohalikud, vaid ka teised
Jõelähtme valla elanikud ja asutused, ettevõtted, inimesed nii
lähivaldadest kui üle Eestimaa.
Joosep nautis kõiki toimunud üritusi ja püüdis neist igaühel jõudumööda ka ise kohal

olla. Kogukonna toetus lisas
Joosepi perele usku ja lootust
pääseda lapsega peatsele ravile
ja poja paranemisele. Paraku ei
jõudnud Joosep aga oma ravi ja
paranemist ära oodata. Joosep
suri 24. veebruaril ning puhkab
nüüd Jõelähtme uuel kalmistul.
Joosepi vanemad, ema Anneli ja isa Marko tänavad südamest kõiki, kes neile hea tahte
ning annetustega, igakülgse
nõu ja abiga toeks olid. Kogukonna ettevõtmine andis perele jõudu igapäeva raskustele
vastu seista, väga suure hulga
inimeste toetusena saadud ta-

gasiside ning annetused on
märkimisväärsed ja üdini südantsoojendavad.
Joosepi toetuseks laekunud
summa annetavad lapsevanemad heategevuseks. 2500 eurot
suunatakse Joosepi lemmikspordiala, koolinoorte jalgpalli
arendamiseks Jõelähtme vallas.
Teise osa, 8075 euroga soovivad
vanemad Joosepi raviarsti soovitusel toetada sarnase haigusjuhtumiga lapsi Eestis.
Headel tegudel on kombeks
mitte ununeda, vaid neid igavesti mäletada! Kõiki tänades,
Kostivere kogukond

Emakeelepäeva
kõnevõistlus ja
kohtumine Katrin
Kaugveriga
Valla sotsiaaltoetused
Lasteaia kohatasudest
Uus põhimäärus
muutis Rebala
muinsuskaitseala
Kultuurikalender

Volikogu veerg
Märtsikuine volikogu istung oli
taas erakordselt pika päevakorraga nagu eelminegi istung,
kuid enamik punkte olid pigem
tehnilist laadi nagu maade munitsipaliseerimine, detailplaneeringud, kohalikesse õigusaktidesse seaduste muudatustest tulenevate paranduste tegemine jms, mis tegelikult laiemat avalikkuse tähelepanu ei
vääri.
Üks huvitavamaid otsuseid
viimaselt volikogu istungilt oli
“Jõelähtme valla noortevoliko- Art Kuum
gu asutamine”. Vastu võeti ka vallavolikogu esimees
noortevolikogu põhimäärus, epost: artkuum@hotmail.com
millega anti juriidiline alus, et telefon: 501 7127
pisut rohkem, kui kuu aja pä- skype: art.kuum
rast saaksid meie vallas toimuda noortevolikogu valimised. Mul on väga hea meel, et noored saavad sellega võimaluse kohalikus poliitikas kaasa lüüa. Kuigi eelmisel aastal alandati kohalikel valimistel hääletajate vanusepiiri 18lt
aastalt 16le, on hääletamine ja ise kandideerimine ning volikogutöös osalemine kaks erinevat asja. Noortevolikokku saab kandideerida juba 13-aastaselt. Tahaksin siinkohal kõiki noori üles kutsuda noortevolikokku kandideerima ja valituks osutumisel, selle
töös julgelt kaasa lööma. Demokraatlikus ühiskonnas, kus esindusorganid valitakse vabadel valimistel on poliitikal tähtis osa. Iga
huvigrupp peab enda eest seisma ja tagama, et kõigis otsustes
oleks nende huvidega arvestatud. Peab tundma diplomaatiat ja
oskama leida kompromissi. Poliitika on huvitav ja põnev, sellest
räägitakse pea terves maailmas ja see on kõikjal meie ümber.
Arvestades, et riiklikul tasandil on haldusreformi seadus jõudnud riigikokku, on ühel või teisel moel ka meie vallavolikogu istungitelt see teema läbi käinud. Veebruaris näiteks andis volikogu
vallavanemale ja volikogu esimehele ülesandeks kohtuda Raasiku
ja teiste naabervaldade esindajatega, selgitamaks, millised on nende positsioonid võimaliku ühinemise osas. Nii toimuski Raasikul
19. veebruaril Rae, Raasiku, Jõelähtme, Anija, Kose ja Aegviidu valla volikogu esimeeste ja vallavanemate vaheline haldusreformiteemaline kohtumine. Peainitsiaatoriks oli Raasiku vald, keda tänase seisuga ähvardab oma ca 4700se elanike arvu tõttu sundliitmine, kui ta ei suuda oma elanike arvu üle 5000 tõsta või vabatahtlikult mõne naabervallaga “leibasid ühte kappi” panna. Arutelu oli
lennukas ja räägiti ka suure Ida-Harju valla ideest, kuid üksmeelne arvamus, mis kohtumise lõpuks sai formuleeritud, ütleb, et
ühelgi naabervallal huvi Raasikut endaga liita ei ole ja sellest tulenevalt toetatakse Raasiku jätkamist iseseisva vallana.

DS Smith Plc on juhtiv rahvusvaheline ettevõte, mis annab
tööd rohkem kui 26 000 töötajale enam kui 250 tootmisüksuses. Oleme lainepapist pakendite tootjana Euroopa liidrite seas ning omame tugevat positsiooni kõigil turgudel, kus
tegutseme. DS Smith Packaging Estonia tooteportfellis on
transpordi-, tarbija- ja jaemüügipakendid. Eestis anname
tööd 75 inimesele.

Otsime oma meeskonda
tootmisseadmete operaatoreid

Ettevõtte arengust tulenevalt pakume tööd tootmisseadmete
operaatoritele, kelle peamised ülesanded on tootmisliinide seadistamine ning ettevalmistamine tootmistegevuseks, pideva
kontrolli kaudu toote kvaliteedi tagamine ning ette antud tootmisplaani täitmine.
Nõudmised:
• kogemus ja / või huvi tehnika vastu
• valmidus vahetustega tööks
• eesti keele oskus
• tahe töötada meeskonnas
• korrektsus, ausus, täpsus ja kohusetundlikkus
• võimekus kvaliteetse töö teostamiseks
• hea pingetaluvus
• hea füüsiline vorm
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus tootmisliinide häälestamise,
seadistamise või hoolduse alal
• inglise keele oskus
• arvuti kasutamise oskus
Sind ootavad:
• väljaõpe kohapeal spetsialistide juhendamisel
• töö 5 päeva nädalas, esmaspäevast reedeni (vahetustega)
• soodne lõunasöök
• soodustused sportimiseks ja massaažiks
• kaasaegsed töövahendid
• tasuta tööriiete hooldus
• stabiilne ja huvitav töö
• eneseteostus- ja arenemisvõimalused
• toetav meeskond
Kandideerimiseks saada oma CV
koos palgasooviga e-postiga
estonia@dssmith.com.
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Vajadusel helista
Päästjaid saab koju kutsuda üldisel
päästeala infotelefonil 1524 või
helistades otse:
• Aigar Maiste – 591 99799, Kaberneeme, Haapse, Kullamäe,
• Martin Mäemets – 511 0663,
Neeme, Ihasalu, Jõesuu, Ruu,
Jägala-Joa,
• Meelis Oja – 584 25004, Kostivere
ja Loo piirkonnad, Uusküla – Kallavere kant, Kostiranna, Manniva.
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Kutsu päästjad koju

 Sellel aastal on taas võimalik kutsuda endale tuleohutusalase nõu saamiseks
päästjad koju.
Meelis Oja
MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts

Jõelähtme vallas on kolm vabatahtlikku päästekomandot, kes
vallaga koostöös kavandavad
külastada paljusid kodusid.
Kõige enam teeb päästjatele muret just vanemate ja üksi
elavate inimeste abitu olukord.
Näiteks kui kunagi sai paigaldatud korrektselt töötav suitsuandur, siis nüüd ei tea inimesed
kas andur on töökorras või on
vaja patareid välja vahetada.
Rikkis suitsuanduri vahetame
välja täiesti tasuta.

Kodu ülevaatus
Kuna enamasti vajavad puhastamist ja remontimist ka

Kostivere vabatahtlikud päästjad.

küttekolded, on vaja, et spetsialistid käiksid kohapeal ja vaataksid need üle ning annaksid
ka vallale tagasisidet. Nii saame
koos inimesi aidata. Ka hea
naaber või sõber saab selleks

Foto: erakogu

palju ära teha, sest kui märkate,
et inimesel on tuleohutusega
probleeme, siis saate alati helistada ja nii leiame koos lahenduse.
Koju kutsutud päästjad vaa-

Kõige enam teeb päästjatele muret just
vanemate ja üksi elavate inimeste abitu
olukord.

tavad üle ka elektrisüsteemid,
korstnapühkija akti, hoonele
juurdepääsutee, korrusmajade
trepikojad jne. Päästjatel on
veel palve, et alati hoitaks lahti
hoonetele juurdepääsuteed (et
autod ja muu tehnika ei oleks
takistamas) ning et hoonetel
oleks hästi nähtav ja loetav ka
maja number ja aadress.
Soovime omalt poolt turvalist aastat ja meeldivat koostööd.

Koduteenuse osutamisest Jõelähtme vallas
Kristiina Välba
Sotsiaalnõunik

Koduteenus on Jõelähtme vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja
parandades isiku elukvaliteeti.
Koduteenust on õigus taotleda
isikul, kelle elukohana on Eesti
rahvastikuregistris jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud
Jõelähtme vald ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas
ning kellel on terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel ja väljaspool kodu
asjaajamisel.
Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hooldaja või sotsiaaltoetus teenuse
ostmiseks.

5) abistamine toidu valmistamisel;
6) abistamine vee tuppa
toomisel;
7) terviseabi korraldamine;
8) muu asjaajamine ja abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

Teenuse taotluskäik
Koduteenused on:
1) eluaseme korrastamine
isikule kuuluvate vahenditega;
2 riiete korrastamine (triikimine, parandamine või parandamise korraldamine) ja pesemine või pesemise korraldamine;
3) abistamine küttematerjali tuppa toomisel, kütmisel ja
tuha väljaviimisel;
4) toiduainete, ravimite ja
majapidamistarvete ostmine
lähimast müügikohast; toiduainete tuppa toomine hoidlast;

Koduteenuse taotlemiseks
esitatakse vallavalitsusele kirjalik avaldus, mille võib esitada
nii teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja, perearst kui ka
sotsiaaltöötaja. Koduteenuse
osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialist kodukülastuse, mille käigus hindab
teenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitab välja teenuse
osutamise soovitava algusaja,
koha ja mahu. Kui hindamise
käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalnõunik inimese toimetule-

ku ja/või hoolduse tagamiseks
ja/või kõrvalabi katteks teisi
meetmeid.

Koduteenuse osutamise vajaduse
väljaselgitamiseks
teeb vallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialist kodukülastuse.
Koduteenuse osutamise
tunnihind on 3,50 eurot. Teenust osutatakse soodushinnaga 1,00 eurot tund isikutele kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.
Koduteenuse eest ei maksa
isik, kelle sissetulek ühes kuus
on väiksem kui 2-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir, mis 2016. aastal on
260 eurot.

Jõelähtme vald osaleb
ristmiku eskiisprojekti
finantseerimises

Hei, Jõelähtme noor!

19. jaanuaril maavalitsuses toimunud Harjumaa
liikluskomisjoni nõupidamisel leppisid Tallinna,
Viimsi valla, Maardu linna ja Jõelähtme valla
esindajad kokku, et Narva mnt ja Pärnamäe tee
ristmiku liikluskorralduse parendamiseks võtab
Viimsi vald projekti eestvedamise enda peale.
Ristmiku eelprojekti tingimuste ja liiklusskeemi
koostamiseks võttis Viimsi vallavalitsuse kommunaalamet hinnapakkumised eskiisprojekti
koostamiseks.
Harju maavanema ettepanekul jaotati projekti kohustused ära nelja omavalitsuse vahel.
Lähtuvalt Harjumaa liikluskomisjoni nõupidamisel kokkulepitule ja saadud hinnapakkumistele, esitas Viimsi vallavalitsus ettepaneku tellida
eskiisprojekti koostamise töö TO Projekt OÜlt
ning tasuda tellitava töö eest neljapoolselt, omavalitsuste vahel sõlmitava partnerluslepingu alusel. Iga omavalitsuse osa oleks veerand tööde kogumaksumusest ehk 2 370,00 eurot.
Jõelähtme vallavalitsus võttis vastu otsuse
osaleda Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku eskiisprojekti finantseerimisel veerandi ulatuses
projekti maksumusest ehk 2370,00 euro suuruses summas. (Jõelähtme vallavalitsus)

Jõelähtme vallavalitsus kuulutab
välja Jõelähtme valla noortevolikogu koosseisu
valimised. Noortevolikogusse valitakse 5–11 liiget kaheks aastaks.

Kandideeri Jõelähtme valla noortevolikogusse!

Kandideerimistingimused
• oled 13-26 aastane,
• elad rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vallas,
• õpid Jõelähtme valla üldhariduskoolis või huvikoolis, kuid ei ole Jõelähtme valla registris,
• oled aktiivne, motiveeritud ja oma kodukohast huvitatud,
• tahad leida endale mõttekaaslasi ja organiseerida erinevaid
noorteüritusi,
• soovid osaleda valla noorte elu korraldamisel ja kaitsta nende huve,
• tahad näidata, et ka noorte hääl loeb.
Kandideerimisavalduse saate täita kuni 4. aprillini Loo keskkooli kantseleis (sekretäri juures), Kostivere kooli kantseleis (juhiabi juures), Neeme
kooli õpetajate toas või Jõelähtme vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnas (noorsootöö- ja spordispetsialisti Sirli Steinfeldi juures).
Lisainfo: Jõelähtme vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialist Sirli
Steinfeld, telefon 605 4859 või e-maili teel sirli.steinfeld@joelahtme.ee.
Jälgi meid ka Facebookis ja valla koduleheküljel!
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Pille Trumm – “Harjumaa
õppeasutuse juht 2015”
2015. aastal pälvis täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames Harjumaa
aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli Lasteaed Neeme
Mudila.

Aasta suunaja maakondliku laureaadi aunimetuse pälvis Loo Keskkooli
logopeed Monika Saarik.
Pille Trummil on käsil kasvatusteaduste magistriõpingud (viimane aasta), kuid bakalaureusepaberite järgi võib ta töötada nii lasteaias kui ka koolis
algklassidega. Direktori ameti kõrvalt juhendab Pille ka laste käsitööringe. Palju, palju õnne aunimetuste puhul!

 Harju maavalitsus tunnustas parimaid haridustöötajaid. Kahte meie valla
haridustöötajat tunnustati
maakondlike laureaatidena.
Merike Metstak

Aasta suunaja maakondliku
laureaadi aunimetuse pälvis
Loo Keskkooli logopeed Monika Saarik. 2015. aasta õppeasutuse juhi maakondliku laureaadi aunimetuse pälvis Pille
Trumm, Lasteaed Neeme Mudila direktor. 2015. aastal pälvis
täiskasvanud õppija nädala
(TÕN) raames Harjumaa aasta
koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli Lasteaed Neeme
Mudila, direktor Pille Trumm.
Saabun Neeme Mudila lasteaeda pealelõunal, parajasti on
direktor Pille Trummil käsil
animatsioonikoolitus ning valminud on tema esimene mereteematiline animatsioon.

Kust sa pärit oled?
Olen pärit Ida-Virumaalt.
Pärast keskkooli lõpetamist
suundusin elama Loole, kus mu
ema oli lasteaiaõpetaja. Minu
tütar ütleb, et tema ei hakkaks
eales sedalaadi tööd tegema
(Pille naerab). Mu poeg on juba
22 ja tütar 21, seega ei saa ma ju
ise ka nii väga noor enam olla
(seda öeldes teeb Piile kavala
näo pähe). Lastega ja laste hüvanguks tööd tehes jääb inimene alati nooreks. Kümme aastat
tagasi lasteaia juhiks kandideerimine oli julge, kuid õige valik.
Vajalik tasakaalukus vastutuse
ja kohustuste vahel oli olemas.

Kuidas töö lasteaias algas?
Raske oli siia tulla, sest olin
ju võõras. Esimesel tööpäeval
aga kohtusin kohe kahe Ida-Vi-

rumaa inimesega, mis tegi kohanemise kergemaks. Nüüd
olen väga rahul, et siia majja
sattusin. Inimesed on toredad
ja vald toetav. Muide, peagi saame mänguväljakule isegi varikatuse peale. Meie lasteaia hoolekogu on samuti väga mõistev
ning sõbralik ja me saame omavahel hästi läbi.

Kuidas sinu tööpäev välja
näeb?
Ärkan vara, sest siia on päris pikk sõit Kostiverest, tee peal
tuletan meelde venekeelseid
luuletusi, et keel ei ununeks ja
mõnikord laulan omaette. Mõttes arutan läbi päevaplaani.
Tööd on palju, sest meie
majas ei ole eraldi majandusjuhatajat ega õppejuhti. Meie
köök teeb toitu ka koolilastele,
seega on kõvasti paberitööd.
Mõnikord võtan paberid koju
kaasa, aga ega iga kord ei jaksa
nii tubli olla, et õhtul kodus
tööd teha. Nii tulen sama targalt tööle tagasi.

Kui kaua sa oled lasteaias
töötanud?
Sel aastal täitub mul 10 aastat Neeme Mudilas.

Kui suur on ühe väikse
mudila eelarve?
Eelarve on ligi veerand miljonit eurot ja sellest ligi pool on
töötajate töötasu, õpetajate
palgad on kenasti tõusnud.
Koolituskulud ei ole meil ülemäära suured. Meile on praegu
usaldatud hoida 48 last ja ametis on 16 töötajat.

Miks sulle need autasud
anti?
Olen selle peale palju mõelnud, et miks ja kuidas mulle
need aunimetused osaks said.
Arvan, et seepärast, et meil palju noori praktikal käinud. Ole-

Hariduskäik
Pille Trummi teadlik elu keskkooli lõpuni on seotud Kohtla- Järvega. Seal
lõpetas ta Kohtla-Järve 1. Keskkooli
vene keele eriklassis, kus tüdrukud
õppisid süvendatult kodundust ja
venekeelset masinakirja. Samuti
käis ta Laste Muusikakoolis.
Peale kooli lõpetamist asus Pille
õppima Tallinna Pedagoogilisse Instituuti erialal eesti keel vene koolidele. Kuid aastaga sai talle selgeks,
et see ei ole tema ala. Nii seadis ta
sammud Tallinna Pedagoogikakooli,
mille lõpetas koolieelse lasteasutuse kasvataja erialal.
Edasi on Pille olnud seotud Tallinna
Pedagoogikaülikooliga, kus 2004.
aastal sai bakalaureusekraadi eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja erialal.
Tema lõputöö teemaks oli lasteaia
ja kodu koostöö liitrühmas.

me praktikakohti võimaldanud
mitmele inimesele.
Võrumaa Kutsehariduskeskusest oli praktikal Kairi Kann
(köögi ja rühmapraktika),
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist üliõpilane Birgit-Karen
Kreek (vaatluspraktika “Terve
laps”) ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminarist tudeng
Mirjam Saueauk (liikumisõpetus).
Neli aastat oleme osa võtnud täiskasvanud õppija nädalast ja ise käime pidevalt koolitustel. Samuti oleme liitunud
mitme programmiga. Hetkel tegeleme terviseedenduse plaani
koostamisega kolmeks järgnevaks aastaks, et liituda tervist
edendavate lasteaedade võrgustikuga. Aprillis osaleme
2-liikmelise meeskonnaga koolitusel “Digiajastujuht”. Tingimused on soodsad: edukal läbimisel ei tule koolituse eest
isegi raha maksta.
Pille on osalenud veel Rõõ-

mupallide rühma õpetajatega
“Kiusamisest vaba lasteaed”
programmi koolitusel, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe; luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse
sallivalt ning austavalt.

On tähelepanuväärne, et
oled koolitanud nii lapsi
kui ka lapsevanemaid.
Kuidas see on õnnestunud?
Tõsi, meie koolitustel osalevad ka lasteaialapsed. Näiteks
Mare Liiger õpetas meie lastele
esmaabi andmist. Koolieelikud
aga saavad praktilise koolituse
tulekustutite kasutamises. Lapsevanemaid oleme ka meeles
pidanud ning Mare Liiger on
neid koolitanud esmaabi andma. Kahjuks aga jäi viimati välja pakutud koolitus laste tervislikust toitumisest vähese huvi
tõttu ära.

Kus sa ise oled end
koolitanud?
Mul on olnud võimalusi tutvuda haridussüsteemiga Hollandis, Prantsusmaal, Brüsselis,
Soomes, Rootsis ja Itaalias.
Olen näinud erinevaid lasteaedu ja julgen tõdeda, et vaatamata meie meeletutele kontrollidele (terviseamet, veterinaariaamet, päästeamet ja tööinspektsioon), on meie lapsed
enam hoitud, paremini toidetud ja eakohaselt arenenud.

Kas on ka muresid?
Tuleb ette väiksemaid kitsaskohti. Meie personalile teeb
muret, et liiklusõpetus ei saa nii
palju kodu tuge kui sooviksime.
Turvavööde kinnitamine, kiivrite ja helkurite kandmine on
teemad, mida tuleb meenutada ja korrata.

Muusikaolümpiaadi
võitis Triini
Olman
Merike Metstak

Harjumaa muusikaolümpiaadil
11. märtsil osalesid Loo Koolist
Kaili Kirt (7.a klassist) ning Triini Olman ja Romi Viskar (7.b).
Triin Olman võitis I koha. Triini
muusikaõpetaja on Aive Skuin.
“Muusikaolümpiaad üldhariduskoolide õpilastele toimub
iga kahe aasta järel. See kujutab
endast muusikalist “kuuevõistlust”, kus õpilasel tuleb sooritada kirjalik test muusikateooria
tundmises, laulda noodist, koputada rütmiharjutust, esitada
žüriile eesti helilooja poolt loodud laul ning ka omaloominguline muusikapala. Kodus tuleb
eelnevalt valmis kirjutada kontserdiarvustus,” selgitab Aive
Skuin. Õpetaja sõnul sai Triini
oma vanuserühmas parima tulemuse kirjalikus testis. Tema
loodud Trio d-mollis viiulile,
flöödile ja klaverile teenis žüriilt
samuti kõrged punktid. Harjumaa olümpiaadi võitja osaleb
üleriigilisel muusikaolümpiaadil, mis toimub 2. aprillil Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Mälumängu
võit Loo
Koolile
Merike Metstak

10. märtsil võitis Harjumaa
keskkoolide ja gümnaasiumide
traditsioonilisel mälumängul
“Mõttemeister 2016” Saue
gümnaasiumis I koha Loo Kooli võistkond. Koosseisus olid
Karolin Kriiska ja Rene Lahk 12.
kassist ning Ander Ott Valge ja
Mattias Jürgen Veller 11. klassist. Karolin Kriiska sõnul oli
küsimusi seinast seina. “Seekord oli rohkem kunsti küsimusi ja vähem kultuuri kohta. Küsimused olid tänavu kergemad
kui eelmine aasta. Auhindadeks
olid raamatud, mille seast sai
igaüks ühe valida. Raamatute
valikus oli rohkem ajalugu. Tulemusega olema äärmiselt rahul, sest suutsime parandada
eelmise aasta tulemust ja tõusta teiselt kohalt esikohale,” ütles Kriiska. (Merike Metstak)

Kostivere soojusmajanduse
arengukava
Priit Põldma
Vallavalitsuse liige

Vallavolikogu kinnitas 17. märtsil Kostivere aleviku soojusmajanduse arengukava. Aleviku
soojusvõrk on rahuldavas seisus. Võrreldes Loo aleviku soojakaoga 22,8% on Kostivere võrgu soojakadu väiksem s.o
18,8%. Arengukava teeb ettepaneku rajada lisaks gaasikatlamajale 0,6 MW hakkepuidu katlamaja, mis võimaldaks tulevikus vastavalt kütte hinnale valida efektiivsema kütteaine vahel. Jätkama peaks maapealsete ja maa-aluste kanalis olevate
vanade kaugkütte torustike
asendamist eelisoleeritud
torustikega.
Volikogu kinnitatud arengukava on aluseks ELi struktuurifondidest vahendite taotlemisele, arengukavaga on võimalik
tutvuda: http://joelahtme.
kovtp.ee/arengukavad.
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Kolme kooli sõudespinningu
võistlus Kostivere koolis
 Juba mitmendat talve
jääb lumepuuduse tõttu
valla koolide ühine suusavõistlus ära ning on asendunud sõudespinningu võistlusega.
Ranele Raudsoo

9. märtsil toimus Kostivere
Koolis järjekordne Jõelähtme
valla kolme kooli sõudespinningu võistlus. Kostivere Kooli
kehalise kasvatuse õpetaja Katrin Hundi eestvedamisel toimus menukas sõudespinningu

võistlus Kostiveres juba kolmandat aastat.
Sõudespinning on rühmatreening sõudeergomeetritel
Concept2, mida juhendab treener ja kõik treeningud toimuvad energilise muusika saatel.
Suurem osa sõudespinningu
treeningutest on suunatud
aeroobse võimekuse arendamiseks ehk vastupidavuse tõstmiseks.
Samuti kasutatakse rohkem
intensiivsemate treeningute
programme, et tõsta maksimaalset sooritamise võimet.
Kostiveres läbi viidud võist-

lus toimus 15nes erinevas võistlusklassis, seal hulgas ka õpetajate võistlusklass ja meeskondlik võistlusklass. Kokku võistles
132 õpilast kolmest koolist ja
viis õpetajat!
Igas võistlusklassis anti välja kolm medalit ja diplomit. Rebimine oli väga tihe ja laste
võistlusvaim kõrge!
Igale võistlejale oli pudelivett välja pannud Coca-Cola
HBC Eesti AS ja AS Värska Vesi.
Kindlasti toimub nüüdseks
juba traditsiooniline sõudespinningu võistlus ka järgmisel
aastal.

• 1. klassi tüdrukud, 200 m
1. Brita Aganits, Loo kool
2. Lizette Kesküla, Neeme kool
3. Luise Talvoja, Kostivere kool

1.02,2
1.03,6
1.05,3

• 4. klassi tüdrukud, 300 m
1. Valeria Jaakson, Kostivere kool
2. Mariette Virve, Neeme kool
3. Emili Välkmann, Neeme kool

1.19,1
1.19,8
1.20,2

• 1. klassi poisid, 200 m
1. Bret Aganits, Loo kool
2. Robin Patrik Närska, Neeme kool
3. Gregor Sepp, Kostivere kool

1.02,2
1.03,7
1.07,9

• 4. klassi poisid, 300 m
1. Taavi Tolli, Loo kool
2. Henri Mänd, Kostivere kool
3. Kaarel Kullik, Neeme kool

1.15,6
1.15,7
1.18,0

• 2. klassi tüdrukud, 200 m
1. Jaroslava Sergejeva, Kostivere kool
2. Sandra Uustalu, Loo kool
3. Talvi Treiberg, Kostivere kool

1.00,1
1.01,6
1.02,4

• 5.–6. klassi tüdrukud, 300 m
1. Mai-Liis Õun, Kostivere kool
2. Kaleria Frolovskaja , Loo kool
3. Kristel Madisson, Loo kool

1.05,7
1.07,4
1.12,5

• 2. klassi poisid, 200 m
1. Kevin Mäesaar, Loo kool
2. Henry Aduson, Kostivere kool
3. Cardo Kolomainen, Kostivere kool

0.59,5
0.59,6
0.59,7

• 5.–6. klassi poisid, 300 m
1. Vadim Kobõtsev, Loo kool
2. Kert Tamm, Neeme kool
3. Kaur Markus Esnar, Loo kool

1.04,6
1.04,9
1.06,7

• 3. klassi tüdrukud, 200 m
1. Marian Paju, Loo kool
2. Gerda Sikka, Kostivere kool
3. Hanna Marii Roostar, Neeme kool

0.52,6
0.54,3
0.58,1

• 7.–9. klassi tüdrukud, 500 m
1. Mareike Averson, Kostivere kool
2. Emma Treiberg, Kostivere kool
3. Birgit Tolli, Loo kool

1.47,4
1.49,3
1.58,7

• 3. klassi poisid, 200 m
1. Kristjan Klabber, Kostivere kool
2. Oliver Mets, Kostivere kool
3. Semmen Sass Sillaots, Neeme kool

0.51,1
0.52,4
0.54,0

• 7.–9. klassi poisid, 500 m
1. Silver Nõmmerga, Loo kool
2. Kris-Hendrik Koort, Loo kool
3. Silver Leks, Loo kool

1.33,6
1.36,2
1.39,7

Vaatemäng Jägala joal
 Jõelähtme vallavalitsus

andis avaliku ürituse loa Pirita süstaslaalomi klubile,
mis korraldab 10. aprillil
Balti karikavõistluste I etapi süsta- ja kanuuslaalomis.
Võistlus toimub kell 11.00–
17.00 Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas.
Merike Metstak

Võistlustel osalevad süstaslaalomi kui ühe märjema spordiala harrastajad. Kuna Jägala joa
alust kärestikku peetakse süstasportlaste hulgas üheks võimsamaks Balti riikides, siis vaatemängu vallarahvale peaks see
kindlasti pakkuma.
Korraldaja Lembit Uudsemaa rääkis vallalehele järgmist.
“Meie alustasime selle võistluse korraldamist aastal 2010. Enne seda oli suur tühi auk. Korraldamise poolelt on viimased
aastad oma heitliku ilmaga olnud kahjuks suhteliselt masendavad. Kui aastatel 2010–2012
oli rohkelt lund ja kevad saabus
ilmateenistuse kena keskmise
järgi – 27. märts on keskmine
kuupäev kui lumi hakkab sulama –, siis aprillikuu teise nädala sees saabus suurvee tipp.
Jägala jõe kärestikud on sõidetavad kui veetase on üle 120
cm (elektrijaam võtab osa vett

enne juga ära). 2016. aasta
suurvesi saabus veebruaris tormi ja suure sula ning rohke vihmaga.
Võistluse ideaalne kuupäev
oleks olnud 2016. aastal 14.
veebruar. Muidugi on veel pisut
lund ja ka ilm hoiab miinuse
poolel. Kui see õigel ajal ära sulab, siis on lootust, muidu eriti
mitte.
2013. aastal jätsime võistlu-

se ära. Suure külmalaine tõttu
lükkasime võistlust kahe nädala võrra edasi, aga jõgi oli ikka
jääs. Lõpuks ei saanud me
enam seda edasi lükata, sest ei
oleks olnud erilist mõtet korraldada samal nädalavahetusel
kahte aerutamisüritust, st koos
Võhandu maratoniga. See-eest
sai Võhandu maraton maha
sõidetud rekordilise veetasemega.

2014. aastal polnud aga üldse lund, millest suurvesi tuleb.
Olukord oli sama aastal 2015,
siis korraldasime võistluse siledal veel.
Oleme mõelnud, et peaks
võistluse korraldamise tegema
“libiseva” graafikuga. Etteteatamise aeg oleks üks nädal. Kui
lumi sulab esimesel nädalal ja
kärestikud sulavad lahti ning
nädala ilmaprognoos lubab

sooja, siis umbes nädala pärast
saabub ka suurvee tipp. Selle
aja jooksul jõuab osavõtjatele
teate ära saata ja võistluse maha pidada. See aga tähendab, et
võistlus võib toimuda jaanuaris, veebruaris, märtsis või hoopis aprillis.
Kärestikuaerutajate jaoks ei
ole olemas talvekuid, on olemas jää või voolav vesi. Ja kui
voolab, siis sõidetakse.”

NR. 225

EMAKEELEPÄEV

MÄRTS 2016

5

Kostivere kooli pikaajaline
traditsioon – kõnevõistlus
Riina Kauppi

Emakeelepäeva kõnevõistlus
on Kostivere kooli pikaajaline
traditsioon. Selleks, et uurida,
kui pikaajaline täpsemalt, sai
pöördutud Karin Harju kui selle traditsiooni algataja poole.
“Täpset aastaarvu ei olegi meeles, aga ma usun, et see sai alguse umbes 20 aastat tagasi. Üldise taseme kohta võib aastate
lõikes öelda, et tase on vahelduv, see on kinni osalejates. Tänavused ettekanded olid väga
põhjalikud ja jäin nähtuga väga
rahule. Tublid lapsed! Kõnevõistlus on väga vajalik asi igal
juhul, siin saab ennast suurema
publiku ees proovile panna,”
ütles Karin Harju.

Teemad ja hindamine
Sel aastal esitasid oma kõned Mareike Averson (võitja,
teema “Eestimaa tulevik”), Kirsika Kaup (teema “Tervislike
eluviiside tähtsus”), Ronald Rahuküla (teema “Arvutimängude
head ja halvad küljed”) ja Armin Uutar (teema ”Eesti majandus”).
Žürii liikmed panid hinde
nii kõne tekstile kui ka esitusele. Hinnati teema valikut, kõne
ülesehitust, sisu, kontakti publikuga, esituse veenvust ja selgust. Hea kõne on päevakoha-

ne, publikule huvitav ja kindlasti peab see algama publiku
poole pöördumisega.

Kuidas kõnet koostada ja
esitada?
Lisada võiks seda, et meie
kooli iga-aastane emakeelepäeva kõnevõistlus on suunatud
üheksanda klassi õpilastele.
Võistlusel osalejad valivad kõne teema ise, vastavalt oma huvidele ja teadmistele. Kindlasti
kavatseme seda traditsiooni jätkata ka edaspidi, sest kõne
koostamine ja esitamine annab
õpilasele suurepärase võimaluse kasutada omandatud teadmisi ning oskusi võimalikult
mitmekülgselt.
Kõne koostamisel tuleb lõimida eri õppeainetest õpitut
ühiskonnas leviva teabega ning
kasutada oma eneseväljendusoskust, et kogu see info ladusaks kõneks vormida. Samuti tuleb kõne võimalikult veenvaks ettekandmiseks rakendada oma esinemisjulgust ja -oskusi.
Aastate jooksul on esitamisele tulnud kõned, mis olnud
väga erinevatel teemadel, alates õpilaste ja õpetajate vahelistest suhetest ning koolikiusamisest kuni loodushoiu ja loomade eest hoolitsemiseni välja.

Katrin Kaugver

Tähistades emakeelepäeva
Kaugveritega
 Kirjanik Raimond Kaug-

veri tütar Katrin Kaugver
külastas emakeelepäeval,
14. märtsil Kostivere päevakeskust.
Merike Metstak

Kõnevõistluse võitja oli Mareike Averson.

Foto: Merike Metstak

Omaaegne menukirjanik Raimond Kaugver elas Jõelähtmes
ning paljudes tema raamatutes
on tegelasteks ka meie inimesed. Ta oli ka laulu “Jägala juga”
sõnade autor.
“Meie põlvkond ei ole pidanud läbi elama kannatusi, mida minu isa ja tema põlvkond
pidi kogema. Imetlen, kuidas jäi
inimestele vangilaagri tingimustes alles idealism,” meenutas Katrin Kaugver oma isa Raimond Kaugveri 90. sünniaastapäeva märkimiseks korraldatud
kohtumisel. Vestlusringis meenutati Kaugveri, huvitavaid seiku temaga kohtumistest ja ühiselt veedetud ajast.

juhatajana. Alates aastast 1964
oli ta kutseline kirjanik. Samuti
oli ta Eesti Kongressi liige. Tema
tütar Katrin Kaugver (sünd
1950) on tuntud tõlkija ja raamatukogutöötaja.

1980ndate aastate lõpupoolel sai
Raimond Kaugveril
võimalikuks tulla
avalikkuse ette
vangilaagri-aineliste teostega.
Kaugveri esimesed ilmunud
romaanid kujutavad kaasaegset
töölis-miljööd (“Keskpäevavalgus”, 1962; “Igapäevane leib”,
1964). Romaanide keskpunktis
on noored mehed, kes tahavad
ja suudavad hästi tööd teha,
kelles on optimismi ja julget
pealehakkamist.

Raimondi elulugu

Žürii esimees oli Karin Harju.

Raimond
Kaugver
(25.02.1926–24.01.1992) sündis
Rakveres raamatupidaja perekonnas. Aastatel 1937–1943 õppis Rakvere gümnaasiumis, põgenes 1943. aastal Soome, kus
astus Eesti Jalaväerügementi
200. 1945–1949 oli ta poliitvangina Siberis sunnitöölaagris
Vorkuta lähedal. Aastail 1950–
1961 teenis ta leiba Tallinna
Trammitrustis, hiljem töötas ka
kaevurina, puhkekodu abidirektorina ja teatri kirjandusala

Äratas huvi lugejates
Tõsisemalt probleemse elunägemise ja veenvama inimesekujutuse juurde jõudis kirjanik romaanis “Nelikümmend
küünalt” (1966), mis on esitatud peategelase pihtimusliku
meenutusena oma neljakümnendal sünnipäeval. “Nelikümmend küünalt” äratas huvi
uudse ainestikuga. Peategelase
tagasivaatena oma allakäiguteele on kirjutatud ka romaan
“Jumalat ei ole kodus” (1971).

Mr. Britti minikäsipalli
võistlused
Joonas Pääsuke
Kostivere Kooli 3. klassi õpilane

Vasakult: Armin Uutar, Roland Rahuküla, Mareike Averson ja Kirsika
Kaup tõmbasid loosi.
Fotod Merike Metstak

2. märtsil 2016 toimusid Risti
põhikoolis Mr. Britti minikäsipalli võistlused. Kostivere põhikooli esindasid kolmanda klassi õpilased Joonas, Oliver, Bryan
Cristofer, Kristjan, Kevin,
Mathias, Eliina-Erika ja Gerda.
Juhendas õpetaja Katrin Hunt.
Teistest koolidest olid esin-

datud Padise, Laulasmaa, Muraste ja Kabala kool. Kokku
mängisime neli mängu. Esimene mäng läks väga hästi, selle
me võitsime. Teise ja kolmanda
mängu kaotasime, aga neljas
mäng oli kõige parem, sest selles mängus oli meil hea tiimitöö.
Saavutasime neljanda koha.
Kõik saime diplomi ja meeneid.
Mäng oli äge!

Peategelane, viinaravil kirjanik
püüab meenutada ja selgeks teha, mis temaga on toimunud.
Kaugveri hilisema loomingu paremaks saavutuseks on
peetud romaani “Vana mees tahab koju” (1983). Peategelase,
vana kaevuri Artur Simmo lugu
algab haiglas, kus tal amputeeritakse mõlemad jalad. Simmo
haiglasoleku ajal selgub tema
tütre ja väimehe plaan müüa
oma elu korraldamise huvides
isa ehitatud maja. Tekkinud
olukorra läbiarutamine muutub romaani keskseks osaks.
Maja müüakse. Simmo sureb
hooldekodus.
Vana kaevuri elulõpu jälgimise kõrval on raamatus teinegi liin sündmusi ja konflikte. Nimelt jutustatakse Simmo haig-

lakaaslase Valteri perekonnasisestest pingetest ja nende lahenemistest.

Kaalukas draamalooming
Viljakalt ja mitmekülgselt
on Kaugver töötanud näitekirjanduses. Kõige laiemalt levis
Kaugveri näidenditest “Oma
saar” (1970). Kaugveri draamaloomingu kaalukaim saavutus
on näidend “Rong väljub hommikul”. 1980ndate aastate lõpupoolel sai Kaugveril võimalikuks tulla avalikkuse ette vangilaagri-aineliste teostega, nagu näidend “Saturnuse lapsed”
ja memuaarne lühiproosakogu
“Kirjad laagrist” (1989).
Kirjaniku loomingust on
ülevaade https://et.wikipedia.
org/wiki/Raimond_Kaugver.
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Loo staadion

Rahvusvaheline noorteturniir
Tiger Cup 2016

Tiger Cup on rahvusvaheline noorteturniir, mis toimub iga-aastaselt. Turniirile tuleb ca 100 võistkonda Eestist,
Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Venemaalt. Turniir toimub Tallinnas ja Tallinna lähedal Lool
Kogunemine Ihasalu allika juurde. Triin Lindau eestvedamisel toimub mõnus kolme kilomeetri pikkune kepikõnd
Ihasalu allikast Ihasalu ristini (matka kogupikkus ca 6 km). Risti ajaloo ning teele jäävad huvitavad objektid ja
paigad räägib lahti Janek Safranovski. Orienteeruvalt kell 13.00 kuuleb Ihasalu puhkemajas põnevaid tervislikke
retsepte ja nõu-andeid toidublogi “Siit nurgast ja sealt nurgast” autorilt Mari-Liis Iloverilt. Olemas
sportimisvõimalused väikestele

03.04

11.00

Ihasalu maja

Ihasalu poolsaare tervisepäev

06.04

12.00

Kostivere
Päevakeskus

Laula, laula, suukene

07.04

12.00

Loo
Kultuurikeskus-B

Pihlakobara ümarlaud

08.04

19.00

Kostivere
Kultuurimõis

08.04

19.00

Loo
Kultuurikeskus-A

Kontsert “Retro raadio”

Kontsert on inspireeritud Teise maailmasõja eelsest ja järgsest ajast, mil raadio oli tõeline haruldus. Rahvusooperi
tenor Andres Köster esitab laule Enrico Caruso, Mario Lanza, Yves Montandi, Edith Piafi, Georg Otsa ja Frank
Sinatra repertuaarist. Klaveril Jaanika Rand-Sirp. Saatejuhi rollis on Helgi Sallo. Pilet 7 €, sooduspilet 5 €

08.04

19.00

Jõelähtme
Rahvamaja

Kontsert “Lihtminevik”

Kõlab muusika Robert Jürjendali albumitelt “Rõõmu allikas”, “Valguse palsam” ja “Rännak rõõmu allikale” ning
muusikat dokumentaalfilmidele “Inimese mõõt” ning “Hoidmise vägi”. Pilet 5 €, sooduspilet 3 €. Kontsert toimub
kontserdisarja “Muusika Eestimaale” raames koostöös Eesti Kontserdiga. Toetaja on Eesti Kultuurkapital

09.04

11.00

Kostivere
Kultuurimõis

10.04

11.00

Kostivere
Kultuurimõis

Laulukonkurss “Jõelähtme
laululaps 2016”

Konkursile registreerimine lõpeb 1. aprillil. Konkurss toimub kuues vanusekategoorias. Võitjad pääsevad Harjumaa
laululapse konkursile. Žüriisse kuuluvad Lydia Rahula, Jana Liisa Johannson ja Priit Põldma

11.04

19.00

Neeme Rahvamaja

Avatud Shaping'u treening

Shaping on teaduslikult väljatöötatud treeningsüsteem naistele, mille eesmärgiks on tervise tugevdamine, keha
vormimine ning hea vormi säilitamine. Avatud treening on tasuta

13.04,
12.00
18.04

Kostivere
Päevakeskus

Arvutiõpe

15.04

12.00

Kostivere
Päevakeskus

Jalutuskäik looduses

15.04

19.00

Kostivere
Kultuurimõis

Perekond Vaigla kontsert “Oled
olemas”

Laval kohtuvad isa, tütar ja poeg – Marie, Raul ja Robert Vaigla. Nad esitavad unplugged rokkmuusika klassikat.
Programmi pärliks on Marie hitt “Oled olemas“. Pilet 7 €, sooduspilet 5 €. Piletid müügis Piletilevis ja kohapeal

16.04

11.00

Loo
Kultuurikeskus-B

Lastehommik “Juba linnukesed
väljas laulavad”

Pilet 1 €

Jõelähtme
Golfikeskus

Tule proovi golfi – Avatud
väljakute päev

Kostivere
Päevakeskus

Ekskursioon ajaveskisse

17.04
20.04

16.00

22.04–
23.04

Viimsi Huvikeskus

Tervisekuu vestlusringis räägib Vähiliidu juht Kalev Lehtla

Mõisa Filmiklubi dokumentaalfilm Dokumentaalfilm “Punane varietee” on meeleolukas ekskursioon omaaegse varietee intriigiderohkesse minevikku.
“Punane varietee”
Pilet 3 €

Eelkooliealiste lastehommik “Juba
Mängud, laulud, käeline tegevus. Pilet 1 €
linnukesed väljas laulavad”

Juhendaja on Kalev Algo

Avatud väljakute päev on üritus, mida viivad läbi kõik golfiväljakud üle Eesti. Oodatakse huvilisi igas vanuses,
tegevust ja varustust jätkub nii suurtele kui väikestele. Päev on hea võimalus perega sportlikult aega veeta. Avatud
on Fahle restoran. Osavõtt on tasuta. Registreerimine ja lisainfo www.golf.ee

Lauluvõistlus “Harjumaa laululaps Konkursil osalevad kõikide Harjumaa valdade konkursi “Laululaps” võitjad. Kolm parimat pääsevad konkursile
2016”
“Laulukarusell”

23.04

12.00

Loo
Kultuurikeskus-B

Tervisepäev

21.04

12.00–
12.45

Loo Kooli aula

12. klassi lõpukella aktus

21.04

17.00–
19.30

Rebala küla

Orienteerumisneljapäevak

24.04

12.00–
17.00

Loo Jõusaal

Loo jõusaali avatud uste päev

24.04

12.00

Loo ujula

25.04

19.00

Neeme Rahvamaja

26.04

19.00

Loo
Kultuurikeskus-A

28.04

14.00

Loo
Kultuurikeskus-B

Pihlakobara tervisekuu pidu
“Terviseks!”

28.04

16.00

Jõelähtme
Rahvamaja

Klubi Seeniorid ja senjoriitad

29.04

20.00

Kostivere alevik

Kogupere tõrvikujooks “Suur ja
väike käsikäes”

Üritus on tasuta. Lisainfo www.kostivere.ee

30.04

10.00–
21.00

Kostivere
Lasteaed,
Kostivere Kool

La femme klubi “Elamise kunst”

Päevapilet 12 €. Hind sisaldab joogatundi, kristalliteraapia koolitust, tervislike smuutide valmistamise koolitust,
kehakoostise mõõtmist. Lisaks toimub loeng kevadvitamiinide-toidulisandite teemal ja fitness treening. Lisainfo
www.kostivere.ee

30.04

14.00

Kostivere
Kultuurimõis

Jälgi reklaami

Neljapäevakutele on oodatud kõik liikumisharrastusest lugupidajad – meil on võimetekohased rajad kõigile. Igal
neljapäevakul on olemas inimene, kes juhendab esmatulijaid. Lisateave Mait Tõnisson, tel 513 8911, mait.
tonisson@ton.ee ja www.ton.ee
Julgustame rohkem kasutama Loo jõusaali teenuseid. Õpetame kasutama jõusaaliseadmeid, näitame harjutuste
sooritamise tehnikat, mõõdame kehakoostist, valime vastavalt tulemusele treeningut ja koormustaset. Jagame infot
personaaltreeningute kohta ja vastame küsimustele. Kohal on personaaltreener Alisa Mletsin

Jõelähtme valla meistrivõistlused
Eelregistreerimine triinupauka@hotmail.com
ujumises
Monokomöödia “Pervert juhuse
tahtel”

Laval Andres Oja. “Pervert juhuse tahtel” on avameelne monokomöödia sellest, kuidas poisist kasvab mees. Etenduse kestvus ca 80 minutit (ilma vaheajata). Etendus on soovitatav alates 16. eluaastast. Pilet 10 €, sooduspilet 8 €

Svingikoori Aktiva koostööst Horre Zeigeri bigbändiga saadi sisse svingipisik. Koori repertuaaris on Ameerika
Svingkoori Aktiva kevadkontsert, svingiklassika 1930ndatest aastatest (“Chattanooga Choo Choo”, “Tea for Two”, “Route 66”), aga ka eesti
dirigent Kaja Viira
heliloojate U. Naissoo, E. Vainu ja H. Hindpere laule. Kontserdil on kaastegevad Martin-Eero Kõressaar
(kontrabass) ja Karl Helmeste (trummid)
Külas on psühholoog Voldemar Kolga

Balletistuudio Noor Ballett Fouetté Pühendatud rahvusvahelisele tantsupäevale. Noor Ballett Fouetté on eraballetikool, mis õpetab välja
tantsuetendus
professionaalseid balletiartiste. Kooli asutaja ja juht on Tõnu Veiler. Pilet 2 €
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Jõelähtme vallas makstavatest
sotsiaaltoetustest ja nende taotlemisest
 Sotsiaaltoetused on
mõeldud perekonna toimetuleku soodustamiseks ja
toetust makstakse leibkonna netosissetuleku suurust
arvestades.
Kristiina Välba
Sotsiaalnõunik

Tegemist on sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetustega, mida
makstakse Jõelähtme valla vähekindlustatud isikutele ja peredele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata riiklike toetustega ja teenustega ja piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu
sotsiaalabi osutamiseks.
Vähekindlustatud isikuks
loetakse inimest, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui
1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir ning
vähekindlustatud leibkonnaks
loetakse peresid, kelle sissetulek ühes kuus leibkonna liikme
kohta on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud
toimetulekupiir.

Arvestatakse taotleja
üldist materiaalset
olukorda
Toimetulekutoetuse määr
on 130 eurot üksi elava isiku või
perekonna esimese liikme kohta ning perekonna igale alaealisele liikmele on toetuse määraks samuti 130 eurot kuus. Toimetulekupiiri suurus perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele on 104 eurot
kuus. Lisaks sissetulekutele arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku
seisundit, ülalpeetavate arvu,
vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul.
Ühtlasi võetakse arvesse ka
taotleja ja/või tema leibkonna
kasutuses või omandis olevad
vallas- ja kinnisasjad.
Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla õigusaktide alusel maksta-

vaid sotsiaaltoetusi, tööturukoolitusel, tööpraktikal ja tööharjutusel osalemiseks makstavaid stipendiume, sõidu- ja majutustoetusi, riigi tagatisel antavaid õppelaene. Lasteaia toiduraha ja osalustasu maksmisel ei
võeta sissetulekutes arvesse
riiklikke peretoetusi. Laene,
võlgnevusi, täitenõudeid ja tasulisi raviteenuseid ei arvestata
toetuse määramisel leibkonna
väljaminekute hulka.
Toetust on õigus taotleda
isikul, kelle elukohana Eesti
rahvastikuregistris on jooksva
aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald. Järgnevalt on antud ülevaade Jõelähtme vallas makstavatest sissetulekust sõltuvatest sotsiaaltoetustest.

Sissetulekust sõltuvad
sotsiaaltoetused
• Toetus isiku omaosaluse
osaliseks katmiseks ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite ostmisel ja rentimisel (va
hambaproteesid). Toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda
jäävast vahendi maksumusest.
• Toetus ravimite kompenseerimiseks (edaspidi ravimitoetus). Ravimitoetust makstakse retseptiravimite eest, nimelise ostutšeki alusel, kuni 65
eurot aastas. Mitme kroonilise
haiguse samaaegsel esinemisel
makstakse toetust kuni 130 eurot aastas. Ravimitoetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti
poolt makstavate puudest tulenevate lisakulude määra kuus.
• Toetus raviprotseduuridel

osalemiseks. Toetust makstakse taastusravi protseduuride
omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel,
hooldusravil viibimise kulude
katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku
omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.
• Transporditoetus. Toetust
makstakse raviprotseduuridele
ja taastusravile sõitmise kulude
hüvitamiseks või vältimatu sotsiaalabina elukohta naasmiseks. Toetuse suurus on kuni
100% sõidukuludest.
• Küttetoetus. Toetuse suurus on kuni 100 eurot ühe kalendriaasta jooksul. Toetust ei
maksta toimetulekutoetuse
saajatele.
• Toetus dokumentide taotlemiseks (pass, isikutunnistus,
elamisluba). Toetuse suurus on
kuni 100% kehtivast riigilõivu
määrast.
• Toetus vähekindlustatud
leibkondade lastele riiete ja jalanõude ostmiseks. Toetust
makstakse üks kord kalendriaasta jooksul. Toetuse suuruseks on kuni 65 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda
toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks.

omandis olevatest kinnis- ja
vallasasjadest;
5) sõidukitest liiklusseaduse tähenduses;
6) väärtpaberitest väärtpaberituru seaduse tähenduses;
7) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetuse taotlusele lisatakse pere- või raviarsti saatekiri ning raviasutuse arve või
kulu tõendav dokument;
8) erandkorras makstava
toetuse maksmise korral lisatakse avaldusele teenusepakkuja esitatud arve või hinnapakkumine, toetus makstakse otse
teenusepakkujale.

Lasteaiatoidu ja/või
osalustasu maksmisest
vabastamise taotlusele
lisatakse:
• Toetus vähekindlustatud
leibkondade lastele spordi- ja
huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul.
• Õpilaskodu kohatasu
maksmine vähekindlustatud
leibkondade laste ning õpi- ja/
või käitumisraskustega õpilaste eest. Toetus määratakse kuni
üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.
• Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus. Toetust

Vähekindlustatud isikuks loetakse inimest, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 1,5-kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.
• Toetus prillide ostmiseks
(toetatakse klaaside maksumust). Toetuse suuruseks on
kuni 100% prilliklaaside ostu
summast. Toetus makstakse
välja nimelise ostutšeki alusel.
• Vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmine. Toiduraha ja
osalustasu makstakse kuni
üheks õppeaastaks.

makstakse ravikindlustuseta
isiku hädavajaliku ravikulu,
puude astme ja töövõimekaotuse protsendi määramiseks
tehtavate kulude hüvitamiseks
kuni 100 % ulatuses.
• Eluruumide kohandamise
toetus. Toetust makstakse isikutele, kellel on raskusi eluruumis
liikumise ning endaga toimetulekuga, ehituslike kohanduste
tegemiseks eluruumi sisenemi-

se või eluruumis toimetuleku
hõlbustamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% teostatava töö
maksumusest.
• Toetus vältimatu sotsiaalabi andmiseks. Toetust
makstakse ühekordselt isikule,
kes on sattunud sotsiaalselt
abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või
muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Makstava toetuse suuruse
otsustab vallavalitsus konkreetseid asjaolusid arvestades.
Toetuse taotlemiseks tuleb
esitada Jõelähtme vallavalitsusele vormikohane avaldus, milles näidatakse kõigi leibkonnaliikmete nimed, isikukoodid,
töökoha/-d, sissetulekud ja varad.

Sotsiaaltoetuse
avaldusele lisatakse:
1) hüvitamisele kuuluvate
kulutuste suurust tõendavad
dokumendid (tšekid, arved,
maksekorraldused);
2) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
3) isiku(te) taotlusele eelnenud kolme kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
4) kirjalik loetelu isiku ja/või
tema leibkonna kasutuses ja

1) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
2) isiku(te) taotlusele eelnenud kolme kuu arvelduskonto(de) väljavõte.

Eluruumide kohandamise
toetuse avaldusele
lisatakse:
1) kohandamise maksumuse kalkulatsioon vähemalt kahelt töövõtjalt;
2) isiku(te) taotlusele eelnenud kolme kuu arvelduskonto(de) väljavõte;
3) puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
4) rehabilitatsiooniplaani
koopia.
Vältimatu sotsiaalabi toetuse taotlemisel lisatakse avaldusele arsti, päästeteenistuse või
politsei poolt väljastatud asjaolusid tõendav kirjalik dokument, muudel vältimatu sotsiaalabi tingivatel põhjustel sotsiaaltöö spetsialisti ettekanne
isiku abivajaduse väljaselgitamise kohta.
Toetuse taotluste menetlemisel on vallavalitsusel õigus ja
kohustus nõuda taotlejalt
täiendavaid andmeid vara (kinnisvara, vallasvara, aktsiad, osakud jm) ja kulutuste kohta ning
selgitusi taotluses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

Mõni sõna sotsiaaltransporditeenusest
 Sotsiaaltransporditeenust osutatakse sõiduks haridusasutusse, töökohta, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse avalike
teenuste osutamisega seotud asutustesse.
Kristiina Välba
Sotsiaalnõunik

Mitme üheaegse tellimuse korral eelistatakse sõitu õppeasutusse või töökohta.

Sotsiaaltransporditeenus
on mõeldud:
1) puuetega inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistri andmetel registreeritud
Jõelähtme vald ja kelle tegelik
elukoht on Jõelähtme vald ning
kelle puue takistab isikliku või
ühissõiduki kasutamist kasuta-

da tema vajadustele vastavat
transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks või
avalike teenuste kasutamiseks;
2) eakatele, kes tulenevalt
oma elukoha eraldatusest ja
tervislikust seisundist, ei saa kasutada ühistransporti avaliku
teenuse kasutamiseks.
Teenust osutatakse isikule,
kellel endal või kelle eestkostjal
või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik
transporditeenust korraldada
ning teenuse osutajaks on Jõelähtme vallavalitsus. Teenust
osutatakse valla bussi või sotsiaaltöötajate kasutuses olevate autodega üldjuhul tööajal.

Sõidukilomeetri ja
ootetunni hind
Teenust rahastatakse valla
eelarvest ja isikult võetavast tasust. Jõelähtme vallavalitsuse
18.02.2016 korraldusega nr 117
on ühe sõidukilomeetri hind
0,20 eurot kilomeeter ning oo-

tetunni hind 3,00 eurot tund.
Puudega lastele ja puudega
täiskasvanud õppuritele on sotsiaaltransporditeenus tasuta
õppeperioodil edasi-tagasi sõidul haridusasutusse.

Sõidu lõppedes täidab teenuse osutaja sõidulehe. Arveldamine toimub sularahas või
pangaülekandega vallavalitsuse pangakontole.

Teenuse taotlemiseks

Teenust osutatakse
isikule, kellel ei ole
iseseisvalt võimalik
transporditeenust
korraldada.
Tasuta teenust osutatakse
ka teenusele õigustatud isikutele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem
kui 1,5-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiir. Lisaks saab tasuta teenust kasutada teenuse taotleja
õigustatud saatja, kes on teenuse saajat kohustatud igakülgselt
abistama.

Teenuse taotlemiseks esitab
teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, eestkostja, hooldaja, pereliige jne) vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile taotluse üldjuhul hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse
kasutamist. Taotluse võib esitada ka telefoni teel 605 4880.
Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse
taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus
eestkostjaks määramise kohta)
või lapse hooldamisele võtja
(lapse perekonnas hooldamise
leping) taotluse hiljemalt 15.
augustiks. Kui isikule on väljastatud puudega inimese sõiduki
parkimiskaart, tuleb see sõidule kaasa võtta.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse valla bussi või sotsiaaltöötajate
kasutuses olevate autodega.
Foto: internet

Lasteaia kohatasud kinnitati
Carmen Viherpuu
abivallavanem

Jõelähtme vallavolikogu määrusega “Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine” kehtestatakse Jõelähtme valla koolieelsetes lasteasutustes (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila) lapse eest
lapsevanema poolt kaetava osa
määr (edaspidi osalustasu)
kuus ning osalustasu maksmise tingimused.
Osalustasude kehtestamisel
on aluseks võetud lapse ja nende vanema(te) elukoht Eesti
rahvastikuregistris.
Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks on
Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on osalustasu 35 eurot kuus. 01.01.2016
tõusis osalustasu 30 eurolt 35
euroni ning hetkel täiendavat
tõusu antud määrus ette ei näe.
Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole
Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
2016. aastal on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraks 430 eurot, mis teeb
osalustasuks 86 eurot kuus.
Jõelähtme vallavalitsusel on
õigus erandkorras kehtestada
lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, kuid kes kasutab
lasteaias osaajalist kohta, määruse § 1 lõikes 3 sätestatud
summast (35 eurot) 50% väiksem osalustasu.
Osalustasu maksab lapsevanem täiskuu eest olenemata
lapse lasteaiast puudutud päevade arvust, lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia
nimekirjast väljaarvamise kuu
viimase päevani.
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Lapsevanem, kes soovib
oma lapsele lasteaia koha kasutamist peale lapse lasteaia lõpetamist (lasteaed lõppeb kooli
mineva lapse jaoks mai lõpus),
esitab lasteaia direktorile avalduse, milles näitab ära täiendava koha kasutamise perioodi
(kohta on täiendavalt võimalus
kasutada peamiselt juuni kuus).
Jõelähtme vallavalitsus esitab
lapsevanemale ettemaksuarve
osalustasu ja toiduraha kohta,
kusjuures toiduraha arvestamisel võetakse aluseks lasteaias
kehtiva toidupäeva maksumuse piirmäär.
Juhul kui laps, kes käib Jõelähtme valla lasteaias, mis on
kollektiivpuhkuse tõttu suletud,
soovib kasutada põhjendatud
alusel teise lahtioleva Jõelähtme valla lasteaia teenust, esitab
vanem vastava avalduse oma
lasteaia direktorile hiljemalt 1.
maiks. Osalustasu tasutakse ettemaksuna täiskuu eest, sõltumata sellest mitu päeva laps
teises Jõelähtme lasteaias kohta kasutab.
Vähekindlustatud leibkondadel on õigus laste eest lasteaia toiduraha ja osalustasu
maksmiseks esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus
ning seda menetletakse vastavalt Jõelähtme vallavolikogu
11.02.2016 määrusele nr 69
“Toimetulekut soodustavate
sotsiaaltoetuste maksmise
kord”. Käesolev määrus jõustub
1. aprillil.
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Tere tulemast Tallinna
Jäätmete Taaskasutus AS-i
2014. aastal ostis Tallinna linn
Veolialt Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse osaluse ning
sai niiviisi ettevõtte ainuomanikuks. Selle tehingu tulemusena
kuulub Tallinnale igati nüüdisaegne jäätmekäitluskoht, mis
on valmis linnarahvast teenindama parimal mõeldaval viisil.
Tallinna Jäätmete Taaskasutuse AS-i, endise nimega Tallinna Prügila, võib julgesti tuua
igat liiki jäätmeid, mille loetelu
on toodud meie hinnakirjas.
Hinnakirja, mille järgi klient pärast jäätmete üleandmist ka tasub, leiab kodulehel aadressil
www.tjt.ee. Tuues prügi meile,
võite olla kindlad, et seda käideldakse parimal viisil.
Jäätmete taaskasutuskeskus
ei asu kaugel – sõit linna piirist
siia võtab kõigest 10–15 minutit. Ka jäätmete üleandmine
käib lihtsalt ja kiiresti. Selles
abistavad ning juhendavad teid
lahkelt meie töötajad. Keskuse
külastamine võib kujuneda
meeldivaks väljasõiduks linnast, mis juhul, kui te meie ettevõtet pole veel külastanud,
avardab ka silmaringi.

Mis saab edasi?
Biolagunevatest jäätmetest,
milleks on haljastus- ja pargijäätmed, toitlustusasutuste
jäätmed ning loomsed jäätmed,
valmistame kõrgekvaliteedilist
komposti. Biolagunevaid jäätmeid võtame vastu spetsiaalselt
eraldatud territooriumil – orgaaniliste jäätmete vastuvõtualal.
Jäätmed purustame ning
segame hakkepuiduga. Seejärel
paigutame need auna ning katame membraaniga. Nii laseme
kompostil valmida kuus nädalat. Seejärel suuname komposti järelvalmimisele, mille käigus
toimub aunade segamine ning

Ohtlikud jäätmed meie
kodus
Kodumajapidamises tekkivad
ohtlikud jäätmed on:
• patareid ja akud
• päevavalguslambid (sh säästulambid)
• vana õli, õlifiltrid, õlised kaltsud
• värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
• kemikaalid ja puhastusvahendid
• kraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed
• taimekaitsevahendid ja pestitsiidid
• fotograafiajäätmed
• meditsiinijäätmed (ravimid,
süstlad)
• ohtlike jäätmete pakendid
Selleks, et vältida ohtlike jäätmete
keskkonda, tuleb neid koguda
teistest jäätmetest eraldi. Ohtlike
jäätmete kogumiseks sobivad kõige
paremini nende algpakendid.
Allikas: prugi.ee/portal/ohtlikud-jaatmed-meie-kodus

sisalduvad looduslikult kõik
peamised väetusained ja mikroelemendid.
Kompost varustab mulda
orgaanilise aine ja taimetoiteainetega ning ka kaltsiumiga,
mistõttu tal on lupjav toime.
Kompost on toit mullaelustikule. Tal on lai toimespekter võitluses mulla kaudu levivate haigustekitajatega, olles seega taimede tervise kaitsja.
Komposti regulaarne kasutamine tagab mulla püsiva hea
seisundi ning katab taime väetustarbe. Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus AS on komposteerimisettevõttena tunnustatud veterinaar- ja toiduameti poolt. Komposti hind on
praegu 4,80 eurot tonn ning
kõik, kellel selle järele soovi
ning vajadust, on meile oodatud.

Tööstusele jäätmekütus
sõelumine. Sõelumisel eraldame kompostist sideainena kasutatud hakkepuidu ja jäätmetes sisaldunud võõrkehad. Meie
toodetud kompost ei sisalda
reoveesetet, see sobib aiamaale ja haljasaladele.

Suunamaks jäätmeid võimalikult
palju taaskasutusse, toodame alates
2010. aastast jäätmekütust.
Kompost on tõhus ja mitmekülgne vahend mulla väetamiseks ja parandamiseks. Kompost on mullaviljakuse kandja
ja suurendaja, sest ta on huumus selle paremal kujul. Selles

Selleks, et suunata jäätmeid
võimalikult palju taaskasutusse, toodame alates 2010. aastast
jäätmekütust. Seda tehakse põhiliselt segaolmejäätmetest.
Protsess on järgmine: esmalt läbivad jäätmed eelpurustamise,
seejärel eraldatakse mehaanilisel teel orgaanilised jäätmed
ning metall, mis suunatakse
taaskasutamisse, ülejäänud
jäätmed peenestatakse ning
need lähevad energiaallikaks
tsemenditööstustele. Jäätmekütust saab põletada ainult selleks kohandatud kateldes väga
kõrgel temperatuuri. Selline
jäätmete töötlemise protsess
on kooskõlas Euroopa tunnustatud jäätmekäitlusnormidega
ja asub jäätmekäitluse hierarhias kõrgemal jäätmete põletamisest või ladestamisest.
Kindlasti väärib märkimist
suurepärane võimalus anda
jäätmeid üle 50 eurosendi eest.

Nimelt saavad eraisikutest
kliendid, kes on valmis oma
jäätmeid ise liigiti sorteerima,
anda need üle, makstes visiiditasu kõigest 50 senti. Selline
võimalus on kvartali kohta
maksimaalselt 500 kilogrammi
ulatuses. Selleks on meil pääsla
kõrval territooriumil konteinerid paberi, puidu, klaasi, segapakendi, metalli, biolagunevate jäätmete, elektroonika ja ohtlike jäätmete tarbeks.
Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus on igati avatud ning
koostöövalmis ettevõte. Näiteks
oleme valmis lahkelt vastu võtma meie tegevusest huvitatud
haridusasutuste, elamuühistute ja ka teiste huviliste rühmi.
Teeme teile ekskursiooni ettevõtte territooriumil, mille käigus anname ülevaate nüüdisaegsest ning keskkonnasõbralikust jäätmekäitlusest.
Ettevõtte külastamise soovist andke palun teada telefonil
609 6018.

Kõik on oodatud
Tuues oma aia- või olemejäätmed meile, säästate raha ja
keskkonda. Ning meie juurest
lahkudes võiks kaasa võtta kvaliteetset komposti kodumuru
ning lillede tarbeks.
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kella 6.00–22.00,
laupäeviti 8.00–18.00. Meie
juurde jõuate, kui sõidate linnast välja mööda Peterburi
maanteed. Möödudes Maardu
järvest ning Jõelähtme valla algust tähistavast viidast, näitab
silt 600 meetri pärast Tallinna
jäätmekeskuse parempööret
ning juhatab teid õigele teeotsale. Kui jälgite edasisi juhiseid,
jõuate kenasti kohale.
Ilusat saabuvat kevadtööde
aega soovides Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS.

Tulemused koolide sisekergejõustiku meistrivõistluselt
 Kevadise koolivaheaja

eel toimusid järjekordsed
Harjumaa koolidevahelised
sisekergejõustiku MV Tallinna spordihallis, kus ka Loo
Keskkooli õpilased edukalt
osalesid.
Rain Peerandi
Loo Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja

Kõige nooremate poiste (kuni
5. klasside) arvestuses saavutas
60m sprindis 4.a klassi õpilane
Ramol Sillamaa II koha ajaga
8,87. Sama vanuseklassi noormeeste kõrgushüppes sai samuti II koha 5.b klassi õpilane
Mart Lehtma, tulemusega 1,45.
Tütarlaste kaugushüppes
sai 6.–7. klasside arvestuses Nora Engström (7.a) kõrge II koha
tulemusega 4.38, esikohast jäi
lahutama 17 cm. Samuti esines
Nora Engström hästi 60 m sprindis kus sai VII koha. Noormeeste 6.–7. klasside kugushüppes esines edukalt 7.b klassi õpilane Robert Näär, kes sai
parimal katsel kirja 4.86 ja sai

kaela pronksmedali. Samuti
võistles Robert Näär 60 m sprindis, kus sai kõrge VIII koha.
Keskkooli neidude 600m
jooksus võitles Kais Pilnik (12.
klass) ajaga 1.50,3 endale
pronksmedali. Neidude 10.–12.
klasside kaugushüppes pidi
kahjuks IV kohaga leppima 11.
klassi õpilane Kariina Grauberg,
keda jäi III kohast lahutama
kõigest 1 cm. Kariina Grauberg
võistles ka kõrgushüppes, kus
sai VI koha. Keskkooli neidude
60m sprindis sai Grete-Helena
Eranurm VII koha ja Ingrit Lang
kuulitõukes V koha.
Keskkooli noormehed esinesid samuti edukalt. Kõige parema tulemuse eest hoolitses
11. klassist Sander Leks, kes sai
kaugushüppes täpselt 6 meetriga kolmada koha. Samuti esinesid hästi Sandri klassivennad, jalgpalli taustaga Ander
Ott Valge hüppas kõrgust 1.65
ning pidi selle tulemusega leppima IV kohaga. Samuti jalgpalli taustaga Micael Lilander osales 60 m jooksus ja sai VIII koha.

Tallinna jäätmekeskus suunab jäätmeid võimalikult palju taaskasutusse, tootes alates 2010. aastast jäätmekütust.

Fotod: Marvel Riik, tjt.ee
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Vallavolikogu kiitis heaks Jõelähtme valla noortevolikogu
moodustamise ja põhimääruse
Sirli Steinfeld
noorsootöö- ja spordispetsialist

Muinsuskaitseala on nüüd
poole väiksem
Rebala muinsuskaitsealastele
küsimustele vastab abivallavanem Teet Sibrits. Küsis Merike
Metstak.

Millised muudatused
tõi kaasa Rebala
muinsuskaitseala uus
põhimäärus?
Rebala muinsuskaitseala
uue põhimääruse kehtestamisega muutus Rebala muinsuskaitsealasse kuuluv ala. Rebala
muinsuskaitseala uued piirid
määrati selliselt, et muinsuskaitseala koosseisu jääksid
muinsuskaitse seisukohalt vaid
kõige väärtuslikumad piirkonnad. Võrreldes varasema põhimäärusega vähenes Rebala
muinsuskaitseala pindala pea
poole võrra (pindala enne vähendamist ca 74 ruutkilomeetrit, pärast ca 36 ruutkilomeetrit), samuti kehtestati Rebala
muinsuskaitsealale
kaitsevöönd (ca 16 ruutkilomeetrit), mis varasemalt puudus.
Kuna muinsuskaitsealal asuvatele kinnistutele tulenevad
muinsuskaitseseadusest kitsendused, siis näeb seadus ette, et
kui nende kitsenduste osas on
võimalikud mingid leevendused, siis tuleb need ära määrata muinsuskaitseala põhimääruses. Muinsuskaitseseaduses
on sätestatud rida tegevusi, mida on võimalik teostada ainult
Muinsuskaitseameti kirjalikul
loal. Varasemas Rebala muinsuskaitseala põhimääruses
mingeid leevendusi polnud
määratud.

Milles seisneb muudatuste
sisu täpsemalt?
26. veebruaril 2016 jõustus
Rebala muinsuskaitseala uus
põhimäärus, millega vähendati muinsuskaitseala pindala ligikaudu poole võrra: 74lt ruutkilomeetrilt 36le ruutkilomeetrile, samuti kehtestati muinsuskaitsealale kaitsevöönd, mida
varasemalt polnud. Rebala
muinsuskaitsealasse ei kuulu
enam Kostivere alevik ning Saviranna, Kallavere ja Ülgase küla. Osaliselt on Rebala muinsus-

kaitsealast välja arvatud Jõesuu,
Koogi ja Koila küla. Muinsuskaitsealale määratud kaitsevöönd on jaotatud kaheks
erinevas mahus kitsendustega
osaks, mille moodustavad
Maardu, Võerdla, Rebala, Koogi, Koila, Jõesuu, Kostiranna ja
Manniva külade alad (külade
tuumikalad jäävad muinsuskaitseala koosseisu), moodustades puhverala muinsuskaitseala ning merekalda vahel. Kuna muinsuskaitsealal asuvatele
maadele kehtivad muinsuskaitseseaduses sätestatud kitsendused, milliste osas on võimalik näha ette leevendusi, aga
need peavad olema määratud
muinsuskaitseala põhimääruses, siis uues põhimääruses
nähti ette ka teatud leevendusi.
Varem kehtinud Rebala muinsuskaitseala põhimääruses võimalikke leevendusi määratud
polnud. Uues põhimääruses on
leevendusena määratud, et
enam pole Muinsuskaitseametilt kirjalikku luba vaja taotleda
järgmisteks tegevusteks:
1) kuni 5 meetri kõrguse ja
kuni 60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks
või ehitamiseks, kui ehitis on
püstitatud pärast 1940. aastat;
2) kuni 60 ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ehitise püstitamisega seotud kaeve-, mullaja haljastustöödeks elamumaa
sihtotstarbega hoonestatud
kinnisasjal;
3) raie- ja haljastustöödeks,
mida ei tehta avatud maastikul,
ning raie- ja haljastustööde
ning maaharimisega seotud
kaeve- ja maaparandustöödeks;
4) teede, trasside ja võrkude
rajamisega seotud kaevetöödeks;
5) tehnovõrgu (elektri- ja sideliinid, gaasi-, soojus- ja veetrassid jms) või tehnorajatise
(tehnovõrkude teenindamiseks
vajalik abirajatis nagu alajaam,
mahuti jms) ehitamiseks, mille
kõrgus maapinnast jääb alla 5
meetri;
6) teabekandja ning reklaami paigaldamiseks, mille kõr-

gus maapinnast jääb alla 5
meetri.
Rebala muinsuskaitseala
uue põhimääruse kehtestamisega tekkis Rebala muinsuskaitsealale kaitsevöönd, mis on jaotatud kaheks osaks. Kaitsevööndi esimeses osas sätestati kitsenduseks, et ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ei ole
lubatud ehitada (püstitada) välismõõtmetelt ja ehitusmahult
üle 5 meetri kõrguseid või üle
60 m2 ehitisealuse pinnaga ehitisi, samuti ehitisi, mis on hoonestustiheduselt sobimatud
muinsuskaitseala hoonestus- ja
külastruktuuri. Kaitsevööndi
teises osas sätestati kitsenduseks, et ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata ei ole lubatud püstitada muinsuskaitseala
vaadeldavust häirivaid või varjavaid ehitisi ning paigaldada
vaateid katvaid või neid varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi
või muid konstruktsioone, mille kõrgus maapinnast ületab 5
meetrit. Rebala muinsuskaitseala kaitsevööndi piiri kulgemise sõnaline kirjeldusega on võimalik tutvuda internetiaadressil https://www.riigiteataja.ee/
aktilisa/1160/2201/6007/21m_
lisa1.pdf#.

Milliseid leevendusi tõi
muudatus ehitajale ja
arendajale ning uue kodu
rajajale?
Kõige suurema leevenduse
said need maaomanikud, kelle
maad jäid muinsuskaitseala
territooriumi vähenemise tõttu
Rebala muinsuskaitselast välja.
Olulise leevenduse said ka need

muinsuskaitsealale jäänud
maade omanikud, kes soovivad
rekonstrueerida või ümber ehitada peale 1940. aastat ehitatud
olemasolevaid ehitisi. Nimelt
pole enam vaja Muinsuskaitseameti nõusolekut, kui soovitakse kuni 5 meetri kõrguse ja kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga
ehitist (kas siis hoonet või rajatist) rekonstrueerida või seda
laiendada, ümber ehitada, lammutada. Leevendustena, mis
puudutavad kõiki Rebala muinsuskaitsealale jäävaid maaomanikke, võiks välja tuua selle, et
enam pole teede ja kuni 5 meetri kõrguste tehnovõrkude ja
-seadmete rajamiseks ega nendega seotud kaevetöödeks vaja
taotleda Muinsuskaitseametilt
luba.

Mis on kaitsevöönd?
Muinsuskaitseseadus näeb
ette, et muinsuskaitseala kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd,
mida võib jaotada erinevas mahus kitsendustega osadeks.
Muinsuskaitseala on sisuliselt
puhverala muinsuskaitseala seda ümbritseva territooriumi vahel. Muinsuskaitseseaduse kohaselt on muinsuskaitseala
kaitsevööndi ülesanneteks
muinsuskaitseala ja seda ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide
säilimise ning muinsuskaitseala vaadeldavuse tagamine.
Muinsuskaitseala kaitsevööndi
ulatus, selles kehtivad nõuded
ja kitsendused tuleb muinsuskaitseseadusest tulenevalt
määrata ära muinsuskaitseala
põhimääruses.

Kust veel infot saab?
Rebala muinsuskaitseala
uus põhimäärus, muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi kaart on avaldatud Riigi Teatajas
(RT I, 16.02.2016, 7) www.riigiteataja.ee/akt/116022016007.
Põhimääruse seletuskirjaga
saab tutvuda Muinsuskaitseameti veebilehel www.muinas.
ee. (http://muinas.ee/pressinurk/meedias/vabariigi-valitsus-kiitis-heaks-re).

Hetkel tegutsev valla noorte aktiivgrupp on avaldanud valmisolekut tegutseda noortevolikoguna ning teinud ettepaneku
noortevolikogu moodustamine
ja põhimäärus Jõelähtme vallavolikogu poolt kinnitada, mis
annaks aluse demokraatlikul
teel valitud noortevolikogu tegutsemiseks. Noortevolikogu
põhimääruse kinnitamise aluseks on noorsootöö seadus.
Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev noortest
koosnev nõuandva õigusega
osaluskogu. Noortevolikogu
eesmärgiks on arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi, teha nende
kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele lähtudes
noorte vajadusest ja huvidest.
Noortevolikogu on demokraatlik, liikmete omaalgatusel ja
ühistegevusel põhinev, poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu ühendus. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt
osalema ühiskondliku elu korraldamisse.
Moodustatav noortevolikogu koosneb 5 kuni 11 liikmest
ning liikmed valitakse kaheks
aastaks. Noortevolikogusse
võib kandideerida 13–26-aastane noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Jõelähtme
vald ning noor, kes õpib Jõelähtme valla üldhariduskoolis
või huvikoolis, kuid ei ole Jõelähtme valla registris. Põhimääruse järgi korraldab noortevolikogu valimised noortevolikogu,
kuid esimesel aastal korraldab
valimised Jõelähtme vallavalitsus. Jõelähtme vallavolikogu otsusel toimuvad esimesed noortevolikogu valimised selle aasta aprillikuu jooksul ning kandideerimisavalduste esitamise
tähtaeg on 4. aprill.
Avaldusi saab täita Loo
Keskkooli kantseleis, Kostivere
Kooli kantseleis, Neeme Kooli
õpetajate toas ning Jõelähtme

vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnas.
Kui noortevolikogu kandidaate on vähem kui 11, kutsutakse valimisteks kokku üldkogu. Üldkogul saavad osaleda
hääleõigusega 13–26-aastased
Jõelähtme valla registris olevad
noored ja noored, kes õpivad
Jõelähtme valla üldhariduskoolis või huvikoolis, kuid kes ei ole
Jõelähtme valla registris. Üldkogu võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel kohalolijate
poolthäälte enamusega. Juhul,
kui noortevolikogu kandidaate
on rohkem kui 11, valitakse liikmed salajasel hääletamisel 4
erinevas valimisjaoskonnas
(Lool, Kostiveres, Neemes ja
Jõelähtmes). Valmisjaoskondades läbi viidud hääletustulemuste väljaselgitamiseks kutsutakse kokku üldkogu. Üldkogu
valib enda hulgast 3-liikmelise
valimiskomisjoni. Komisjoni ei
tohi kuuluda noortevolikokku
kandideerijad. Valimiskomisjon
valib enda hulgast juhataja ja
protokollija.
Valimistulemused kinnitab
üldkogu ning need avaldatakse
Jõelähtme valla koduleheküljel
ja noortevolikogu Facebooki lehel. Täpsemalt saab lugeda Jõelähtme noortevolikogu põhimäärusest ja noortevolikogu tegutsemistest valla koduleheküljel.
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7. märtsil kell 22.33 teatati tulekahjust Jõelähtme vallas Loo alevikus Liivakandi teel, kus põles
elumaja kõrval kahekorruseline puidust kõrvalhoone. Keegi kannatada ei saanud. Päästjad kustutasid tulekahju kella
03.13ks.

Foto: Karoliina Rämmeld

Rahvamaja täis teatripisikuid
 19. märtsil toimus Jõe-

lähtme Rahvamajas juba
17ndat aastat järjest Jõelähtme valla lasteteatrite
festival.
Merike Kahu
Jõelähtme valla kultuurijuht

Sellel laupäeval oli teatripisikuga nakatunud pea 150 inimest.
60 last laval ja kolme tunni
jooksul külastas saali 90 inimest, emmed-issid ja õed-vennad omadele laval kaasa elamas. Ja laval oli, mida vaadata.
Loo lasteaia poolt lavale
toodud “Läbitantsitud tallad”
jäi silma just uhkete kostüümide ja ilusa terviku poolest. Juhendajatel pole kerge panna

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Detailplaneeringu algatamine
Jõelähtme vallavalitsus võttis 25.02.2016 vastu korralduse
nr 142 “Jõelähtme valla Loo alevik Vibeliku tee 21e maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Detailplaneeringu ala moodustavad tootmismaa sihtotstarbega maaüksused Vibeliku tee 19 (katastritunnus 24504:002:0572, pindala 3508
m2), Vibeliku tee 19g (katastritunnus 24504:002:0573, pindala 1718
m2), Vibeliku tee 21e (katastritunnus 24504:002:0331, pindala 7042
m2), Vibeliku tee 19c (katastritunnus 24504:002:0572, pindala 5353
m2), transpordimaa sihtotstarbega Vibeliku tee lõik 3 (katastritunnus 24501:001:0240, pindala 6110 m2) ja reformimata riigimaa tükk
pindalaga ca 160 m2 (Vibeliku tee 16g, Vibeliku tee 19g ja Saha tee
18r vahelisel alal), mis paiknevad Loo alevikus keskusest edelasuunas
väljakujunenud tootmis- ja äriettevõtete territooriumil, Saha tee ja Lagedi tee vahelisel alal. Detailplaneeringu eesmärgiks on tootmismaa
ja transpordimaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine,
tehnovõrkudega varustatuse ja liikluskorralduse lahendamine ning
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on ca 2,5 ha. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 sätestab tegevused, mille puhul tuleb algatada keskkonnamõju hindamine. Sama
paragrahvi lõige 2 sätestab tegevused, millistel juhtudel tuleb võimalikku olulise keskkonnamõju esinemist hindama läbi eelhinnangu.
Käesoleva planeeringuga planeeritav tegevus ei kuulu eelnimetatud
paragrahvis lg 1 ja 2 toodud tegevuste alla, mistõttu ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist ega teostata eelhindamist. Küll aga
kui planeeringu käigus peaks siiski selguma vajadus keskkonnamõju
hindamise teostamise järele, tuleb see ka viivitamatult algatada.
Detailplaneeringute lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavad
avalikud arutelud
• Liivamäe küla Kogre tn 2a kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 12.04.2016 kell 15.00.

• Loo alevik Saha tee16d, Saha tee 16f, Vibeliku tee 19a maaüksuste ja
lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 19.04.2016
kell 15.00.
• Loo alevik Vibeliku tee 21e maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu
toimub Jõelähtme vallamajas 21.04.2016 kell 15.00.
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
• Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.–25. aprillini 2016 Jõelähtme vallamajas.
Kallavere küla Rätsepasauna kinnistu detailplaneeringu koostamine
algatati Jõelähtme vallavalitsuse 01.11.2004 korraldusega nr 744. Detailplaneeringuga nähakse ette Rätsepasauna maaüksuse jagamine
viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Elamumaa
krundid on kavandatud suurusega 3000–6018 m2, metsa-alal 7252 m2.
Igale kavandatud elamumaa krundile on ette nähtud ehitusõigus ühe
kuni kahekorruselise üksikelamu ja kolme abihoone kavandamiseks
ehitusaluse pinnaga kokku kuni 300 m2. Kallavere küla Rätsepasauna
kinnistu detailplaneering on vastavuses üldplaneeringuga.
• Saha küla Uue-Kaeravälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 18.04–16.05.2016 Jõelähtme vallamajas.
Saha küla Uue-Kaeravälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme vallavalitsuse 11.04.2013 korraldusega nr 219.
Detailplaneeringuga nähakse ette Uue-Kaeravälja maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks. Elamumaa krundid on kavandatud
suurusega 18 354 ja 18 391 m2. Igale kavandatud elamumaa krundile
on ette nähtud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja
kahe abihoone kavandamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 380
m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Uue-Kaeravälja kinnistu
kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud 17.03.2016 otsusega nr 301
Ihasalu küla Lamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
• Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud 17.03.2016 otsusega nr 302

hulk lapsi koos tegutsema nii,
et lugu ka saali jõuaks. Seekord
jõudis ja väga hästi, oli nauditav etendus ning sealjuures väga armsasti ette kantud.
Kostivere Lasteaed esitas
etenduse “Kala otsib kodu”. Jälle üks üllatus. Lapsed kandsid
oma osad laval meisterlikult
välja ja samuti olid neil kaunid
kostüümid. Isiklikult meeldis
väga etenduse algus, kalade
tants ning tormi ja välgu imiteerimine, mis oli väga nutikalt
lahendatud.
Kostivere Laste Teater on juba meie valla kaubamärk ja alati ootad põnevusega, mida nad
seekord esitavad. Ei tulnud pettuda ka sellel korral, armas lugu märkamisest ja sõprusest.
Viimasena astus lavale Jõeläht-

me Laste Teater “Jussike”. Etendus “Rapunsli sünnipäev” on
omaloominguline lugu, erinevate muinasjututegelaste osavõtul.
Siin oli kasutatud tehnilisi
lahendusi ja video võimalusi.
Kino ja teater andsid koos ilusa
terviku. Meistrite käe all on kõik
võimalik.
Päev kulges ladusalt lustliku
Minni-Hiire juhtimisel.
Loodan, et päevaga jäid rahule nii lapsed, juhendajad kui
ka vanemad. Tore on ju üks
kord aastas kokku saada ja nautida omakeskis seda teatrimaagiat ja kus ta ikka alguse saab,
eks ikka lasteaiast ning koolist,
kus on toredad õpetajad ja kasvatajad, kes nakatavad lapsi
teatripisikuga.

Kallavere küla Aumäe 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.03.2016 vastu otsuse nr 300 “Jõelähtme vallavolikogu 29.04.2008 otsuse nr 347 “Iru küla Põldma I kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”
kehtetuks tunnistamine”, Skylines Iru Vara osaühing esitas 05.03.2015
Jõelähtme vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Iru
külas Saha-Loo tee 22 (endine Põldma I) ja Saha-Loo tee 24 (endine
Klaokse) kinnistutel. Samuti esitas 06.03.2015 Skylines Iru Vara osaühingu esindaja taotluse Jõelähtme vallavolikogu 29.04.2008 otsuse
nr 347 kehtetuks tunnistamiseks. 07.01.2016 esitas Skylines Iru Vara
osaühing taotluse, mille kohaselt soovib asuda realiseerima Jõelähtme
vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr 138 kehtestatud Jõelähtme valla
Iru küla Põldma maaüksuse I maatüki ning vallavolikogu 15.06.2006
otsusega nr 84 Jõelähtme valla Iru küla Klaukse maaüksuse detailplaneeringut. Taotluse kohaselt soovitakse moodustada detailplaneeringu kohased krundid, ehitada välja kavandatud rida- ja korterelamute
teenindamiseks vajalik ja avalikes huvides kavandatud infrastruktuur
ning ehitada valmis kavandatud eluhooned.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Jõelähtme vallavolikogu võttis 17.03.2016 vastu otsuse nr 299 “Jõelähtme vallavolikogu 30.09.2008 otsuse nr 401 “Uusküla küla Hansu,
Kuri, Parma ja Pärdi maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Hansu, Parma ja Pärdi kinnistute osas” kehtetuks tunnistamine”. Jõelähtme vallavolikogu 30.09.2008 otsusega nr 401 kehtestati Uusküla
küla Hansu, Kuri, Parma ja Pärdi maaüksuste detailplaneering Hansu,
Parma ja Pärdi kinnistute osas, millega kavandati ca 1,4 ha pindalaga
maa-alale viie tootmismaa ja ühe elamumaa krundi moodustamist
ning detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste
väljaehitamist. Tänase päevani ei ole asutud 30.09.2008 kehtestatud
detailplaneeringut realiseerima, sh ei ole moodustatud detailplaneeringuga ette nähtud krunte, ega ole asutud rajama detailplaneeringu
järgseid tehnovõrke.
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Jõelähtme valla
uued kodanikud
Kostivere kool võtab alates 4. aprillist 2016 konkursi
korras tööle väikeklassi õpetaja, kellel on siiras huvi ja
soov õpetada lapsi innovaatilises koolis. Vajalik on oskus pidada oluliseks igat õpilast, arvestades nende võimeid ja eripärasid. Eeliseks on varasem töökogemus ja
sobiva hariduse olemasolu.
Nõudmised kandidaadile
• eelnev erialane töökogemus
• nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest
• hea suhtlemis- ja koostöövalmidus
• arvutikasutamisoskus
Tööülesanded
• tundide andmine väikeklassis põhikooli I–II kooliastmes
• HEV õpilaste õppe koordineerimine
• individuaaltunnid
• õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine
• õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine ja õpetajate nõustamine
Ettevõte pakub
• kaasaegset töökeskkonda
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• sõbralikke kolleege
• palka vastavalt kvalifikatsioonile
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata märtsi lõpuks aadressil Aruküla tee
3, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa
või e-posti aadressil kool@kostivere.edu.ee.
---------------------------------------------------------Esimesse klassi astumiseks palume taotlusi esitada 1.
märtsist kuni 30. aprillini kooli juhiabi-personalispetsialistile tööpäeviti 9.00–16.00 või e-posti teel kool@
kostivere.edu.ee. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli juhiabi-personalispetsialistile kirjaliku taotluse, millele lisab järgmised dokumendid:
1. sisseastuja sünnitunnistuse ärakiri, 2. sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia,
3. õpilaspileti pilt, 4. tervisekaart, 5. koolivalmiduskaart (saab lasteaiast, peale lõpetamist).
Taotlusvorm asub kooli koduleheküljel http://kostivere.
edu.ee/et/uudised/vastuvott-kostivere-kooli.

Siiras kaastunne Silvi
Uuspõllule
EMA
kaotuse puhul.
Loo kultuurikeskuse
pere

Mälestame
LILLI TOMPI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kostivere päevakeskus

'

Tiiu Hiovein ja Aadi
Salm, poeg Holger
28.01.2016

Kairi ja Ivo Suursoo,
poeg Simon Johann
16.02.2016

Kersti ja Toomas
Kärvet, tütar Getter
10.02.2016

Jane Saarerand ja
Kristo Konks, tütar
Jete
17.02.2016

Kristin Kalmu ja
Jaanus Üksik, tütar
Emily Marie ja poeg
Christopher Valter
12.02.2016
Tiiu Luik ja Tarmo
Vaksmann, tütar Miia
Mai
13.02.2016

Teele ja Rainer Nässi,
tütar Trinity Elisabet
21.02.2016
Maarja ja Mehis
Ottis, poeg Martin
25.02.2016

Uued kangasteljed Loo kultuurikeskuses!
Märtsikuu algusest alates käib Loo
kultuurikeskuse meistritoas vilgas tegevus.
Uhiuued kangasteljed, mis Pihlakobar
vallavalitsuselt sünnipäevakingituseks sai,
on Evi ettevõtmisel nüüdseks üles seatud
ja triibuvaip kasvab Maimu virkade käte
all lausa küünrakaupa.

Õnnitleme kõiki
sünnipäevalapsi,

soovime õnne ja tervist!
97 27.03 ELLI-VILHEMINE ASOR

Loo alevik

92 08.03 JEVDOKIA NÄSSI

Loo alevik

91 17.03 ANNA POKKI

Jõesuu küla

90 01.03 LJUBOV LAIMETS

Loo alevik

88 07.03 HELMUTH HAAB

Saviranna küla

88 11.03 ESTER PEETRIMÄGI

Võerdla küla

88 15.03 VAIKE KASELAAN

Jõelähtme küla

85 13.03 SALME AAVIK

Loo alevik

85 15.03 VIRVE TAMM

Iru küla

85 17.03 EINAR HIIS

Saha küla

83 30.03 AIME KÕRTS

Uusküla

82 09.03 HÄRNI SIKKA

Kostivere alevik

82 15.03 LILLE RÄHN

Parasmäe küla

82 16.03 JOHANNES KÜTI

Jägala küla

82 27.03 VILMA SAU

Koogi küla

81 17.03 ALEKSANDRA PROMET

Rebala küla

80 13.03 MAIMU SIHVER

Uusküla

80 14.03 SILVI KIVISAAR

Loo alevik

80 17.03 AADE KÜTI

Jägala küla

80 24.03 SAIMA-HELENE SAKS

Loo alevik

80 28.03 ENDEL NOOL

Ülgase küla

75 15.03 AAVO RANNALA

Iru küla

70 15.03 MERJE KLAMAS

Neeme küla

70 16.03 ALLAN RÄMMELD

Manniva küla

70 16.03 JUHAN KOHALA

Jõelähtme küla

70 19.03 REIN LILLEMETS

Uusküla

70 20.03 EERIK LIINEV

Loo alevik

70 22.03 VLADIMIR SADOVNIKOV

Uusküla

70 30.03 VLADIMIR MIHAILOV

Loo alevik

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima!
• Kas Teil on kõrge vererõhk?
• Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
• Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jala arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub 5. aprillil alates
kell 9.00 Kostivere kultuurimõisas (Mõisa tee 2, Kostivere) ja 6.
aprillil alates kell 9.00 Loo kultuurikeskuses (Saha tee 7B, Loo).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna, registreerimine toimub tööpäevadel kell 9.00–12.00 tel 5698 5633. Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge. Protseduur maksab 9 eurot. Hooli endast, tule kontrolli!

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Avaldame siirast kaastunnet perele ja lähedastele
KAIRIT LUKSI
surma puhul.
Mälestavad Loo keskkooli klassikaaslased

Avaldame sügavat kaastunnet
Adu Ivask
Hella Sepp
Markos-Joosep Raudlam
Kairit Luks
Lilli Tomp
Hasan Kamaletdinov

11.03.1941–21.02.2016
21.11.1922–21.02.2016
14.02.2002–24.02.2016
06.07.1985–27.02.2016
02.09.1932–04.03.2016
09.10.1940–05.03.2016

Jõelähtme valla teabe ja
infoleht. Väljaandja on
Jõelähtme vallavalitsus.
Omavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda
valla kantseleis ja raamatukogudes ning
www.joelahtme.kovtp.ee ja
www.volis.ee.
Toimetaja Merike Metstak,
605 4865, 527 8870,
merike.metstak@
joelahtme.ee, ajaleht@
joelahtme.ee.
Reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214,
5562 5500,
myyk@harjuelu.ee.
Jälgi meid nüüd ka Facebookis: www.facebook.
com/joelahtme.
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Südamlikud õnnesoovid 97-ndal sünnipäeval kallile

Tänuavaldus
Tänan kõiki armsaid inimesi,
kes minu kallist elukaaslast
Kalle Roolaid austasid ja
mulle leinas südamest kaasa
tundsid.
Austusega, Anne Kanne

ELLI-VILHEMINE ASORILE
Kevadel linnuke laulu lööb oksa pääl,
ema ikka näeb oma lapsi kätel – see tunne on jääv...
Kuigi juustes on palju halli, emake-kullake
oled kõigile oma lastele kallimast kallim! /A. Oitmaa/
Sinu lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed,
lapselapselapselapsed

ERAKUULUTUSED

MÜÜK
• Müüa loomasõnnik 7 t – 50 eurot, 15 t –
220 eurot. Muld, killustik, liiv. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee
• Müüa poegimahakkav kits peremehe
haigestumise tõttu. Tel 521 0975
• Müüa puitbrikett alates 128 eurot /
1000 kg, pellet premium 8 ja 6 mm, kaminapuud kotis, turbabrikett, tel
5692 4924, www.leilibrikett.ee
• Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest www.lipuvabrik.ee

OST
• Firma ostab hea hinnaga kasvavat ja
virnastatud võsa. Tel 5837 3695

TEENUS
• Ehitusega tegelev ettevõte Rajadecor OÜ teostab välis- ja siseviimistlustöid, müüb ja paigaldab immutatud aiaposte, väravaid ja võrkaedu. Info www.kuusalukodu.ee,
e-post heiki@kuusalukodu.ee või tel
5663 5853

• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968, 5340 2068

• Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 522 0023, Mikk
• Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku toitumise abil. Arstide heakskiit!
Alates vaid 6.90 kuu. Liitu toitumiskavaga www.erikorgu.ee
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h, hind 1,09 eurot / minut. Vt ka ennustus.ee

• Ostan auto või kaubiku. Tel 508 3933
• Ostan vanu pilte, portselani, klaasi,
mööblit, märke, münte jm nõukaaegseid
asju. Helistada tel 5350 0223

• Litsenseeritud korstnapühkija pakub
teenust. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine telefonilt
5877 1665 või info@puhaskolle.ee

• Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee

Reklaamipinna
broneerimine ja
teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee

• “Süstime seinad soojaks” ja tuulepidavaks termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja Thermi termograafia. www.
therm.ee, tel 5660 6010
• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936

TÖÖ
• OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhtidele, osalise töökoormusega. Liini algus
ja lõpp Haljavas. Info tel 627 2713,
627 2733
• OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhtidele, osalise töökoormusega. Liini algus
ja lõpp Kostiveres. Info tel 627 2713,
627 2733
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