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Kultuuripärl tuli
Jõelähtmesse
Vallavanem teeb
kampaaniast
kokkuvõtte
Irus avati suurim
logistikakeskus

Kultuurirahva eelmise
aasta kokkuvõte
Loo keskkoolis
avatakse koolieelne
rühm

Jaanuar on meie koduvalla jaoks tähtis kuu, sest vallal on kaks sünnipäeva. 19. jaanuaril 123 aastat tagasi alustas tegevust Jõelähtme vald ja 16. jaanuaril 22 aastat tagasi taastati Jõelähtme
valla omavalitsuslik staatus uuesti. Omavalitsusele pandi alus 1866. aasta 15 veebruaril, mil keiser Aleksander II kinnitas “Maakogukonna seaduse Baltimere kubermangudele”. 1866. aasta
seaduse kehtestamise ajal oli siinkandis kuus mõisavalda: Jõelähtme, Jägala, Kostivere, Ülgase, Kodasu ja Rummu ning Jõelähtme kirikumõis, mis 1890. aasta lõpul ühinesid kõik
Jõelähtme vallaks. Ühendatud Jõelähtme vald alustas tööd jaanuaris 1891 ning volikogu esimene koosolek toimus 19. jaanuaril. Vallavanemana tegutses Tõnu Härt ning tal oli kuus
abimeest, vallas oli maksumaksjaid hingi kokku 982. Aegade jooksul on valla piire nihutatud ja kohendatud, ümber nimetatud külanõukoguks ja siis jälle vallaks. Kuni aastani 2017 püsime
kindlalt samades piirides ja kui elanikud nii otsustavad, siis ka edaspidi. Väevõimuga omavalitsusi kokku ei panda – kui me ikka ei taha kellegagi ühineda, siis seda ei juhtu. Volikogu
korraldatava elanike küsitluse tulemus on määrav. Eesti suurim turismimagnet Jägala juga meelitab Jõelähtme valda rahvast igal aastaajal.
Tekst ja foto Merike Metstak

Küttehinnad langevad
vähehaaval

Aasta lind 2014 on jäälind
 Ornitoloogid paluvad
jäälinde jälgida.
Kohtumistest jäälindudega palutakse teatada riho.kinks@eoy.
ee või telefonil 742 2195. 17.
jaanuaril avati jäälinnu
veebileht www.eoy.ee/jaalind
Jäälind elab järskude kallastega vooluveekogude ääres
ja sööb peamiselt kala. Teda
kohtab Jägala jõe äärsetel aladel, ka Linnamäe paisjärve piirkonnas.
Eesti Ornitoloogiaühing
kuulutas välja aasta linnu 2014,
kelleks on jäälind. Kuigi jäälind
on Eestis üsna vähearvukas, on
ta välimuse poolest tuntud ja
armastatud linnuliik. Meie looduses eksootilise ja erakordse
sinise seljasulestiku tõttu kutsu-

takse teda põhjamaade kalliskiviks ja samal põhjusel on ta ka
üks fotograafide lemmikuid.
Eestis pesitseb 50-300 paari
jäälinde. Arvukuse suur kõikumine tuleneb külmadest talvedest, mis on neile hukatuslikud.
Jäälind elutseb peamiselt jõgede ja ojade ääres ning toitub
väikestest kaladest. Oma pesakoopa uuristab ta enamasti veekogu kaldasse. Ühe suvega võib
jäälind üles kasvatada mitu
pesakonda. Kõige tuntumad
jäälinnu pesitsuskohad asuvad
Kagu-Eesti liivakivipaljanditega
jõgedel. Talveks jääb Eestisse
arvatavalt kuni sada lindu. Jäälind kuulub kaitstavate loomaliikide II kategooriasse ning
Euroopa Liidu nn linnudirektiivi
I lisasse.

Jäälinnu aastal on lisaks
selle linnuliigi tutvustamisele
kavas tema leiukohtade kaardistamine ja arvukushinnangute
täpsustamine, pesitsusökoloogia uurimine jm. Tähelepanu
pööratakse ka vooluveekogude
muule linnustikule.
Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu alates 1995. aastast ning jäälind on järjekorras
kahekümnes. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada
avalikkusele üht Eestis esinevat
linnuliiki või liigirühma ning
kaasata loodushuvilisi selle liigi
uurimise ja kaitse tegevustesse.
Eelmise aasta linnu nurmkana ja varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.

Volikogu kehtestas
toetuste määrad
ja eakate kodus
hooldamise korra
Jõelähtme vald sai
kaela 200 000 euro
suuruse nõude,
vaidlus jätkub

Autor Pierre Dalous [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], Wikimedia Commonsi kaudu

112 – kurjamid
tegutsevad

Volikogu veerg
Detsembris toimus volikogu istung
Jõuludest ja uuest aastast
tulenevalt juba 19.12. Päevakord
oli tavalisest lühem ja koos
istusime mitte vallamajas, vaid
Loo Kultuurikeskuses.
Kuigi kavas ei olnud pingelisi
punkte, kus tuliseks vaidluseks
oleks läinud, kerkis üles ka teema,
millest volikogu veerus mööda
minna ei saa.
Volikogu istungi päevakorra
viimaseks punktiks on alati: “Vallavanema informatsioon”. Seekord
võtsin selle punkti raames sõna ka
mina. Andsin volikogu liikmetele
Art Kuum,
ülevaate 18.12.2013 toimunud
vallavolikogu esimees
Harjumaa vallajuhtide Rail Balticu
teemalisest kokkusaamisest, kus
ma meie valla esindajana osalesin. Jõelähtme valla volikogu on
Rail Balticu paiknemist meie valla territooriumil arutanud ja
seisukoha võtnud, et trass võiks kulgeda olemasolevaid
raudteekoridore pidi, ehk siis ületada Peterburi maantee Iru
elektrijaama juurest ja sealt edasi mööda maantee äärt Maardu
kaudu Muuga sadamasse. Usun, et sellisel moel võiks rajatava
raudtee keskkonnamõju olla kõige väiksem. Kõige kahjulikum
meie vallale võiks olla, kui trass risti läbi Rebala kaitseala veetaks.
Vallajuhtide vahel läks elav arutelu kohe lahti, sest kõigil oli oma
selge nägemus olemas, kus nad raudteed kindlasti näha ei taha.
Läbirääkimised kulgesid konstruktiivses õhkkonnas ja päeva
lõpuks õnnestus leida kompromissettepanekuna uus asukoht Rail
Balticu trassile, mis tundus rahuldavat kõiki kohtumisel osalenud
vallajuhte. Pakkusime välja, et trass võiks kulgeda läbi Saku ja sealt
edasi paralleelselt Tallinna Ringiga kuni ühtiks Tallinnast Muuga
sadamasse kulgeva olemasoleva raudteega, mille kõrval leiaks
kindlasti ruumi veel ühele rööpapaarile. Detsembris toimunud
kohtumisele järgnes arutelu samal teemal Harjumaa Omavalitsuste
Liidu volikogu koosolekul, kus oli uuele ideele juba tekkinud ka
mõningane vastuseis, kuid sellele vaatamata allkirjastati ühine
ettepanek trassi võimaliku uue asukoha osas seitsme omavalitsuse
juhi poolt sh. Jõelähtme vald.
Meie valla volikogu liikmetes tekitas uus idee valdavalt
poolehoidu, kuigi aktuaalne teema tekitab alati elavat arutelu ja
kõigil on oma seisukoht. Õnneks seekord ei vastandunud need
seisukohad teineteisele, vaid pigem toetasid teineteist.
Pärast istungit jätkus koosviibimine pidulikumas vaimus koos
vallavalitsuse ja allasutuste töötajatega. Koos sai keha kinnitatud
ja kultuuriprogrammi nauditud. Millegagi polnud üle pingutatud,
kuid õhkkond oli äärmiselt sõbralik ja hubane.
Art Kuum
email: artkuum@hotmail.com
Tel: 501 7127
skype: art.kuum
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Tere tulemast Jõelähtme valda!
 2013. aasta detsembris
viis Jõelähtme vallavalitsus
läbi juba traditsiooniliseks
saanud aastalõpu registreerimiskampaania, mida paar
viimast aastat on toetanud
lisaks teavitusele ka
registribussi sisseseadmine.
Tagantjärgi vaadates saab
öelda, et kõik registrikampaaniad on olnud edukad, inimesi
on kampaania ajal proportsionaalselt enam oma elukohta
registreerinud kui muudel kuudel. 2013 detsembris registreeris
oma elukoha Jõelähtme valda
86 inimest.
2013. aasta kampaania oli
erakordne oma auhinna poolest, milleks oli elamumaa kinnistu Kostivere alevikus väärtuses ca 14 000 eurot. Esmakordne oli ka see, et kampaania
peaauhind loositakse välja kõigi
2013. aasta jooksul oma elukoha
Jõelähtme valda registreerinud
täisealiste elanike vahel, kes on
Jõelähtme valla registrijärgsed
elanikud ka 2014. aasta 01. jaanuari seisuga. Varasemalt loosisime auhinna välja kampaania ajal elukoha registreerinute vahel. Eelnimetatud
elamumaa kinnistu loositakse
välja 30. jaanuaril kell 15.00
algaval Jõelähtme Vallavolikogu
istungil ning loosimisest võtab
osa 263 uut vallakodanikku.
Praegusel hetkel on paslik
teha ka kokkuvõte registrijärgsete elanike muutustest
meie valla ja ka külade lõikes.
Esmalt tuleb tõdeda, et üle pika
aja on meie valla registrijärgsete
elanike arv vähenenud. Kui
aastatel 2003 kuni 2013 suurenes elanike arv 5268. inimeselt
6169 Inimeseni ehk keskmiselt
90 inimest aastas, siis seisuga
01.01.2014 on meil registris

Andrus Umboja,
vallavanem

kirjas 6128 elanikku ehk 41
inimest vähem kui aasta varem.
Peab tõdema, et enim on meie
valla inimesi oma registrit
muutnud Tallinna linna kasuks.
2013. aastal tuli Tallinnast
registri andmete kohaselt Jõelähtmesse 173 inimest ja lahkus
Jõelähtmest Tallinnasse 241
inimest, mis teeb kokku 68 inimest Jõelähtme valla kahjuks.
Kui meie üldine elanike arvu
vähenemine oli 41 inimest, siis
siit nähtub, et mujalt Eestist
tulnud elanikud kompenseerisid
osaliselt Tallinna linna tegevusest tulenenud miinust. Iive on
meil jätkuvalt positiivne, 2013.
aastal sündis 81 last ja suri 50
inimest.

Kampaania
auhinna väärtus on
14 000 eurot
Kui vaadata registri järgsete
elanike arvu muutusi alevike ja
külade kaupa, siis saab välja
tuua, et suurim elanike arvu
vähenemine on toimunud Loo
alevikus, kus elab registri põhiselt 35 inimest vähem kui aasta
varem. Samas on Loo aleviku
elanike arv olnud pidevas langu-

ses ka varasematel aastatel.
Näiteks 2003 jaanuaris elas Loo
alevikus 2129 inimest aga 2013
jaanuaris 1970 inimest, ehk
keskmiselt vähenes Loo elanike
arv 15. inimese võrra aastas. Kui
2013 aastal oli see vähenemine
35 inimest, siis võime teha
järelduse, et 20 neist liikusid ära
erakorralistel asjaoludel, nagu
näiteks tasuta Tallinna ühistransport.
Teistest küladest ja alevikest
saab välja tuua silmapaistvaid
muutusi näiteks Jägala külast,
mille elanike hulk vähenes 19
inimese võrra, sealne erakorralisus oli põhjustatud Jägala
sõjaväelinnakus asuva korterelamu elanikest tühjendamisest
lammutamise eesmärgil.
Need inimesed leidsid
omale elukohale teistes omavalitsustes. Ära märgiksin ka
seni kasvanud Neeme küla,
mille elanike arv 2013. aastal
vähenes. Kui 2003. aasta jaanuari seisuga elas Neemes 162
inimest, siis 2013. aasta jaanuariks kasvas Neeme 286
inimeseni ehk 124 inimese võrra. Samas 2013. aasta jooksul
vähenes registrijärgsete elanike
arv 15 inimese võrra. Konkreetseid põhjuseid, miks seni kasvanud Neemes elanike arv vähenes on keeruline nimetada,
kuid ilmselt võib ka siin olla
ajendiks Tallinna linna tasuta
ühistransport. Samas on toimunud ka silmapaistvaid positiivseid muutusi, näiteks nii
Liivamäe, kui ka Manniva külad
kasvasid mõlemad 15 elaniku
võrra ning Saviranna ja Parasmäe kumbki 9 inimese võrra,
mis arvestades nende külade
suurust on märkimisväärne.
Tahan siinkohal tänada
kõiki Jõelähtme valla elanikke,
kes on oma elukoha meie valda
registreerinud, kes seda veel
teinud ei ole, siis olete teretulnud!

Jõelähtme Vallavolikogu
istung toimub 30. jaanuaril
2014 algusega kell 15.00
volikogu saalis.
Vastavalt 28. novembri 2013
volikogu otsusele Jõelähtme vallas paikneva elukoha rahvastikuregistris registreerimist propageeriva kampaania „Jätame maksud
endale“ korraldamine, toimub
istungi alguses kinnistu loosimine
Jõelähtme valla uute elanike
vahel. Loosimises osaleb 263 inimest. Kinnistu loosimisel osalevad
automaatselt ainult kõik sellised
inimesed, kes
• ajavahemikus 01.01.–31.12.
2013 on registreerinud rahvastikuregistris oma elukoha Jõelähtme
valda,
• rahvastikuregistrisse oma elukoha Jõelähtme valda registreerimise hetkel olid täisealised ja
• kelle elukoht seisuga 01.01.
2014 on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Jõelähtme vallas.
Kinnistu loosimine leiab aset
järgmiselt. Jõelähtme Vallavalitsus
koostab nimekirja isikutest, kellel
on õigus Kinnistu loosimises osaleda, kusjuures iga nimekirja kantav isik saab teatud kindla numbri. Seejärel valmistab Jõelähtme
Vallavalitsus Kinnistu loosimisel
osalevate inimeste nimekirja kantud inimestega sama arvu loosisedeleid. Igale sedelile on kantud
üks number. Kinnistu loosimisel
osalevate inimeste nimekirjas sisalduva konkreetse numbriga, kusjuures iga nimekirja kantud inimese kohta koostatakse üks loosisedel. Kõik loosisedelid volditakse selliselt kokku, et sedelile
kantud number ei oleks nähtav.
Seejärel pannakse loosisedelid
suurde anumasse ning segatakse
hoolikalt. Inimene, kellele Jõelähtme vald Kinnistu kingib, selgitatakse välja anumast ühe
loosisedeli väljatõmbamise teel.

vallavalitsuse liikmena samade
asjade eest hea seista, kui volikogu liikmeks olles. Kas midagi
olulist jääks tegemata, kui ma
ise volikogu liige ei oleks?
Sedasi arutledes leidsin, et
taas toimetaja ametit vastu
võttes teen õige otsuse, kuna
saan seista hea, et kõik valijatele
antud lubadused saavad täidetud. On ju tõtt selles, et ajakirjandus on neljas võim ja vallalehes töötades saan silma peal
hoida kõigel, mis vallas toimub
ning sekkuda seal, kus „viga
näed laita“. Probleemidest
teadlikuks saamine ja neist
teavitamine, lahenduste otsimine, inimestega suhtlemine –
seda tööd tegin oma eelmisel
toimetajaks olemise ajal ja teen
ka edaspidi. See töö on mulle
südamelähedane ja tean, et
oskan ja tunnen ajakirjandustööd. Vallalehte hindan eriti
kõrgelt, sest selle näol ei ole
tegemist tavapärase ajakirjandusega: kohalik häälekandja
annab elanikele vajalikku teavet, hoiab kursis valla eluga ja
on eeskätt siiski infoleht.
Minu kõige julgem valimislubadus oli, et teed iga metsa-

taluni lükatakse lumest lahti
valla kulul. Praegu käimasoleva
hanke raames hooldab regulaarselt meie valla teid TEHO,
erateede lumest puhtaks lükkamine toimub valla kulul kuus
korda talve jooksul ja see töö
tuleb tellida valla kommunaalametnikult. Praeguse riigihanke raames rohkemaks raha
ja jõudu ei ole. Järgmise, uue
hanke korral saame loodetavasti
tingimusi muuta eratee valdajale sõbralikumaks.
Käesolevas lehes on ära
trükitud ka koalitsioonileping.
Koostöölepe Reformierakonna,
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRLi vahel allkirjastati
üksmeelses õhkkonnas, arusaamad valla murekohtadest ja
võimalikest lahendustest olid
ühtsed, see kujundas mõistliku
ja üksteist toetava tööõhkkonna.
Tänan veel kord kõiki oma
valijaid usalduse eest – teeme
üheskoos koduvalla heaks!

Toimetaja jutt

Laulu- ja tantsupidu toimub
4. kuni 6. juuli 2014
 Jõelähtme vallast pürib suurele peole 3 segakoori,

2 ansamblit, 2 lastekoori, 2 mudilaskoori, poistekoor,
2 laste rahvatantsurühma, naisrahvatantsurühm Loolill,
Jõelähtme Noorte Rahvatantsurühm, rahvapilliansambel
Loopill
7. jaanuaril algasid XXVI laulupeo eelproovid, mida on kokku 383.
Laulupeo eelproovid kestavad mai keskpaigani ning ettelaulmiste
tulemused selguvad mai lõpuks. Laulupeo esimene kontsert “Aja
puudutus” toimub 5. juulil ning teine kontsert "Puudutuse aeg” 6.
juulil Tallinna Lauluväljakul.
XXVI laulu- ja XIX tantsupeo “Aja puudutus. Puudutuse aeg”
eel toimub üle Eesti kokku 707 eelproovi. XXVI laulu- ja XIX
tantsupidu toimub Tallinnas 4.-6. juulil 2014. Laulupeo kunstiline
juht on Hirvo Surva. Tantsupeo pealavastaja on Maido Saar,
muusikajuht on Toomas Lunge ning ideekavandi ja loo autor on
Sten Weidebaum.

 Kohalikel valimistel sain
106 häälega meie valla volikogu liikmeks, ent volikogus ma siiski ei istu. Minu
asendusliige volikogus on
Arno Kannike ja mitmed
valijad on õigustatult küsinud, miks ma oma volikogu
liikme volitused peatasin ja
hoopiski vallalehte toimetan.
Küsimus on otsekohene ja vajab vastamist. Kasutan siinkohal
võimalust selgitamiseks, miks
ja kuidas nii juhtus ja kinnitan
ka kohe: olen veendunud, et
vallavalitsuses saan oma valijatele vähemalt sama kasulik olla,
kui volikogu liikmena. Seda
enam, et rahva poolt valitud
saadik ei saa ühtaegu olla volikogu ja vallavalitsuse liige, sest
seadusandlik ja täidesaatev
võim on lahus.
Valimiste-eelne aeg oli arendav ja huvitav, oli erinevaid
kohtumisi ja arutelusid mõttekaaslastega ning räägitud sai

Merike Metstak,
avalike suhete juht

paljudest kodupaiga olulistest
asjadest ja koos mõeldud, et
mida annaks edaspidi paremini
teha. Mind motiveerisid inimesed ja neile antud lubadused
ning annan kindlasti oma
panuse, et kõik aruteludel kõlanud head mõtted saaksid teoks.
Niisiis – pärast valimistulemuste selgumist tegi vallavanem
mulle ootamatult ettepaneku
hakata jälle vallalehte toimetama. Vaatasin oma valijatele
mõttes otsa ja arutlesin endamisi, kas saan lehe toimetaja ja

Merike Metstak
www.joelahtme.ee
merike.metstak@gmail.com
Tel 527 8870
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Kultuuripärli preemia pälvis Maie Ramjalg
Harjumaa ballil Estonia talveaias andis Harju maavanem
Ülle Rajasalu üle tänavused
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad. Kultuuripärli tiitli
pälvis Jõelähtme rahvamaja
juhataja Maie Ramjalg.
Maie Ramjalga tunnustati
harrastusteatrite valdkonna
arendamise eest. Ta on 1999.
aastal loodud Jõelähtme Lavagrupi asutaja ning lavastaja,
möödunud aastal korraldas ta
Harjumaa täiskasvanute harrastusteatrite festivali ja on väga
konstruktiivselt korraldanud
erinevaid sündmusi väikeses
rahvamajas. Maie Ramjala aktiivne kultuuritöö on toonud
tuntust Jõelähtmele, Harjumaale ja kogu Eestile.

Intervjuu Merike Metstak
Maie: Püüan võimalikult
ausalt vastata sinu intrigeerivatele küsimustele ja nii lühidalt, kui oskan, sest lugejal
kindlast juba silme ees virvendab, lugedes taas Ramjalast ja
Lavagrupist.
Olen ikka veel sellest tiitlist
uimane. Igatahes väga hingeminev ja hää tunne on. Soovin
kõigile toredatele kolleegidele
taolist kogemust! Mõtle – su
tööd on vastu võetud ja heaks
kiidetud! Parim, mis saab olla
aktiivse tööperioodi lõpuveerandis.

Jõelähtme Lavagrupp on
kriitikute sõnul võimeline
silmad ette tegema isegi
kutselisele teatrile. Saavutustest on tõesti valla
lehes ja mujalgi alati pikad
jutud olnud, sinust endast
mitte. Nüüd siis teeme
teistmoodi. Räägi, mis asi
see näitlemine on ja miks
inimesed seda teevad?
Maie: Mingit definitsiooni
selle kohta pole kuulnud. Minu
jaoks on näitlemine anne, sisemine kutse lavale ja kõva töö
iseendaga, rolliga. Näitleja on
edev, kuid suur näitleja suudab
seda varjata. Aplaus ja tunnustus on tema leib. Lava maagiline
tõmme jääb surmani.

Kus sa teatritegemist,
näitejuhtimist õppisid?
Maie: Minul on paljud olulised asjad juhuse tahtel toiminud. Viivi Metslaid vedas mu

lihtsalt Pedasse eksamitele.
Läksin ettevalmistamata. Poole
pealt hakkas toimima tunne, et
äkki saan sisse. Konkurss oli kõva. Kui hästi mäletan, siis üheksa inimest koha peale. Vastu
võeti 18. Õppisime kultuurharidustööd, lisaerialaga näitejuhtimine. Meie kursusel vedas
õppejõududega: Kaarel Toom,
Leo Martin. Lühikest aega tegelesid meiega veel Ilmar Tammur, Mai Mering, Heino Kulvere.

Milline on Sinu suurim
puudus?
Maie: Puudusi on mul palju:
süsteemitus, mugavus, ei ole
loodud ülemuseks. Mul on piinlik täiskasvanud inimesele märkust teha, kui ta ise sellest aru ei
saa. Ja siis ükskord kui mõõt
täis, prahvatan.

Aga milline suurim väärtus?
Maie: Väärtus? Arvan, et
oskan kuulata inimest, lohutada, lahendusi leida. Olen lojaalne.

Millist annet sooviksid
veel omada?

juures kõige vähem?
Maie: Ma vihkan ülbitsemist,
taktitundetust, labasust, staaritsemist.

Kas oled sageli inimestes
eksinud?
Maie: Oma arust ma tunnen
inimesi. Eksimusi tuleb, sest
ma usaldan inimesi, lobisen
palju ja see maksab mõnikord
valusalt kätte.

Kui kergesti sa solvanguid
andestad?
Maie: Ma ei ole vihapidaja.
Kuid hinge jäävad valusad momendid püsima.

Millisesse inimlikku nõrkusesse suhtud leebelt?
Maie: Inimene on nõrkuste
kogum. Tahtejõud ja moraal
hoiavad meid eksimustest. Annan andeks kõik, mis pole pahatahtlikkusest sünnitatud ja mis
ei sega tööd ja sõprust.

Kas on juhtunud, et sa ei
ole tõtt rääkinud?
Maie: Lausvalet ma vihkan.
Luisanud olen küll ja fakte tsipa
moonutanud. Ikka juhtub.

Maie: Soovin, et oskaksin
mängida mingit pilli. Kodus
tinistan vahel mandoliini. Isa
õpetas.

Kas su lähedaste sõprade hulgas on suuri kunstnikke, näitlejaid või muid
avaliku elu tegelasi?

Milline on kõige meeldejäävam juhtum, mis
on sind tabanud meie
Lavagrupiga seoses?

Suuri kunstnikke? Õe peres
neid kamaluga võtta. Õemees
on Aleksander Eelmaa, nätleja
ja lavastaja; õepoeg Taavi Eelmaa, näitleja; tütar Liisi Eelmaa
teatrikunstnik.

Maie: Meeldejäävaid sündmusi Lavagrupiga on terve vagunitäis. Kõik on meeles. Iga
lavastus on olnud sündmus
omaette. Aga võib-olla Kultuurkapitali aastapreemia 2006.
aastal, murdepunkt etendusega
“Hr. Biedermann ja tulesüütajad”, esimest korda ettepanek
Harrastusteatrite Liidult välislähetusele? Veel ka Tšehhovi
võidukäik siiani. Lavagrupist
võin rääkida peast koos kõikide
aastanumbrite ja tegelastega.

Mida sa inimestes kõige
rohkem hindad?
Maie: Ma hindan inimestes
pühendumist töösse. Tõsist suhtumist proovidesse. Koostööd
lavastajaga, oskust kuulata ja
mitte targutada.

Mis meeldib sulle inimeste

Foto Peeter Hütt / Tippfoto

Kes on Sinu lemmiknäitlejad?
Maie: Lemmiknäitlejaid on
palju. Taavi Teplenkov, Maarika
Vaarik, jne.

Aga lemmiklavastajad?
Maie: Hea meelega vaatan
Nüganeni lavastusi, harrastusteatrite töös Tiit Alte.

Kas sa talud üksindust?
Või ei olegi sa üksi?
Maie: Inimene on loodud
karjas elama. Ei talu üksindust.
Kuigi mõnikord põgenen meelsasti üksindusse, aga sealt tulen
varsti tagasi seltskonda. Elan
üksinda.

Oled sa õnnelik? Sinu
unistus õnnest?

Foto Peeter Hütt / Tippfoto

Maie: Mis on õnn? Vaata
oma hetke elu – mis toimub?
Kui töökohas on asjad korras,
töö laabub, ülemused on mõistlikud, lastega suhted head, nende elud korras, sõbrad on toeks,
tegus tulevik silmapiiril – mis sa

Maie Ramjalg Jõelähtme lavagrupi vaheglipis koos meesnäitlejatega

hing veel ihkad? Täielik nirvaana!

sa satud iseendaga pahuksisse.
Siis on maailm must

Mis on sinu meelest sattumine äärmiselt raskesse
olukorda?

Sinu lemmikmõttetera,
mida püüad järgida?

Maie: Raske olukord? – Kui

Maie: Ära tee (ütle) teisele
seda, mida sa ise ei taha, et sulle
tehtaks (öeldaks).

Foto Urmas Kingsepp
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Võidust Vabadussõjas sai
alguse Eesti riik

Koolieelne rühm Loo koolis

 3. jaanuaril 92 aastat

 Lugupeetud 2014./2015.

tagasi lõppes Vabadussõda.
Nõukogude Venemaa ei suutnud Eesti kaitsest läbi murda
ning 1919. aasta lõpuks nõustus
vaherahuga. See algas 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 hommikul.
Jõelähtme vabadussamba
juures leidis aset Vabadussõja
relvarahu väljakuulutamise
aastapäeva tähistamine. Täpselt
kell 10.30 helisesid ka Jõelähtme
kiriku kellad. Vallavalitsuse liik-

med ja Kaitseliidu Rävala maleva võitlejad asetasid ausamba
jalamile pärjad. Leinaminutiga
meenutati noori, kes oma elu
hinnaga meie riigi lõid. Lõplik
rahuleping sõlmiti 2. veebruaril
1920.
"Ohud ei ole tänapäeval
kuhugi kadunud, aga selleks
peab vaeva nägema. Kuid meie
riigi kaitsevõime on täna parem,
kui kunagi varem, sest me ei ole
üksi ja kuulume NATOsse", lausus vallavanem Andrus Umboja.

Iru küla viiendad talimängud
15. veebruaril
 MTÜ Iru Ämma Klubil on

heaks tavaks saanud
Vastlapäeva korraldamine
Iru küla lastele. Kenasti on
kaasa löönud ka emmedissid ning ka maanadtaadud.
Arno Kannike,
Iru Ämma Klubi juhatuse liige

Möödunud aasta lumise Vastlapäeva tähistamisel oli abiks ka
Lubja külavanem Raimo Tann,
kes tõi kohale katusealuse ja
sõbra, kes lumekelguga rajad

sisse ajas! Kõige õnnestunum
oli kelgutamine, mille stiili ja
pikkust hindas peakohtunikuna
Loo Spordihoone direktor Jüri
Paavel ja assisteeris allakirjutanu.
Buraanil (lume saanil) tegi
lõbusõite oma külamees Anatoli.
Kõike seda korraldame ka
sellel talvel. Olgem siis tublid
kaasa lööma!
Iru küla V talimängud toimuvad 15. veebruaril algusega
kell 11.
Koguneme Iru tee ja Linnuse tee ristmikul ning siirdume
koos nõlvale.

Triobeti jalgpalli aastalõputurniiri maakoolidele võitis
Loo kool
 Jõulu teisel pühal,

26. detsembril jätkus Triobeti jalgpalli aastalõputurniir maakoolide vahel.
Priit Põldma

Turniirist võttis osa 11 võistkonda, kes olid jagatud kolme
alagruppi. Alagruppide võitjad
pääsesid otse poolfinaali.
Päeva esimeses kohtumises
mängis Loo kooli võistkond
Püünsi kooli vastu. Loo kool
purustas vastased koguni 12:1.
Alagrupi teises mängus mindi
vastamisi koondisega naabervallast – Jüri gümnaasiumiga.
Tasavägisest ja pingelisest kohtumisest väljusid võitjatena Loo
poisid 2:1. Sellega tagati alagrupis esimene koht ja pääs
poolfinaali.

Alagruppide teised pääsesid
edasi vahegrupi mängudele,
kust murdis end poolfinaali Jüri
gümnaasium. Esimeses poolfinaalis võitis Loo kool Vändra
gümnaasiumi 2:0, teises Nõo
põhikool Jüri gümnaasiumi 3:0.
Finaalis oli Loo kool 3:2 üle
Nõo põhikoolist. Kolmandaks
tuli Jüri gümnaasium. Parimaks
mängijaks valiti Michael Lilander Loolt, parim väravavaht
Carl-Robert Kadastik esindas
Nõo põhikooli. Resultatiivseima
mängija auhinna sai Sander
Arumägi Jüri gümnaasiumist.
Loo kooli võitu andsid oma
panuse järgmised õpilased: Ander Ott Valge, Michael Lilander,
Jeremy Vaask, Osvald Udras,
Jarlin Pentus, Matthias Hints,
Taavi Vaher, Paul-Marten Põldma, Kevin Berg ja õpetaja Rain
Peerandi. Õnnitleme võitjaid.

Rain Peerandi sai
kultuurkapitali preemia
 Harjumaa Spordiliidu
2013 aasta kokkuvõtte
tegemisel Rahvusooperis
Estonia tunnustati Harjumaa parimaid sportlasi ja
spordiedendajaid.
Loo Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Rain Peerandi pälvis
kultuurkapitali preemia.
„Harjumaa kultuurkapitali

preemia pälvisin aktiivse tegevuse eest maakondlike pallimängude korraldamises. Aitasin Harjumaa spordiliidul läbi
viia nii koolidevahelisi jalg- ja
korvpalli meistrivõistlusi kui ka
maakondlike korvpalli meistrivõistlusi. Eks iga tunnustus
motiveerib edasi töötama ning
annab hea tunde, kuna sa tead,
et teed õiget asja ja sinu tegemisi pannakse ka tähele.“, ütles
Rain Peerandi.

õppeaastal kooli tulevate
õpilaste vanemad! Loo
Keskkoolil on hea meel
järjekordsete uute õpilaste
üle, kes alustavad oma kooliteed just Loo Keskkoolis.
Selleks kutsume kokku koolieelse rühma, et tulevased õpilased saaksid tutvuda õpetajatega ja koolimajaga:
õpetaja Sirje Aava, ruum 27
õpetaja Tiiu Kivirähk, ruum 30

I kokkusaamine on
15.02.2014 kl 10.00-10.45
Lastel palume kaasa võtta
harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm – need õppevahendid peavad iga kord kaasas olema. Lastele arendavad ja

mängulised tegevused – õp Sirje
Aava ja Tiiu Kivirähk.
Lastevanematele info jagamine koolis toimuvast õppetööst ja üldisest korralduslikust
poolest; tugispetsialistide tutvustamine – direktor Ants Rebane (vestlus lastevanematega
aulas) NB! Saame kokku kooli
fuajees!

II kokkusaamine on
15.03.2014 kell 10.0010.45
Lastele arendavad ja mängulised tegevused – õp Sirje Aava
ja Tiiu Kivirähk. Lastevanematele vestlus-loeng:
kell 10.00-10.45 “Lapsevanema
roll lapse koolimineku ettevalmistamisel ja esimese kooliaasta alguses.” Psühholoog
Maret Härm-Tilk.

III kokkusaamine on
12.04.2014 kell 10.0010.45
Lastele arendavad ja mängulised tegevused – õp Sirje Aava
ja Tiiu Kivirähk. Lastevanematele vestlus-loeng: kell 10.0010.45 „Televiisor ja arvuti kui
võimalikud „lapsehoidjad” ja
„seltsilised”. Nende mõju lapse
arengule ning sotsiaalsetele
suhetele ja käitumisele. Mida
lapsevanem saaks teha, et
toetada koolimineva lapse
kohanemist ja toimetulekut" –
sotsiaalpedagoog Heli Rand.

IV kokkusaamine on
17.05.2014 kell 10.0011.15
10.00-11.00 lastele koolimaja
tutvustamine ja mänguline tegevus ning klassiõpetajate vestlu-

sed lastevanematega– õp Sirje
Aava ja Tiiu Kivirähk.
Lastega tegelevad: Mare Lilleorg, Maret Härm-Tilk.
Lugupidamisega
Mare Lilleorg,
Loo Keskkooli direktori asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal
Sirje Aava ja Tiiu Kivirähk,
klassiõpetajad

TÄHELEPANU!
Kindlasti jälgige täiendavat
infot kooli kodulehel.

Pihlakobar Ukraina kultuurikeskuses
 Integratsioon on

lõimusõna, aga kipub vahel
kostma kui sõimusõna.

märgiks tegelevad ukraina kultuuri edendamise ja kirikutööga
ka siinse kirikuisa täiskasvanud
pojad.

Kai Müürsepp

Loo seenioride klubi Pihlakobar
on viimastel aastatel astunud
samme lõimumise poole ja sõlminud sooje sõprussuhteid küll
kohalike moldaavlaste, küll venelaste, küll ukrainlastega. Siinsete ukrainlaste naisansambel
Nadvetshirja oli Pihlakobara
külaline mullu vabariigi aastapäeva aegu. Laulsime koos "Mu
isamaa armas" ja täpselt nii
tundsimegi. Vastukülaskäigule
seadis Pihlakobar end nüüd,
uue aasta hakul.
Ukraina kultuurikeskus Tallinna vanalinnas mõjub juba
sisenedes ootamatult. Astud
väratist läbi ja oled kui kuskil
kauges maakolkas – lumine õuepealne, koera üksikud haugatused ja härmas puud vaikuses
tukkumas… Ja siis kostab kuskilt ülevalt aknast hääl – astuge
aga julgelt edasi! See on munk
Anatoli, kes kohe meid siia alla
vastu võtma tuleb. Meid juhatatakse väiksesse pühakotta,
kus pikkadel puupinkidel istet
võtame. Ruum on tilluke, särava
ikonostaasi ja kitsukese kooriga.
Istume ja mõtleme omi mõtteid. Kuidas ja kunas sai võimalikuks selline vaikuse oaas keset
meie tormakat pealinna ja tänapäeva?
Nii siinsele ukraina kultuurikeskusele kui kreekakatoliku
kogudusele pani aluse Anatoli
Ljutjuk. Ukraina Ternopoli oblastis sündinud mees, kes omal
ajal Eestisse õppima tuli, siin
perekonna lõi ja peale kunstiinstituudi lõpetamist 90ndatel
aastatel oma kaasmaalased
kokku korjas, et koos säilitada
ja edasi anda seda väärtuslikku,
mida iga rahvus endas kannab.
Nüüdseks tegutseb keskus
juba enam kui kakskümmend
aastat, eesmärgiks ukraina kultuuri säilitamine Eestis. Siin
tegutsevad Labora töötoad,
millel on kolm põhilist suundumust: 1. teha midagi oma
kätega, 2. lisada selle tegevusega
maailma pisutki ilu ja 3. anda
rohkem kui võtta. Järjepidevuse

Kuulame tuttavlikke minoorse
kõlaga ukraina
viise ja laseme
Kungla rahval
lauluga laande
minna.
Väga oluliseks peab Anatoli
tööd kasvava põlvkonnaga, nii
on lapsed kultuurikeskuse õpitubadesse alati teretulnud. Ja
oh kui põnevad on Anatoli valmistatud mehhaanilised mänguasjad, mille abil ta meiegi
jaoks maailma asjad paika
paneb! Töötubadest üks ainulaadsemaid on Kalligraafia kool,
mille eestvedajaks on üks Eesti
tunnustatumaid kalligraafe Heino Kivihall. Samas tehakse ka
ise paberit ja tinti ning kirjutatakse Euroopa kloostrikoolide
traditsioone järgides käsitsi raamatuid. Peale pereelust loobumist kuulub Anatoli tsistertslaste
ordusse ja elab põhimõtte järgi
ora et labora, st palveta ja tee
tööd, palvetades nii iga päev
keskkonna, so Jumala loodud
looduse eest.
Peale põnevat ringkäiku kirikus, muuseumis ja õpikodades
istume soojas toas suure pika
laua taga, ukrainlased ja eestlased. Haukame kuuma küpsekartulit ja laseme hea maitsta
mitmetel-setmetel salatitel küll
eesti, küll ukraina moodi. Kuulame tuttavlikke minoorse kõlaga ukraina viise ja laseme
"Kungla rahval" lauluga laande
minna. Tänutäheks ja sõpruse
märgiks jagab Anatoli igaühele
meist siinses töötoas valminud
kaardi jäälinnuga, millel kaunis
kalligraafias maalitud tekst –
jõgede kallastel möödub mu
elu, sinise kalliskivina värvivaesel põhjamaal; kes mind on näinud, ei enam vete lummusest
vabaks pääse.
Oleme hingelt rikkamaks
saanud.

Munk Anatoli

Erakogu

Pihlakobar

Erakogu
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Kaugküttest Lool ja Kostiveres
 Fortum Termest AS omandas Loo ja Kostivere kaugküttevõrgud 2005. aasta
sügisel. 2012. a. sai firma
nimeks Adven Eesti AS.
Kaugküttevõrke ei ole
kellelegi edasi müüdud.
Arbo Reino,
Adven Eesti AS kliendihalduse
valdkonna juht

Vallaga sõlmitud lepinguga võttis Adven kohustuse investeerida 15 aasta jooksul 11,35 miljonit krooni. 2013. a seisuga on
Adven juba investeerimiskohustuse täitnud. Katlamajadesse,
võrkudesse ja soojusmõõturitesse on kokku investeeritud
üle 920 tuhande euro (14,4 miljonit krooni).
Kaugküttesoojuse hinna saamiseks esitavad soojusettevõtjad
taotluse Konkurentsiametile.
Viimane analüüsib taotlusi
ühtse metoodika alusel ja teeb
otsuse piirhinna kohta, millest
kõrgema hinnaga pole ettevõtjal õigust soojust müüa. Viimastel kuudel oleme müünud
soojust nii Lool kui Kostiveres

kehtivast piirhinnast odavamalt.
Alates 1. veebrurist langevad
mõlemas piirkonnas soojuse
piirhinnad.
Soojuse hind sõltub enim
kütusest, investeeringutest, tegevuskuludest ja efektiivsusest.
Lool ja Kostiveres moodustab
suurima osas soojuse hinnast
kütusena kasutatav maagaas.
Kuigi tavaloogika alusel peaks
väiksemates kohtades olema
hinnad kallimad, sest kulud jaotuvad väikesemale mahule, on
Lool ja Kostiveres vastupidi.
Ühest küljest on Kostivere
madalam hind tingitud
väiksemast mugavusest, sest
suvel soojusvarustust ei toimu,
kuid teisest küljest on Lool
suured
kulud
eramute
piirkondade varustamisel nii
tsentraalse sooja tarbevee kui
ka küttega.
Praegu ühiskondliku kokkuleppe alusel säilitatud 4-torusüsteemi ebaratsionaalsust iseloomustavad kasvõi kaks suhtarvu – nendes piirkondades tarbitakse vaid 6% kogu
aleviku soojusest, kuid selleks
kasutatavate torustike pikkus
moodustab 40% kogu aleviku
torustikest. Meile teadaolevalt

sellised ebaefektiivseid süsteeme mujal Eestis enam ei kasutata.
Vaatamata sellele, et oleme
suutnud kadu dramaatiliselt
vähendada (2006. a. 6200 MWh,
2013. a. 2500 MWh) on kao näitaja on ikka veel liiga kõrge võrreldes piirkonna tarbimisega.
Kui põhivõrgus on vaja mitmes
kohas võrku parandada, siis
eramute piirkonnas võrgu vahetamine põhjustaks hinna tõusu
kogu piirkonnas. Seega
kutsume eramute omanikke üle
minema oma sooja vee
boileritele.

Seega kutsume
eramute omanikke
üle minema oma
sooja vee boileritele.
Soojuse hinna alandamiseks
analüüsime ka odavama kütuse
kasutamise võimalusi. Mõned
aastad tagasi soovisime koos
AS-ga Terts Loo katlamaja üle
viia biogaasile, mis oleks võimaldanud soojuse hinda 10-15%
alandada, kuid see projekt ei

realiseerunud. Teise võimalusena oleme kaalunud tahkekütuse katlamaja rajamist. Praegu otsime koos vallavalitsusega
selleks sobivat lahendust. Kuna
tegemist on väga suure investeeringuga, ei saa seda teha
uisapäisa.
Kostivere võrgus püüame
korrastada kõige halvemas korras olevad torustikud ja hoida
katlamaja kasuteguri kõrge.
Investeerimisel peame eelkõige
silmas põhimõtet, et see tagaks
nii suure soojuse säästu, et kokkuvõttes soojuse hind langeks.

Soojussääst elamutes
Soojuse arvete vähendamisele saavad elanikud ka ise
kaasa aidata. Kui maja soojussõlm ja küttesüsteem on korras,
siis ei raisata soojust asjatult
liialt kõrge temperatuuri hoidmiseks tubades. Kui seejärel
maja ka korralikult soojustada,
siis võib tarbitava soojuse kogus
väheneda 30-40%, mõnedel juhtudel veelgi enam. Elamute
korrastamine on vähendanud
juba päris paljude Loo ja Kostivere elanike soojuse arveid.

Logistika Pluss uus laohoone Iru külas

Foto Merike Metstak

Iru külas avati uus logistikakeskus
 Iru külas äsja avatud
Nurmevälja logistikakeskus
on oma ala uusim sõna:
24 000 m2 pinda, päikesepaneelid lõunapoolses
küljes energiat tootmas –
see kõik on muljetavaldav.
Logistika Pluss OÜ on suurim
laopidaja Eestis. Ettevõtted saavad osta siit kõiki logistikaga
seotud teenuseid terve tarneahela ulatuses. Lisaks logistikale
on siit võimalik osta spetsiifilisi
tootmisteenuseid.

Tegevjuht Toomas Orutar:
"Logistika Pluss pakub erinevaid logistikateenuseid rahvusvahelistele tööstus- ja elektroonika suurkontsernidele, toidu-,
alkoholi- ja esmatarbekaupade
tootjatele ning maaletoojatele
ja seda kõike kliendi vajadustest
lähtuvalt. Tarneahela kiirendamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks pakume rahvusvahelistele ettevõtetele ka spetsiifilist
tootmis- ja pakkimisteenust.
Põhilised logistikateenused
on kauba vastuvõtmine, kontrollimine, ladustamine riiulitele ja
vastavalt kliendi tellimustele
kauba komplekteerimine ning
laialivedu üle Eesti."

Vasakult juhatuse liige Madis Ermo, minister Juhan Parts, ehitaja esindaja Andres Agukas ja tegevjuht Toomas Orutar.
Foto Merike Metstak

Ehitiste seadustamine
Kõigil, kes on rajanud ehitise
enne 01.01.2003 aastat väljastatud ehitusloa alusel maatulundusmaale alal, kus puudub detailplaneeringu kohustus, on
võimalik esitada taotlus vallavolikogule ehitise teenindamiseks vajaliku maa osas sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks. Hoonestatud maaüksuse sihtotstarve peab vastama
ehitise kasutusotstarbele, millest sõltub nii kasutusloa vormistamine kui ka kõrvalhoonetele
projekteerimistingimuste väljas-

tamine. Tihti puudub varem
tagastatud maatulundusmaale
ehitusloa alusel ehitatud maaüksuse katastriplaanil ka õueala, mis on kodukoha maamaksust vabastamise aluseks.
Tuletame meelde, et hajaasustuses on maamaksust vabastatud kodukoha omanikud
elamumaa- või katastriplaanile
kantud õueala osas kuni kahe
hektari ulatuses.
Täiendav info: maanõunik Ülo
Laanemets, ulo.laanemets@
joelahtme.ee, tel. 605 4852.

Bussipiletite uued hinnad
 Harjumaal kehtestati

2008. aastal praegu kehtivad maakonna avalike bussiliinide piletitsoonid ja piletihinnad. Tänaseks on analüüsitud sõitjate liikumisharjumusi ning jõutud
järeldusele, et parema
teenuse pakkumiseks on
vaja korrigeerida tsoonipiire ja piletihindu.
Harju maakonna bussitranspordi hindade korrigeerimisel
on kaks peamist põhjust. Esiteks on tekkinud mõnedel liinidel olukord, kus suur hulk sõitjaid maksavad suhteliselt lühikese sõidu eest suhteliselt kõrget hinda, kuna ületavad tsoonipiiri. Seda probleemi aitab lahendada tsoonipiiride korrigeerimine 01. veebruarist 2014,
mille käigus laienevad teine ja
kolmas tsoon. Piletitsoonide
piiride muutmine toob kaasa
vajaduse korrigeerida ka piletihindu.
Teiseks on olemas vajadus
vähendada sularahaga arveldamist, mis on mugavam nii sõitjatele kui bussijuhtidele ning
aitab vähendada sõidukis piletimüügile kuluvat aega.
Soodustamaks e-piletite kasutamist, alandatakse nende
hindasid. Alates 01. veebruarist
2014 suurendatakse e-üksikpileti soodustust 20%-le võrreldes paberüksikpiletiga. E-pileti
soodustus loob lisamugavusi
sõitjatele, hinnatase langeb
e-pileti puhul kuni 14%. Paberüksikpileti hinda tõstetakse 0,10
euro võrra ja vastavalt sellele
muutub ka kuupileti hind kõigis
tsoonides 2 euro võrra. Ühegi
piletiliigi puhul ei tõuse hind

üle 13% ja keskmine piletihind
jääb samaks.
E-üksikpilet (€)
Tsoone

Vana
hind

Uus
hind

1

0.76

0.72

2

1.43

1.28

3

2.10

1.84

4

2.77

2.40

5

3.44

2.96

Sularaha üksikpilet – paberpilet (€)
Tsoone

Vana
hind

Uus
hind

1

0.80

0.90

2

1.50

1.60

3

2.20

2.30

4

2.90

3.00

5

3.60

3.70

Tsoone

Vana
hind

Uus
hind

1

16.00

18.00

2

30.00

32.00

3

44.00

46.00

4

58.00

60.00

5

72.00

74.00

Kuupilet (€)

Piletitsoonide muudatustest
saab täpsemat infot MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
kodulehelt alates 13.01.2014,
www.harjuytk.ee
e-post info@harjuytk.ee
tel. +372 640 6780

Maareformi ülevaade Jõelähtme vallas
01. jaanuari 2014 seisuga on Jõelähtme valla pindalast
21 085,8 ha registreeritud maakatastris 91,2% ehk 19 232,3 ha,
kokku 6530 katastriüksusena. Sellest moodustab tagastatud maa
41,5%, riigimaa 35,2%, ostueesõigusega erastatud maa 10,4%,
vaba põllumaa 5,5%, munitsipaalmaa 3,7%, vaba metsamaa
1,9% ja enampakkumisega erastatud maa 1,8%.
Sihtotstarvete jagunemine:
elamumaa
3258 tk, 990,1 ha
maatulundusmaa
2045 tk, 16 562,8 ha
transpordimaa
408 tk, 586,9 ha
tootmismaa
381 tk, 352,6 ha
ärimaa
119 tk, 193,4 ha
üldkasutatav maa
82 tk, 150,7 ha
ühiskondlike ehitiste maa
21 tk, 49,6 ha
sihtotstarbeta maa
11 tk, 18,0 ha
jäätmehoidla maa
8 tk, 74,9 ha
riigikaitsemaa
8 tk, 158,4 ha
kaitsealune maa
5 tk, 30,7 ha
mäetööstusmaa
4 tk, 63,5 ha

Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu
valitsusliidu leping 2013 – 2017
 Eesti Reformierakonna

Jõelähtme Piirkondlik
Organisatsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
Jõelähtme osakond ning
Isamaa ja Res Publica Liidu
Jõelähtme osakond lähtudes 2013. aasta vallavolikogu valimistel valijatelt
saadud mandaadist lepivad
käesolevas lepingus kokku
valitsusliidu moodustamise
neljaks aastaks ning lähtuvad Jõelähtme valla juhtimisel käesolevas lepingus
sätestatud põhimõtetest,
eesmärkidest ja kokkulepetest.
Valitsusliit lepib kokku alljärgnevad põhimõtted:
• Seaduslikkuse printsiip.
Kõikides otsustes lähtume kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest ja teistest riigi õigusaktidest ning valla põhimäärusest ja teistest valla õigusaktidest, heast tavast, ühitades maksimaalselt õigluse ja õiguse tunnet ning eetika norme.
• Avatuse ja läbipaistvuse
printsiip. Meie tegevus on avalik, teeme valla õigusaktid ning
valla finantsseisu kajastavad
andmed kõigile kättesaadavaks
valla kodulehel.
• Efektiivse valitsemise ja
majandamise printsiip. Juhime
valda kokkuhoidlikult ning kaasame eurovahendeid valla elukeskkonna parandamiseks. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes arvesse
valla reaalseid majanduslikke
võimalusi. Muudame vallavalitsuse ja allasutuste struktuuri
efektiivsemaks. Parandame vallavalitsuse ja allasutuste teeninduskultuuri ja kvaliteeti.
Arendame valla poolt pakutavaid ja kasutatavaid e-teenuseid. Vallavalitsuse ja allasutuste
ametikohtade täitmisel eelistame asjatundlikkust poliitilistele eelistustele.
• Võimude lahususe printsiip. Hoiame lahus vallavolikogu
ja vallavalitsuse õigused ja kohustused ning juhtimise kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduses ja valla põhimääruses
sätestatud mõttes ja korras.
• Otstarbekuse ja põhjendatuse printsiip. Vallavolikogu
ja valitsuse otsused peavad tuginema kaalutlustele ning olema igakülgselt põhjendatud.
• Avalike huvide eest seismise printsiip. Vallavalitsus ja
volikogu seavad otsuste tegemisel esiplaanile alati avaliku
huvi ega langeta kunagi otsust,
mis oleks vastuolus valla huvidega. Avaliku huvi korral teeme
kaalutlusotsuseid tasakaalus
grupihuvi ja/või erahuviga, tuginedes seadustele. Kui vallavalitsuse-, volikogu-, komisjoni- või
valitsusliidu nõukogu liikmel
on ühes või teises küsimuses
isiklik majanduslik huvi, on ta
kohustatud sellest koalitsioonikaaslasi koheselt informeerima
ja antud küsimuse menetlemisest ennast taandama.
• Võrdse kohtlemise print-
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siip. Valla asjaajamises kehtestatud reeglid kehtivad võrdselt
kõigile. Valla poolt pakutavad
hüved peavad olema kättesaadavad võimalikult suurele osale
vallakodanikele.
• Regionaalarengu tasakaalustatuse printsiip. Valla arengukava ja vastuvõetud otsused
lähtuvad kogu valla huvidest
ning vastavad piirkondade arengu tasakaalustatusele.
Valitsusliit lepib kokku alljärgnevad tegevused:
1. Elukeskkond:
1.1. Jätkame Euroopa Liidu
toel ning koostöös maanteeameti ja naabervaldadega rattaja kõnniteede võrgustiku rajamist. Planeerime rajada rattaja kõnniteid valla suuremate
keskuste ja külade ühendamiseks. Valmistame selleks ette
vajaliku dokumentatsiooni, et
olla valmis projektide realiseerimiseks nii lühemas kui ka ka
pikemas perspektiivis.
1.2. Panustame enam külateede tolmuvabaks muutmiseks
ning seni veel tänavavalgustusega katmata alevike ja külakeskuste ning mänguväljakute
valgustamiseks.
1.3. Jätkame koostööd riigiga, et korrastada vallas asuvaid riigimaanteid, taotleme
riigilt Neeme ja Kaberneeme
külade vahelise RMK-le kuuluva
Kalevi tee korrastamist piirkondlikuks ühendusteeks.
1.4. Töötame selle nimel, et
avalikult kasutatavad erateed
saaksid vallale kuuluvateks teedeks. Alternatiivina sõlmime
maaomanikega avaliku tee kasutamise lepingud.
1.5. Jätkame Euroopa Liidu
toel Kostivere ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimist ning Kaberneeme veevärgi
ehitust. Lahendame koostöös
Maardu linna ja piirkonna ettevõtetega Uusküla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni probleemid,
taotledes selleks Euroopa Liidu
toetusi.
1.6. Kaalume alternatiivseid
lahendusi teehoolduse ja heakorratööde teostamiseks valla
avalikus ruumis.
1.7. Seisame valla ühissõidukiühenduse kasutajasõbralikumaks muutmise eest. Taotleme bussigraafikute tihendamist. Ning piletitsoonide korrigeerimist Kostivere piirkonnas.
Enamkasutatavates bussipeatustes peab olema ootepaviljon,
istepink ja prügikast.
1.8. Soodustame tarbijasõbralikuma soojahinna saamiseks
kohaliku biokütuse kasutuselevõttu ning alternatiivseid lahendusi Loo ja Kostivere alevike
keskküttega varustamisel.
1.9. Toetame turvalisuse
suurendamiseks naabrivalve liikumist ning teeme koostööd
turvaettevõtetega. Samuti laiendame vajadusel turvakaamerate
võrgustikku.
1.10. Toetame külakeskuste,
külaplatside ja terviseradade
väljaarendamist ja korrastamist
ning ühisüritusi, tagades selleks
vajalike projektide kaasfinantseerimise valla eelarvest. Panustame enam valla avalike kalmistute korrastamisse.
1.11. Rebala riikliku muinsuskaitsealaga seotud probleemide lahendamiseks püüa-

me jõuda riigiga kokkuleppele
mõistlikes piirides, piirangutes
ja kompensatsioonides.
1.12. Panustame Jägala joa
piirkonna kui turismi-, puhkeja spordiobjekti arengusse. Teeme RMK-ga koostööd, et arendada piirkonna riigimetsades
välja matkaradu ja puhkekohti.
Kaardistame valla vaatamisväärsusi ning turismiobjekte,
soodustame väikesadamate,
lautrikohtade ja paadisildade
rajamist.
1.13. Ettevõtlusele soodsa
kliima loomiseks ning uute töökohtade tekkeks panustame
piirkonna tutvustamisse ja turustamisse. Peame oluliseks
väikeettevõtluse arengut ning
kaugtöökohtade rajamist. Soodustame eelkõige keskkonnasõbralikku ettevõtluse arendamist. Aitame ettevõtlikel inimestel leida sobilikke piirkondi,
krunte ja ruume ettevõtlusega
tegelemiseks.
1.14. Muuga sadama riiklikku tähtsust arvestades toetame Muuga sadama tasakaalukat ja keskkonnatingimusi
arvestavat arengut.
1.15. Ütleme kaevanduste
rajamisele EI.
2. Haridus ja kultuur:
2.1. Kehtestame võrdselt
sporditegevuse toetusele samas
määras huviringi toetuse.
2.2. Panustame jätkuvalt
muusika- ja kunstikooli arengusse, pöörame enam tähelepanu uute pillide soetamisele.
2.3. Toetame noortekeskuste
arengut, käivitame "noortebussi", jätkame valla töömaleva
korraldamist.
2.4. Toetame alevikesse ja
külakeskustesse uute mänguja spordiväljakute rajamist ja
laiendamist, tagame projektide
omaosaluse finantseerimise.
2.5. Toetame kultuuri- ja
spordiüritusi, jätkame valla
laulu- ja tantsupäeva traditsiooni elluviimist.
2.6. Jätkame lapsehoiu- ja
eralasteaiatoetuse maksmist,
toetame ka edaspidi abivajajaid
lasteaia toiduraha ja kohamaksu
maksmisel. Maksame ka edaspidi emadele sünnitoetust ning
lapse esimesse klassi minekul
ranitsatoetust.
2.7. Arendame koolivõrku
eesmärgiga suurendada laste ja
lastevanemate soovi valida õppimiseks oma valla kool.
2.8. Tagame Jõelähtme valla
koolides õppivatele lastele tasuta ühistranspordi kooli ja
kodu vahel.
2.9. Ehitame Kostivere lasteaeda juurde ühe täiendava lasteaiarühma ning kavandame vajadusel Neeme lasteaia laiendamist.
2.10. Jätkame Euroopa Liidu
toel Kostivere kooli staadioni
rekonstrueerimist ning aula ehitamist. Taotleme toetust uue
Neeme koolimaja ja Loo kooli
võimla ehitamiseks ning Loo
lasteaia nn vana osa ja spordihoone rekonstrueerimiseks.
2.11. Viime ellu valla kultuuriasutuste ühendamise ning
võimalusel laiendame tegevusi
uutesse paikadesse.
2.12. Toetame külaelu edendamist, makstes aastalõpu tegevustoetust küladele, kus on valitud külavanem ning tegev küla-

selts. Peame vajalikuks külavanema statuudi ajakohastamist.
3. Sotsiaalne turvalisus:
3.1. Jätkame sotsiaaltoetuste
maksmist, võimalusel suurendame toetuste hulka ja määrasid.
3.2. Kaasame kolmandat
sektorit ja naaberomavalitsusi,
et arendada ja mitmekesistada
pakutavaid sotsiaalteenuseid.
3.3. Tagame jätkuvalt lasteaedades ja koolides tugipersonali rahastamise, et kindlustada erivajadustega laste arenguks ja õppeks vajalikud tingimused. Tagame võrdsed tingimused koolide ja lasteaedade
õpetajate puhkustele. Põhjendatud juhtudel toetame õpetajaid sõidukulude katmisel.
3.4. Laiendame teenuseid
sotsiaalselt raskesti toimetulevatele peredele, suurtele peredele ning puuetega inimestele.
3.5. Kaasame eakaid, tagame neile võimalused ühiskondlikus elus kaasalöömiseks. Toetame päevakeskuste tegevust.
3.6. Rajame Kostivere vana
raamatukogu ruumidesse
multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse.
3.7. Taotleme Euroopa Liidult toetust valda sotsiaalmaja
ehitamiseks.
3.8. Soodustame erainitsiatiivil ning koostöös naabervaldadega piirkondliku hooldekodu rajamist.
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Ringid, treeningud Jõelähtme
vallas 2013-2014
Beebikool
Beebikool

Loo Kultuurikeskus, B

R 11.00

Kai Müürsepp
Kuutasu 7,00

Beebikool

Kostivere
lasteaed

K 15.30

Sirje Põllu
Kuutasu 6,40

Beebikool

Neeme
Lasteaed

E 16.30

Sirje Põllu
Kuutasu 6.40

Mudilaste ringid ning treeningud
Loo Lasteaed Pääsupesa
Tantsuring,
3.-4.a

R 16.15-16.45

info@activestudio.ee, 51917692
Kohatasu 6 €+ 1.50 €/tund

Tantsuring,
5.-7.a

R 16.45-17.30

info@activestudio.ee, 51917692
Kohatasu 8 €+ 1.50 €/tund

Meisterdamistuba, 5.-7. a

T 15.00-16.00

MTÜ Loo võimalus
Kuutasu 13 €
(rühm on komplekteeritud)

Karate 59aastased

E, R 15.1516.00

Rebase Reinu Klubi, treener Nele
Rattameister. Kuutasu 15€

Saksa keel
(5.-7.a)

K 15.15-16.15

Helgi Org

Tasuta

Kostivere Lasteaed
Muusikaring,
3.-7.a.

N 15.00 -17.20

www.
lastemuusika.
ee

Kuutasu 106,40

Tantsuring,
3.-4.a

T 16.00 –
16.30

Active Studio,
tel. 51917692

Kohatasu 6 €+
1.50 €/tund

Tantsuring, 5.
-7.a

T 16.30-17.15

Active Studio,
tel. 51917692

Kohatasu 8 €+
1.50 €/tund

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna eelkool
K 16.30-17.15 tiina.muddi@gmail.com, tel. 55 697 772
Kunstiring,
5.-7.a.

E 15.15 -16.15

leilatamm@hotmail.com ,
56477372
Kuutasu 12 €

Kunstiring,
4.-5.a.

E 16.15 –
17.15

leilatamm@hotmail.com ,
56477372
Kuutasu 12 €

Kunstiring

üle nädala
neljapäeviti

Juhendavad
lapsevanemad

Kord 2€
(vahendite tasu)

sporditreening

K, 10.30

Mirjam
Saueauk

Kuutasu 10€

E 16.30,
R 16.15

Sven Elenurm,
tel. 58 024 706,
sven@fctiigrid.ee.
Kuutasu 20€

Neeme Mudila

Loo spordihoone:

4. Valitsemine:
4.1. Tõhustame vallavalitsuse ja volikogu tööd, rakendame e-valitsemist ning vähendame seeläbi valitsemiskulusid.
Parandame valla poolt osutatavate teenuste kvaliteeti ja
teeninduskvaliteeti ning lihtsustame menetlustoiminguid.
4.2. Juhime valda kokkuhoidlikult ja tasakaalukalt, muudame vallavara ja valla asutuste
ja valla ettevõtete haldamise
veelgi tõhusamaks ning heaperemehelikumaks.
4.3. Planeerime valla eelarvet vastutustundlikult, võttes
arvesse valla reaalseid majanduslikke võimalusi. Kaasame
jätkuvalt prioriteetselt eurovahendeid valla elukeskkonna
parandamiseks.
4.4. Hoiame valla kodulehe
ja Facebooki lehe operatiivse ja
sisuka, jätkame poliitiliselt tasakaalustatud vallalehe väljaandmist. Jätkame rahvastikuregistri
kampaania korraldamist.
4.5. Kaasame erinevaid huvigruppe neid puudutavatele küsimustele lahenduste leidmiseks.
Käesolev valitsusliidu leping
on sõlmitud heas usus sooviga
viia see ellu nelja aastaga ehk
2017. aasta oktoobriks. Valitsusliidu leping on sõlmitud kolmes
eksemplaris ning seda on võimalik muuta või täiendada vaid
poolte nõusolekul.
31. oktoobril 2013. aastal
Jõelähtme vallas

Jalgpall 3-7
aastased

Loo
Spordihoone

Jalgpall 8. – 10 aastased

E.18:00

Jalgpall 12 – 15 aastased

K 15:45

Laste
ujumine (5.8. A)

Loo ujula

T, N 18.30

Maksim Ivanov
Kuutasu 20,00

Laste ujumine (8+)

Loo ujula

T, N 17.30

Maksim Ivanov
Kuutasu 20,00

Ringid, kollektiivid
Loo alevik
1. kl rahvatantsurühm

Loo kool

T 6. Tund ja R
5. tund

Mirjam
Sirkas

2.-3. kl rahvatantsurühm

Loo kool

T 7. tund ja R
6. tund

Mirjam
Sirkas

Active Studio
tants

Loo kool

R 15.00 – 16.00
info@activestudio.ee, tel 51917692
Kuutasu 10,00

Tüdrukute
klubi

Loo Kultuurikeskus, B

T 14.00

Kadri Lepik

Nukuteatri
klubi

Loo Kultuurikeskus, A

E 17.00-18.30

Mihkel
Tikerpalu

Rütmistuudio Loo KultuuriJamm
keskus, A

E 15.00

Endo Viires

Segakoor Jõelähtme laulusõbrad

N 18.30 – 20.30

Leili Värte

E 19.00-21.00

Age Imala

Loo kool,
ruum nr 75

Loo Kammer- Loo Kultuurikoor
keskus, B
Seenioride
laulu- ja
tantsuring

Loo Kultuurikeskus, B

T ja N
10.30-12.00

Kai Müürsepp

Ans. Amabile

Tallinnas

E, K 18.0020.00

Meeli Lass

Rahvatantsurühm Loolill

Kooli saalis

E, K 19.00

Erika Põlendik

Laste
näitering

Loo Kultuurikeskus

N 13.00-15.00

Vilve Klettenberg

Loo Noortekeskus: avatud tööpäeviti kell 13-20.
Noorsootöötaja: Triin Tibar
Kostivere alevik
Kostivere
laste
tantsurühm

Kostivere
Kultuurimõis

T, R 12.15

Irina Pärila
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Kostivere
Näitetrupp

Kostivere
Kultuurimõis

E 19.00-21.00

Kersti Laanejõe

Motoring

Loo Kultuurikeskus

T, K, N 14.0016.00

Väino Haab
Tasuta

Kuhu minna veebruaris 2014?

Kostivere
Lasteteater
(noorem ja
vanem
grupp)

Kostivere
Kultuurimõis

K 16.00-20.00

Kersti Laanejõe

Laste
ujumine (5.8. A)

Loo ujula

T, N 18.30

Maksim Ivanov
Kuutasu 20,00

Loo ujula

T, N 17.30

Kostivere
segakoor

Kostivere
Kultuurimõis

K 19.00 – 21.00

Age Imala

Laste
ujumine (8+)

Maksim Ivanov
Kuutasu 20,00

shaping

N 20.00

Kostivere
eakate
ansambel

Kostivere
Kultuurimõis

K 17.00

Sirje Põllu

Neeme
Rahvamaja

Sirje Põllu
Kuutasu 10,00

Aeroobika

Loo Kultuurikeskus, A

E, K, N 19.00. T
19.15

Jelena Kobjakova,
tel 5260888

Kundalini
jooga

Loo
spordihoone

T ja N 18.30

Tej Inder Kaur,
tel 56234808,
pille.zupping@
gmail.com

Loo Kultuurikeskus, A

N 18.00

Iris

E, K 19.00

Triin Lindau

• 01.02.-13.02 Loo Kultuurikeskuses joonistusvõistlus MINU
KODUMAA
• 02.02 kell 10.30 Jõelähtme vabadusesamba juures – Tartu
rahulepingu aastapäev – pärgade asetamise tseremoonia
• 03.02 kell 10 Kostivere Koolis KÜÜNLAPÄEV. Esinevad
muusikakooli õpilased kahel korrusel
• 03.02 kell 11 Kostivere Päevakeskuses FILMIHOMMIK
• 06.02 kell 12 Loo Kultuurikeskuses Loo seenioride klubi Pihlakobar
küünlakuu ÜMARLAUD. Avatakse Mella maalinäitus KIREV KÄTETA
MAAILM. Vestlusringis on valla sotsiaalnõunik KRISTIINA VÄLBA
• 06.02 kell 19 Neeme Rahvamajas FLÖÖDI- JA KITARRIÕHTU.
Esinevad Oksana Sinkova (flööt) ja Jelena Ossipova (kitarr). Eelmüügist
pilet 5 €, kohapeal 7 €. Kontsert toimub koostöös Eesti Kontserdiga.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Ekspertgrupp
• 10. -14.02 Loo Keskkoolis VÕÕRKEELTE NÄDAL
• 12.02 kell 12 Loo Kultuurikeskuses KINOPÄEV
• 13.02 kell 11 Kostivere Päevakeskuses KOKANDUSTUND.
Šokolaadikommide valmistamine
• 14.02 kell 11 Kostivere päevakeskuses KOHTUMISHOMMIK
SÕPRADEGA
• 14.02 kell 12 Loo Keskkoolis SÕBRAPÄEV
• 14.02 kell 11 Loo Kultuurikeskuses BEEBIKOOLI SÕBRAPIDU
• 14.02 kell 19 Loo Kultuurikeskuses SÕBRAPÄEVAPIDU
• 14.02 kell 19 Kostivere Noortekeskuses SÕBRAPÄEVA DISCO
• 15.02 kell 10 Loo kooli aulas 1. EELKOOLI TUND uutele 1. klassi
õpilastele, koos vanematega
• 15.02 kell 11 Iru külas IRU TALUMÄNGUD (suusatamine,
kelgutamine, saanisõit)
• 16.02 kell 11 Loo Keskväljakul TALVINE PEREPÄEV
• 19.02 kell 12 Loo Kultuurikeskuses PIHLAKOBARA SÕBRAPÄEVAPIDU. Kohtumine ingeri-soome tantsurühmaga KATAJA
• 21.02 kell 13 Neeme Rahvamajas Vabariigi aastapäevale
pühendatud KONTSERT-AKTUS
• 21.02 kell 09.25 Kostivere Lasteaia saalis Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine
• 21.02 kell 12 Kostivere Päevakeskuses PIDULIK KOOSVIIBIMINE
• 21.02 kell 8.40 Kostivere Kooli saalis Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud KONTSERT-AKTUS
• 21.02 kell 10 Loo Keskkoolis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
KONTSERT-AKTUS. Külaline on Lastekaitse Liidu president Loone Ots
• 21.02 kell 18 Loo Keskkooli saalis Eesti Vabariigi 96. aastapäevale
pühendatud KONTSERT-AKTUS
• 23.02 kell 13 Jõelähtme Rahvamajas MÄLUMÄNG, 2. RING
• 24.02 kell 11 Jõelähtme Vabadussamba jalamile pärgade
asetamine Vabadussõjas langenute mälestuseks.
• 24.02 kell 13 Jõelähtme Rahvamajas AASTAPÄEVA KOHVILAUD.
Vilve Klettenberg on seadnud lavale noorte näitlejate ettekandes
lühikese läbilõike Eesti ajaloost. Külalisesinejateks on tunnustatud
rahvamuusikud Triinu Taul ja Peeter Rebane oma kavaga „Kes leiutas
rahvalaulu?”
• 24.02 kell 15 Kostivere Kooli saalis Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud KONTSERT-AKTUS. Tunnustamine „Head teod 2013”
• 25.02 kell 18 Loo Kultuurikeskuses VIIULIÕHTU. Esinevad Olga
Voronova (viiul) ja Mati Mikalai (klaver). Pilet 5 €. Korraldaja: Eesti
Interpreetide Liit
• 28.02 kell 19 Neeme Rahvamajas Neeme Teatritrupi esietendus
MONOLOOGID RAHA ASJUS (A. Kivirähki ainetel)
NB! Kostivere Päevakeskuse SAUNAPÄEVAD Kostivere Koolis
6. ja 20. veebruaril kell 16.30-18.30

Mõttemängu- Kostivere Kool E 13.25 – 15.00
de ring

Aivo Hommik

Loodusring

Kostivere Kool T 14.20 – 15.05

Tiina Lind

Ajalehe ring

Kostivere Kool E, K 15.00 –
15.45

Riina Arunurm

Kõhutants

Muuseumisõprade ring

Kostivere Kool N 14.20 – 15.05

Irja Kingsepp

Vesiaeroobika Loo ujula

Kostivere Noortekeskus: avatud tööpäeviti kell 13-20.

Neeme küla
shaping Neeme Rahvamajas

Noorsootöötaja: Anneli Birkholtz

Kaberneeme küla

Kostivere Päevakeskus asub endistes Kostivere Raamatukogu
ruumides. Avatud tööpäeviti kell 10.00-14.00

Kõhutants

N 20.00 Sirje Põllu Kuutasu 10,00

Kaberneeme vana koolimaja T 19.30
Katre Jürgenson

Jõelähtme küla
Jõelähtme
Teatrigrupp

Jõelähtme
Rahvamaja

jooksvalt

Maie Ramjalg

Ans AnnabRe

Tallinnas

E 18.00

Erki Meister

Jõelähtme
Noorte
Segarühm

Kostivere
Kultuurimõisas

T, üle nädala N
19.00 – 21.00

Mirjam Sirkas

Kunstiring

Neeme kool

E 15.00

Lylian Tops

Neeme kooli
näitering

Neeme Kool

R 15.00

Merike Kahu

Neeme Teater

Neeme
Rahvamaja

R 18.00

Merike Kahu

Neeme küla

Kaia Kapsta – PREP-paarisuhtekoolitaja

Sõnakunst

Neeme kool

jooksvalt

Marika Kurvet

Ans Briis

Neeme
Rahvamaja

T 19.00

Aleksander Kaidja

Neeme Nogia

Neeme
Rahvamaja

K 90.00

Merike Kahu

Käelised tegevused
Laste saviring

Kostivere
Kultuurimõis

K 15.30-17.00

Margit Pärtel

Puutööring

Loo Kool

E 7. Ja 8. tund
14.00 – 15.30

Urmas Pohla
Kuutasu 2,00

Saviring

Kostivere
Kultuurimõis

Jaanuar: 08. ja 09., 15. ja 16., 22. ja
23;

Veebruar: 19. ja 20., 26. ja 27; Märts: 12. ja 13., 26. ja 27.
Aprill: 09. ja 10., 23. ja 24. Mai: 07. ja 08.05., 14. ja 15.05.
12. töötuba: 28. ja 29.05. Loo külas Veski talus Margit Pärtel
Korratasu 7,00 / 8.00
Mõisa näputöökamber

Koolitus aitab suhteid
päästa ja tugevdada

Kostivere
Kultuurimõis

E 18.00

Meeli Lõiv
5853 8533

e-post: Meeli.Loiv@joelahtme.ee
Facebook: Kostivere mõisa näputöökamber
Iga päev aasta
ringi. Vajalik
eelregistreerimine

372 50 77 685
Priit
+372 51 38 160
Kersti

Loo Kultuurikeskus, A

E 18.00-20.00

Katrin Moerbeek

Loo Kultuurikeskus, B

E või K 10.0012.00

Kai Müürsepp

RootsiKallavere
muuseumi
käsitöötuba

RootsiKallavere küla

Loo
loovusring
Seenioride
näputöötuba
Kostivere alevik

KOSTIVERE JÕUSAAL E, K, R 18.00-20.00. Hind 3 € kord.
Maadlus

Kostivere
spordisaal

E, K, R 16.00

Martin Plaser
30 € kuus

Spordiringid
lastele

Kostivere
spordisaal

T, K 15.15, N, R
13.25

Katrin Hunt

Zumba

Kostivere
Spordisaal

N 19.00

Ene Ottokar
4 €kord

Aeroobika

Kostivere
spordisaal

T 19.00

Kadi Truuleht 52
06 600
4 € kord

Jalgpall

Kostivere
Spordisaal

E, K, R 17.30

Riivo Pall

Korvpall

Kostivere
Spordisaal

E, R 19.00

Meelis Nõmme

Õnnelik paarisuhe ja pereelu on pika ja terve elu tagatis. Paraku ei
ole see kõigi Eesti inimeste argipäev, pigem vastupidi. Eestis on
üksikvanemaga leibkondade osakaal kaks korda kõrgem kui teistes
Euroopa Liidu maades, üksikemade osas koguni kõrgeim EL-is –
7,0%. Ka üksikisade osatähtsus – 0,9% – kuulub kõrgeimate hulka.
Peamiselt oleme sellisesse olukorda jõudnud seetõttu, et meil
puuduvad piisavad oskused omavahel suhelda ning teadmised,
kuidas tekkinud sasipuntraid võimalikult väikese valuga lahendada. Nii, et see suhteid ei halvaks ja hävitaks. Uuringutega
kinnitust leidnud kestliku õnne valem on teada, kuid mitte kõigile
neile, kes seda valemit hädasti vajavad. SA Väärtustades Elu on
2009. aastast Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi (PREP)
raames viinud üle Eesti läbi paarisuhte koolitusi, mis on aidanud
paljudel paaridel neid teadmisi omandada.
Tagasiside on olnud väga positiivne. Osalejad kinnitavad, et
lahendatavad ülesanded ei ole alati kerged, kuid elus on nad veel
raskemad. Ühtlasi aitab koolitus üle saada valehäbist, mis paljusid
paare kammitseb. On teemad, millest ei suudeta või taheta rääkida,
kuid ilma rääkimata probleemist üle ei saa. Selleks, et saada
“vaikivaid” inimesi omavahel rääkima, on vaja kedagi, kes selgitaks
ja näitaks, kui kasulik see on, kinnitavad koolitusel osalenud.
Lahku minevate paaride hulgas ei ole sugugi esikohal tülide ja
ebakõlade hulk ning ulatus, vaid oskamatus oma probleeme ise
lahendada. Piltlikult öeldes võib toimiva pikaaegse suhte hävitada
esimene tüli, mida pooled ei suuda lahendada. Koolitusel osalenud
ütlevad, et oluline võti on ka erinevad teemad, mis üksipulgi läbi
arutatakse. PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena leiavad osalejad, et nad tülitsevad oma partneriga tulevikus vähem. Täisväärtusliku paarisuhte printsiipide omandamist hindasid osalejad
keskmiselt ligi 6 palli 7 palli skaalas.
Loomulikult ei ole võimalik päästa iga suhet ning selleks, et
edusamme teha, on kindlasti vaja mõlema poole püsivat soovi ja
tahet. Eesti võimalus on selles, et meil võiks olla purunevate suhete
osakaal kaks korda väiksem, kui ta on täna. Teataval määral on siin
paralleel liikluseõnnetustega – vilunud ja reegleid järgivad juhid
satuvad õnnetustesse kordades harvemini kui teadmiste ja oskusteta juhid. Selleks, et reegleid järgida, peab neid teadma. Selleks,
et midagi hästi teha, peab regulaarselt treenima.
PREPi paarisuhte koolitused aitavadki seda teha: olla targem
ja osavam. Hea partner suudab suunata ka oma läbikukkunud ja
ebaõnnestunud kaaslase teele, mis teda edasi viib. Meil ei ole vaja
kurta selle üle, kui kehvad on Eesti paarisuhete “analüüsid”. Meil
on vaja muuta suhtumist oma suhetesse – haigeid ravida, terveid
hoida ja arendada. Piltlikult öeldes vajavad ka terved suhted
tervisesporti, et oma suhet vormis hoida. PREP-paarisuhtekoolitus
Jõelähtme vallas toimub veebruaris.
N. 6.02. 18.00 - 21.00
R. 7.02.18.00 - 21.00
E. 10.02.18.00 - 21.00
T. 11.02.18.00 - 21.00
K. 12.02.18.00 - 21.00
R. 14.02.18.00 - 21.00
Info ja eelregistreerimine: http://prep.ee/kalender/

Tulge Mannivasse suusatama!

Loo alevik
LOO JÕUSAAL: E-R kell 16.00-21.30, L-P kell 12.00-15.00
UJULA E-R 17.00 - 22.00, L 10.00 - 18.00, P 09.00 - 22.00
Sportmängud Loo
Spordihoone

T 14.00 ja N
15.00

Rain Peerandi

Kergejõustik

E 15.00, K
13.15

Mari Piir

Loo
Spordihoone

Mul on hea meel teatada, et golfiväljakule tehti
suusarada. Sõita saab nii uisku kui klassikat, kuigi lund
võiks veidi rohkem olla. Palun levitage infot, et rada
rohkelt kasutamist leiaks.
Ago Lauri, Manniva küla külavanem

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt
makstavate toetuste suurused
aastal 2014
Sünnitoetus 320 eurot.
Matusetoetus 320 eurot.
Ranitsatoetus 130 eurot.
Medaliga keskkooli lõpetanu toetus – hõbemedal 200 eurot,
kuldmedal 350 eurot, kiitusega lõpetanu 100 eurot.
Hooldajatoetus – raske puue 15,34 eurot kuus, sügav puue
25,57 eurot kuus.
Lapsehoiuteenuse toetus kuni 192 eurot kuus.
Eralasteaedade toetus kuni 192 eurot kuus.
Huvitegevuse toetus lastele ja noortele kuni 224 eurot kuus.
Pensionäride ravimi- ja küttetoetus.
Ühekordne kriisitoetus.
Toetus puuetega isikutele abivahendite soetamiseks.
Toetus mõõturite (vee-, gaasi-, elektrimõõturid) paigaldamiseks.
Toetus riskirühma peredele hädavajalike tarvete soetamiseks.
Lasteaia kohatasu ja toiduraha kompenseerimine riskirühma
peredele.
Kõik toetused, kuhu ei ole summat taha märgitud, makstakse
välja avalduse alusel ning konkreetsetest kuludest lähtuvalt –
aluseks Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise
kord. Lisainfo sotsiaalosakonnast telefonidel 6054860 ja
6054880 ning www.joelahtme.ee.
Aasta 2014 arvudes
Toimetulekupiir ühe isiku kohta 90 eurot, iga järgneva
pereliikme kohta 72 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 9,59 eurot ühe lapsega
perele ja 19,18 eurot kahe ja enama lapsega perele kuus.
Tulumaksuvaba miinimum 144 eurot.
Tunnipalga alammäär 2,13 eurot.
Kuupalga alammäär 355 eurot.
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Tagasivaade Jõelähtme valla
kultuurile 2013. aastal
2013. aasta on saanud ajalooks. Kas
valla kultuurelus on 20-30 aasta pärast
põhjust seda meenutada?
Oli pärandkultuuriaasta. Fookuses
oli kõik see, mida on talletanud meie
esivanemad. Toimusid foto-, vanavara-, gobeläänide ja tikandite näitused.
Samuti Trans Rifarricca festival, mõisamängud ja mõisapäev, kodukoha õhtupoolik, videvikutund ja muud toredat.
Suursündmus oli Jõelähtme Rahvamaja 90. sünnipäev. Kultuurirahva suur
üleriigiline väljakutse oli Rahvamajade
päeva pidamine 26. oktoobril, mis mõne meelest oli linnukese
kirjapanek, kuid meie vallas õnnestus igati.
Tore, et mitmed 2012. algatused on hakanud vilja kandma.
Koostöös Eesti Kontserdi ja teiste partneritega saime sisustada
särava klassikalise muusika hooaja, mis jõudis kõikjale. Kiidusõnad
Silja Trisbergile, kes koos oma mõttekaaslastega tõi Kostiverre
Folgivankri. Luuleõhtud, Filmiklubi, Mõisa Akadeemia – need on
kõik sündmused, mida liigitan kvaliteetsarjade alla. Sel aastal
algatasime rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise traditsiooni
Jõelähtme vallas.

Oleme koondanud kõik neli
kultuuriasutust administratiivselt ühe
mütsi – Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse
– juhtimise alla.
On alati rõõm, kui meie kollektiivid tulevad välja kas uue programmi või etendusega, neid oli tervelt kümmekond. Paljud kollektiivid said tunnustuse osaliseks. Jõelähtme Lavagrupp tuli tagasi
Rahvusvaheliselt Harrastusteatrite festivalilt Grand Prix-ga,
Kostivere Lasteteatrit pärjati Üleriigilisel Kooliteatrite festivalil
laureaadi tiitliga, Neeme Teatritrupp võitis etendusega "Breemeni
linna moosekandid" Harjumaa Harrastusteatrite festivali Grand
Prix. Harjumaa ühe kõrgeima tunnustuse – Harjumaa kultuuripärl
– pälvis Maie Ramjalg! Maani kummardus tema ees.
2014. aasta saab jälle olema mitmeski mõttes pöördeline aasta.
Oleme koondanud kõik neli kultuuriasutust administratiivselt ühe
mütsi – Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse – juhtimise alla. Seda
eelkõige selleks, et materiaalseid vahendeid võimalikult hästi ära
kasutada. Samuti saame parandada dokumendihaldust ja finantsarvestust, säilitades ning arendades kõigi nelja asutuse kunstilist
omapära ja loomingulisust. Veel soovime parendada kultuuriteenuste kättesaadavust ja ürituste kvaliteeti. Meil on huvitavaid
ideid rohkem kui ressursse neid ellu viia, seetõttu on eriti oluline
olemasolevate vahendite mõistlik kasutamine. Tahame, et koostöö
kultuurivaldkonnas ja korraldus, eesmärgid ning muud tegevused
oleksid selged ja tõhusad, tuues esile kõigi nelja kultuuriasutuse ja
koostööpartnerite tugevaid külgi. Meil on kogemustega ja kultuuripisikust nakatunud inimesed, kellega koostöös on võimalik
korraldada väga kvaliteetset ja elamusi pakkuvaid üritusi. Tugevad
on ringitegevuse traditsioonid ja head juhid. Meil on väga tugev
külaliikumine, kellele saame toetuda ja teha koostööd. Tingimused
jätkamiseks on head, kõik oleneb meist ja meie publikust ehk teist
kõigist. Oleme avatud ideedele ja uutele mõtetele.
Elle Himma,
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse direktor

Jõelähtme rahvamaja: pink,
raamat, juubel, etendused

leidis mahti Soomest siia sõita ja esitada koos oma lauljast elukaaslasega pooletunnise muusikalise etteaste. Veel astusid juubelipäeval üles Lavagrupi näitlejad koostöös meie noorte segarahvatantsuga ja ans. “Laine”. Mis seal salata, minu hing oli sel
päeval klammerdunud meenutusteraamatusse “Vana koolimaja
kultuurilood”. Suur tänu neile, kes jagasid raamatusse oma
meenutusi ja fotosid. Kuigi see on minu esimene suurem üllitis ja
vigu täis, olen ma siiski õnnelik, et see tehtud sai, sest olen näinud
paljude inimeste silmades siirast tänu ja poolehoidu. Vana pedagoog, Ester Peetrimägi, saatis mulle mõned päevad hiljem isetehtud
kingituse, juures read sedelikesel: “Elu kestab ainult hetke, kuid
sellest piisab, et korda saata igavesti meeldejäävaid asju”. Need read
on mulle väga kallid.
Kui tervist ja vaimu ikka jagub, kohtume ka uuel aastal kultuurisündmustel ja jagame südamlikke hetki, mis hoiavad meie
hinged helisemas. Olge olemas! Ilma teieta rahvamaja ei hinga!
Aitäh kõigile, kes südamed valla siit vanast koolimajast üle läve on
astunud.
Maie Ramjalg,
rahvamaja kultuurijuht

Loo Kultuurikeskuse tegevus
aastal 2013
Kultuurilist külakosti tõid Loo rahvale
paljud kuulsad inimesed. 2013. aasta
oli Loo Kultuurikeskuses sisukas ja
tegus. Korraldati palju traditsioonilisi
üritusi ning algatati omanäolisi sündmusi. Nende hulgas näiteks Talendijaht
ja Ehe kodukoha õhtupoolik.
Tööle hakkasid mitmed uued ja
põnevad ringid – Rütmiklubi „Jämm“,
kõhutants, nukuteatriklubi ning täiskasvanutele mõeldud asjaarmastajate
loovusring.
Lastele ja noortele toimus diskoõhtuid, mänguhommikud, kokkamis- ja kunstitunde, spordiüritusi
ja stiilipidusid jne. Värvikalt on meeles moeshow koos noortebändiga „Misteerium“, juunikuu Loo Session ning suure
osalemisarvuga motokross.
Toimusid Loo Päev 2013, Avatud Treeningute Päev näidistreeningute, Lagedi Ratsakooli Capriole ratsashow ja Robert Noole
kaalunõustamise salanippidega, Rahvusvaheline muusikapäev,
kalendritähtpäevade tähistamised, kinoõhtud, suure osalemisarvuga pereüritused, jõuluüritused ja lauluvõistlus „Jõelähtme
Laululaps 2013“. Populaarseks ettevõtmisteks on kujunenud
etnopidu ja Jaanipäev. Koostöös Spordihoonega korraldati Ujumisvõistlused ja Hawaii stiilis veepidu.
Täiskasvanutele korraldati salongi-, teatri- ja tantsuõhtuid.
Koostöös Jõelähtme Raamatukoguga käima läinud luuleõhtute sari
oli ka sel aastal vägagi populaarne. Eredalt on meeles luuleõhtu
„Poeetiline Reaalsus“.
Suurepäraselt õnnestusid sel aastal salongiõhtu formaadis
kontserdid. Meenuvad augustikuu salongiõhtu „Minu Lapsepõlve
laulud“ Loo Kooli sisehoovis ning novembrikuu salongiõhtu.
Suur töö tehti ka näituste korraldamisega. Loo Kultuurikeskuse
koridorgaleriis toimusid mitmed huvitavad näitused. Äärmisel
menukad olid näitused “Pärandi nostalgia“ ja „Tilinatoorium”.
Külakosti tõid Loo rahvale ansambel Vanaviisi, entobänd Curly
Strings, noortebändid Slippery Slope ja Misteerium, etnobänd,
Helin- Mari Arder ja Teet Raik, Jaak Lutsoja Quintet ja Kersti AlaMurr, Kait Tamra, Teet ja Tuuli Velling, Jürgen Rooste, Siim Aimla,
Kaur Riismaa, Haide Männamäe, Toomas Tross, Meelis Sarv, Jaanus
Pärnpuu, Märt Agu, Kerli Puusepp, Kuninglik kvintett, Henry Laks,
Kristo Ukanis, Oliver Mazurtshak, showtantsijad ja kollektiivid
naabervaldadest ja mitmed teised.
Oma oskusi näitasid ka Loo Kultuurikeskuse kollektiivid: näitering, nukuteatri klubi, Loo Kammerkoor, segakoor Jõelähtme
Laulusõbrad, ansambel Amabile, seenioride ansambel Pihlakobar,
kõhutantsutrupp, rütmiklubi „Jämm“ ja rahvatantsurühm Loolill.
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Kostivere Kultuurimõisa
2013 aasta tegemised
Kostivere Kultuurimõisa eesmärk on
olla kohalikule elanikkonnale vajalik
koolitus- ja kultuurikeskus ning mitmekülgne vabaajakeskus. Oleme oma tegevuste seadmisel arvestanud Kostivere
inimeste soovide ning ettepanekutega.
2013. aasta tõi kultuurimõisale
edasiviivaid muudatusi. Meie personal
täienes kultuuritöötaja-korraldaja
ametikohaga, algatasime uusi projekte
ning leidsime vahvaid koostööpartnereid. Koostöö Eesti Kontserdiga on
toonud Kostivere imelise akustikaga mõisasaali mitmeid Eestimaa
tippmuusikuid ja soliste. Koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga
toimus eelmise aasta veebruaris üleriigiline õpilasetlejate konkurss.
Rainbird Projects OÜ vahendusel võõrustasime Norra segakoori.
Viendra Koolitus korraldas kultuurimõisas inglise, soome ja rootsi
keele kursused. Revalia Tantsukooli tantsuõpetaja Marko Kiigajaani
juhendamisel algasid täiskasvanute seltskonnatantsu kursused
jpm.
Kultuurimõisa üritustel on lisaks oma valla rahvale osalenud
huvilisi kõikjalt üle Eestimaa. Tee Kostiverre on üles leidnud paljud
uudishimulikud ja turistidki.
Mis võiks olla Kostivere Kultuurimõisa fenomen?
See ei ole vaid järjest jupp-jupi haaval taastusravi saav ja noorenev vana mõisahoone ja see pole ka ainult mõisahoones
kultuurimõisa arendavad töötajad. See on koostöö Kostivere
asutuste, ettevõtete, vabaühenduste ja kohalike inimestega. Selline
koostöö loob vundamendi elamisväärsemale keskkonnale, tahtmisele tulla ja jääda kostiverelaseks. Oma kodu ja oma aleviku
tunne on parim, mida Kostivere Kultuurimõis saab väärtustada.
2013. aastal õnnestus kultuurimõisa eestvedamisel paljugi meeldejäävat – renoveeriti mõisa esifassaad ja mõisa aknad, toimusid
Mõisa Filmiklubi kohtumised, Mõisa Akadeemiad, valla eakatele
suvesimman, traditsiooniline mõisapäev, ansambel „Kõrsikud“
piknikukontsert, hoo sai sisse tantsuõhtute traditsioon, kujundasime mõisa teisele korrusele lastele mängutoa ning esimesele
korrusele kohvikuruumid. Esimese korruse verandaruum oli
korduvalt näitusesaaliks, kus esitlesime kunstnik Erki Kannuse
kineetilist kunstinäitust „Tilinatoorium“, kunstnik Ehalill Halliste
gobeläänide näitust „Tanu all“, näitust „Jõuluehted taaskasutusest“
jm. Midagi huvipakkuvat jagus pea igasse nädalasse.
Võime kinnitada, et meie külalistele meeldib Kostivere, meeldib
meie mõis ja meeldib meie rahvas. Ja meie rahvale on meeldinud
meie külalised. Vastastikust rõõmu on läbi nende kohtumiste
jäänud paljudesse südametesse.
Kostivere Kultuurimõisa segakoor ja laste rahvatantsurühm
pürgivad 2014.a. üldlaulu- ja tantsupeole „Aja puudutus“. Kostivere
laste rahvatantsurühm sõidab juulikuus koos Loo ja Jõelähtme
tantsijatega meie valda esindama Euroopa suurimale rahvakunstifestivalile Europeade, mis sel aastal toimub Poolas.
Soovime oma kollektiividele, sõpradele, koostööpartneritele ja
kõigile headele inimestele meeldivaid hetki ning avastamisrõõmu
Kostiveres ja Kostivere Kultuurimõisas!
Irina Pärila,
Kostivere kultuurijuht

Kadri Lepik

Eks iga uue aasta algul viskame pilgu
selja taha ja ka iseendasse, otsides
vastust küsimusele: mida andis möödunud aasta?. Rahulolu? Meelerahu?
Heaolutunde? Jõelähtme Rahvamaja
võib küllaltki puhta südamega vastata,
et oli üks viimase aja teguderohkemaid
aastaid. Võiksin sellest novelli kirjutada,
kuid ruumi ja aega pole.
Peale traditsiooniliste ürituste
(mälumäng, vabariigi aastapäev, Laste
Teatripäev, esietendus jne), jäi sõelale
2 olulist sündmust, mis jätsid sügava
jälje: Rahvusvaheline Harrastusteatrite Festival teisel pool Uuralit
ja oma rahvamaja 90. aastapäev. Viimasest siis ka pikemalt.
2013. a. oli Jõelähtme Rahvamajale juubeliaasta. See väärikas
vana maja võttis külalisi vastu 14.septembril. Rahvast tuli palju.
Kes oli siin koolitarkust nõudnud, kes töötanud, kes lihtsalt
elurõõmu hankinud.
Päeva avang kuulus ametimeestele, kes kutsuti kohale mõtisklema Jõelähtme Rahvamaja saatuse üle ja kelle sõna jõul ka kultuurimaailmas midagi juhtub. Jutt oli nagu jutt ikka, kui puudub
konkreetne paber nagu näiteks “homme algab renoveerimine”.
Igatahes sümboolse raudnaela paugutasin seina sisse, sest mingeid
lubadusi ikka läbi kumas.
Olen väga tänulik Elsa Rikandi lapselapsele, Inga Rikandile, kes

Neeme ei saa rahvamajata
Aasta oli töine ja omalaadne, nii palju
kontserte ei ole eelnevatel aastatel
olnudki. Esinenud on Eesti Kontserdi
ja Tartu kontserdi solistid. Lastele on
mitmelt teatrilt etendusi olnud. Isegi
tsirkuseetendus Sankt Peterburist.
Traditsiooniliselt on omal kohal kindlasti tähtpäevade tähistamine. Arvestades meie asukohta, kus isegi tuulevaikse ilmaga võib mere mühinat ja
lainete loksumist kuulda, on meie
perepäevad, kalurite päevad ja müügipäevad ikka õues.
Tantsumuusika oleme tellinud ikka ansamblitelt. Ka ei puudunud head teatritükid täiskasvanutele. Selle aasta suursündmus oli
muidugi RAHVAMAJADE PÄEV. Osalejaid ja kuulajaid jätkus. Ka
meist ei läinud TÕN mööda. Suvel on meie maja väga paljudele
laagritele koduks. Aga kus siis veel? Minu soov oleks küll suurkontserdid Neeme tuua, sest suvel on siin võrratu.
Marika Kurvet,
kultuurijuht

6. jaanuaril 2014 kell 19 toimus Kostivere külaplatsil Kolmekuningapäeva tähistamine.
Õhtupimeduses süüdati põlema möödunud jõulude kuusepuud,
nauditi üheskoos head muusikat, kuuma teed ja maitsvaid küpsiseid
ning üksteise seltsi. Valguslaternaid taeva poole saates lähetati teele
head mõtted ja soovid nii isiklikus plaanis, Kostivere alevikule kui ka
ülejäänud Jõelähtme vallarahvale mõeldes.
Foto Reet Suhova
Tekst Kadi Truuleht
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Jõelähtme rahvarõivad ausse
 Kostivere Kultuurimõisas käivad Irina Pärila ja
Silja Ruusi käe all rahvatantse õppimas Kostivere
Kooli 2. klassi lapsed. Kuna
tüdrukutel puudusid peakatted, oli vaja leida inimene, kes need kiiresti
valmis teeks.
Meeli Lõiv,
meeli1981@hotmail.com

Tellijate sooviks oli, et tegija
oleks kuidagi seotud Kostiverega, kuna see annab esemetele
lisaväärtust.
Sügisel 2013 lõpetasin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tekstiilitöö eriala, kus
õpetatakse rahvuslikku tekstiili
ja käsitööd ning mu lõputööks
oli põhjalik uurimus Jõelähtme
kihelkonna rahvarõivastest ja
mustritest. Sellega seoses sattusin ka neid Kostivere tüdrukute
pärgasid tegema.
Hetkel on mu lõputöö praktiline osa näitusena üleval Kostiveres raamatukogus, kus on
üles pandud Jõelähtme seelikutriibustike näidised, kirivööde

näidised ja kinnaste näidised.
Minu jaoks on väga tähtis, et
Jõelähtme rahvarõivad ei vajuks
unustuste hõlma, vaid neid hakataks tutvustama juba maast
madalast kas siis mängude,
rahvatantsu või näituste kaudu.
Sooviksin teha ka üleskutse,
et kui leidub veel Jõelähtme
vallas inimesi, kellel on säilinud
umbes 1920. aastast või vanemaid seelikuid, kindaid, kirivöösid või muid rahvarõivastega seotud esemeid, siis sooviksin neid uurida ning jäädvustada.

Kõik Eesti Rahva Muuseumis ja Eesti Vabaõhumuuseumis säilinud
Jõelähtme kinnaste mustrid. Kindad kudus Meeli Lõiv.

Pildil Jüri Lepp – koolipoiss, Ester Peetrimägi õppis ja õpetas rahvamajas, Ivi Talimaa – õpilane, Taimi Saarma – külavanem, Irja Kingsepp.
Foto Urmas Kingsepp

Mul on põhjust tänada…
 Haridus on inimese elus

tähtsal kohal, olles mõjutatud valgustatud kirikuõpetajatest kuni tänapäevase elukestva õppeni
välja.

Kostivere laste tantsurühm
jaanuaris 2014.
Juhendajad: Irina Pärila ja
Silja Ruus.
Tantsijad: Norman Talvoja,
Maibrit Maidla, Markkus Maidla,
Maria Martmaa, Pert Viskar,
Anabell Merimaa, Jarmo Kool,
Emili Haugas, Janelle Palts, Jüri
Kevin Lestberg, Jessica Kolesov,
Johannes Ojala, Sabiine Eliise
Nurmse, Morgan Charles,
Kertu Sassiad, Rait Lander,
Isabel Kotkas, Mattias Ukanis
(puudub pildilt).
Foto: Peeter Sepp

Irja Kingsepp,
Jõelähtme 8-kl. kooli 1970. a. vilistlane ja
Kostivere kooli õpetaja 1978st tänaseni.

Kaks pinki Jõelähtmes, kiriku ja
rahvamaja juures, meenutavad
Jõelähtme hariduse lugu (algus
kirjalike allikate põhjal 1687.a.)
ja selle loo tegelasi: kirikuõpetajaid, kooliõpetajaid ja koolimaja.
Mõte idanes mul peas pikemat aega, oodates viisi ja vormi,
kuidas tänada õpetajaid ja märgistada endist koolimaja vilistlaste poolt. Minu ja minu eakaaslaste kooliaega Jõelähtme
8-klassilises koolis ilmestasid
sügiskirjud vahtrad ümber koolimaja, majesteetlik sihvakas kirikutorn ja kooliüritused rahvamajas. Meenuvad paljud õpetajad, kes igaüks meid omal viisil suunasid ja mõjutasid. Tuleb
meelde ka ilus valge pink kalmistu serval…
Tänastele vallaelanikele on
pingid märgiks ärksatest kirikuõpetajatest, kes oma põhitöö
kõrval uut kirjaviisi arendasid,
kroonikutena sündmusi talletasid ja inimeste sünni- ja surmadaatumeid registreerisid.
Samuti kooliõpetajatest, kes
peale õppetöö „maa soolana“
koorilauljaid ja rahvatantsijaid
laulupidudele viisid, näitemänge lavastasid ja õpilasi liini-

Näitus „Käsitöö voodis“ Rannarahva Muuseumis
 "Käsitöö voodis" on lugu

voodist ja voodipesust,
rannalähedase küla naiste
ilumeelest ja käsitööoskusest ning ühe väikese
Põhja-Eesti küla ajaloost ja
saatusest.
Külvi Kuusk

Jõelähtme kandi rahvas on nende uhkete linade, padjapüüride
ja öösärkidega ehk juba tutvust
teinud – näitus on pärit RootsiKallavere külast ja möödunud
suvel võis seda kohata sealses
muuseumis. Näituse Viimsisse
toomise põhjuseks oli kõigepealt soov esitleda külanaiste
uskumatult peent näputööd ka
Rannarahva Muuseumi külastajatele. Kuid väljapanek andis
ka hea võimaluse suhteid arendada ja Viimsi naaberkülaga
paremini tuttavaks saada.
Voodinäitus tekitas mõtteid
– pani mõtlema eluviisi muutumise üle Põhja-Eesti külas. Enamus eksponaate on ju sadakond
aastat vanad ja need udupeened
näputööd on vastuolus üsna
levinud kujutlusega tolleaegsest
takusest eluviisist. Miks hakati
saja aasta eest ilusale voodipesule rõhku panema?
Maardu kandis ja ka Rootsi-

Kallavere külas käis sel ajal
talude pärisomandusse ostmine. Värskelt pärisperemeesteks saanud taluomanikud
hakkasid suure huviga tööle.
Tehti uudismaid, ehitati uusi
hooneid ja vägevaid kiviaedu,
mis veel praegugi muljet avaldavad. Käed olid tööd täis ka
naistel ja tüdrukutel, ent kuskilt
leidsid nad aega ka peene näputöö tegemiseks. Õhus olid juba
hoopis uued ideaalid, mis ei
seostunud enam rehemaja
suitsuse keskkonnaga. Alanud
oli murrang kodukultuuris, mis
jõudis lõpule 1930. aastate
kodukaunistamise kampaaniatega.
Arhailine rehetuba oli pikki
sajandeid olnud ühtaegu nii
köök kui ka elu-, söögi-, võõraste-, töö- kui magamistuba.
Külmal ajal toodi sinna lisaks
veel ka õrnemad loomad ja
linnud. Rahvast oli palju, ühel
asemel ei maganud ainult abielupaarid, vaid ka lapsed ja
ööbima jäänud võõrad. Külje
alla pandi õled või aganakott,
linu peeti saksikuks liialduseks
ning voodipesu puudus sootuks. Kuid rehemaja otsa olid
juba ehitatud kambrid, mida
varsti ka kütma hakati. Peremees ja perenaine rajasid endale une jaoks privaatsema ruumi
ning voodi pidi olema puhas ja

bussiga linna teatri ja kunstiga
tutvuma viisid. Kodukandi lugu
on oluline teada. Praegused
õpilased uurivad seda koduloo
tundides. Olen tänulik meie
külaraamatute koostajatele,
seal on palju huvitavaid lugusid.
Muistse mantelkorstna all
istudes on hea koht mälestuste
heietamiseks. Vilistlaste kokkutulekuid korraldades oleks tore
kohtumispaik pingi juures. Mõtteid on teisigi, Margus Kirjal
tekkis idee suveks korstna müüriorva kirjavara lugemiseks
panna.
Jõelähtme rahvamaja 95.
aastapäeva tähistamine, mis
meenutas koolimaja asumist
selles majas ja teine pink sai
paika. Pingimeister on meie
endine õpilane Andres Sikka.
Ootamatult südamlik oli
kohtumine endiste õpilaste ja
õpetaja E. Peetrimäega rahvamaja pingi avamisel. Ester
Peetrimägi meenutas oma
koolipõlve ja noore õpetajana
antud koolitunde. Üllatav oli
kohtuda Jüri Lepaga, kelle saatusest mäletati tema Siberisse
saatmist. Arvati, et ju ta sinna
jäigi. Rahvamaja ajalugu uurides leidis M. Ramjalg ta ühe
foto jälgi ajades elus ja tervena
Tallinnast .
Tänu Jõelähtme kooli vilistlaste annetustele, Jõelähtme
külaseltsi, koguduse ja valla
toetustele sai idee pinkidest
teoks.
Minu tänu kõigile, kes Jõelähtme küla päeval ja rahvamaja
juubelipeol osalesid ja pingi avamist väärtustada aitasid.

Külavanemate ümarlaud
 Seekordne, uue aasta
esimene ümarlaud oli
erakordne, sest kohal olid
kõik ametisolevad küla- ja
alevikuvanemad.

kaunis. Kui hästi see neil välja
tuli, saab näha näitusel “Käsitöö
voodis”.
Näitus "Käsitöö voodis"
jääb avatuks 10. märtsini. Ran-

narahva Muuseum asub Nurme
tee 3, Viimsi. Kesklinnast toob
kohale liinibuss nr 114 ja marsruuttakso nr 260. Tere tulemast!

Peamiselt kõneldi teedest – tänavatest, tänavavalgustusest ja
liikluskorraldusest ning ehitiste
seadustamisest ja ka Linnamäe
paisjärvest. Vallavanem Andrus
Umboja teavitas, et kergliiklusteede projekteerimine jätkub
valla vahenditega, et olla aeg-

sasti valmis uueks euroraha
taotlusperioodiks (ParasmäeKostivere-Tallinn-Narva mnt,
Koogi ja Jägala joa vaheline
teelõik, Loo-Liivamäe, Neeme,
hiljem ka Koogi-Rebala). Aastal
2020 ehitatakse kogujateed välja mõlemale poole Tallinn –
Narva maanteed. Kaob Kostivere tee otsast tagasipööre Tallinna poole, parempöörded jäävad. Valminud on mitme riigitee
remondiprojektid nagu Maardu
– Ülgase ja Piibe maantee algus.
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VOLIKOGU OTSUSTAS 19.12.2013
Volikogu arvamus kaevandamisloa taotluse kohta
Jõelähtme Vallavalitsusse laekus 27.11.2013 OÜ Esito taotlus sooviga
alustada Maardu lubjakivikarjääri lõunakarjääris asuval mäeeraldisel
lubjakivi kaevandamisega. Maardu Lõunakarjäär on kohaliku tähtsusega maardla ning kaevandatava ala suurus on kokku 22 hektarit. Oma seisukohta kujundades tugines volikogu kehtivatele
õigusaktidele, olemasolevale olukorrale, kaaludes avalikku huvi ja
võttes arvesse kaevandamisest tulenevaid võimalikke ohutegureid.
Vallavolikogu jõudis seisukohale, et Jõelähtme vald ei nõustu kaevandamisloa andmisega.
Kinnitati sotsiaaltoetuste määrad 2014. aastaks
1) sünnitoetus 320 €;
2) ranitsatoetus 130 €;
3) kuldmedaliga kooli lõpetanu toetus 350 €;
4) hõbemedaliga kooli lõpetanu toetus 200 €;
5) kiitusega lõpetanu toetus 100 €;
6) matusetoetus 320 €.
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Käesolev määrus kehtestab harjumuspärases keskkonnas toimetulekut toetavate koduteenuse osutamise tingimused ja korra Jõelähtme vallas. Määratletakse koduteenuste saamiseks õigustatud
isikute ring ning koduteenuse taotlemise ja osutamise kord.
Koduteenus on isiku toimetulekut toetav teenus, mis pikendab
hooldust vajava isiku elamist oma kodus, temale harjumuspärases
keskkonnas ja lükkab edasi isiku elamaasumist hoolekandeasutusse.
Erinevate koduteenuste osutamise võimaldab terviseprobleemidega
isikutel elada jätkuvalt oma kodus. Koduteenus on alternatiiv hoolekandeasutusele.
Kehtestati koduteenuste loetelu. Koduteenuse taotleja avalduse
järel teeb sotsiaaltöö vanemspetsialist kodukülastuse, koduteenuse
osutamise või sellest keeldumise kohta tehakse otsus. Koduteenuse
osutamise korral koostatakse hoolduskava, määratakse koduhooldustöötaja ning sõlmitakse leping.
Jõelähtme valla 2013. aasta 3. lisaeelarve
Jõelähtme valla 2013. aasta 3. lisaeelarvega suurendatakse valla
eelarve põhitegevuse tulusid summas 180 184 eurot, põhitegevuse
kulusid summas 165 082 eurot ning eelarve muudatusega
vähendatakse eelarve investeerimis- ja finantseerimistehingute
mahtu 120 299 euro võrra.

Teeme ja märkame head!
 Jõulud on üks imeline

aeg. Inimesed võtavad siis
kõike ette natuke südamlikumalt ning ka üksteise
vastu ollakse teadlikult
head. Muidugi on see
kõik oluline ka iga päev,
kuid just detsembrikuus
tuleb see kuidagi eriliselt
meelde.
Paljudele sõpruskondadele on
siis tavaks saanud korraldada

jõulupidusid ning võtta korraks
koosolemiseks aeg maha. Nõnda on teinud ka meie sõpruskond ja seda ka eelmise aasata
lõpul.
Viimsi lasteaia Väike Päike
õppejuht Liisi Soosalu eestvedamisel oleme meie juba
mitu aastat kokku tulnud ja
oma toreda sõpruskonnaga
nautinud häid maitseelamusi ja
mõnusat meelelahutusprogrammi. Jõulukingituste asemel
otsustasime aga sel aasta korraldada heategevusoksjoni. Igaühel tuli kodust kaasa võtta või

Ruu külas hukkus sauna põlengus vanem mees
10. novembril kell 01.18 sai häirekeskus teate tulekahjust
Jõelähtme vallas Ruu külas. Kehra ja Muuga päästemeeskondade saabudes põles lahtise leegiga elumajast
eraldi ehitatud ühekorruseline saun. Päästjad alustasid
sündmuskohal koheselt kustutustöid. Kahjuks leiti sauna
pesemisruumi kõrvalt toast akna alt voodist sissekukkunud
vahelae alt hukkunud mees. Päästjad panid sauna
tulekahjule piiri kella 02.36-ks, tulekahju kustutati lõplikult
kella 05.39-ks. Saunas puudus elekter. Tuleõnnetus saigi
alguse sauna pesemisruumi kõrvalt toast, esialgsetel
andmetel võis põlengu põhjustada voodis suitsetamine.
Samuti puudus toas elusid päästev suitsuandur. Siseruumides, eriti voodis suitsetamine on väga ohtlik,
põhjustades palju traagiliste tagajärgedega tuleõnnetusi.

Kaberneemes sõitis auto vanasse pommiauku
21. novembril kell 20.18 käisid päästjad Jõelähtme vallas
Kaberneeme külas, kus sõiduauto sõitis veekogusse.
Autojuhi sõnul keeras ta maanteelt välja, et vältida kokkupõrget teise autoga. Päästjate saabumise hetkel oli pool
autot vee all umbes 15 meetri kaugusel veekogu kaldast.
Autojuht oli ise läbi katuseluugi auto katusele pääsenud ja
ootas päästjaid, kes tõid inimese ja auto kaldale. Inimene
õnnetuses viga ei saanud, auto sai veekahjustusi.
Õnnetuse asjaolusid jäi uurima politsei.

meisterdada midagi ise, mis siis
oksjonil huvitavalt presenteerides võimalikult hea hinnaga
maha müüa.
Mina müüsin maha näitaks
Raudoja jõululaadal tehtud
tantsukingadega päkapiku ning
endale ostsin vajalikud klaasid,
mis kellelgi teisel kodus üle olid.
Hea hinnaga sai oksjonil müüdud ka isepildistatud foto Eesti
loodusest, puidupõletusmasin,
isevalmistatud jõulumandlid,
muffinite kinkekaart, koduse
õhtusöögi kutse jne.
Oksjoni käigus kogusime

Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve
2014. aasta eelarve oli esimesel lugemisel, volikogu ei võtnud
eelarvet vastu vaid saatis selle teisele lugemisele.

396 €, mille me otsustasime annetada Jõelähtme valla ühele
suurperele kodumasinate ostuks. Kinkekaardi anname üle
järgmisel nädalal.
Siinkohal kutsume teisigi
sõpruskondi üles tegema selliseid väikseid heategevusüritusi.
Andmisrõõm ja tore ettevõtmine annab ka järgmiseks aastaks hea tunde igapäevaselt
teha ja märgata head. Väike heategu igas päevas teeb südame
soojaks.

Ülgase teel lõikasid päästjad juhi
autost välja

Kadri Lepik
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20. detsembril kell 05.51 teatati
liiklusõnnetusest Jõelähtme vallas
Kallaveres külas Ülgase teel. Veoauto oli sõitnud teelt välja,
autojuht oli õnnetuse tagajärjel autosse kinni kiilunud ja ei
saanud iseseisvalt välja. Muuga päästjad avasid auto külje,
panid kannatanule kaelalahase, andsid ta üle kiirabile ning
likvideerisid sõidukil süttimisohu.

Saha külas läks auto põlema
20. jaanuaril kell 05.18 teatati, et Jõelähtme vallas Saha
külas põleb puuvilju vedava auto kabiin. Keegi viga ei
saanud. Autojuht sai kabiini iseseisvalt kustutada. Päästjad
eemaldasid akujuhtmed.

Vargused
11. jaanuaril avastati, et Jõelähtme vallas Uuskülas asuvast
suvilast on varastatud muusikakeskus ja bambuskardin.
Kahju kokku 200 eurot.
11. jaanuaril varastati Jõelähtme vallas Lool korterist
väärisesemeid ja telefon. Kahju kokku 3165 eurot.
14. jaanuaril varastati Jõelähtme vallas Saha külas talust
tahvelarvuti ja väärisesemeid. Kahju kokku 490 eurot.
14. jaanuaril avastati, et Jõelähtme vallas Liivamäel varastati varjualusest aiatraktor Murray väärtusega 1000 eurot.

Maavanemale seisukoha andmine
Nõustuti Jõelähtme vallas, Aruaru külas asuva Krõõt Liivaku ja Mart
Liivaku kaasomandisse võrdsetes mõttelistes osades kuuluva PaalaTammiku kinnistu (kinnistusregistriosa nr 145702, katastritunnus
24504:009:0010, pindala 57,4 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa)
omandamisega LivNord Invest OÜ poolt.
Planeeringud
1. Liivamäe küla Suurekivi II, Suurekivi VI ja Uue-Suurekivi III kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
2. Neeme küla Laagri ja Laagri I kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine
Jõelähtme Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Otsustati muuta Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 15 kinnitatud
Jõelähtme Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikmete arvu ja koosseisu ning kinnitada keskkonnakomisjon 16-liikmelisena; komisjoni
liikmeks kinnitati Aivar Haav.
Oluline informatsioon
Vallavolikogu esimees Art Kuum andis informatsiooni Rail Baltic
küsimuses.
Vallavanem Andrus Umboja informeeris volikogu liikmeid tõmbekeskuste temaatikaalastest kohtumistest, registrikampaaniast ja
Jägala Energy kahjunõudest valla vastu, mis sai alguse eelmiste
vallavalitsuste tööperioodidel.
OÜ Jägala Energy, kelle omandis on Jõelähtme vallas Jägala-Joa
külas asuv hüdroelektrijaama rajatis ja kes omab vee erikasutusluba
kuni 15.09.2015, esitas Jõelähtme Vallavalitsusele 11.11.2008 ehitusloa taotluse maakaabelliini, mis ühendaks hüdroelektrijaama Eesti
Energia Linnamäe alajaamaga, ehitamiseks. Vallavalitsus andis
ehitusloa 30.03.2009. Ehitusloa väljastamisega viivitamise tõttu
esitas OÜ Jägala Energy Tallinna Halduskohtule kaebuse Jõelähtme
Vallavalitsuse tegevusetuse (kaabelliini ehitusloa väljastamine) õigusvastasuse tuvastamise nõudes. Tallinna Halduskohtu 12.06.2009
kohtuotsusega nr 3-09-612 tunnistati Jõelähtme Vallavalitsuse tegevusetus kaabelliini ehitusloa väljastamisel õigusvastaseks.
OÜ Jägala Energy esitas halduskohtule kaebuse Jõelähtme Vallavalitsuselt kahjuhüvitise väljamõistmiseks summas 569 625,47 €
ning viivise väljamõistmiseks.
Tallinna Halduskohus otsustas rahuldada kaebuse osaliselt ja
mõista Jõelähtme Vallavalitsuselt OÜ Jägala Energy kasuks välja
203658,59€,miskoosnebsaamatajäänudtulustsummas112799,63€,
otsesest kahjust summas 69 912,66 € ja viivisest summas 20 946,3 €.
Jõelähtme Vallavalitsusel tuleb tasuda 101 829,30 € ühe kuu
jooksul arvates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest kaebaja poolt
näidatud arveldusarvele. Rahuldada kaebaja taotlus riigilõivu suuruse muutmiseks ja määrata kaebuse pealt tasumisele kuuluva
riigilõivu suuruseks 750 €. Mõista vastustajalt kaebaja kasuks välja
menetluskulud (õigusabikulud ja riigilõiv) summas 10 545,66 €.
Jägala Energy vaidluses vald esitas esimese astme kohtu otsusele
apellatsioonkaebuse ringkonnakohtusse ning vaidlus jätkub.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 19.12.2013 vastu otsuse nr 37
“Neeme küla Laagri ja Laagri I kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus
on ca 6500 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laagri
ja Laagri I kinnistute jagamine kruntideks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnakaitseliste abinõude seadmine.
Lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikud arutelud
• Vandjala küla Kubja kinnistu (24504:008:0025) detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 10.02.2014 kell 15.00.
• Loo alevik Lulli kinnistu (24504:002:0214) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu
toimub Jõelähtme vallamajas 11.02.2014 kell 15.00.
• Ihasalu küla Kõrtsi 5 kinnistu (24505:001:0655) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 18.02.2014 kell 15.00.
• Kaberneeme küla Juhani kinnistu (24505:001:0499) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 20.02.2014
kell 15.00.
• Loo alevik Tondikivi kinnistu (24504:003:0274) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 25.02.2014
kell 15.00.
• Kallavere küla Aumäe 1 kinnistu (24504:004:0548) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 27.02.2014
kell 15.00.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 19.12.2013 otsusega
nr 36 Liivamäe küla Suurekivi II, Suurekivi VI ja Uue-Suurekivi III
kinnistute detailplaneeringu.

ANU HIIS
17.07.1962-16.12.2013
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Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Siiri ja Andrus Umboja
poeg Johannes

02.10.2013

Getter Põder ja Kaimar Ploom
poeg Richard

27.11.2013

Sanam Allahverdiyeva ja Natig Nazirli
tütar Amina
02.12.2013
Dorel Käosaar ja Danel Paavo
tütar Dagne Liis

11.12.2013

Jekaterina ja Artjom Bondar
poeg Arkadi

13.12.2013

Kristi Lindström ja Kristo Leotoots
poeg Patrick

17.12.2013

Eva, Kati, Ott, Jaanus

Vladimir Borovikov 31.01.1960 – 19.11.2013
Villu Lehtoja 22.05.1955 – 15.12.2013
Anu Hiis 17.07.1962 – 16.12.2013
Elin Metsala 12.09.1920 – 21.12.2013
Antonina Kristovald 18.10.1931 – 21.12.2013
Melaine Kukk 27.03.1931 – 23.12.2013
Rein Rebane 23.04.1943 – 28.12.2013
Ilmar-Kaljo Tiitso 05.02.1933 – 06.01.2014
Sven-Eric Kõllo 13.07.1995 – 09.01.2014

10.01
27.01
17.01
04.01
15.01
07.01
13.01
03.01
06.01
29.01
29.01
12.01
26.01
29.01
29.01
18.01
20.01
05.01
23.01
16.01
20.01

81 30.01

Pühapäeval, 2. veebruaril kell 10.30 asetame
Jõelähtme Vabadussamba jalamile pärjad.
Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti
Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel
Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping,
millega lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti
idapiir ning Nõukogude Venemaa
tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

75
75
70
70
70

Jõelähtme Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Evale ja
Epule tütre ja õe

ANU HIIS'i
surma puhul.

Päikene tõuseb ja vaob
inimene sünnib ja kaob...

80 16.01
80 30.01
05.01
25.01
21.01
22.01
24.01

AMALIA PRUSAKOVA
SALME KULLO
ERNA EHA
HARRI LASS
LEHTE KASE
KARL TIITUS
ASTA OTSUS
LINDA NOOL
VALDEKO BIRKHOLTZ
LEONARD IDA
ANTONINA KITING
ROBERT LÕPP
ELLEN AUN
RAUL KURG
HILGA KUIMET
HELVI VAIN
NIKOLAY KOZLOV
NIINA HOKKONEN
REINHOLD LIIVANDI
VALENTINA SESMIN
SAIMA-ARMIDA
PROMMIK
HEINO-ENGELHARD
TAIMSAAR
LAINE LAIMETS
EVALD-ALEKSANDER
ROOPA
VIIVI TALTS
HELMI LUITVA
REIN LUKAS
LEO VIROLAINEN
MARE VAARIK

Koila küla
Saha küla
Kaberneeme küla
Loo alevik
Kallavere küla
Uusküla
Loo alevik
Ülgase küla
Kostivere alevik
Uusküla
Kostivere alevik
Iru küla
Iru küla
Kallavere küla
Uusküla
Rebala küla
Loo alevik
Loo alevik
Loo alevik
Ülgase küla
Ülgase küla
Maardu küla
Loo alevik
Ruu küla
Iru küla
Loo alevik
Iru küla
Loo küla
Haljava küla

Kostivere Kool
võtab alates 20. jaanuarist 2014
konkursi korras tööle

koristaja.
Avaldus ja CV palun saata hiljemalt
17. jaanuariks 2014 märgusõnaga
„konkurss” aadressil Aruküla tee 3,
Kostivere alevik, Jõelähtme vald,
74204 Harjumaa või
digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil
kool@kostivere.edu.ee.
Lisateave telefonil 608 1580 või
e-posti aadressil kool@kostivere.edu.ee

Mälestame

Avaldame sügavat kaastunnet Saha
külavanem Jaanus Hiis'ile abikaasa

ANU HIISI
kaotuse puhul.

Jõelähtme valla külavanemad

Mälestame lahkunuid ja
avaldame kaastunnet lähedastele

97
91
88
87
87
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
82
82
81
81

Kutse Tartu rahu aastapäeva
tähistamisele

Perekond Nõgols

Lahkunud on hoolitsev ema, alati
mõistev ja toetav abikaasa ja parim
vanaema. Täname südamest kõiki, kes
te olete olnud nendel väga, väga
rasketel päevadel meiega.

Õnnitleme jaanuari sünnipäevalapsi

REIN REBAST

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Parasmäe küla kogukond

Avaldame kaastunnet
Jaanus Hiisile abikaasa

Avaldame sügavat kaastunnet
Alar Sepale perega

ANU HIISI

ISA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Jõelähtme Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Jaanusele,
Katile ja Otile lastega
abikaasa, ema ja vanaema

ANU HIIS'i
surma puhul.
Perekond Nõgols

Saha küla elanikud

Kallid Rael ja Kaido,
siiras kaastunne kalli poja

SVEN-ERIC KÕLLO
kaotuse puhul.
Neeme Naiste Rannavalve Selts
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Boomerang Distribution OÜ on juhtiv otsepostitusmaterjalide ja postimüügikaupde pakendusteenuse pakkuja Põhjamaades, kus töötab pea 100 inimest.
Firma alustas tegevust 2003. aastal, omanikeks 2 rootslasest ettevõtjat.
Tegemist on usaldusväärse, areneva ja kasvava ettevõttega, kus uuendused on
teretulnud. Meie põhiliseks tegevusalaks on postimüügi kaupade pakendamine,
eelsorteerimine, ladustamine ja tagastatud kaupade käsitlemine. Lisaks erinevate
reklaammaterjalide pakkimine ja trükiste, ajakirjade kiletamine, insertimine,
adresseerimine.

Boomerang Distribution OÜ kolib
1. veebruar 2014. a. Nehatu Logistikaparki
(Jõelähtme vald, Nehatu küla, Aasa tee 1)

Seoses ettevõtte laienemisega ootame alates
veebruarist 2014. a. oma meeskonda uusi
tootmistöölisi (pakkijad, masinaliinil töötajad,
operaatorid, mehaanikud). Pakume nii püsitööd
kui ka võimalust teha lisatööd tähtajaliselt.

Ootame kandidaadilt:
• hoolsust ja vastutustundlikkust
• tähelepanelikkust
• rutiinse töö taluvust
• valmisolek õppida ja soov teha tööd

Omalt poolt pakume:
• stabiilset töökohta
• väljaõpet tööandja poolt
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi

Saada oma CV või kontaktandmed: cv@boomerang.ee
Helista meie sekretärile 668 1300
Või tule meile külla: jaanuaris igal kolmapäeval, kell 14.00, Peterburi
tee 44, III korrus.

Harjumaa Ühinenud Meedia Oü pakub osalise tööajaga
tööd reklaamimüügi esindajale. Paindlik töögraafik
loob hea võimaluse tööks tudengitele.
Ülesandeks on reklaami müük valla lehtedesse, samuti
interaktiivsesse meediasse vt harjuelu.ee
Ettevõte pakub:
Häid töötingimusi moodsas büroohoones
Eneseteostusvõimalust
Paindlikku graafikut tööaja piires
Toetavat meeskonda
Kandidaadilt ootame:
Aktiivsust, head suhtlemisoskust, pingetaluvust, õppimisvõimet,
meeskonnatöö vaimu
Kasuks tuleb eelnev müügitlöö kogemus või õpingud äristuudiumis
Oma CV koos eeldatava palgasooviga saada aadressil
ylo@harjuelu.ee

on suurim laopidaja Eestis, kes pakub
erinevaid logistikateenuseid rahvusvahelistele tööstus-elektroonika suurkontsernidele, toidu-,
alkoholi- ja esmatarbekaupade tootjatele ning maaletoojatele. Seoses töömahu kasvuga otsime oma meeskonda:
VAHETUSEVANEMAID, LAOTÖÖTAJAID,
PAKKIJAID
Nõudmised kandidaadile:
• Varasem töökogemus laos;
• hea eesti ja vene keele valdamine;
• kohusetundlik, aus, täpne;
• hea füüsiline vorm
Ettevõtte pakub:
• Kaasaegseid töötingimusi;
• motiveerivat palgasüsteemi;
• arenemisvõimalusi kasvavas logistikaettevõttes.
Kandideerimiseks tuleb saata oma CV personal@logistikapluss.ee.
Töö asukoht: Välja tee1, Iru küla, Jõelähtme vald, HARJUMAA
Lisa info: Tatjana Gusseva mob: 57 704 003

JAANUAR 2014
MÜÜK
• Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega kask 38 eur/
rm., lepp 35 eur/rm.
Tel 509 9598

TEENUS
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete
kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Ostame kokku kõiki Teie
vanu ja antiikseid esemeid.
TASUTA konsultatsioon ja
transport. RAHA KOHE
KÄTTE! www.eestivanavara.ee
Tel 56979164
• Kogenud puuhooldajad
teevad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Konsultatsioon tasuta. Soodsad
hinnad. Tel 5626 3857,
info@arbormen.ee
• OÜ F-Trans teostab reovee
ja liigvee äravedu Jõelähtme
vallas. Tellimine
info@fekaal24.ee või telefonil
506 5406. Rohkem infot
www.fekaal24.ee
• OÜ Viher pakub raamatupidamisteenust. Aitab kirjutada äriplaane, toetuste
taotlusi, jne. Info tel 529 2181
või 5557 0798, www.viher.ee,
info@viher.ee
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine, energiamärgised, liitumisprojektid,
tehnosüsteemide projektid.
Lisainfo tel 5650 9395, erki.
maidre@gmail.com
• Teostame raietöid! Urmas,
tel 5322 6353

TÖÖ

• Tööpakkumine basseini
renoveerimiseks, ehitamiseks,
seadmete ja katete
paigalduseks. Info siit: www.
kodubassein.ee või 5010120
• Pakume tööd kogemustega
metsaveoautojuhile. Nõutud
CE juhiluba. Tööpiirkond
Eesti. Oma CV või lühitutvustus saata meilile: info@hec.ee.
Lisainformatsioon
tel 5683 4900
• Otsin lapsehoidjat 3.a
kaksikutele, asukoht Loo, Saha
tee. Tel 553 9755

Ajalehe Jõelähtme vallaleht väljaandja on Jõelähtme vallavolikogu ja
vallavalitsus.
Kaastööd aadressil:
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised
kui ka fotod.
Reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214,
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme
või QR koodi abil.

