200. number

NR. 200
VEEBRUAR 2014

Intervjuu Kostivere
Kooli direktoriga
Rebala muinsuskaitseala uus
põhimäärus

Jõelähtme tutvustas
end turismimessil

Kostiveres tunnustati
heategijaid
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine Jõelähtme vallas toimus Loo kooli aulas reedel, 21.veebruaril. Valla ametlikul Iseseisvuspäeva kontsert-aktusel esinesid valla mainekamad
kultuurikollektiivid. Kuulutati välja Jõelähtme valla 2013. aasta algatus, aasta tegu, aasta vabatahtlik ja anti välja üks elutöö preemia. Rahvarohke kontsert-aktuse järel toimus
vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt. Pildil Kostivere laste tantsurühm.
Fotod Merike Metstak

 Väljavõte vallavanem
Andrus Umboja pidupäeva
kõnest
„Täna peame Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva ja üsna
varsti, juba mõne aasta pärast
on käes ka 100. juubelisünnipäev. Täna on ka see päev, mil
meenutame enestele meie

riigi tähtsust ja vajalikkust. 96
aastat on pikk aeg ja võib tunduda, nagu iseseisvuse aja üle
ei peaks me kurtma. Siiski pole see päris nii: ligi poole
sellest ajast laiutas siin maal
Nõukogude Eesti ja Tartu
rahulepingu järgsest vabast
Eestist ei tohtinud valjul
häälel rääkidagi. Tahaksime
mõelda ja loota, et tänaseks

oleme suhetes Venemaaga
taas pisut kindlamatel alustel
– just vabariigi aastapäeva eel
allkirjastati Eesti-Vene piirilepe. Ehk on nii, et Euroopa
Liidu koosseisus olles ja omades kindlat piiri suure naabriga, võime elada julgema tulevikuvaatega, kui Eesti ajaloos
eales varem. Aeg näitab.
Ka Jõelähtme vallal on

omad piirid ja piirinaabrid.
Oma pisikest võistlust peame
üksteisega meiegi, olgu see
siis võistluses elanike registrisse meelitamisega või haldusterritoriaalse reformi mõttes.
Siinkohal on paslik tänada
kõiki, kes valla patriootidena
pole lasknud end meelitada
lähedalasuva suurlinna tuledest ja tasuta ühisliiklemisest.

Vaadates tagasi eelmisesse
aastasse, peab tõdema, et kohalike omavalitsuse valimistel
tunnustasid vallaelanikud seniseid vallavalitsuse tegemisi
ja meie valla edaspidist suunda seab jätkuvalt sama võimuliit.“

Jõelähtme vald pälvis parima kohaliku omavalitsuse autasu
 Eesti Muusikakoolide Liit

annab koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ja
Kultuuriministeeriumiga
välja autasu parimale
kohalikule omavalitsusele,
mille tänavu pälvisid
Jõelähtme ja Türi vald.
Autasuga soovib Eesti Muusikakoolide Liit tunnustada omavalitsusi, mis on 2013. aasta
jooksul tuntavalt toetanud
kohaliku muusikakooli tegevust. Esmakordselt välja antud
auhindade üleandmine toimus kolmapäeval 19. veebruaril Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna osakonnas. Muusikakoolide Liit
kingib konkursi võitnud omavalitsustele omalt poolt Klassi-

katähed 2014 finalistide kontserdi.
Jõelähtme vald asutas Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli 2010. aastal, mil Eestis
oli üldiselt keeruline majanduslik olukord. Eesti Muusikakoolide Liit hindab kõrgelt
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli filiaalide süsteemi valla
erinevates asumites. Tunnustati ka vallavalitsuse algatust
anda Rahvusvahelisel muusikapäeval välja Noore muusiku
preemia.
Jõelähtme vald tasustab
muusikakooli õpetajaid võrreldavalt üldhariduskoolides
kehtivale korrale. Jõelähtme
MKK-s saavad õppida ka teiste omavalitsuste lapsed. Muusikakoolide Liit väärtustab
Kostivere aleviku filiaalis uute
ruumide avamist.
Pidulikul tseremoonial esi-

nesid Türi Muusikakooli, Jõelähtme Muusika-ja Kunstikooli
ning Nõmme Muusikakooli
õpilased.
“Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikool alustas tegevust
01.09.2010. a. keskusega Lool
ja filiaaliga Kostiveres. 2011. a.
sügisel avasime muusikaosakonna filiaali ka Neemes ning
kunstiosakond toimib Lool ja
Kostiveres. Seisuga 01.11.2013
õpib kooli muusikaosakonnas
127 õpilast, neist põhikoolis
93 ja eelkoolis 34. Kunstiosakonnas õpib 39 õpilast,
seega käib koolis kokku 166
õpilast. Jõelähtme Muusikaja Kunstikoolis õpetatakse klaverit, viiulit, akordionit, plokkflööti ja kitarri. Praegu on
populaarsemad pillid klaver
ja kitarr. Koolis töötab 22 õpetajat. Lool ja Neemes tegutseb
muusika- ja kunstikool üld-

Loositi välja registrikampaania kinnistu
Jõelähtme 2013. aasta
silmapaistvaimad
teod ja inimesed
Algavad katsed
Loo Keskkooli
gümnaasiumisse

Auhinna vastuvõtmisel osalesid Aveli Tobbi (õpib kitarri III klassis),
muusikakooli direktor Tiina Muddi ja õppealajuhataja Heldin Raidmaa.

hariduskooli ruumides ning
Kostiveres üldhariduskooli

kõrvaltiivas,” ütles Jõelähtme
MKK direktor Tiina Muddi.

Vallavolikogu ja
-valitsuse liikmete
ning ametiisikute
majanduslike huvide
deklaratsioonid
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Volikogu veerg
Kuna eelmise aasta viimane istung sai peetud pidulikumas õhkkonnas, jäi nii mõnigi teema ootama järgmist istungit, mis toimus
30. jaanuaril. Seetõttu oli jaanuari
istung pikk ja töine. Üks selliseid
teemasid, mis eelmise istungi
päevakorrast jaanuarisse sai lükatud, oli Linnamäe paisjärve
tulevik. Linnamäe pais rajati
elektri tootmise eesmärgil juba
ca 90 aastat tagasi. Pärast valmimist tunnistati ta Eesti kauneimaks tööstusehitiseks. Teises
maailmasõjas hüdroelektrijaam
hävis, kuid see taastati 2002. aastal ning sellest ajast on Linnamäe hüdroelektrijaamas taas
elektrit toodetud. Mõned aastad tagasi hakati aga rääkima kalatrepi vajalikkusest. Arvestades tammi kõrgust ja tehnilisi tingimusi, millele kalatrepp vastama peab, oleks tegemist väga nõudliku ja kuluka ehitisega, mistõttu on täna jõutud punkti, kus
arutelu käib selle ümber, kas ei peaks äkki Linnamäe hüdroelektrijaama üleüldse likvideerima ja selle ca 3-kilomeetrise
jõelõigu elektrijaamast kuni joani kalade kudealaks jätma. Ehk
siis küsimus on: kumb tegu oleks keskkonnasõbralikum: kas
laiendada kalade kudemisvõimalusi Jägala jões või toota kuni
7 GWh elektrienergiat aastas keskkonda saastamata?
Volikogu seisukoht oli, et paisjärv ja tamm tuleks säilitada.
Usun, et paljud meie valla elanikud jagavad seda seisukohta,
kuid volikogus läks arutelu päris teravaks, kuna valimisliit
“Ühendatud jõud” ridadest kostus jõuliselt ka vastupidine
arvamus.

Sundliitmist ei toetata
Sügisel toimunud valimiste eel kirjutasin pikemalt tõmbekeskuste haldusreformist. See teema on suure küsimärgina
rippunud meie valla kohal juba mõnda aega. Olen lubanud
seista meie valla kui terviku säilimise eest ja vahelduva eduga
on õnnestunud seda ka teha. Harjumaa tõmbekeskuste uuringu
esialgsetes tulemustes meie vallas ühtki tõmbekeskust märgitud
polnud. Harju Maavalitsuse ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu
korraldatud kohtumiste raames õnnestus meil saavutada, et
Loo ikkagi kvalifitseerus tõmbekeskuseks. Seejärel on tabanud
meid aga jälle tagasilöögid:
• maavanema poolt ministeeriumile esitatud tõmbekeskuste
nimekirjas Lood polnud;
• regionaalminister esitas omavalitsusreformi eelnõu
kooskõlastusringile.
Eelnõu, mille jõustumisel nelja aasta pärast Jõelähtme valda
tänasel kujul enam ei eksisteeriks, suure tõenäosusega enamus
ministeeriumite toetust ei saa, kuna Riigikogu koalitsioon on
selgelt välja öelnud põhimõtte, et valdade sundliitmist nad ei
toeta. Seepärast loodan siiralt, et järgmised haldusreformiteemalised uudised on meie valla jaoks taas positiivsemad.
Olen ikka seda meelt, et haldusreformi eesmärgid peavad
olema kvalitatiivsed, mitte kvantitatiivsed. Pakutud tõmbekeskuste haldusreform, mis peaks endaga kaasa tooma valdade
arvu vähenemise ca 4 korda ja läheks maksumaksjale hinnanguliselt maksma üle 40 miljoni euro, suure tõenäosusega keskmise Eesti kodaniku jaoks mingit kvalitatiivset muudatust
avalike teenuste osas kaasa ei tooks.
Art Kuum, vallavolikogu esimees
email: artkuum@hotmail.com / telefon: 5017127; skype: art.kuum
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Lasteaiakohad ja õpetajate
palgad on kõige olulisemad
 Jõelähtme vald on laste-

aiakohtade puudusega juba
aastaid järjepidevalt
tegelenud ning meil on
varasemast ette näidata
rohkelt saavutusi selles
vallas.
Andrus Umboja,
vallavanem

Mõned aastad tagasi jõudsime
korraks ka hetkeni, kus
lasteaiakohtade järjekord
puudus. Selle saavutamiseks
rajasime Neeme lasteaia. Uusi
rühmaruume on olemasolevasse majja saanud juurde
Kostivere lasteaed ning Loo
lasteaed on saanud suure
juurdeehituse. Käesoleval hetkel oleme olukorras, kus Kostivere lasteaia järjekorras on
taaskord ootamas ühe rühma
jagu lapsi, kes omale senistes
ruumides kohta ei ole saanud.
Kuigi omavalitsusele on uute
rühmaruumide rajamine, sisustamine ning personaliga
täitmine suur rahaline koormus, on see positiivne näitaja
– meie vald areneb edukalt

ning meil on palju noori elujõulisi elanikke, kellel on põhjust lasteaiakohta nõutada.
Kui jooksvalt oleme nende
vanemate muret, kellel lasteaiakohta pole õnnestunud
saada, leevendanud kas eralasteaia- või lastehoiu toetusega, siis käesoleva aasta
aprillist avame taaskord uue
rühma Kostivere lasteaias.
Rühmaruumiks renoveeritakse endine Kostivere perearstikeskus ning sellest tulenevalt on Kostivere lasteaiahoone
kõik pinnad lasteaia kasutuses
ning ka kohajärjekord saab
olulise leevenduse.

Õpetajate palgatõus on
eelarve prioriteet
Käesoleval ajal räägitakse
väga palju õpetajate palgaprobleemidest. Küll on suurim
tähelepanu keskendunud põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate palgaprobleemidele.
Ka Jõelähtme vallas on põhjust olla rahulolematu riigi
hariduspoliitikaga. Ühest küljest seisneb see selles, et riik
panustab meie valla gümnaasiumiõpetajate palga maksmisesse sel aastal pea 20%

vähem rahalisi vahendeid kui
eelmisel aastal, kuid teisest
küljest selles, et riigi hariduspoliitika on väga hüplik,
mis ei võimalda normaalselt
ette planeerida tegevusi koolide arenguks. Aga kõigest sellest hoolimata maksab Jõelähtme vald välja nii põhikoolide kui ka gümnaasiumiõpetajate palgad ning selleks
puuduva raha saame meie
hea maksumaksja poolt tasutud tulumaksu arvelt. Parajalt
palju on segadust, kui palju
siis riik õpetajate palgatõusuks
vahendeid annab ning kui
palju saab omavalitsus õpetajatele palka maksta.
See on kindlasti oluline
faktor, kuid meie peame arvestama ka sellega, et õpetajad
on nii-öelda vabaturul ning
eksisteerib konkurents, kus
oma valitsused võistlevad
heade õpetajate pärast ja seda
nii koolides kui ka lasteaedades. Meie piirkonna õpetajate palgad on olnud ja on
ka hetkel ühed kõrgeimad,
konkureerime oma naabrite
Rae, Kuusalu, Tallinna ja Viimsiga. Sellest tulenevalt jälgime
täpselt, mida meie naabrid

selles valdkonnas ette võtavad, et olla konkurentsivõimeline tööandja. Vallavalitsus on veebruari volikogu
istungile ette valmistanud
pedagoogide uued palgamäärad, mille kohaselt tõusevad kõigi meie valla õpetajate palgad tagantjärele alates jaanuarikuust, olenemata
sellest, kas tegemist on koolide, lasteaedade või muusikakooli õpetajatega. Õpetajate palgatõus on käesoleva
aasta eelarve prioriteet.

arutati 2014. a. jaanuarikuu
istungil, kuid see ei leidnud
toetust.
Regionaalministrile vastati, et esitatud taotlus vaadatakse ja arutatakse läbi valla
uue üldplaneeringu koostamise protsessis, kuna sellega
kaasneb paljude elanike kaasamine ja arutelude korraldamine. Volikogu leidis, et põhjused haldusüksuste piiride
muutmiseks puuduvad. Küll
aga peab vallavolikogu vajalikuks Haapse külakoosoleku
kokkukutsumist, kus oleks
võimalik antud pöördumise
osas elanike seisukohta küsida
ning ärgitada neid aktiivsemale külaliikumisele.
Arvestades, et suur osa
Haapse külas olevaid majapidamisi on ainult suvel kasutuses, kavatseb Jõelähtme Vallavalitsus külakoosoleku kokku kutsuda suvehooaja alguses.

võrk. Maardu linn on heakorrastatud ja hoolitseb oma
elanike eest. Me ei soovi enam
kuuluda Jõelähtme valla koosseisu ja seoses kavandatud
haldusreformiga nõuame volikogult vastava eelnõu kohest
algatamist, et eraldada piirkond Jõelähtme vallast,“ öeldakse pöördumises.

Info, mille kohaselt
ei suuda Jõelähtme
vald tõsta
õpetajate palku,
ei vasta tõele ja
nii lasteaedade
kui ka koolide
õpetajate palgad
tõusid tänavu
1. jaanuarist.

Piirid, piirid...
Riigi- ja vallapiiride ümberjoonistamise võistlus jätkub
meie vallas Rebala muinsuskaitseala piiride muutmise
aruteluga.

Rebala
Arvestades muististe erakordset rohkust Eesti ühel vanimal
maaviljelusmaastikul, on Rebalas tegemist omalaadse agraarajaloolise kaitsealaga. Tähelepanuväärne ja ainulaadne
on seejuures asjaolu, et mälestised paiknevad ligi kahe ja

Merike Metstak,
avalike suhete juht

poole aastatuhande vanusel
maastikul, mis on tänase päevani põhiosas säilinud.
Uue põhimääruse kehtestamisega väheneb Rebala
muinsuskaitseala pindala 46%
võrra (pindala enne vähendamist ca 74 km², pärast ca 34
km²), kuid sellele lisandub
kaitsevöönd ca 4 km² ulatuses.

Haapse

Nehatu logistikapargis avati uus ladu
Peale tavaliste laoteenuste hakkab CF&S uues ca 10 000 m2 suuruses A-klassi laos ja terminalis pakkuma ka tollilao,
kauba komplekteerimise, markeerimise ja sorteerimise teenuseid. Lao netokõrgus on 10 m. Omades 6,8 m laiust
sissesõidurampi, saab käsitleda ka suuremõõdulisi kaupu. Uues laos ja terminalis pakutakse klientidele ja
koostööpartneritele veel paremat ning paindlikumat teenust. Nehatu Logistikapark asub logistiliselt erakordselt
soodsas kohas – Tallinna linna piiril, Peterburi mnt ja Tallinna ringtee ning Muuga sadama läheduses. Pildil CF&S
tegevjuht Harri Rästas.

2013. aasta septembris,
vahetult enne kohalikke valimisi andis hr. Richard Mererand Jõelähtme vallakantseleile üle 40 isiku allkirjaga vallavolikogule adresseeritud ja
27. märtsi 2013 kuupäevaga
dateeritud pöördumise, mille
kohaselt allakirjutanud soovivad Haapse küla liitmist Kuusalu vallaga.
Möödunud aasta detsembrikuu volikogu istungil esitasid
kolm volikogu liiget eelnõu
“Haapse küla põliselanike
avalduse menetlemise algatamine volikogus”, eesmärgiga
võtta kõnealune taotlus volikogus menetlusse. Eelnõud

Uusküla
Uuskülast tuli 64 allkirjaga
elanike avaldus, mille sisuks
on soov liituda Maardu linnaga. Külas elab ametlikult
364 inimest. 64 allakirjutanust
on kaks kolmandikku rahvastikuregistri järgselt Jõelähtme
valla elanikud.
„Meie piirkonna rohkem
kui 450 alalisele elanikule eelmiste valimiste eel neli aastat
tagasi antud lubadused teede
ja trasside ning planeeringute
koostamiseks vastavalt valla
arengukavale on jäetud täitmata. Uusküla ja Ülgase piirkond asuvad Maardu linna
otseses mõjusfääris. Meie piirkonna inimesed käivad siin
tööl, siin on laialdane kaupluste ja teenindusasutuste

Sundliitmise vastu
Jõelähtme vallavolikogu
on kujundanud ka seisukoha
regionaalministri poolt kooskõlastusringile saadetud
„Omavalitsuskorralduse reformi seaduse“ eelnõu kohta.
Eelnõu kohaselt tuleks Jõelähtme vallal hiljemalt 30. detsembriks 2014 otsustada liitumine Tallinna linna, Maardu
linna, Rae valla, Kuusalu valla
või Viimsi vallaga ja seda põhjusel, et eelnõus ei ole Harjumaal asuvate tõmbekeskuste
nimekirjas ära märgitud Loo
alevikku, kuigi alevikul on olemas kõik tõmbekeskuse tunnused.
Meie valla näol on tegemist
paljuski maalise asustusmustriga kohaliku omavalitsusega,
mille püsielanikkonnal on
oma väljakujunenud identiteet, mille kohaselt võimalik
liitumine naabruses asuvate
linnaliste omavalitsustega,
nagu Tallinn, Maardu ja suures osas ka Viimsi, ei ole tõenäoline.
Liitumine mõne teise piirinaabrist sarnase kohaliku
omavalitsusega põhjustab aga
kindlasti ägedaid debatte. Seetõttu tundub eelnõus antud
tähtaeg vabatahtliku liitumise
otsustamiseks (30. detsember
2014) ebarealistlikult lühike –
see on volinike seisukoht.
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Kool peab olema ajast ees
 AASTA TEGU 2013 –
Kostivere kooli renoveerimine ja Kostivere kogukonnakeskuse loomine.
Siia sai pesa Kostivere kool,
muusikakool, raamatukogu, perearstikeskus ning
märkimisväärselt paranesid
sportimisvõimalused.
Tunnustuse võttis vastu
Kostivere kooli direktor
Vaido Niinesalu.
Intervjuu Kostivere Kooli direktor
Vaido Niinesaluga,
küsis Merike Metstak

Mitmes Eesti Vabariigi
aastapäeva pidulik aktus
see sul Kostivere koolis
pidada on?
See on neljas aastapäev
Kostivere koolis.

Millega sa enne Kostiverre
tulekut tegelesid? Räägitakse, et oled ennegi
koole üles ehitanud, vastab see tõele?
Olen töötanud erinevates
ametites. Aastaid tagasi juhtisin ja arendasin naabruses
asuvat Aruküla kooli. Pärast
Eesti iseseisvumist töötasin
ligikaudu 15 aastat erasektoris.
Valdkond oli põrandakatete
projektimüük. Tegin koostööd
arhitektide, sisekujundajate ja
ehitusfirmadega.
Viis aastat tagasi aitasin
abikaasal ette valmistada ja
käivitada Peetri kooli. Kostivere kool on pedagoogilises
valdkonnas järgmine ja loodetavasti õnnestunud katse.

Oled õppinud pedas vene
keele õpetajaks, miks sa
tookord sellise valiku
tegid?
Mitmel põhjusel. Esiteks
lõpetasin Viljandi 5. keskkoolis
vene keele eriklassi. Teiseks,
pean ennast humanitaariks.
Mind on alati huvitanud keeled, kirjandus ja kunst. Aga
kõige tähtsam tolleaegses kontekstis oli pääseda vene sõjaväest ja selleks päästjaks oli
kõrgkooli sissesaamine.

Kas oled tolerantne
inimene?
Ma arvan, et ümbritsev kasvukeskkond ei loonud just parimaid tingimusi tolerantseks
kujunemisel. Pigem oli minu
nooruses ühiskond paljude asjade ja nähtuste suhtes sallimatu. Olen oma täiskasvanuelus teadlikult püüelnud suurema sallivuse suunas, püüdnud olla vähem eelarvamuste
kütkes.

Mis on meie inimeste
suurim voorus?
Ma ei tea, mis on meie
inimeste suurim voorus. Ise
pean suurimaks vooruseks
ausust ja otsekohesust.

Aga suurim nõrkus või
rumalus?
Kindlasti on eestlaste suurim puudus leplikkus valitseva
olukorrga. Allaheitlikkus.

Miks mehed ei taha õpetajaks hakata? Olid ise ka

Vaido Niinesalu ja vallavanem Andrus Umboja Kostivere Kooli avamisel mullu 10. septembril.

ju vahepeal eraettevõttes
müügimees.
Kindlasti on üks tähtsamaid põhjusi õpetajakutse
madal staatus ühiskonnas.
Loomulikult ka väike palk.
Meie pool-patriarhaalses ühiskonnas oodatakse endiselt, et
mees peab peret toitma ja
õpetajana ei saa ta seda teha.
Teine kurb äärmus on see, et
ühiskonnas peetakse loomulikuks, et naised teevad madalapalgalist tööd!

Kostivere kool, raamatukogu ja kogukonnakeskus
on valla viimaste aastate
kalleim ehitus, on sellel
tulevikku? Milline on kooli
roll kogukonna elus?
Kõik tuleb ju alati viimasel
hetkel või natuke hiljem. Kostivere arengule oleks tunduvalt
kasulikum olnud kui see ehitis
oleks valminud kümmekond
aastat tagasi, siis kui sellest
rääkima hakati. 1999/2000
õppeaastal oli koolis 170 õpilast, praegu 95. Selleks, et
jõuaksime kasvõi nimetatud
tasemeni, kulub veel palju
aastaid. Aga see, et kõik olulised teenused on ühes kohas
koos, on kindlasti hea. Kas
sellel on tulevikku, sõltub nii
Kostivere kui ka kogu valla
arengust. Kui kohapeal töökohti ei ole, on väga raske loota, et elanike arv kasvab. Kooli
roll kogukonna elus võiks olla
suurem. Praegu oleme keset
parki natuke omaette.
Eesti riik panustab haridusse 6 protsenti, vald aga
peaaegu pool oma eelarvest,
selge, et kes maksab väikese
kooli kinni....
Praeguse valitsuse hariduse rahastamispoliitika on
raskesti mõistetav. Kõige kurvem on, et Haridusministeerium ei ole kolme aasta jooksul oma kommunikatsiooni
korda saanud. Aga selge on ka

see, et hariduspoliitilisi otsuseid tuleb teha ka kohalikul
tasandil. Ja kulutada saab
ainult nii palju kui raha on.
Mõistlikke otsuseid peavad
tegema kohalikud volikogud.

Meedia üritab haridust ja
palku ühte patta panna.
Miks keegi ei räägi enam
haritusest?
Sellele on raske vastata.
Ligi viisteist aastat pragmaatilist parempoolset poliitikat
on ilmselt selleni viinud. Väärtused Eesti riigis on paigast
ära.

Streik on õhus, ähvardavad mõned, palju siis tegelikult õpetaja palka saab?
Täiskohaga töötava õpetaja palk on alates 1. jaanuarist
800 eurot, miinus maksud,
millele võib lisanduda klassijuhatamise või ringi juhendamise tasu. Minu arvates ei
ole asi selles, kas õpetaja palk
tõuseb 5 või 12%.
Riik ja rahvas peavad endale selgeks tegema, mis on
oluline. Minu arvates on hea
haridus ja hea koolisüsteem
areneva riigi eelduseks. Sellest
tulenevalt tuleks õpetajate
palgad kardinaalselt üle vaadata ja kehtestada miinimumpalgaks näiteks 1500 eurot või
ka mingi teise summa. Seada
pikaajalisi sihte, eeldades, et
tulevikus astuvad pedagoogilistele erialadele õppima parimad gümnasistid. Ka selliste
radikaalsete sammude puhul
näeme tulemusi alles aastate
pärast. Aga meil ei ole vaja
jalgratast leiutada. See jalgratas on Soomes juba aastakümneid tagasi leiutatud ja
sõidab õlitatult.

Olen kuulnud, et Kostivere kooli klassid on üliväikesed ja selle kooli

pidamine kallis. Samas,
mida väiksem klass, seda
parem haridus. Mis värk
sellega on?
Sellise kooli pidamine on
kindlasti kallis. See on fakt.
Õppimise ja hariduse poole
pealt on väikesed klassid enamasti head. Keegi ei jää tähelepanuta. Iga õpilane peab kogu
aeg jõukohaseks pingutuseks
valmis olema. Teisest küljest,
sotsiaalses plaanis võiksid
klassid suuremad olla, et õpilane õpiks suuremas kollektiivis käituma, teistega arvestama, ennast kehtestama jne.
Õnneks on meil algklassides
juba suuremad klassikomplektid olemas/tulemas. Teises
klassis käib 26 õpilast. Sügisel
on esimesse klassi tulemas
lapsi kahekümne ringis. Seega
on lootus, et meie koolil on
tulevikku.

Koolid kokku ja õpetajad
koondada – mis jutt see
veel on?
See on kohalike inimeste
otsustada. Igal asjal on kaks
otsa. Kui külast või alevikust
kaob kool, siis varem või hiljem ka noored ja ongi kõik.
Teisest küljest peab ka majanduslikult mõtlema. Mis on Jõelähtme vallale parim, seda
otsustagu otsustajad.

Kas õpetaja koormus ja
palk on tasakaalus?
Ei ole. Selles vast ongi üks
suuremaid vastuolusid. Võib
ju öelda, et õpetaja palk ei
olegi nii väike, on vaheajad ja
pikk puhkus jne. Aga vähemalt
siiamaani teevad Eesti õpetajad oluliselt rohkem tööd
kui välja paistab. Käiakse ekskursioonidel, õppekäikudel.
Korraldatakse klassiõhtuid,
laululaagreid, öölugemisi, mille ajal ööbitakse koolis. Siia
lisandub tundide ettevalmistamine, vihikute parandamine,

Kristjan Terase

Teised Vaido Niinesalust – kauaaegne Kostivere kooli
õpetaja Irja Kingsepp ütleb direktori tegemiste kohta nii:
„Loovus on ideede loomise protsess, innovatsioon aga on nende ideede praktiline rakendamine. Minu meelest on direktor arvutipargi uuendamise, täiendkoolitustele kõigi töötajate kaasamise,
vastutuse delegeerimise, noorte õpetajate usaldamise ja uute
ideede toetamise läbi kooli uuendamisel just neid eesmärke silmas
pidanud.
Kool on varustatud kaasaegsete arvutitega, viimati saadud 15
tahvelarvutit mitmekesistavad õppetööd. Õpetajate täiendkoolitustel esinenud lektorite loengutest on palju teadmisi ja nõuandeid
ning ka noor õpetaja Tiina juhendab meil kolleege. Direktor ja õppealajuhataja jagavad konverentsidel saadud uuenduslikke ideid.
Õpetajate toa laualt võib tihti leida huvitava erialase artikli või
potsatab postkasti viide lingile, millega tutvumine on kasulik.
Mulle meeldis väga, kuidas kogu koolipere kokast direktorini
aitas mul vastu võtta AIESEC’i tudengeid Saksamaalt, Poolast ja
Itaaliast, kes IX klassiga projektõpet lõimingust Under the Same
Sky läbi viivad. Nimetagem seda siis meie kooli kujundatava
koostöö meeleks.“

arenguvestluste läbiviimine,
enesetäiendamine, konverentsidel ja koolitustel osalemine.
Selles kontekstis enam 800
eurone palk kuigi kuninglik ei
tundu. Siinjuures ärme unustame, et alles natuke rohkem
kui aasta tagasi oli õpetaja
palk kõigest 645 eurot. Eriti
masendavalt mõjub see teades, et Soome koristaja teenib
1600 ja riigi keskmine on 3450
eurot kuus.

dusministeeriumi soovimatus
või oskamatus avalikkusega
suhelda. Räägitakse asjadest
nii, et mitte keegi ei saa aru.
Ma arvan, et see oli ja on teadlik ning tahtlik. Põhjus on selles, et tegelikult riigil õpetajate
palkade tõstmiseks raha ei
ole, aga valitsuses ei leidu ühtegi julget inimest, kes seda
välja ütleks.

Miks klassijuhatamise töö
peab nüüd tasuta käima.

Heaks õpetajaks olemine
nõuab inimeselt mõnevõrra
vastandlikke omadusi. Ühest
küljest peab ta olema hea ja
loov, lapsi armastav inimene.
Teisest küljest peab ta olema
süsteemne, järjekindel ja ennast kehtestav isiksus.

Siiamaani on Kostivere
koolis klassijuhataja töö VEEL
tasustatud.

Mõni ütleb, et õpetajate
palga küsimus on ülepolitiseeritud, mis sa sellest
asjast arvad?
Asi ei ole ülepolitiseerituses. Põhiline probleem, nagu
juba eespool vastasin, on minister Aaviksoo juhitava Hari-

Milline on ideaalne õpetaja?

Kellele sa tahad esimesena
edastada Iseseisvuspäeva
tervitused?
Oma vanematele, kes elavad Viljandis

Rebala muinsuskaitseala uue
põhimääruse avalik väljapanek
 Muinsuskaitseamet
teatab, et valminud on
Rebala muinsuskaitseala
uue põhimääruse eelnõu.
Käesoleva eelnõuga kehtestatakse Rebala muinsuskaitseala (edaspidi muinsuskaitseala) uus piir, kaitsevööndi piir
ning sätestatakse nõuded, kitsendused ja tööjaotuse korraldus vastavalt MuKS § 15 lõikele 2. Muinsuskaitseala eesmärk on tagada looduse ja
inimese koostegevuse tulemusena kujunenud kultuurmaastiku, täpsemalt ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuriga põllumajandusmaastiku ning seda kujundavate elementide nagu külad, talud, krundid, kõlvikud
ja nende ajaloolised piirid, kultuurimälestised ning loodusobjektid, samuti sellele avanevate kaug- ja sisevaadete säilimine.

NR. 200

REBALA

4

Vastavalt muinsuskaitseseaduse (edaspidi MuKS) § 15
lõikele 3 küsib Muinsuskaitseamet muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kohta asukohajärgse kohaliku omavalitsuse volikogu arvamust ja
korraldab muinsuskaitseala
põhimääruse eelnõu avaliku
väljapaneku asukohajärgses
valla- või linnavalitsuses ning
Muinsuskaitseameti veebilehel, teavitades sellest eelnevalt vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja kohalikus ajalehes. Avalik väljapanek ei tohi kesta vähem
kui neli nädalat. Vastavalt
MuKS-i § 15 lg 4 võib avaliku
väljapaneku kestel kirjalikult
taasesitatavas vormis esitada
Muinsuskaitseametile ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist korraldab
Muinsuskaitseamet laekunud
ettepanekute ja vastuväidete
põhjal avaliku arutelu.

Avalik väljapanek toimub
ajavahemikus 03.02.–03.03.
2014. Sel ajavahemikul on
materjalidega võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis
(Tallinn, Pikk 2, IV korrus) ja
Muinsuskaitseameti kodulehel www.muinas.ee uudiste
rubriigis. Kaardimaterjali paberkandjal toimetab Muinsuskaitseamet Jõelähtme Vallavalitsusse.
Vastuväiteid ja ettepanekuid põhimääruse kohta saab
Muinsuskaitseametile kirjalikult esitada aadressil Uus 18,
10111 Tallinn või e-kirjaga aadressil rebala@muinas.ee kuni
03.03.2014 kuupäevani.
Seletuskiri ja kaart: http://
mui nas.ee/pressinurk/teated/rebala-muinsuskaitsealauue-pohimaaruse-avalikvaljapanek
Põhimääruse avalik arutelu toimub 20.03.2014 kell
18.00 Jõelähtme Rahvamajas.
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Eakate kodu meelitab soodsama hinnaga
Keilast mõne kilomeetri kaugusel Valkse külas asub Benita
Kodu. See on 2008. aastal valminud eakate kodu, mida siiani tuntakse avamisjärgse nime, Villa Benita järgi. Tänaseks
on maja läbinud küll omamoodi stiilimuutuse, ent alles
on jäetud kõik hoone võimalused ja mugavused.
“Töö selles majas ei ole
ainult amet, vaid suuresti kutsumus,” ütleb Benita Kodu
juhataja Tõnu Steinberg.
Soojade värvide, pehmete
tugitoolide ja maamajale omase sisekujunduse taustal kipubki ununema, et tegemist
võiks olla millegi muu kui kellegi koduga.
Ometi on buumiaastatel
valminud Benita Kodu rahva
hulgas tuntud kui üksnes jõukamale elanikkonnale suunatud ravi- ja elupaik. Näiteks
üks kuu hooldekodus maksis
veel hiljuti 1050 eurot.
“Kuigi teenus ei ole kahtlemata odav, on mõned inimesed arvanud, et ööpäeva hind
on tegelikust suisa kaks korda
kallim. Pärast hinnakirjaga tut-

vumist ollakse sageli üllatunud,” lausub Steinberg.
“Kalliks ei tee seda mitte
ruumid ja toitlustus, vaid elanikega tegelemine ja nende
eest vajalikul tasemel hoolitsemine. Kui anda inimesele
lihtsalt elupind ja kolm korda
päevas süüa, siis see ei ole sugugi kõik, mis on inimväärseks
eluks vajalik,” rõhutab Benita
Kodu juht.
Möödunud aasta lõpul
suurendati Benitas voodikohtade arvu seniselt seitsmekümnelt saja neljakümnele.
“Algselt kahele inimesele mõeldud toad tehti vahepeal ühekohalisteks ning nüüd tõstsime need uuesti kokku ja soetasime ka lisamööblit.”
Siiski tähendab 720-eurone kuutasu seda, et üldjuhul
pensionist üksi ei piisa ning
oma abi osutavad ka eakate
lapsed. “Me pakume oma teenust sama hinnataseme juures, kus teisedki. Kliendi jaoks
teeks selle odavamaks asjakohaste toetuste olemasolu,”
selgitab Steinberg.
Kui Benita Kodu esimesel

korrusel asub eakate kodu,
siis teisel korrusel tegutseb
hooldushaigla ning taastusravikeskus.
Majja saabudes hinnatakse
esmalt eaka tervislikku seisundit ning sellest lähtuvalt otsustatakse, kumb teenus on inimesele sobilikum. Nõnda ei
sisalda eakate kodu hind hooldusabi ja -vahendeid, mis on
kättesaadavad hooldushaigla
klientidele.
Hooldushaigla hinnad on
paratamatult kõrgemad, kuid
harvad pole juhud, kus kliendi
tervis paraneb ning ta saab
kolida eakate kodu tuppa esimesel korrusel.
“Kui inimesega peaks siin
midagi juhtuma, siis esmalt
saab ta abi meiega samas majas asuvast haiglast,” selgitab
Steinberg.
“Kui vähegi võimalik, püüame me inimesi liikuma saada,
sest kodudes võib tihti juhtuda, et inimene laseb end käest
ära. Kui pidžaamat ühel hetkel
enam seljast ära ei võeta, võib
allakäik väga kiire olla.”
Kristjan Terase
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Jõelähtme ja Viimsi vald esinesid
Tourest 2014 omaette sihtkohtadena

KOSTIVERE HEAD TEOD 2013
 24. veebruaril tähistati Kostivere Koolis Eesti Vabariigi
aastapäeva piduliku kontsert-aktusega. Üritusel andis
Kostivere alevikuvanem Kadi Truuleht üle ka “Kostivere
Head teod 2013” auhinnad.

 14.-16.veebruarini toi-

mus Tallinnas turismimess
Tourest 2014. Kolmel päeval
külastas messi kokku 35 994
inimest ning eksponente oli
rekordiliselt palju – 482!

Tegemist on juba kolmandat aastat järjest toimunud tunnustuskonkursiga, mille raames pälvivad tähelepanu tegusad, abivalmid ja head Kostiverega seotud või siin elavad inimesed, aga
ka aleviku asutused, seltsid, ettevõtjad ja/või projektid.
2013. aasta eest anti välja 2 kollektiivset ning 8 personaalset
auhinda:

Margit Pärtel,
Põhja-Harju Koostöökogu projektijuht

Eesti siseturismi tutvustati
“Puhka Eesti” messihallis, kus
ettevõtjad olid enamasti koondunud maakondade kaupa.
Jõelähtme ja Viimsi eristusid
siiski teistest, pakkudes kitsama piirkonna turismiteenuseid eraldi sihtkohana, mille
eest paljud külastajad ja spetsialistid tunnustust avaldasid.
Jõelähtme turismiettevõtjad alustasid koostegutsemist
2013.aasta sügisel, kui esialgu
tutvuti teineteise võimaluste
ja teenustega ning tehti ringsõit valla piires. Ühiste jõududega pandi kokku Jõelähtme
piirkonna turismitoote voldik
Helsingi Mardilaadaks ja hiljem ka Tourest 2014 messiks.
Jõelähtme vald oli esmakordselt Touresti ajaloos omaette
boksiga väljas ja see üllatas
paljusid.
Seda, et Jõelähtme piirkond on rikas kultuuripärandi,
kaunite mererandade ja Jägala
joa poolest, teavad paljud.
“Kuid mida te pakute,” – kõlas
Tourestil külastajate suust korduvalt. Jõelähtmel oli nii uusi
paiku ja teenuseid tutvustada
kui ka vana meelde tuletada.

Leila Tamm
Tunnustus kuulub eeskätt Kostivere aleviku asutustele ja
seltsidele veebis ja paberkandjatel avaldatud kuulutuste/reklaamide kujundamise eest. Samuti kuulub Leila Kostivere
Liukivi 3 korteriühistu juhatusse, räägib aktiivselt kaasa aleviku
heakorra teemadel ning on Kostivere lasteaias kunstiringi
juhendaja.

Lea Palu
Kauaaegne Kostivere perearstikeskuse medõde, kelle südamega tehtud töö pole jäänud aleviku- ja kogu Jõelähtme vallarahval märkamata. Aastate jooksul on Lea võitnud siinsete
inimeste südamed oma delikaatsuse, hoolivuse ja professionaalse tööga – omadustega, mis tänapäeval tervishoiusüsteemis
ei ole iseenesestmõistetavad, ent mis meie alevikus on Lea näol
õnneks olemas.

Andres Oopkaup

Merilin Lilium, Irina Pärila, Margit Pärtel, Siiri Kase, Janek Safranovski, Priit Kase.

Uute hulgas on kalarestoran Ruhe, Koljunuki sadam,
Ajaveski loomekeskus, Kostivere Kultuurimõis, Rebala
muuseumi uuenenud ekspositsioon ja võimalused, Kaberneeme klubi hülgevaatlus
ning juba tuntud headuses
Jõelähtme Golf, OKO restoran
ja Rootsi-Kallavere külamuuseum.

Tänapäeva inimeste suurim väärtus on aeg ja selle
mõtekas kulutamine – sellest
mõttest tulenevalt tutvustasimegi Jõelähtmet kui kiireimat
sihtkohta elamusteni pealinnast saabunud külalistele.
Loodame, et oma valla inimestelgi on midagi uut sel
suvel kodukohas avastada!
Soovime jätkata koostööd se-

Foto Merike Metstak

niste ja tulevaste ettevõtjate
ning teenusepakkujate vahel.
Head koostööd vallaga jätkame edaspidigi piirkonna maine kujundamisel.
Jõelähtme piirkonna turundamist külastus- ja väljasõidusihtkohana Mardilaadal ja
Tourest 2014 on toetanud Põhja-Harju Koostöökogu ning
Jõelähtme vald.

Kostivere küla seltsid hindavad kõrgelt mehe aastatepikkust
panust Kostivere jaanitule ettevalmistamisel/läbiviimisel.
Samuti oleme tänulikud Andresele erinevate aleviku heakorratööde teostamise ning aiamaade veega varustamise eest.
Oskame hinnata ka tema häid ettepanekuid ja nõuandeid
aleviku elu-olu parendamise teemadel.

Irina Pärila
Tunnustame Irinat järjekordse kultuurirohke aasta eest
Kostivere Kultuurimõisas. Irina eestvedamisel on toimunud
palju meeldejäävaid üritusi, tegutsevad huvialaringid ja koolitused. Juba teist aastat järjest hoiab Irina kätt pulsil Kostivere
segakoori tegemistel ning on ellu äratanud Kostivere laste
rahvatantsutunnid. Kostivere aleviku asutusena näitab Kultuurimõis Irina juhtimisel alati eeskuju, head tahet ja omaalgatust
koostööks.

Emili kadumise lugu
15. jaanuaril 2013 jäi õhtul kadunuks Kostivere poiss Emil.
Vaatamata lapsevanemate kohesele tegutsemisele ning otsingute alustamisele, polnud südaööks poisist mingit elumärki.
Emili vanemate abipalvele poisi otsingutes kaasa aidata, reageerisid koheselt Tõnu Tuisk, Tanel Rahuküla, Kristjan Pihus,
Tarmo Govorun. Samuti liitusid otsingutega Politsei- ja Piirivalveamet, MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm ja päästekoerad. Varahommikul jõudis Emil kenasti koju ja temaga oli
kõik hästi. Tol öösel kuni varajaste hommikutundideni toimunud otsinguaktsioonis oli ülalmainitud inimestest Emili
emale-isale palju jõudu ja tuge, tänud ja tunnustus selle eest!

Mehise ründamise lugu
2013. aasta veebruaris ründas Tallinnas, Pae tänava bussipeatuses, Kostivere bussi ootavat Mehis Viskar`it tundmatu
mees. Vigastusterohke rünnak jõudis lõpuks ka suure liikluskoormusega ohtlikule maanteele. Kui mööda sõitvad autojuhid ja bussipeatuses seisvad inimesed ei teinud toimunust
välja, siis ootamatust ning eluohtlikust kaklusest päästsid
Mehise mööduvas bussis sõitnud ning Mehise ära tundnud
Kostivere naised: Margot Süve, Merje Lepik ja Reet Suhova.
Tunnustame eelnimetatuid hooliva suhtumise, julge sekkumise
ning olukorra lahendamise eest!

Kostivere naiste jaanitule tantsude etteaste

Vasakpoolsel pildil perekond Hodkov tutvumas võidetud kinnistuga. Paremal toimub loosimine: revisjonikomisjoni liige Ljudmilla Bauer,
revisjonikomisjoni esimees Ljudmilla Kaska, vallasekretär Leho Kure (taustal), fortuuna Leeles Lepik ning volinik Allar Veelmaa.

Elamumaa kinnistu võitis Loo aleviku elanik Vjacheslav Hodkov
 Jõelähtme valla rahvasti-

kuregistri kampaania
„Jätame maksud endale“
on lõppenud ning uute
elanike vahel loositi välja
elamumaa kinnistu.
Loosimisel osales 263 inimest,
kes ajavahemikus 01. jaanuar
kuni 31. detsember 2013 regist-

reerisid rahvastikuregistris
oma elukoha Jõelähtme valda.
Volikogu kehtestatud reeglite
kohaselt osalesid loosimises
need, kes rahvastikuregistrisse
oma elukoha Jõelähtme valda
registreerimise hetkel olid
täisealised ja kelle elukoht
seisuga 01.01.2014 on rahvastikuregistri andmetel
jätkuvalt Jõelähtme vallas.
Kinnistu ligikaudne turu-

väärtus on 14 000 eurot, mis
on tõenäoliselt kõige kallim
samalaadsete kampaaniate
loosiauhind.
Juba järgmisel päeval andis vallavanem perekond Hodkovile üle loosivõitu kinnitava
tunnistuse ja vallavalitsuse
esindajaga koos käidi krundiga tutvumas.
„Oleme väga õnnelikud,
sest päris oma maja ehita-

misest oleme unistanud juba
kaua. Kolisime Lasnamäelt
Loole kaks aastat tagasi, sest
hindame siinset turvalist ja
sõbralikku elukeskkonda“,
ütles Vjacheslav Hodkov, kes
on elukutseline ehitaja. Loosivõidu üleandmise päeval oli
härra Hodkovil sünnipäev!
Tekst ja fotod Merike Metstak

2013. aasta Kostivere jaanitule kitsa eelarvega otsustasid
Kostivere naised: Silja Tiirmann, Kadi Truuleht, Irina Pärila,
Anneli Birkholtz, Pille Birkholtz ja Annika Kaur kallite jaaniõhtu esinejate palkamise asemel ise tantsukava kokku panna
ja seda ka jaanipäeval esitada. Tuntud tantsulugudest koosnev
popurri pälvis pealtvaatajate kaasaelava poolehoiu ning on
julge ettevõtmisena eeskujuks kõigile. See oli eelkõige aktiivne
omaalgatus kogukondlikul tasandil.

Urmas Kingsepp
Tänu Urmasele on Kostivere külakroonika saanud väärtuslikku ning hindamatut täiendust – juba 2 aastat järjest on
Urmas näidanud üles tahet ja valmidust olla abiks “Head teod”
konkursi videote valmimisel. Materjali filmimine, videote montaaž ja helitööd – videoklippide valmimine eeldas mehelt nädalaid kestnud ettevalmistustööd, erinevate heli- ja kujundusprogrammide kasutamisoskust ja tehnilise varustuse olemasolu.
Urmas pole Jõelähtme valla elanikuna pidanud paljuks Kostiverele pühenduda ja kaasa aidata. Tänud kuldaväärt videote
eest!
Konkursi videod ja pildid:
www.kostivere.ee
www.facebook.com/kostivere.kyla.selts
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2. veebruaril, Tartu rahulepingu sõlmimise 94. aastapäeval toimus Jõelähtme Vabadussamba juures
päevakohane tseremoonia

Valla segakooride (Loo Kammerkoor, Jõelähtme Laulusõbrad ja Kostivere Segakoor) ühises esituses kõlasid laulud “Ta l
ülivõimsalt

1. reas vasakult: Anneli Birkholtz, Pille Birkholtz, Irina Pärila, Leila Tamm, Lea Palu, Reet Suhova, Kadi Truuleht.
2. reas vasakult: Silja Tiirmann, Liis Truubon, Kristjan Pihus, Andres Oopkaup, Margot Süve, Urmas Kingsepp

Loo Keskkooli direktor Ants Rebane aktusel

Aktus Kostivere Koolis

Jõelähtme Vallavalitsus tänab ja t
Jõelähtme Vallavalitsus tänab ja tunnustab 2013. aastal
Harju maakonnas pälvinud saavutuste eest
Kultuuri valdkonnas:
1. Oskar Lehtonen, Neeme Mudila vilistlane, eduka esinemise ning
Jõelähtme valla esindamise eest 2013. a. Harjumaa Laululaps
konkursil 5-6 aastaste vanuseklassis Priit Pajusaare lauluga „Teatris
ei või sülitada“, kus saavutas II koha.
2. Hans Johannes Kark, Neeme Mudila vilistlane, eduka esinemise
ning Jõelähtme valla esindamise eest 2013. a. Harjumaa Laululaps
konkursil 7-9 aastaste vanuseklassis Saaremaa rahvalauluga „Suured koerad, väiksed koerad“, kus saavutas I koha.
Lauljate juhendaja: õpetaja Sirje Põllu
3. Kostivere Laste Teater, juhendaja Kersti Laanejõe, Jõelähtme
valla esindamise eest 2013. a. Harjumaa Kooliteatrite festivalil etendusega „Lumeeit“, saavutas Grand Prix.
Samal festivalil valis žürii: Parim naisnäitleja – Jaanika Kaup
Parim lavastaja – Kersti Laanejõe
Kersti Laanejõe on Harju maakonna- ning üleriigilistel lasteteatri
festivalidel pälvinud erinevaid auhindu. Kersti toimetab Kostivere
Laste Teatriga oma tagasihoidlikul moel ja tihtilugu teda ei märkagi
enne, kui teater toob jälle mingi võidu või preemia koju.
4. Neeme Teater, juhendaja Merike Kahu, Jõelähtme valla esindamise eest 2013.a. Harjumaa täiskasvanute harrastusteatrite festivalil etendusega „Breemeni linna moosekandid“, saavutas Grand Prix.
5. Margit Pärtel, Jõelähtme valla kultuuripärandi hoidmise ja
propageerimise eest, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupi
preemia laureaat.
Hariduse valdkonnas:
6. Aleksander Puhasorg, Loo Keskkooli õpilane, Jõelähtme valla
esindamise eest 2013. a. Harju maakonna vene keele olümpiaadil.
8.-9. klasside arvestuses saavutas 2. koha, juhendaja vene keele
õpetaja Olga Kulakova.
7. Darja Vassenkina, Loo Keskkooli õpilane, Jõelähtme valla esindamise eest 2013. a. Harju maakonna vene keele olümpiaadil
8. klasside arvestuses saavutas 3. koha, juhendaja vene keele õpetaja Olga Kulakova
8. Rain Peerandi, Loo Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja, sporditegevuse edendamise eest Jõelähtme vallas 2013. aastal. Eesti
Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupi spordipreemia laureaat.

Jõelähtme Vallavalitsus tänab ja tunnustab 2013. a.
vabariiklikel festivalidel ning konkurssidel pälvinud
saavutuste eest
Kultuuri valdkonnas:
1. Kostivere Laste Teater, edukas esinemine ning Jõelähtme valla
esindamine 2013. a. vabariiklikul kooliteatrite festivalil. Pälvis
laureaadi tiitli ning lavastas täiuslikuks tunnistatud etenduse
„Lumeeit“. Lavastaja Kersti Laanejõe.
Hariduse valdkonnas:
2. Marilin Tukia, Loo Keskkooli vilistlane, kes esindas Jõelähtme
valda 2013. a. vabariiklikul soome keele olümpiaadil ning võitis
3. koha. Pääses samal aastal eritingimustel Tartu Ülikooli, juhendaja
soome keele õpetaja Erkki Sillaots.
3. Loo Keskkooli õpilasfirma Puko, esines edukalt ning esindas
Jõelähtme valda 2013. a. Haapsalus vabariiklikul õpilasfirmade
konkursil. Pälvis finaalis 6. koha. Juhendaja Loo Keskkooli riigikaitse
õpetaja Gunnar Richter.
Loo Keskkool, mille õpilased osalesid 2013. aasta maikuus toimunud vabariiklikul kevadtormi joonistusvõistlusel „Eesti kaitsevägi õppusel“. Harju- ja Läänemaa koolidest esitati 483 joonistust
21 koolist.
4. Katriin Krünberg, Loo Keskkooli 3A klassi õpilane, kes esines
edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. vabariiklikul
kevadtormi joonistusvõistlusel „Eesti kaitsevägi õppusel“ ja pälvis
eriauhinna. Juhendaja õpetaja Rita Jõemets.
5. Helina Raud, Loo Keskkooli 4B klassi õpilane, kes esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. vabariiklikul kevadtormi
joonistusvõistlusel „Eesti kaitsevägi õppusel“, kus saavutas 2. koha.
Juhendaja õpetaja Sirje Aava.
6. Gerta Oks, Loo Keskkooli 4B klassi õpilane, kes esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. vabariiklikul kevadtormi
joonistusvõistlusel „Eesti kaitsevägi õppusel“, kus saavutas 3. koha.
Juhendaja õpetaja Sirje Aava.
7. Geido Rekkoro, Loo Keskkooli 12. klassi õpilane, kes esines
edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. vabariiklikul kevadtormi joonistusvõistlusel „Eesti kaitsevägi õppusel“, kus saavutas
10.-12. klasside arvestuses 1. koha. Juhendaja õpetaja Helle Tõnisson.
8. 2013. a. vabariiklikul saksakeelsete laulude võistlusel „Lautstark“
saavutasid Loo Keskkooli esimesed klassid 1.-3. koha ning Loo
keskkooli kolmandad klassid samuti 1.-3. koha. Esimeste klasside
õpetajad Piret Kelgo ja Leili Värte. Kolmandate klasside õpetajad
Helgi Org ja Leili Värte.
9. Eneli Elias ja Kaspar Kaasan, Loo Keskkooli 9A klassi õpilased,

kes esinesid edukalt ning esindasid Jõelähtme valda 2013. a.
vabariiklikul saksakeelsel etluskonkursil „Deutsch Kreativ“, kus
saavutasid 1. koha. Juhendaja saksa keele õpetaja Piret Kelgo.
10. Christian Roos, Loo Keskkooli 6. klassi õpilane. Esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. vabariiklikul inimeseõpetuse
olümpiaadil, kus saavutas 2. koha. Juhendaja õpetaja Rita Selgis.
11. Helgi Org, Loo Keskkooli saksa keele õpetaja, kes esindas
Jõelähtme valda ning pälvis 2013. a. Eesti Saksa Keele Õpetajate
Seltsi tiitli „Aastate tegu".
12. Kersti Lepik, Loo Keskkooli inimeseõpetuse õpetaja. Esindas
Jõelähtme valda 2013. aasta inimeseõpetuse õpetaja valimisel.
Spordi valdkonnas:
13. Ken Viidas, esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013.
aastal Eesti meistrivõistlustel Speedways. Tema harrastus on alguse
saanud Loo motoklubist 1984.aastal. Saavutused: 6-kordne Eesti
meister söeraja sõidus, 2. koht Eesti meistrivõistlustel Speedways.
14. Mari Hütsi, esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013.
a. golfi meistrivõistlustel. 28.novembril kuulutas Eesti Golfi Liit
välja aasta parimad mängijad. Eesti parimaks naisgolfimängijaks
kuulutati Jõelähtme valla elanik.
15. Loo Keskkooli 8.- 9. klassi jalgpallimeeskond, esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. Harju koolinoorte jalgpalli
meistrivõistlustel ja Triobeti aastalõputurniiril. Mõlemal võistlusel
saavutati esikoht. Koosseis: Ander Ott Valge, Michael Lilandern,
Jeremy Vaask, Osvald Udras, Jarlin Pentus, Matthias Hints, Taavi
Vaher , Kevin Berg, Paul-Marten Põldma, Kevin Saks. Juhendaja
õpetaja Rain Peerandi.
16. Hans Priidel, Loo Keskkooli 7A klassi õpilane. Esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. Eesti Hobikrossi Klubi võistlustel. Saavutas 1. koha Eesti hobikrossi sarjas, 1. koha Tallinn
Openil, 2. koha Superkrossil ning 7. koha Eesti meistrivõistlustel.
EHHK aasta punktitabelis 425 punktiga 1. koht.Juhendaja Eglit
Priidel.

Jõelähtme Vallavalitsus tänab ja tunnustab 2013. a.
rahvusvahelistel festivalidel ning konkurssidel pälvinud
saavutuste eest
Kultuuri valdkonnas:
1. Jõelähtme Lava Grupp, esines edukalt ning esindas Jõelähtme
valda ja Eesti Vabariiki 2013. a. rahvusvahelisel teatrifestivalil Venemaal, Jekaterinburgi linnas, kus omistati võistluse Grand Prix.
Lavastaja Maie Ramjalg.
Hariduse valdkonnas:
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Kuhu minna märtsis 2014?
• 01.03 kell 16 Neeme Rahvamaja – JUMALATEENISTUS
• 04.03 kell 12 Kostivere Päevakeskus – VASTLAPÄEV
• 04.03 kell 14 Neeme küla – VASTLASÕIT
• 06.03 kell 10.05 Neeme Rahvamaja – MUINASJUTUTUND
koolilastele
• 06.03 kell 14 Loo Kultuurikeskus, a-saal – Pihlakobara
laiendatud ÜMARLAUD
• 06.03 kell 19 Kostivere Kool – Kostivere aleviku ÜLDKOOSOLEK.
Kokkuvõte 2013. a. tegevustest, 2014. a. tegevusplaan, alevikuvanema valimised www.kostivere.ee
• 06.03 kell 19 Loo Kultuurikeskus – LUULEÕHTU. Külas on Marten
Kuningas.
• 07.03 kell 12 Kostivere Päevakeskus – NAISTEPÄEVA TÄHISTAMINE
• 07.03 kell 13 Loo Keskkool – NAISTEPÄEVA KONTSERT
„Vasemasin Brassical“
endab mesipuu poole” ja “Helin”

• 07.03 kell 18 Loo Kultuurikeskus – Heli Vihti LUULEKOGU “Igas
päevas oma rõõm” ESITLUS

Kaitseliidu Harju maleva võitlejad

• 08.03 Iru Seltsimaja – NAISTEPÄEVAKONTSERT
• 07.-08.03 Viljandi Neeme Teatri osalemine teatrifestivalil “Sillad”
• 09.03 Kostivere Noortekeskus – VASTLAPÄEV
• 10.03 kell 12 Neeme Rahvamaja ja Kool – EMAKEELEPÄEV. Külas
kirjanik Mika Keränen
• 10.03 kell 18 Kostivere Kultuurimõis – KIRIVÖÖ KURSUS. Lisainfo
ja eelregistreerimine Meeli Lõiv 5698 7040. Hind 10 €

Fotod Merike Metstak

Marko Raudlam

Hilda Männik

Kai Müürsepp sai elutöö preemia
– "Tänan, kuid lubage küsida, kas
ma pean nüüd töö tegemise
lõpetama," sõnas ta naljatamisi.

tunnustab
1. Andra Pahkma, Jõelähtme muusika- ja kunstikooli õpilane.
Esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. eesti noorte
pianistide konkursil „Eesti kõla“, kus saavutas 2. koha. Rahvusvahelisel noorte pianistide konkursil „Lustlik klaver“ tuli ta 1. kohale.
2. Carmen Niinepuu, Jõelähtme muusika- ja kunstikooli õpilane.
Esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. rahvusvahelisel
noorte pianistide konkursil „Lustlik klaver“, kus saavutas 2. koha.
Kuusalu laste kammerfestivalil „Klaver saatepillina“ pälvis ta
3. koha.
3. Kreete Liina Kreen, Jõelähtme muusika- ja kunstikooli õpilane.
Esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. rahvusvahelisel
noorte pianistide konkursil „Lustlik klaver“, kus saavutas 2.
koha.
Spordi valdkonnas:
1. Oleg Tsaban, Loo Keskkooli 7B klassi õpilane, kes esines edukalt
ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. Eesti- ja rahvusvahelistel
meistrivõistlustel klassikalises maadluses. On tulnud 8-kordseks
Eesti meistriks, mullu saavutas Soome maadlusvõistlustel 1. koha.
2. German Duran, Põhjakotka klubi kasvandik. Esines edukalt ning
esindas Jõelähtme valda 2013. a. Euroopa lahtistel kadettide
meistrivõistlustel judos, kus saavutas 3. koha.
3. Martin Adamson, Loo Keskkooli 8B klassi õpilane. Esines edukalt ning esindas Jõelähtme valda 2013. a. Eesti ja rahvusvahelistel
motospordi meistrivõistlustel. On tulnud 2013. aasta Eesti meistriks, 2013. aasta Läti meistriks ning võitnud 2013. aastal Inglismaal
toimunud Nora MX etapi. Juhendaja treener Mart Adamson.
4. Madis Hiiet, Loo keskkooli 12. klassi õpilane. Esinenud edukalt
ning esindanud Jõelähtme valda 2013. a. Eesti meistrivõistlustel
ja maailma karikavõistlustel kickpoksis. Tema saavutused: 1.koht
maailma karikavõistlustel kickpoksis amatööridele kehakaalus
kuni 85 kg. Eesti K-1 meistrivõistluste II koht juunioride klassis, K1 Amateur World Cup I koht juunioride klassis, Estonian Muay Thai
Open Championship I koht meeste arvestuses, Riga Open I koht
meeste arvestuses, Eesti Meistrivõistluste II koht, Läti
Meistrivõistluste I koht, Maailma Karikameistrivõistluste I koht.
Eesti Muay Thai Föderatsiooni poolt on Madisele omistatud 2013.
aastal Eesti Parima Juuniori tiitel.

Jõelähtme Vallavalitsus tänab ja tunnustab:
1. Heli Viht, koostas ja andis välja laste luulekogu „Igas päevas
oma rõõm“. Luuleraamatu illustreerimisel kasutati valla kooliõpilaste ja lasteaialaste joonistusi. See on selle autori sulest juba
kolmas luulekogu. „Soovin anda panuse kohaliku kultuuri

• 12.03 kell 19 Loo Kultuurikeskus – Teoteatri etendus “TOPELTWOODY”. Tuntud lavastaja ja näitleja Woody Alleni kahest
vaimukast lühinäidendist (“Riverside Drive” ja “Old Saybrook”)
koosneva lavastuse žanriks on komöödia. Loo keskmes on mehed
ja naised, abielu ja abieluväliseid suhted, reetmine ja andestamine,
unelmad ja tegelikkus. Ehk siis mehe ja naise kooselu. Igasugune
kooselu on aga alati piisavalt tõsine, et selle üle naerda. Woody
Allen aitab meil kaevuda oma loodud tegelaste hingeellu, et välja
jõuda iseendani: et armastada teisi, tuleb armastada ennast. Pilet
5€
• 13.03 Loo Keskkool – MÄLUMÄNG, 3. voor
• 13.03 kell 19 Kostivere raamatukogu – HUBANE MUUSIKAÕHTU
koos Tõnu Raadikuga. Kuulame kaunist muusikat, laulame kaasa,
arendame vestlust ja naudime koosolemist. Lisaks Tõnu Raadikule
osalevad veel 2 muusikut. Pilet 3 €
• 14.03 Loo Keskkool – EMAKEELEPÄEV

arendamisele ja olles ise raamatukoguhoidja, siis arvan, et
lähendan sellega lapsi ning raamatuid, kuna lastel on võimalus
kaasa aidata ühe raamatu sünnile“, ütleb luuletaja ja raamatu
autor.
2. Maie Ramjalg, Jõelähtme Rahvamaja juhataja ja mälestusteraamatu „Vana koolimaja kultuurilood“ koostaja ning autor.
Raamatusse on koondatud Jõelähtme rahvamaja 90 aastane lugu,
mälestused, meenutused ning kogu hingesoojus, mida see maja
endas kannab. „Algus on tehtud…“, ütleb autor raamatu esimese
peatüki pealkirjas ja lisab: „Ehk ajendab see raamat üle käima
sahtlid ja vanad fotoalbumid, ehk leiavad nende sisu tee järgmiste
kroonikuteni, et Jõelähtme vana koolimaja elav ajalugu saaks
talletatud. Et see vaev – leida, otsida ja edasi anda – tasub end ära.”
Maie Ramjalg on ühtlasi 2013. aasta Harjumaa kultuuripärl

Eelmisel aastal algatasime aasta suurimate ja
silmapaistvamate tegude tunnustamisega.
Aasta algatus 2013 – Suurperede suvepäev
Jõelähtme Lastekaitseselts, juhatuse esimees Triin Lindau.
Suurimaks ja tähelepanuväärsemaks teoks Jõelähtmes oli ühe maja
valmimine, mis koondab endas nii Jõelähtme haridustegu, Jõelähtme kultuuritegu kui ka Jõelähtme sporditegu.
Aasta tegu 2013 – Kostivere kooli renoveerimine ja Kostivere
kogukonnakeskuse loomine. Siia sai pesa Kostivere kool, muusikakool, raamatukogu, perearstikeskus ning märgatavalt paranesid
sportimisvõimalused.
Aasta vabatahtlikud Marko Raudlam ja Hilda Männik
Jõelähtme Vallavalitsus tunnustab ja tänab kahte erilist inimest,
kes ei oska öelda “ei”. Nad on positiivsed ja abivalmid kaaslased
ning toetajad, kes on alati valmis kaasa lööma nii nõu kui jõuga.
Elutööpreemia: Kai Müürsepp
Täname pikaajalise ja silmapaistva kultuuritegevuse edendamise
eest Jõelähtme vallas. Kai Müürsepa tegevus läheb korda nii beebidele kui seenioridele; kes oma puudutusega suudab muuta
kauniks päeva, elegantseks ja graatsiliseks nii noore kui vana. Ta
on andnud olulise panuse Jõelähtme valla kultuuritegevuse aktiviseerimisele ja propageerimisele. Tema käe all on oma esimesed
laulu- ja tantsutunnid saanud nüüd juba kolm põlvkonda lapsi.
2005. aastast juhib ja juhendab seenioride klubi Pihlakobar.

• 14.03 kell 14 Kostivere Noortekeskus – JOONISTUSVÕISTLUS
“Eesti keel minu Emakeel”
• 14.03 kell 12 Kostivere Päevakeskus – EMAKEELEPÄEVA
TÄHISTAMINE
• 15.03 kell 11 Kostivere Noortekeskus – NOORTE MÕTTEKOHVIK
“Tule ja otsusta!”
• 16.03 kell 11 Loo Kultuurikeskus – JÕELÄHTME LAULULAPS 2014
• 16.03 kell 13 Jõelähtme Rahvamaja – MÄLUMÄNG, 3. ring
• 18.03 kell 11 Loo ujula – HAWAII STIILIS VEEPIDU
• 19.03 kell 14 Loo Kultuurikeskus – TEATRIPIDU. Esineb Loo
Teatritrupp, külla tuleb Anne Veesaar
• 20.03 Kostivere Päevakeskus – TALLINNA LENNUSADAMA
KÜLASTAMINE. Eelregistreerimine kuni 10. märtsini. Info ja
registreerimine Anne Kanne, tel 527 7517.
• 21.03 kell 11 Loo Kultuurikeskus– BEEBIKOOLI NUKUPIDU
• 23.03 kell 11 Loo ujula – JÕELÄHTME MEISTRIVÕISTLUSED
UJUMISES. Võistlusdistantsid: Mehed/naised (vanuseklassis 18-29;
30-45; 46+) 50 m: vabalt, selili, rinnuli. Eelregistreerimine ja lisainfo: triin.lindau@joelahtme.ee; 5804 5994
• 25.03 kell 06 Neeme Rahvamaja – PAASTUMAARJAPÄEVA
RITUAAL
• 26.03 kell ???? Loo Kultuurikeskus – UUDISHIMULIKE KLUBI.
India ookeani kallastel
• 27.03 kell 17 Kostivere Noortekeskus – KOSTIVERE LASTETEATER
ESITAB: U. Leies „Trips-Traps Trulli suvepäev” ja trupi omalooming
„Summa ei olene liidetavate järjekorrast”
• 29.03 kell 15 Viimsi Huvikeskus – Üldlaulupeo Harjumaa
segakooride ülevaatus
• 29.-30.03 Aruküla Kultuurikeskus – Harjumaa Kooliteatrite
festival
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Algavad katsed Loo Keskkooli
gümnaasiumisse

Kostivere Kool sai oma helkuri
Kostivere Kool kuulutas detsembrikuus välja kooli oma
helkuri disainivõistluse. Kavandite esitamisel oli kaks peamist tingimust: helkur peab
olema ümmargune ja sel peal
peab olema kirjas “Kostivere
Kool”.
Õpilasesindus valis laekunud töödest välja 10 kavandit,
mille seast said kõik kooli
õpilased valida oma lemmiku.
Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 1.-3. ja 4.-9. klass.

VEEBRUAR 2014

Nooremad õpilased valisid
välja pääsukese ja pliiatsiga
kavandi, mille autoriks on II
klassi õpilane Kertu Sassiad.
Vanemate õpilaste lemmikuks
osutus VII klassi õpilase, Kuldar Saaremäe, poolt disainitud
pingviin.
Kostivere Kooli sümboolikaga helkuri saavad huvilised
soetada kooli huvijuhilt.

 Õppeaastal 2014/15 alustab 10. klass kahe õppesuunaga: reaal-tehnoloogia ja humanitaar-võõrkeelte
suund.
Mare Lilleorg,
Loo Keskkooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

Reaal-tehnoloogiaharu peaksid valima noored, kes soovivad
õppida süvendatult reaalaineid. Lisaks riiklikule reaalainetele
on planeeritavad lisakursused: elukeemia kursust, füüsika ja
tehnoloogiat (tehniline praktika) ning süvendatult matemaatikat, joonestamist ja arvutigraafikat.
Õpilase enda valikul saab valida: soome või saksa keelt (kolmanda keele valik kohustuslik), liiklusõpetuse või kokanduse.

Ranele Raudsoo,
Kostivere Kooli huvijuht

Humanitaar-võõrkeelteharu kasuks peaks otsustama õpilane,
kes on huvitatud humanitaarainetest või keeleõppest ning
soovib neid ka tulevikus edasi õppida. Humanitaar-võõrkeele
klassis õpitakse planeeritavalt kohustusliku kursusena kunstitehnikat, võõrkeeli (saksa või soome keelt) ning kodukandi
ajalugu.
Õpilase valikul saab valida: liiklusõpetuse, DSD (Deutsches
Sprachdiplom I,II tase),teatriõpetuse, inimese ja õiguse kursuse,
ökoturismi või turismi alused kursuse.
Kohustuslikeks valikkursusteks on nii reaal-tehnoloogia kui
humanitaar-võõrkeelteharus: eesti keel ja kirjandus, meediaõpetus, lisa inglise keel, riigikaitseõpetus, psühholoogia, majandus- ja ettevõtluskursus, õppides loome ennast, uurimistöö
kursus.

Foto Ranele Raudsoo

OÜ Puuraie teostab valdadele, linnadele ja eraisikutele
OHTLIKE PUUDE RAIET nii kalmistute, liinide kui ka majade
ümbruses ning samuti teeäärsete puude raiet. Lisaks pakume
puude hooldus töid. Vajadusel teostame puude seisukorra
hindamise, et määrata millised puud on oma aja ära elanud ja
on ohtlikud inimestele ning objektidele. Töid teostavad oma ala
professionaalid kasutades kaasaegset tehnikat. Töökogemus
antud valdkonnas on ligi kümme aastat. Sealjuures oleme
koostööd teinud paljude valdade ja linnadega. Hinnapakkumine
meie poolt on tasuta. 5681 0272

Katsed Loo Keskkooli gümnaasiumisse toimuvad 04. aprillil kell 15.00 2014. a. ruumis 71 ja lisakatsed toimuvad 17. mail
kell 10.00 ruumis 71.
Testid toimuvad: matemaatika ülesannete lahendamine,
eesti keeles kirjand, inglise keele ja silmaringi test.
Õpilasel, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on
4,0 ei pea sooritama sisseastumiskatseid. Iga õpilasega vesteldakse individuaalselt.
Planeeritud õppeainete osas jätab Loo KK endale õiguse
teha tunnijaotusplaanis üksikuid põhjendatud muutusi.

Vallavalitsus kinnitas korraldusega 6. veebruaril 2014 nr 85 Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse tasuliste teenuste, vara ja ruumide kasutamise hinnakirja.
1. Kinnitada Loo Kultuurikeskuse ja noortekeskuse ruumide
kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:

4. Kinnitada Jõelähtme rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:

Ruumi
nimetus

E-R 09.0017.00

E-N 18.0002.00

R 18.00-02.00
L, P, riiklikud
pühad

Ruumi
nimetus

E-R 09.0017.00

E-N18.0002.00

R 18.00-02.00
L, P, riiklikud
pühad

A-korpuse
saal

10,00 €/1 h

12,00 €/1 h

15,00 €/1h

Rahvamaja
saal

5,00 €/1 h

8,00 €/1 h

12,00 €/1 h

B-korpuse
tuba

8,00 €/1 h

10,00 €/1 h

12,00 €/1h

Kööginurk ja
duširuum

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

Mängutuba

1,00 €/1h

2,00 €/1 h

2,00 €/1h

Noortekeskus 5,00 €/1h

5,00 €/1h

9,00 €/1 h

2. Kinnitada Kostivere Kultuurimõisa ja noortekeskuse ruumide
kasutamise hinnakiri alljärgnevalt:
Ruumi nimetus

E-R 09.00- E-N 18.0017.00
02.00
12,00 €/1 h

15,00 €/1 h

Nõupidamise3,00 €/1 h
ruum (söögituba)

5,00 €/1 h

8,00 €/1 h

Köögi
kasutamine

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

Noortekeskus

5,00 €/1h

5,00 €/1h

II korrus
9,00 €/1 h
Discosaal
5,00 €/1 h

Mõisasaal

8,00 €/1 h

R 18.00-02.00
L, P, riiklikud
pühad

3. Kinnitada Neeme rahvamaja ruumide kasutamise hinnakiri
alljärgnevalt:
Ruumi
nimetus

E-R 09.0017.00

E-N18.0002.00

R 18.00-02.00
L, P, riiklikud
pühad

Rahvamaja
saal

5,00 €/1 h

8,00 €/1 h

12,00 €/1 h

Kööginurk ja
duširuum

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

3,00 €/1 h

II korruse
õppeklass

3,00 €/1 h

5,00 €/1 h

8,00 €/1 h

Inventari nimetus Hind üheks
ürituseks

Kahjutasu inventari rikkumise või
kaotamise korral

20 €
Esitlustehnika
(ekraan, dataprojektor, kõlarid,
sülearvuti)

á 500 €

Helitehnika

40 €

1400 €

Lauanõud

0,50 € komplekt/
2,20 €/tükk
inimese kohta (renditasu sisaldab
nõudepesu)

tossumasin

10 €

5. Kinnitada konverentsi- ja seenioripaketi hinnad alljärgnevalt:
Paketi nimetus

Hind

Konverentsipakett 150 €

Seenioripakett

50 €

Märkused
Tööpäeviti 09.00-18.00
(sisaldab esitlus-, heli- ja
valgustehnikat, mööblit
(lauad, toolid) ja lauanõusid).
Kehtib töövõimetus- ja
vanaduspensionäridele, kelle
elukohaks Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Jõelähtme vald. Pakett sisaldab
ruumide ja lauanõude renti
ning köögi kasutamist.

6. Käesoleva korralduse punktides 1-5 märgitud hinnad sisaldavad 1 tund ürituse ettevalmistusaega ja 1 tund järelkoristust.
7. Rendihinna arvestus toimub täistundide kaupa.
8. Valla elanikele suunatud tasuliste avalike ürituste korral on
ruumide kasutamise hinnaks 10% ürituse läbimüügi summast
kuid mitte vähem kui kinnitatud hind tunnihinna arvestuse
alusel.
9. Rendilepingu sõlmimisel pikemaks ajaks (hooaeg – september kuni mai) võib rendileandja rakendada käesolevas hinnakirjas toodud hindadest kuni 30% väiksemaid tasumäärasid.
10. Jõelähtme vallas tegutsevatele, külaseltsidele, vallavalitsuse
hallatavatele asutustele, valla elanikele suunatud koolitustele,
rahvakultuuri kollektiividele (rahvatants, rahvamuusikaansamblid, laulukollektiivid, käsitöö- ja näiteringid) ning näituste
korraldamiseks on ruumide kasutamine tasuta.
11. Kinnitada kohapeal kasutatava inventari rendi hinnad
alljärgnevalt:

200 €

12. Kinnitada rahvamaja kinnistul telkimisplatsi ühe ööpäeva
rendihinnaks 2 €/telk.
13. Kinnitada meelelahutus- või kultuuriprogrammi organiseerimise hinnaks 100 €, millele lisandub esinejate tasu.
14. Kinnitada pesumasina kasutamise hinnaks 1 €/masinatäis.
15. Kinnitada eakatele ja puuetega inimestele Kostivere Kultuurimõisa kasutuses oleva sõiduautoga teenuse osutamise
hinnaks 0,20 €/km. Tasumine teenuse osutamise eest toimub
sularahas vastavalt teenuse osutaja poolt täidetud sõidupäeviku
andmetele. Teenuse saaja kinnitab sõidu eest tasumist oma
allkirjaga sõidupäevikus.
16. Teenuse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega või
sularahas kohapeal.
Info ja broneerimine:
Kostivere Kultuurimõis
e-post: kostivere.kultuurimois@gmail.com, tel 608 1539
Kostivere Noortekeskus
e-post: kostiverenk@joelahtme.ee, tel 608 1690
Loo Kultuurikeskus ja noortekeskus
e-post: hilda@lookultuurikeskus.ee, tel 608 5557
Jõelähtme Rahvamaja
joelahtmerahvamaja@gmail.com, tel 603 3053
Neeme Rahvamaja
neemerahvamaja@neemerahvamaja.ee, 608 3740
17. Tunnistada kehtetuks alljärgnevad Jõelähtme Vallavalitsuse
korraldused:
17.1. 01.11.2006 korraldus nr 876 "Kostivere Päevakeskuse
teenuste hindade kinnitamine"
17.2. 15.09.2011 korraldus nr 492 "Loo Kultuurikeskuse hinnakirja kinnitamine".
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Raivo Veski ja Anne Kanne

Erakogu

Kostivere päevakeskus tänas
Raivo Veskit
Kõikidel valla üritustel jäädvustab toimuva videosse Raivo
Veski. – „Alustasin videote tegemisega 15 aastat tagasi, kui
mu tütar hakkas kooli lõpetama. Sai mõeldud, et jäädvustaks
selle sündmuse pere ajalukku. On olnud palju huvitavat,
Neeme Nokiast kuni ansamblini Kuldne Õhtupäike. Eelmisel
suvel käisime Iru Ämma klubiga Poola reisil, kus kõik sai
linti võetud. On huvitav, et kõikidele inimestele ei meeldi filmimine, kuigi – see on ju meie ajalugu. Mulle endale sai
kõige hingelähedasemaks, et jõudsin manalamehe Aare
Värte viimase juubeli ja kontserdi linti võtta." pajatab Raivo
Veski.

Noored Allegro festivalil

Alevikuvanem annab
teatepulga edasi
Erakogu

 Laupäeval, 1. veebruaril
kogunesid Eesti muusikakoolide klaveriõpilased
Georg Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli XVI
klaveriansamblite festivalile Allegro.
Tiina Muddi,
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli
direktor ning klaveriõpetaja

Fesivalil osales ka Jõelähtme
Muusika- ja Kunstikooli 13
õpilast koos oma õpetajatega.
Need olid Andra Pahkma,
Kreete Liina Kreen, Carmen
Niinepuu, Getryn Martmaa ja
Jaanika Kaup õpetaja Svetlana
Siltšenko klaveriklassist; Kirke

Miller, Krislin Pihus ja MaiLiis Õun õpetaja Mailis Kamariku klaveriklassist ning Mari
Moor, Emili Välkmann, Triinu
Prants ja Mirjam Kiik õpetaja
Edith Allika-Rebase klaveriklassist.
Festivalil osales ka plokkflöödimängija Romi Viskar
(õpetaja Heldin Raidmaa), kes
soleeris mitmeosalises Carl
Reinecke teoses Sonatiin-Pastoraal. Selle teose esitus jättis
väga hea mulje. Igat osa mängis erinev ansamblikoosseis ja
plokkflööt muutis teose huvitavamaks. Ka teised meie
kooli õpilased esinesid heal
tasemel.
Kuna tegemist oli festivaliga, siis auhinnalisi kohti ei
jagatud ning kõik osalejad

said endale aukirja ja meene.
Kuna festival toimus Otsa kooli saalis, siis said kõik esinejad
mängida uuel ja hea kõlaga
Yamaha klaveril.
Klaveriansamblite festival
Allegro on saavutanud suure
populaarsuse muusikakoolide
õpetajate ja õpilaste seas.
Selleaastasest festivalist võttis
osa 90 õpilast 16 muusikakoolist. Peale selle esinesid ka
mõned õpetajate ansamblid –
meie koolist Svetlana Siltšenko
ja Tiina Muddi.
Tänan õpetajaid õpilaste
hea juhendamise eest!
Festivali toetas Eesti Kultuurkapital ja selle korraldas
Klaveriansambliselts „Allegro“
koostöös Georg Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooliga.

Mida on veel lähiajal toimumas Jõelähtme Muusikaja Kunstikoolis?
Reede, 7. märts saab olema
üks huvitav päev, kuna toimub
lausa kaks üritust. Kell 14.15
algab omaloomingu konkurss,
kus erinevate pillide õpilased
esitavad omaloodud palasid.
Kell 15.30 algab eesti klaverimuusika kontsert „Kodumaine viis“, mis on pühendatud helilooja Heino Elleri
sünnipäevale ja mida peetakse
üleriigiliselt. Ürituse korraldajate eesmärgiks on see, et
võimalikult paljudes kohtades
kõlaks ühel ja samal ajal eesti
autorite, sealhulgas ka Heino
Elleri klaverilooming.

Minu ametiaeg Kostivere alevikuvanemana hakkab peagi
otsa saama. 3 aastat MTÜ Kostivere Küla Seltsi ja Kostivere
aleviku juhina on möödunud
töömahukalt ja õpetlikult.
Palju on ära tehtud, kuid palju
on veel teha. Nüüd on aeg teatepulk edasi anda.
Olen tänulik oma aktiivgrupile nähtud vaeva ja toetuse eest. Suhtun austusega
nendesse aleviku asutustesse
ja vallaametnikesse, kes ei langeta otsuseid isiklikust huvist
lähtudes, vaid kes suhtuvad
oma töösse südamega – siinseid inimesi ja meie aleviku
head käekäiku silmas pidades.
Tahan tänada kõiki häid koostööpartnereid, kellega oli au
nende aastate jooksul tutvuda.
Mul on olnud palju võimalusi
tunda uhkust meie aleviku

elanike üle ning olla rõõmus
meie igapäevaelu õnnestumiste üle. Loodan, et meis
jätkub tahet ja hoolivust, et
anda omapoolne panus külaelu edasiarendamiseks, sest
vaid nii saame tuleviku suhtes
kindlust ja rahulolu tunda.
Kutsun kõiki üles osalema
korralisel aleviku üldkoosolekul ning valmidusel kandideerima alevikuvanema valimistel perioodiks 2014-2017.
Eelolevatel valimistel mina
enam alevikuvanemaks ei kandideeri. Loodan, et kes iganes
selle ameti üle võtab, tegutseb
järgnevatel aastatel vastutustundega, sihikindlalt, innustunult ja omakasupüüdmatult,
hoolides südamega Kostivere
alevikust.
Kadi Truuleht,
Kostivere alevikuvanem

Tulge kuulama!

Lossipidu Lool

Loo kooli õpilasfirma pürgib parima tiitlile
 ÕF Kerze on Loo Keskkooli õpilasfima, mida
juhendavad Loo Keskkooli
õpetajad Gunnar Richter ja
Maret Härm-Tilk.
Kerze toodab küünlaid, mis
on algusest lõpuni ise valmistatud ja kaunistatud. Samuti
saab ostja küünla peale kirjutada hea soovi või inimese
nime. Osa oma tulust annetab
õpilasfirma Carolin Illenzeeri
Fondile. Fondi eesmärk on
raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses
langenud või raskelt vigastada
saanud Eesti kaitseväelaste
laste toetamiseks.
ÕF Kerze on korduvalt esi-

nenud ja esineb ka edaspidi
Terevisioonis, osalenud edukalt õpilasfirmade laadal ning
neil on plaanis konkureerida
Eesti parima õpilasfirma tiitlile. Samuti on õpilasfirma
kutsutud koos oma küünaldega külla mitmesse asutusse.
Kerze kogub kiiresti positiivset
tuntust ja on toonud palju
head kuulsust nii Loo Keskkoolile kui ka tervele Jõelähtme Vallale.
Õpilasfirmat juhendavad:
Maret Härm-Tilk ja Gunnar
Richter, õpilasfirmasse kuuluvad Loo Keskkooli 11. klassi
õpilased: Karmen Timberg,
Anna Kaisa Martin, GreteSylvia Soots, Mariett Mardim
ja Kristel Soorand.

Erakogu

Vanamuusikaansambel Tallinn Baroque andis kuuvahetusel tähelepanuväärse kontserdi Loo kultuurikeskuses
pealkirjaga Kuningale külla.
Selle tarvis oli kultuurimaja
suur saal kujundatud lossiesiseks, muusikuid oli vastu
võtmas elevil kuningalinna
rahvas ja rõhutamaks sündmuse tähtsust, ka kuningapaar

isiklikult. Tseremooniameistri
käe all toimus kuninglik vastuvõtt, kuninglik kontsert, maitsti kuninglikke roogasid ja lauldi kuninglikke laule.
Tema Majesteet laseb tänada auväärt muusikuid ja kogu
kuningalinna rahvast kordaläinud lossipeo eest.
Kuninga nimel tänusõnad edastanud,
kuninglik tseremooniameister
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2013. a. kohalike omavalitsuste valimistel Jõelähtme Vallavolikogusse valitute, Jõelähtme Vallavalitsuse
liikmeteks nimetatute ning uute valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete ning vallavalitsuse ametiisikute poolt korruptsioonivastasest seadusest
ja Jõelähtme Vallavolikogu poolt 31.01.2013 kinnitatud määrusest nr 111 “Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord”
lähtudes, ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni vormi
järgi:
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele). 3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste
ja ametipalk (avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega; volikogu liikme puhul ei avalikustata).
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni, ka
ehitised ja nende osad).
7. Registrisse kantud autod, vee-ja õhusõidukid; sõiduki liik,
mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta.
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms.).
IV Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh. nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus-ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on
tegemist) (Tulu suurust näitamata).
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed
• 1. Sirje Põllu. 3. Neeme Lasteaed, Neeme Kool, Kostivere
Lasteaed. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Kinnistu 539302 Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0560; kinnistu
Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0268; kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju 24505:001:0271;
kinnistu Saaremaa Atla; korter Tallinn. 7. Sõiduauto Toyota Yaris
Verso (2001). 8. Ei ole. 9. Swedbank – deebet 1, krediitkaart 1;
Nordea Pank – deebet 1, krediitkaart 1; Danskebank – deebetkaart 1. 10. SEB Pank laenuleping – 88 770, 65 869. 11. DNB
sõiduauto liising – 10 840; õppelaenu käendusleping 2 (á 550).
12. Neeme Lasteaed, Kostivere Lasteaed, Neeme Kool palk;
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli eelkool, rahvamaja shaping,
Kostivere ja Neeme Lasteaia beebikool; volikogu liikmetasu;
komisjoni esimehe tasu; pensioni III sammas; tulumaksu
tagastus.
• 1. Ljudmilla Bauer. 3. Inspektor. 4. MTK Tollikorralduse
osakond Põhja Tollipunkt Muugal. 6. Elamu Harjumaa Jõelähtme vald Uusküla nr 538502. 7. Ei ole. 8. OÜ Tammiku Vesi
– 35% – 896 €; ERGO Pensionifond 2P2 – 4113,824 – 4592,92 €.
9. Eesti Krediidipank – arveldusarve. 10. Eesti Krediidipank –
11685,36 €, 2677,44 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
• 1. Väino Haab. 3. Majandusjuht. 4. Loo Keskkool. 6. Maja
(ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; garaažiboks
(ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; kinnistu
Harjumaa Jõelähtme vald Maardu Harju 24504:003:0333;
kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald Maardu Harju
24504:003:0402; kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme
vald Nehatu Harju 24504:002:0244; korter Tallinn (ühisomand).
7. Sõiduauto Audi 100 (1992); mahtuniversaal Ford-Transit 100
(1995); mahtuniversaal Mercedes-Benz Vito (1997); sõiduauto
Volkswagen New Beetle (1999); mootorratas Kawasaki (1991);
mootorratas Honda (2002); ATV Kawasaki-750 (2007); jett
Jamaha (2002); traktor T-25 (1993). 8. Ei ole. 9. Swedbank –
arvelduskonto 1; Nordea Bank – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Loo Kultuurikeskus – leping.
• 1. Veljo Haavel. 3. Haldusjuht. 4. Iru Hooldekodu.
6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Koogi Harju
24504:008:0270; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Koogi
Harju 24504:008:1200. 7. Ei ole. 8. OÜ Serfdom osa 255 – 100 –
2556; OÜ Belle Ilusalong osa 140 – 100 – 910. 9. Hansapank –
kreedit 1, deebet 1; Ühispank deebet - 1. 10. Sampo Pank
69 504 €. 11. Swedbank Liising AS. 12. Ei ole.
• 1. Ljudmilla Kaska. 3. Volikogu liige. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju; elamu
Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju. 7. Sõiduauto Seat Toledo
(1990). 8. Riverside Grupp OÜ 100% aktsiad. 9. SEB – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension.
• 1. Toomas Kümmel. 3. Vabakutseline. 6. Elamumaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 24504:002:0314. 7. Ei ole.

8. Valx OÜ osak 50% – 1250 €. 9. Swedbank – arveldusarve;
Nordea Pank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Honorarid
ja autoritasud meediaväljaannetest; Jõelähtme valla volikogu
liikme hüvitis.
• 1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 4. Jõelähtme Spordiklubi MTÜ. 6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju 68605.
7. Sõiduauto Toyota RAV4 (2005). 8. Ei ole. 9. SEB – arveldusarve
2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.
• 1. Maido Pajo. 3. Vallavolikogu liige. 4. Jõelähtme Vald.
6. Kinnistu nr 12837302 elamumaa mõtteline osa 330/1980
Harjumaa Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto Toyota
Avensis (2011). 8. AS Luterna aktsia 138 tk – 0.00 €; AS EGCC
1 aktsia 100 €; Loo HLÜ osamaks 4153 €; OÜ Pajo Õigusnõu osa
5688 €. 9. SEB Pank – arveldusarve ja tähtajaline hoius; Nordea Pank – arveldusarve ja tähtajaline hoius. 10. SEB Liising
13 400 €. 11. Vt. p. 10. 12. OÜ Pajo Õigusnõu töötasu; pension;
töövõtulepingute tasud; dividendid; pangahoiuste intressid,
autoritasud; honorarid; Harju Maakohtu rahvakohtuniku
tasu.
• 1. Mati Pärnamägi. 3. Administratiivdirektor. 4. Baltic
Clean AS. 6. Elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju.
7. Ei ole. 8. Express Grupp aktsia – 14 – 16,94 €; Nordea
Pensionifond A osak – 18763,925 – 0,93921 – 17 623,38 €.
9. Swedbank – arvelduskonto 1, väärtpaberikonto 1, kogumispensioni konto 1; Nordea – arvelduskonto 1, krediidikonto 1,
kogumispensioni konto 1, reservhoiusekonto 1; SEB Pank AS –
arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Käendusleping, Nordea Bank
Finland Plc Eesti filiaal. 12. Palk; Loo Vesi OÜ nõukogu liikme
tasu; Jõelähtme valla volikogu liikme hüvitis.
• 1. Andrus Sepp. 3. Projektimüügijuht. 4. Henkel Balti OÜ.
6. Maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla
Harju 9192602; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 9192702; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 9192802; elamumaa ½ kaasomandist
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 9192902; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju
11170202; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo
alevik Harju 12562402; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald
Loo alevik Harju 12562502; elamumaa Harjumaa Jõelähtme
vald Loo alevik Harju 12562602; transpordimaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562702; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562802; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12562902; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563002; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563102; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563202; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563302; elamumaa Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563402; tootmismaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563502; elamumaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563602; elamumaa
Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12563702;
transpordimaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik Harju
12563802; elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo alevik
Harju 12564002; elamumaa 321/1511 kaasomandist Harjumaa
Jõelähtme vald Loo alevik Harju 12564602. 7. Sõiduauto Opel
(2000). 8. Swedbank Pensionifond K2 – 11137,354 – 0,90414 –
10232,47. 9. Swedbank – arveldusarve, laenukonto, krediitkaardi
konto 2. 10. Swedbank – 30 827,76 €. 11. Hüpoteek Swedbank’i
kasuks summas 781 000 EEK-i 12. Henkel Balti OÜ; Jõelähtme
Vallavalitsus.
• 1. Allar Reinhold Veelmaa. 3. Matemaatikaõpetaja. 4. Loo
Keskkool. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB kohustuslik kogumispension
– 9 020,87 €. 9. SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei
ole.
• 1. Tiia Välk. 3. Ettevõtja. 4. Aara talu. 6. Maatulundusmaa
Harjumaa Jõelähtme vald Liivamäe küla Harju 24504:003:0126;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju
24504:008:0159; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
Ruu küla Harju 24504:008:0236; maatulundusmaa Harjumaa
Jõelähtme vald Ülgase küla Harju 24504:004:0162; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Loo küla Harju
24504:008:0224; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
Ülgase küla Harju 24504:004:0174; maatulundusmaa Harjumaa
Jõelähtme vald Kallavere küla Harju 24504:004:0192; elamumaa
Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere küla Harju 24504:004:0909;
maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Rebala küla Harju
24504:008:0177; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald
Loo küla Harju 24504:008:0172; maatulundusmaa Harjumaa
Jõelähtme vald Koogi küla 24504:008:0483; maatulundusmaal
taluhooned, elamu ja rajatised Harjumaa Jõelähtme vald Vandjala küla Harju 24504:008:0482; maatulundusmaa Harjumaa
Jõelähtme vald Maardu küla Harju 24504:003:0002; maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Maardu küla Harju
24504:003:0001; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju
44603:003:0097, mõtteline osa elamumaast ning korter; elamumaa Harjumaa Maardu linn Harju 44603:003:0128, garaažiboks ning mõtteline osa elamumaast. 7. Veoauto Peugeot
Partner (2002); Sõiduauto WW Golf II (1988). 8. Ei ole. 9. SEB
Ühispank – arveldusarve; Swedbank – tähtajaline hoius,
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme
hüvitis, tulu füüsilisest isikust ettevõtjana.
• 1. Arno Kannike. 3. Pensionär. 4. Ei ole. 6. Elumaja
Harjumaa Jõelähtme vald Iru 24504:002:0150; suvemaja
Harjumaa Jõelähtme vald Iru Harju 24504:002:0132; kinnistu
Harjumaa Tallinn 78401:108:2010 (ühisomand). 7. Sõiduauto
Hunday Galloper (1999). 8. Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Ei ole.

• 1. Toomas Laanejõe. 3. Osakonna juhataja. 4. Printcenter
Eesti AS. 6. Eramu, elamumaa (½) nr 9378702 Harjumaa
Jõelähtme vald Kostivere Harju. 7. Sõiduauto Peugeot Partner
(2004); sõiduauto Toyota Yaris (2008). 8. Tallink Grupp aktsiad
1008 tk – 1028,16 €; LHV Pensionifond XS – 4111,95 €; OÜ ETME
osakud – 42 – 2565 €; OÜ Paas osakud – 25 – 159 €. 9. Swedbank
– arvelduskonto, krediidikonto; SEB Pank – arvelduskonto,
krediidikonto; Nordea Pank – hoiusekonto. 10. Swedbank –
41189.60 €. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Vallavalitsus juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu.
• 1. Terje Lindau-Kuum. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 6. Elamumaa
(ühisvara, ½) Harjumaa Jõelähtme vald Neeme Harju, 1926702.
7. Ei ole. 8. InRoom OÜ osakapital 1/3 – 889 € – 2667 €; Woodman
Showroom OÜ osakapital ½ 1250 € – 2500 €; Gastronaut OÜ
osakapital 1/1 – 2500 € – 2500 €. 9. Swedbank – arvelduskonto
1, laenukonto 2. 10. Swedbank, jääk 53 783,96 €. 11. Ei ole. 12.
Gastronaut OÜ palk.
• 1. Marko Raudlam. 3. Haldur. 4 Jõelähtme Varahaldus OÜ.
6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald Harju 4977802, kinnisasi
(pooleliolev elamu) elamumaa Harjumaa Jõelähtme vald Harju
7144902. 7. Ei ole. 8. Ergo Pensionifond 496,26; LHV pensionifond L 3284,84. 9. Swedbank – arveldusarve 1, laenukonto
1; SEB – arveldusarve 1; Sampopank – arveldusarve 1. 10.
Swedbank eluasemelaen 138345,83 €. 11. Swedbank hüpoteek
182787,3 €. 12. JVH töötasu; volikogu aseesimehe hüvitis;
komisjoni liikme tasu.

Vallavalitsuse liikmed ja ametnikud.
• 1. Merike Metstak. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Jõelähtme
Vallavalitsus. 6. Elamumaa/korter Tallinn kesklinn – 3470401;
elamumaa/korter Tallinn Pirita – 22601701; maatulundusmaa/
elamu Harjumaa Jõelähtme vald Saviranna Harju – 1566102
(½); maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme vald Kallavere
Harju – 2328802 (½); maatulundusmaa Harjumaa Jõelähtme
vald Ülgase Harju – 2329002 (½) 7. Sõiduauto Mazda-3 (2005);
auto järelhaagis MAZ (1985). 8. Ei ole. 9. SEB – arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme hüvitis; üüritulu.
• 1. Priit Põldma. 3. Arendusnõunik. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 26 – 1183 €. 6. Hoonestatud kinnistu (1/14
osa) Harjumaa Lagedi Harju; elamumaa (½ osa) Harjumaa
Jõelähtme vald Loo Harju; maatulundusmaa (½ osa) Harjumaa
Jõelähtme vald Loo Harju. 7. Sõiduauto Fiat Punto (2000). 8. Ei
ole. 9. Swedbank – arveldusarve 3; SEB – arveldusarve 1.
10. SEB, eluasemelaen – 93844,33 €, preemialaen – 51161,00 €.
11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme tasu; ajalehe toimetamise
tasu; komisjonides ja volikogudes osalemise tasu.
• 1. Riimas Ukanis. 3. Juhatuse liige 4. Rimtom OÜ/Rimtom
Ehitus OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Rimtom OÜ 50%; Rimtom Ehitus OÜ 30%. 9. Swedbank – deebet 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. OÜ Loo Vesi nõukogu hüvitis; Jõelähtme Vallavalitsus –
hüvitis.
• 1. Teet Sibrits. 3. Jõelähtme Vallavalitsuse liige, abivallavanem. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 32 – 1438,01 €.
6. Hoonestatud kinnistu (ühisomand) Harjumaa Jõelähtme vald
Kallavere 13006402. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank –
arveldusarve 2; SEB – arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei
ole.
• 1. Vello Voog. 3. Juhatuse liige. 4. AV Rae Liikluskoolituse
OÜ. 6. Elamu (ehitusjärgus) Harjumaa Jõelähtme vald Saha
Harju. 7. Auto ISUZU Trooper M1G; Mopeed Wangye Wy50OT.
8. AV Rae Liikluskoolituse OÜ osakud 50 %. 9. SEB Pank –
arveldusarve; Swedbank – arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Loo Vesi nõukogu esimehe hüvitis..
• 1. Aleksei Räim. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Jõelähtme
Vallavalitsus. 6. Elamumaa/korter Saaremaa Kuressaare 604134
(1/8); maatulundusmaa Saaremaa Muhu vald 2238434 (1/12);
maatulundusmaa Saaremaa Muhu vald 2455334 (1/12);
maatulundusmaa Saaremaa Muhu vald 2756734 (1/12);
elamumaa/elamu Harjumaa Jõelähtme vald Harju 8578402 (½).
7. Sõiduauto Toyota Aygo (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank –
arveldusarve; SEB Pank – arveldusarve. 10. Swedbank 129870
€. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse liikme hüvitis.
• 1. Terje Linder. 3. Pearaamatupidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 28 – 1279 €. 6. Elamu/kinnistu nr 1028331
Lääne-Virumaa. 7. Sõiduauto Volvo (2002). 8. Ei ole. 9. Swedbank
– arvelduskonto 2, krediidikonto 1, kogumispensioni konto 1;
SEB Pank – arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. AS Eesti Ühispank
hüpoteek 210 000 EEK. 12. Töötasu.
• 1. Maike Heido. 3. Arhitekt. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5.
Palgaaste 25 – 1183 €. 6. Korteriomand Harjumaa Põhja-Tallinn
kinnistu nr 235901; korteriomand Harjumaa Põhja-Tallinn
kinnistu nr 234501. 7. Sõiduauto Toyota (2006). 8. Tallinna
Kaubamaja lihtaktsia 600 – 0,6 – 360 €; Tallinna Vesi A-aktsia
100 – 0,6 – 60 €; Olympic Entertaniment Group lihtaktsia 150 –
0 – 0 €; SEB Kasvufond osak 600,309 – 10 – 6003,09 €; SEB Ethical
Europe Fund osak 453,34 – 1,0 – 453,34 €; SEB Medical Fund
osak 453,163 – 1,0 – 453,163 €. 9. Swedbank – arvelduskonto;
SEB – arvelduskonto, investeerimiskonto, väärtpaberikonto;
Eesti Väärtpaberikeskus – väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. AS
Hansapank ühishüpoteek 303000 EEK-i. 12. Isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitis.
Volikogu esimees Art Kuum ja vallavanem Andrus Umboja
esitasid oma deklaratsioonid Siseministrile ja need
avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 30.01.2014 vastu otsuse nr 40
“Neeme küla Süsineeme piirkonna detailplaneeringu koostamise
algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks Neeme
külas Rannametsa (24505:001:0781), Rannakivi (24505:001:0775),
Toomari IV (24505:001:0266), Merekolli (24505:001:0786), Metsakolli (24505:001:0787), Reinu XII (24505:001:0657) maaüksustel. Taotluse menetlemise käigus on planeeringualasse kaasatud Laigarimetsa (24505:001:0785), Laigarikuuse (24505:001:0784), Laigarimere
(24505:001:0782) ja Laigariranna (24505:001:0783) maaüksused.
Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamine planeeringalal ning kuni nelja
üksikelamukrundi planeerimine, kruntide ehitusõiguse määramine,
juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine. Planeeritava ala suurus
on 6,5 ha. Kavandatav planeeringulahendus sisaldab ettepanekut
Jõelähtme valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
Oma arvamuse detailplaneeringu algatamise kohta on andnud Keskkonnaamet oma 12.06.2013 kirjaga nr HJR 6-8/13/13010-2. Keskkonnaameti kirjas selgub, et detailplaneeringu ala asub piirkonnas,
kus tuleb arvestada LKS § 34 kohaseid ranna kaitse eesmärke, milleks
on rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest
lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava
asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Planeeringuala on suures ulatuses kaetud kõrghaljastusega,
ala on liigniiske ning loduilmeline, kohati on tegemist looduslike
tingimuste poolest elamuehituseks ebasobiva alaga. Arvestades
antud piirkonna teiste kehtestatud detailplaneeringutega ning menetletavate detailplaneeringutega ning sealt tuleneva inimsurvega looduskooslustele on Keskkonnaamet seisukohal, et detailplaneeringu algatamisel tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
avalikud arutelud
• Neeme küla Laagri ja Laagri I kinnistute (katastritunnused
24505:001:0670; 24505:001:0405) ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu
toimub Jõelähtme vallamajas 10.03.2014 kell 15.00.
• Uusküla küla Klaukse tee ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu
toimub Jõelähtme vallamajas 11.03.2014 kell 15.00.
Jõelähtme vallamajas toimuvad järgnevate detailplaneeringute
avalikud väljapanekud:
• Vandjala küla Salu kinnistu (24504:008:0655) detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 17. märtsist kuni 31. märtsini 2014 Jõelähtme vallamajas.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 17.01.2008
korraldusega nr 22. Planeeritava ala suurus on 14,43 ha. Ala asub
Rebala muinsuskaitsealal ning piirneb Maardu-Raasiku teega ning
Aruküla-Kostivere teega. Detailplaneeringu eesmärgiks on Salu
kinnistu kaheks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine,
lisaks olemasolevatele hoonetele, üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Salu kinnistu detailplaneering on kooskõlas Jõelähtme
valla üldplaneeringuga.
• Vandjala küla Metsavahi maaüksuse (24504:008:0856) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. märtsist kuni 31. märtsini
2014 Jõelähtme vallamajas.
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 01.07.2010
korraldusega nr 319. Planeeritava ala suurus on ca 1,2 ha. Metsavahi
maaüksus asub Rebala muinsuskaitsealal, piirneb Maardu-Raasiku
teega ning on ehitisregistri andmetel hoonestatud ühe üksikelamu
ning kahe abihoonega. Detailplaneeringu eesmärgiks on Metsavahi
maaüksuse kolmeks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevatele hoonetele, kahe üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Metsavahi maaüksuse detailplaneering on
kooskõlas Jõelähtme valla üldplaneeringuga.

TEATED
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Jõelähtme vallas sündinud lapsed
Reige Ers ja Tõnu Kattai
poeg Pärt Andero

01.01.2014

Karin Kaljulaid ja Mark Meikas
poeg Mattias

01.01.2014

Aili Nikitina ja Hergo Laaneoks
tütar Veronica

04.01.2014

Maarja Lään ja Sven Pähklamäe
tütar Elinor

08.01.2014

Monika ja Marek Sori
tütar Helen

14.01.2014

Marge Beilmann ja Eerik Koppel
poeg Eero

27.01.2014

KESKKONNAAMET TEATAB:
Keskkonnaamet, vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 78, lõikele 1,
teatab, et Osaühing Brenstol (äriregistrikood 10278819; Peterburi
tee 44, Tallinna linn, 11415 Harju maakond) põhitegevus puitmaterjalide (termiliselt töödeldud lauad, parkett) tootmine, taotleb
välisõhu saasteluba puidu- (aastane kulu kuni 1800 tonni) ja maagaasil (aastane kulu kuni 880 000 kuupmeetrit) töötavatele põletusseadmetele. Põletusseadmed on vajalikud, lauamaterjali kuivatamiseks ning termiliseks töötlemiseks, samuti tootmis- ja abihoonete kütmiseks, asukohaga Saha tee 25, Loo alevikus, Jõelähtme
vallas, Harjumaal, (katastri tunnus – 24504:003:0363).
Saasteallikateks on katlamaja korstnad (4 tükki). Saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete koostis ja kogused vastavad kehtivatele normatiividele ning saastetaseme piirväärtusi ei ületata ning
ettevõtte tegevusega kaasneb väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju
kontoris Tallinnas, Viljandi mnt 16, tel 6744804.
Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende
huvisid, on õigus kahe nädala jooksul, peale käesoleva teate ilmumist, esitada Keskkonnaameti Harju kontorile loa taotluse kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid.

Tööd saavad lillekasvatajad
Aiand võtab 2014. aasta kevadhooajaks
tööle lillekasvatajaid.
Parasmäe küla, Jõelähtme tee 20,
Jõelähtme vald, tel 50 14 903
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Vandaalid tegutsevad

Jõesuu küla
Loo alevik
Neeme küla
Jõelähtme küla
Loo alevik
Loo alevik
Saviranna küla
Loo alevik
Kostivere alevik
Kostivere alevik
Saviranna küla
Uusküla küla
Loo alevik
Loo alevik
Ülgase küla
Lustivere
Hooldekodu
Aruaru küla
Loo alevik
Jõelähtme küla
Saviranna küla
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Haljava külaselts tegi paar aastat tagasi
lehma kujulise bussiootepaviljoni, mis
vääris isegi üleriigilise meedia tähelepanu.
Kas keegi teab, kes meie Pupsikule liiga tegi, on
külarahva mures? Elanikud avastasid, et lehmal oli kõrv
otsast rebitud ja iste ka ära lõhutud. Nii suurt tuult siin küll
pole olnud, et lehmal kõrva otsast rebiks ja nii raskeid
inimesi ka mitte, kelle all iste katki läheks, et need on ikka
selgelt vandalismi tagajärjed.
Samasugust kurjust näitasid vandaalid üles ka Ruu küla
bussipeatuses. Külarahva oma kätega koolilaste jaoks
ehitatud ootepaviljoni pingid olid puruks pekstud, vaid
mustavad ketsijäljed tunnistasid, et pahategija oli
kahejalgne.

Vargused
• 29. jaanuaril teatati politseile, et Jõelähtme vallas
Rebalas on kuurist varastatud kolm jalgratast, kaheksa
suverehvi ja mootorsaag. Kahju kokku 2100 eurot.
• Ööl vastu 31. jaanuari varastati Jõelähtme vallas
Kostiveres ettevõtte territooriumil seisnud veokitest kokku
umbes 700 liitrit kütust.
• 10. veebruaril teatati politseile, et Jõelähtme vallas
Uuskülas on suvilast varastatud kanistriga kütust,
santehnikat ja muid asju. Kahju kokku 88 eurot.
• Ööl vastu 21. veebruari varastati Jõelähtme vallas Lool
soojakust ehitustööriistu. Kahjusumma on täpsustamisel.

Kehalised väärkohtlemised
31. jaanuaril kella 23.45 ajal teatati politseile, et Jõelähtme
vallas Kostiveres tungiti korteris kallale 39- ja 20-aastasele
naisele. Kahtlustatavana viidi politseijaoskonda 37-aastane mees.

Tulekahju
22. veebruaril kell 01.27 käisid päästjad Jõelähtme vallas
Uusküla külas, kus lahtise leegiga põles mikrobuss.
Inimesi kohapeal ei olnud. Päästjad kustutasid põlengu.

Kehtestatud detailplaneering
• Jõelähtme Vallavolikogu on kehtestanud 30.01.2014 otsusega
nr 41 Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu.
Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 30.01.2014 vastu otsuse nr 39“
Jõelähtme Vallavolikogu 27.04.2004 otsusega nr 103 kehtestatud
“Jõelähtme valla Loo aleviku Mäe A-67 maaüksuse detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Jõeääre tee 30 kinnistu
osas”. Jõeääre tee 30 kinnistul paiknevale üksikelamule on peale
kasutusloa väljastamist rajatud õigusliku aluseta juurdeehitus ehitisealuse pinnaga 45 m2, mis on ehitatud detailplaneeringus määratud ehituskeelualale. Eelpool nimetatud kinnistu omanik esitas
Jõelähtme Vallavalitsusele avalduse planeeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks, sest soovib ehitisregistri andmete ja dokumentatsiooni korrastamist üksikelamu laienduse osas.

Õnnitleme veebruari sünnipäevalapsi

Loo Keskkool otsib oma meeskonda
alates 24. märtsist kuni 30. maini 2014

Kostivere Kool võtab tööle

koristaja.
Kandideerimiseks saata avaldus ja CV
aadressil Aruküla tee 3, Kostivere alevik,
Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa või
e-posti aadressil kool@kostivere.edu.ee.
Töökuulutus aegub 28.märts 2014.
Lisateave telefonil 608 1580 või
e-posti aadressil kool@kostivere.edu.ee.

pikapäevarühma
õpetajat.
Töökoormus 0,5 kohta.
Tööaeg esmaspäevast neljapäevani
kell 12.00–15.00.
Vajalik pedagoogiline töökogemus.
Kontaktisik: Mare Lilleorg,
Loo Keskkooli õppealajuhataja
6467035 mare.lilleorg@lookool.ee

Oleme avatud: E-R 10.00-20.00 L 10.00-16.00
Tel: 607 5885 Mob: 513 1714
Aruküla tee 29 Jüri alevik, Rae vald
www.veterinaar.ee
Müügil Royal Canini kvaliteettoidud!

Konsultatsioonibüroo
Ehitusõigus OÜ
pakub Teile professionaalset abi olemasolevate hoonete
seadustamisel ja juriidilist konsultatsiooni planeerimisning ehitusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.
Meie teenusteks on kinnisasjade omanike nõustamine
kohalike omavalitsustega asjaajamisel planeerimis- ja
ehitusõiguse valdkonnas, sealhulgas ettepanekute ja vastuväidete koostamine detailplaneeringutele, kohalikust
omavalitsusest ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, ehitus- ja kasutuslubade projektide kooskõlastamine vajalike
ametiasutustega, mõõdistusprojektide koostamine, olemasolevasse ehitusloa projekti muudatuste sisseviimine,
puuduvate uuringute, eksperthinnangute ja muude vajalike dokumentide hankimine.
Täpsem info e-posti aadressil ehitusoigus@gmail.com ja
telefonil 503 6265.
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11. märtsil 2014 toimub
Eesti Rahvusraamatukogus
(Tõnismägi 2, Tallinn)
Tallinna ja Harjumaa töömess. Osalevad erinevad
Tallinna ja Harjumaa ettevõtted. Messil pakutakse
nii hooajatöid kui püsivaid
töökohti. Samuti leiavad
sealt tööpakkumisi
suviseks koolivaheajaks
tööd otsivad noored.
Esindatud on ka kutsekoolid, töövahenduse
võrgustik EURES ja Eesti
Töötukassa. Sissepääs
messile on tasuta. Uksed
on avatud 10.00-16.00.
Täpsem info osalejate
kohta töömesside
kodulehelt
www.toomess.ee

Jõelähtme vallavolikogu istungi päevakord jaanuar 2014
1. Vallavolikogu arvamus korralduse eelnõu “Vee erikasutusloa
andmisest keeldumine” kohta
2. Kostivere Lasteaia põhimääruse muutmine
3. Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruse nr 47 “Jõelähtme
valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord” muutmine
4. Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2013 määruse nr 5 “Jõelähtme
valla eelarvest noortele huvi- ja sporditegevuseks toetuse eraldamise
kord” muutmine
5. Jõelähtme Vallavolikogu 01.02.2010 määruse nr 10 “Jõelähtme
valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord” muutmine
6. Informatsioon reservfondi kasutamisest 2013. aastal
7. Jõelähtme Vallavolikogu 27.04.2004 otsusega nr 103 kehtestatud “Jõelähtme valla Loo aleviku Mäe A-67 maaüksuse detailplaneeringu” osaline kehtetuks tunnistamine Jõeääre tee 30 kinnistu
osas
8. Neeme küla Süsineeme piirkonna detailplaneeringu koostamise
algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
9. Kaberneeme küla Pritsukuuri detailplaneeringu kehtestamine
10. Arvamus kaevandamisloa taotluse ja korralduse eelnõu kohta
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Loo Vesi OÜ kasuks Kostivere
alevikus
12. Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Kuusiku park)
13. Riigikontrolli kontrolliaruandele arvamuse andmine
14. Jõelähtme valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise
kava ülevaatamise algatamine
15. Jõelähtme valla ehitusmäärus (1. lugemine)
16. Jõelähtme Vallavolikogu 8. koosseisu 2014. aasta korraliste istungite ajakava kinnitamine
17. Vallavolikogu komisjonide 2014. aasta korraliste koosolekute
ajakava
18. Volikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine
19. Tervishoiuteenuste, sealhulgas apteegiteenuse kättesaadavuse
parandamise meetmete rakendamise kohta
20. Haapse küla põliselanike avalduste menetlemise algatamiseks
volikogus
21. Volikogu ja vallavalitsuse tegevuse avalikkuse ja läbipaistvuse
tagamise meetmete kohta
22. Volikogu liikme ametivande sisseviimise kohta
23. Vallavalitsuse kohustamine Loo kooli arvutipargi uuendamiseks
24. Vallavalitsuse kohustamine rakendada meetmeid Loo ja Kostivere alevike küttehindade tarbijasõbralikkuse tagamiseks
25. Vallavalitsuse kohustamine uue ehitusmääruse väljatöötamiseks
ja planeerimismenetluse efektiivseks korraldamiseks
26. Vallavalitsuse kohustamine Rebala Muinsuskaitsealaga seotud
probleemide lahendamiseks
27. Planeeringute ülevaatamise algatamine ja Vallavalitsuse kohustamine vajalike materjalide ettevalmistamiseks
28. Vallavanema informatsioon
Vaata lisa www.volis.ee

VEEBRUAR 2014
MÜÜK

• Müüa soodsalt talusea liha
ja suitsulihatooteid kojutoomisega. Tel 507 0150
• Müüa tulikuivad 50 cm
kuusehalud 40 eur rm
(korralikud). Tel 5373 7294

OST

• Ostame metsakinnistuid ja
raieõigust. Energiavaru OÜ.
Tel 508 0336, info@energiavaru.ee
• Ostame Teie vanu ja
antiikseid esemeid. Raha kohe
kätte! Tel 5697 9164
• Ostame ära Teie sõiduki,
mida te enam ei kasuta.
Tuleme ise järgi ja pakume
head hinda. Tel 5695 5775
• Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu
dokumente ja trükiseid ning
muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel 602 0906 ja
501 1628, Tim
• Ostan heinapressi Kirgistan.
Tel 56 940 400
• Ostan KM kohuslase firma.
Tel 5800 9939
• Ostan vana võrri, mootorratta või laste pedaalauto.
Tel 5554 6703
• OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@estland.ee

TEENUS
• Korstnapühkija litsenseeritud teenused. Korstnapühkimisakti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Küttekollete
ehitamine, hooldus ja remont.
Tel 5690 0686
• Ohtlike puude aastaringne
raie-, hooldus- ja saetööd.
Katuserennide puhastus.
Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine, energiamärgised, liitumisprojektid,
tehnosüsteemide projektid.
Lisainfo tel 5650 9395, erki.
maidre@gmail.com
• Sulatamine. Torude,
kanalisatsiooni, kaevude jne
kiire ja efektiivne sulatamine
auruga. Tel 58 599 816,
www.aur.ee

Ajalehe "Jõelähtme vallaleht" väljaandja on Jõelähtme vallavolikogu ja
vallavalitsus.
Omavalitsuse õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis
ja raamatukogudes ning
www.joelahtme.ee.
Toimetaja Merike Metstak
605 4865; 527 8870.
Kaastööd saata aadressil
ajaleht@joelahtme.ee
Reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214,
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme
või QR koodi abil.

