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Jõelähtme vald tõusis võimekuse
edetabelis kolmandale kohale
 Meil on teiste omavalit-

suste ees palju eeliseid: Jõelähtme lasteaedades ei ole
järjekordi, meie koolilapsed
saavad kolm korda päevas
tasuta süüa ja laste huviringides osalemist toetatakse.
Igal aastal järjestatakse Eesti
linnad-vallad kindla metoodika alusel võimekuse järgi edetabelisse. Võimekuse all mõistetakse kohalike omavalitsuste
võimete summat midagi ära teha ja seeläbi elanikele heaolu
pakkuda. Nii näiteks on mitmekesise majandusega ettevõtlus
võimeline rohkem ja stabiilsemalt töökohti pakkuma ning
seekaudu valla eelarve tulusid
tõstma.
Võimekuse indeksit ehk
kohta edetabelis mõjutavad
elanike arv, ülalpeetavate määr,
majandusüksuste
arv
15-64-aastaste elanike kohta,
tööandjate poolt loodud töökohad, majanduse mitmekesisus,
palga- ja pensionitulud elaniku
kohta,
töökohtade
arv

15-64-aastaste elanike kohta,
registreeritud töötute osakaal
15-64-aastastest elanikest, toimetulekutoetuste maht elaniku
kohta, kohalikel valimistel osalemise aktiivsus, linna- ja vallavalitsuste hallatavate asutuste
arv, linna või valla võlakoormus
ning põhivara elaniku kohta.
Samuti omafinantseerimise
võimekus, haridusasutuste olemasolu, hariduskulud kuni
19-aastaste elanike kohta, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mitmekesisus, sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta, vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu, majanduse ja keskkonnakaitse kulud elaniku kohta
jne.
Vallavanem Andrus Umboja võtab kokku: “Iga-aastast võimekuse edetabelit võib kiita või
laita, uskuda või mitte, kuid
kindlasti see näitab, millised
omavalitsused saavad neile
seadusega pandud ülesannetega paremini või halvemini hakkama. Selle edetabeli järgi saab
üheselt väita, et oleme üks paremini toimivaid omavalitsusi
ning liigume oma igapäevate-

gevuses õigel teel, kuid alati
saab paremini ja selle poole me
ka pürgime.”

Edetabeli järgi
saab üheselt väita,
et oleme üks paremini toimivaid
omavalitsusi ning
liigume oma igapäevategevuses
õigel teel.
21. oktoobril toimus Jõelähtme vallas Eesti Ajakirjanike
Liidu pressipäev. Mitmed osalejad märkisid, et Jõelähtme
vallas avaldasid muljet tublid
hakkajad naised, kes peavad
kalarestorani Ruhe, Ajaveskit ja
Rootsi-Kallavere külamuuseumi. Tundub, et ka Koljunuki sadamas on sadamakapteni
proua igapäevaselt rohkemgi
tegev kui mees. Kokkuvõtteks

märgiti, et meeldivaid üllatusi
oli igal sammul: alates koolilaste toitlustamisest kuni muusikaõppe korralduseni välja. Kuidas on võimalik nii väikese raha eest lapsi putru ja kalasuppi
sööma õpetada? Muljetavaldav
oli golfiväljak, just laiahaardelise koostöö poolest kinnisvara-arendusega ning muidugi
Koljunuki sadam, mille perekond Vainola on missioonitundeliselt üles ehitanud.
Lühiintervjuu andis Kostivere kooli direktor ja ka muusikaõpetaja Klassikaraadio saatesse Helikaja. Kõne all oli pilliõpetus üldhariduskoolides.
Klassikaraadio veebilehel on
saade järelkuulatav.
Muusikaõpetaja Hille Savi:
“Toimetaja Kersti Inno küsis, et
kuidas lastele meeldib pillimäng, mis takistab pillimängu
õpetamist. Kas on lapsi, kellele
pillimäng ei meeldi ja kas pillimängu saab võrrelda laulmisega. Rääkisin, millised pillid on
meil olemas, kuidas õpilased
pillimängu naudivad ning, et ka
veidi kehvema viisipidamisega
lastele on see eneseväljendus-

vahend. Pillimäng ja laulmine
käivad käsikäes, olles esmane ja
oluline esimestes kooliastmetes. Kirjutan ise hetkel magistritööd teemal “Pillimäng arendava tegevusena IV klassi muusikaõpetuses”,” selgitas Hille Savi.
“Plokkflöödid ja väikekandled on meil olemas, järgmise
aasta eelarvest kavandame osta juurde 7 kitarri, sõltub see
paljuski ju valla võimalustest”,
ütles Vaido Niinesalu Klassikaraadiole.
Rohkelt kiidusõnu pälvis
ringsõidu giid, Rebala muuseumi juhataja Janek Šafranovski.
Heade sõnadega meenutati Ruhes kogetud maitseelamusi, seda nii gastronoomilises kui ruumikujunduslikus ja kohavaimulises mõttes. Ajakirjanikud
ootavad nüüd kärsitumalt uut
suve, et golfiväljakule löögijõude proovima tulla. Pressipäevast osavõtjad kinnitasid üksmeelselt, et oli suur nauding
näha, kuidas edeneb elu edukas
vallas ja kui palju on siin hakkajaid inimesi.
Merike Metstak

Kuidas robot lehma
söödab ja lüpsab?
Postiteenus kolib
Kostiveres lähemale
Intervjuu tänavuse
Rikandi preemia laureaadi, Tiina Muddiga

Tähistati Loo Keskkooli ja Ost-Alb Gümnaasiumi sõprust
Valla avatud
treeningute päev Loo
Spordihoones
50. sünnipäeva
tähistanud lasteaed
kasutab uut süsteemi
Tänavune Jõelähtme
valla noor muusik on
Agnes Värik
Õpetajate päeval
tunnustati tublimaid
õpetajaid

Renoveeritud
Kostivere mõisas
algab uus hooaeg
Teeääred tuleb talve
eel korda teha

Volikogu veerg
Septembrikuine volikogu istung oli üks lühemaid, mis viimasest aastast meenub. Päevakorras oli vaid 16 punkti ning
enamus neist tehnilist laadi,
mis volikogus kiirelt läbi hääletatakse ja mis laiemale avalikkusele suure tõenäosusega huvi ei paku. Kuid jutuks oli ka OÜ
Jägala Energy kaebus Jõelähtme valla vastu, kus Ringkonnakohus oli teinud otsuse, mille
alusel tuleks vallal Jägala Energy-le maksta ligikaudu 130000
eurot kahjutasu. Kirjutasin sellest põgusalt juba eelmises “Volikogu veerus”, aga paljudele on
see teema uus ja seepärast rää- Art Kuum,
gin selle lühidalt veel kord lah- vallavolikogu esimees
ti. Jutt ei käi siinkohal mitte Ees- email: artkuum@hotmail.com
ti Energiale kuuluvast hüdro- telefon: 501 7127
elektrijaamast, vaid sellest paar skype: art.kuum
kilomeetrit ülesvoolu asuvast
veidi väiksemast jaamast, mis võtab oma vee joast kõrgemalt ja
juhib vee tagasi jõkke allpool juga.
2008 aasta lõpuks oli hüdroelektrijaama taastamine jõudnud
nii kaugele, et jaam oli valmis elektrivõrku ühendamiseks ja rajada jäi veel vaid ühenduskaabel, mida mööda toodetav elekter võrku jõudma pidi. Lõpusirgele jõudnud projektile hakkas aga vald
ootamatult pidureid peale tõmbama, kui keeldus kaabli paigaldamiseks vajalikku luba väljastamast. Nii volikogu kui vallavalitsust
juhtisid tol ajal teised inimesed ja kindlasti ei saa tänast vallavanemat ega volikogu esimeest või koalitsiooni laiemalt lugeda 2008.
ja 2009. aastal toimunu eest vastutavaks.
Kohtule esitatud hagiavalduses väidab OÜ Jägala Energy, et
elektrijaama käivitamine lükkus vallavalitsuse tegevuse tulemusena edasi ning nüüd nõuavad nad valla käest saamata jäänud tulu kompenseerimist nende kuude eest, mil elektrijaam seisis ega
saanud elektrit toota.
Inimlikust seisukohast võib Jägala Energy nõudmist mõista,
kuid 130000 eurot, mille Ringkonnakohus Jõelähtme vallalt välja
mõistis, tähendab rohkem kui 20 eurot iga meie valla elaniku kohta ja see on väga suur summa. Seepärast toetas volikogu vallavalitsuse ettepanekut jätkata vaidlust Riigikohtus. Loodame, et edasikaebamine kannab vilja ja peagi saame kuulda valla jaoks rõõmsamaid uudiseid selles kohtusaagas.

Arengukavast leiab hea statistilise ülevaate meie vallast, rahvastikuanalüüsi ja
prognoosi lähiaastateks, investeeringute
kava lähiaastateks ja isegi lühikese ülevaate meie valla ajaloost ning palju muud
põnevat.
Kes vallalehele lisaks ka üleriigilist meediat jälgib, sellel ei jäänud kindlasti märkamata Päevalehes ära trükitud lugu “Vald jättis pärijad kallist maatükist ilma ja erastas selle enda võlgade katteks”. Artikkel räägib vigadest, mis on enam kui kümme aastat tagasi maa erastamisel meie vallas tehtud ja mida täna lõpuni heastada pole võimalik. Antud artikli puhul peab aga ütlema, et leheveergudele jõudis vaid pool tõde, tegemist on pika ja keerulise
kohtuvaidlusega, mille lõppu pole veel näha ning mille lahtiselgitamine jääb tulevastesse perioodidesse, kui kohtud oma lõplikud
seisukohad välja on kujundanud.
Ja lõpetuseks. Laiemat huvi pakkuvate teemadena olid volikogus esimesel lugemisel Jõelähtme valla arengukava aastateks 2014
kuni 2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2015 kuni 2018. Mõlema
dokumendiga saab tutvuda www.volis.ee kaudu, kus nad koos
teiste volikogu istungi materjalidega on üles pandud. Need on
meie valla jaoks fundamentaalse tähtsusega dokumendid ja kindlasti ka väga huvitav lugemismaterjal kõigile, kes meie valla vastu
vähegi huvi tunnevad. Arengukavast leiab hea statistilise ülevaate meie vallast, rahvastikuanalüüsi ja prognoosi lähiaastateks, investeeringute kava lähiaastateks ja isegi lühikese ülevaate meie
valla ajaloost ning palju muud põnevat. Teisele lugemisele on
plaan mõlemad eelnõud tuua juba järgmisel volikogu istungil so.
30. oktoobril.
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Robotid lüpsilaudas
 Osaühing Haljava avas

reedel pidulikult oma uue
lüpsilauda. Kohal olid koostööpartnerid, ehitajad,
seadmete tarnijad, nõustajad ning kolleegid naaberfarmidest ja teistest põllumajandusettevõtetest.
Laut on kindlasti kaasaegne, kui
vaadata Eesti või Euroopa tasemelt, sest kasutusele on võetud
infotehnoloogia ja sisseseade
viimane sõna. Piltlikult öeldes
töötab lähitulevikus korraga
laudas vaid üks töötaja, kes juhindub arvutisse sisestatud
andmetest. Näiteks on lehmadel kaelas andurid ning neis sisalduvale infole vastavalt käitub
loomaga lüpsirobot: annab lehmale jõusööda ja lüpsab. Esimesed vabapidamisel olevad
lehmad on juba jõudnud roboti omaks võtta, sest lüpsiplatsile meelitab lehma seal ootav
jõusööda segu. Lehma heaolu
aspektist on äsjaavatud laut
Eestis paremate seas. Lehmade
ülekolimine vanast laudast uude toimub jaokaupa.

Küsimusele, et mis ajendas
investeerima, vastas Haljava
OÜ loomakasvatusjuht Aavo
Mooste “Vanas laudas ei olnud
enam võimalik tootmist edasi
arendada. Kitsas, pime ja ebahügieeniline keskkond mõjus
loomade tervisele halvasti. Siin
on valgust ja õhku, uus laut on
loomasõbralik ning see kajastub kindlasti ka piimatootmise
tulemustes. Tahtsime luua loomadele head pidamistingimused ning töötegijale sõbraliku
töökeskkonna.”
Tänusõnad kuulusid ehitajale, kelleks oli Nordecon. “Me
ei riielnud kordagi, iganädala-

sed töökoosolekud sujusid
koostöö vaimus,” ütles Mooste.
Nordeconi esindaja kinnitas, et
Haljavas oli tööd teha lust ja
rõõm. Uue lüpsilauda ehitamiseks kulus viis kuud. Kusjuures
enne alustamist käidi Hollandis
õppimas “lehma soove” pidamistingimuste suhtes.
Avamisel peeti hea sõnaga
meeles ka Tiit Tüvi, kes juhtis
OÜ Haljavat paarkümmend
aastat. Tervitusi ja edusoove ütlesid naabrid Helju Veskaru ja
Erkki Heinsalu Kuusalu vallast
ning Endel Albin Rae vallast,
kes olid lauda ehitusprotsessi
käigus hea nõuga abiks.
“Raskete aegade tõttu on investeerimine põllumajandussektoris keeruline, kuid valminud investeeringud aitavad tõsta tootmise efektiivust ja tagavad seeläbi põllumajandusettevõtete parema toimetuleku,”
ütles Põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti
Haljava uue robotlauda avamisel. “2014. aasta jääb põllumehele pikalt meelde – maailmaturul langesid nii vilja- kui ka
piimahinnad, lisaks kehtestas
Venemaa Euroopa Liidu toidukaupadele embargo,” ütles asekantsler. “Teravnenud konkurents on tekitanud selge surve
hindadele, peame leidma viise
toodangu omahinna vähendamiseks või praeguse taseme säilitamiseks,” lisas ta.
Asekantsler Illar Lemetti
tunnustas, et investeering robotlauda rajamiseks on hea
näide konkurentsivõime suurendamisest. OÜ Haljava rajas
250 lehma mahutava robotlauda, kus peale söötmise on kõik
tegevused automatiseeritud.
Robotlauda rajamine läks
maksma 1,5 miljonit eurot ja
investeering tehti omavahenditest ning pangalaenu toel.
Merike Metstak

Muudatused Ida-Harju konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinike töös
 Tänavu esimesest oktoobrist jõustunud reformid
politseis on toonud kaasa
teatavad muudatused ka
Jõelähtme valda teenindavate politseiametnike töös.
Jõelähtme valda teenindab endiselt üks piirkonnapolitseinik,
kuid tema teenindada on ka
osaliselt Maardu linn. Oktoobri algusest alustas tööd ka uus
noorsoopolitseinik, kelle tööpiirkonnaks on samuti Maardu
linna ja Jõelähtme valla haldusterritoorium.
Muudatuste tagajärjel vähendatakse piirkonnapolitseinike reageeriva ja menetleva
töö mahtu ning seeläbi suureneb piirkonnapolitseinike
probleemipõhine ennetustöö.
Piirkonnapolitseiniku ülesanne
on kogukonna turvalisust mõjutavate probleemide väljaselgitamine ja nende lahendamine, kaasates vajadusel teisi politsei struktuuriüksusi ja/või
politsei koostööpartnereid.
Piirkonnapolitseiniku ülesanne
on ka teavitada koostööpartnereid (eelkõige kohalikku omavalitsust) probleemolukordadest (eelkõige sotsiaaltöö valdkonda kuuluvatest) ja abi vajavatest isikutest ja osaleda nende probleemide lahendamiseks

loodud koostöövõrgustike
ümarlaudades.
Jõelähtme valla uus piirkonnapolitseinik on Roland Meritee (tel. 612 4639; e-post: roland.meritee@politsei.ee). Piirkonnapolitseiniku elanike vastuvõtt toimub jätkuvalt Lool,
Saha tee 11a teisipäeviti kell
16.00-18.00 ja Maardus aadressil Karjääri 11 kolmapäeviti kell
17.00-19.00.
Alates oktoobrist on Maardu linna ja Jõelähtme valla teeninduspiirkonnas noorsoopolitseinik Oksana Sviridenko,
kelle töökoht asub aadressil
Karjääri 11, Maardu, vastuvõtt
kolmapäeviti kell 17.00-19.00.
Noorsoopolitseinikuga saab
ühendust telefonil 612 4667 ja
e-posti aadressil oksana.sviridenko@politsei.ee.

Kuigi elanike vastuvõtuaeg
on kaks korda nädalas, saab vajadusel kokku leppida teise aja
piirkonna- või noorsoopolitseiniku tööaja raames. Lisaks on
endiselt Ida-Harju politseijaoskonna Maardu maja kontaktideks klienditeenindaja telefon
612 4611 (elektroonsed avaldused, avalike ürituste kooskõlastuse taotlused saata pohja@politsei.ee). Politsei üldine kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00).
Ida-Harju konstaablijaoskonda juhib piirkonnavanem
Marili Tammiste. Piirkonnavanema elanike vastuvõtt IdaHarju konstaablijaoskonnas
toimub esmaspäeviti kell 09.0011.00 aadressil Karjääri 11,
Maardu. Piirkonnavanema
kontaktandmed: marili.tammiste@politsei.ee, telefon
612 4637.
Kui olukord nõuab kohest
politsei sekkumist ja olukorra
lahendamist kohapeal (näiteks
kui on oht elule, tervisele, süütegu hakatakse toime panema
või on vahetult toime pandud),
siis tuleb pöörduda hädaabinumbril 112.
Koostöös loome turvalisust,
Ida-Harju konstaablijaoskonna
ennetus- ja menetlustalitus, IdaHarju politseijaoskond, Põhja
Prefektuur, Politsei- ja Piirivalveamet

Postiteenused
Kostiveres
klientidele
lähemale
 Eesti Post soovib Kostive-

res kolida postiteenused
postkontorist inimestele lähemale ja anda võimaluse
senisest sobivamatel aegadel oma postiasju ajada.
See, et postiteenused liiguvad
parema kättesaadavuse huvides postkontoritest välja kohtadesse, kus inimesed oma igapäevaseid talitusi teevad, on
ülemaailmne trend. Seda teed
on mindud nii Saksamaal, Taanis kui ka Soomes.

Otsitakse partnereid
Ka Eesti Post otsib jätkuvalt
koostööpartnereid, kes oleksid
huvitatud postiteenuste osutamisest. Eesti Post näeb oma
partneritena teenindusasutusi,
kes on avatud uuendustele ning
on valmis osutama postiteenuseid vähemalt viiel päeval nädalas. Omalt poolt tagab Eesti
Post postiteenuste osutamiseks
vajaliku mööbli, kõik vahendid
ja väljaõppe ning tasustamise
teenuse osutamise eest.
Postipunkt võtab vähemalt
viiel päeval nädalas vastu makseid, perioodika tellimusi ja erinevaid saadetisi. Samuti saavad
inimesed sealt kätte kõik saabunud saadetised.
Lisaks postkontorisse või
postipunkti kohale minemisele, on postiteenuseid võimalik
tarbida ka oma kodus kirjakandja vahendusel. Kui inimene elab lähimast postkontorist
või postipunktist kaugemal kui
5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja tellimine tasuta ning
tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale saab
tasuda sularahas.

Tuleb ka koju
Elu- või asukohas osutab
kirjakandja järgnevaid teenuseid:
1. kirisaadetise vastuvõtmine/kättetoimetamine liht-,
täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline).
2. postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine täht- ja
väärtsaadetisena kaaluga kuni
20 kilogrammi (sisemaine ja
rahvusvaheline).
3. rahakaartide saatmine.
4. ajakirjandustellimuste
vormistamine.
5. maksete vastuvõtt.
6. pensionide väljamaksmine.
7. postimaksevahendite
müük.
Kirjakandja saab koju tellida helistades telefonil 661 6616,
saates e-kirja aadressil info@
omniva.ee või Omniva e-teeninduses www.omniva.ee. Samuti saab kirjakandja koju kutsuda postitades kirjakasti kutsekaardi.
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Muusika teeb maailma suuremaks
Intervjuu annab Rikandi-nimelise kultuuripreemia 2014 laureaat, Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikooli käivitaja ja direktor
Tiina Muddi.
Intervjueeris Merike Metstak

Millal sa ise muusikat
hakkasid õppima?
Muusikaga hakkasin tegelema 7-aastaselt, kui ema viis
mind Kingissepa Laste-Muusikakooli (praegune Kuressaare
Muusikakool) klaverit õppima.

Milline oli sinu lapsepõlv?
Minu lapsepõlv möödus
Saaremaal rahulikus Kuressaare linnas, millest on head mälestused. Juba lasteaias pandi
mind üksi laulma ning ka kodus
mängis isa akordionit, kusjuures ta ei olnud seda kuskil õppinud. Kuna minu õde läks õppima viiulit, siis saime ka koos
musitseerida ja esineda. Eks
paljudest asjadest pidi seoses
klaveriõppimisega loobuma –
ei saanud nii palju õues mängida ja muudes huviringides käia.

Miks just muusika ja
klaver?
Otsakooli minek oli minu
esimese klaverõpetaja soovitus,
kuna olin väga korralik ja püüdlik laps, kellel kõik klaveripalad
ja heliredelid alati õpitud ja ka
esinemised enam-vähem õnnestusid. Õpetaja oli sealjuures
väga nõudlik ja range, kartsin
alati minna tema tundi. Kui lugu ei tulnud hästi välja, oli noomimine garanteeritud. Aga laste-muusikakooli lõpetades oli
juba siht silme ees ja nii astusingi G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli. Kuna Otsakooli lõpueksamid läksid hästi, siis Tallinna Konservatoorium oli loomulik jätk klaveriõpingutele.

Sinu enda lemmikõpetaja?
Võib-olla oleks selleks õpetaja Leelo Kõlar, kes oli minu
klaveriõpetaja Otsakoolis. Leelo
Kõlar on väga eriline inimene,
selle aasta novembris saab ta
87-aastaseks, kuigi tema välimus ja vitaalsus räägib palju
nooremast inimesest. Temalt
olen saanud palju vajalikku
muusika mõistmise ja klaverimängu tehnilise poole pealt,
kuid ka üleüldist elutarkust.

Kas klaveri harjutamine
on raske?
Klaveri harjutamine on suhteliselt keeruline tegevus. Oleneb muidugi, mida harjutada –
kas mingit lihtsat lastepala või
näiteks Chopini etüüde. Mida
keerulisem ja pikem teos, seda
rohkem aega selle õppimiseks
kulub. Kõige rohkem läheb tavaliselt aega nootide õppimise
peale. Kui noodist mäng hakkab juba välja tulema, siis peaks
mõtlema muusikalise kujundamise peale ja tuleks teos ka pähe õppida.
Seejuures peab alati arvestama, et muusikapala võib klassis mängides väga hästi õnnestuda, aga publiku ees võib esitus läbi kukkuda.

Muusikus peab olema
piisavalt palju edevust ja
enesekindlust, et saalitäie
sõnatu publiku ees hästi
esineda. Kas sul seda
kõike piisaks?
Soolopianistiks ei ole ma
tahtnud kunagi saada. Kõik eksamid ja kontserdid on minu

jaoks olnud alati väga rasked ja
närvesöövad. Ma olen suur närveerija. Ega ilma palderjanitabletita ei oleks ma oma Otsakooli ja Muusikaakadeemia eksameid ära teinud. Aga olen palju
esinenud lauljate klaverisaatjana, mis on mulle väga meeldinud. Samuti kuulun klaveriansambliseltsi “Allegro”, kus on
tulnud palju esineda – minu
hea mängupartner on olnud
Svetlana Siltšenko.
Kui rääkida valla kultuurielus kaasalöömisest, siis olen 14
aastat olnud rahvatantsurühma
“Loolill” klaverisaatja ja laulnud
15 aastat nüüdseks lahkunud
Aare Värte ansamblis Areko.

Kui muusikat läksid õppima, kas oli kohe selge, et
tahad õpetajaks saada?
Soov saada klaveriõpetajaks
oli jah kooli ajal juba olemas.
Minnes klaverimängu Otsakooli edasi õppima, oli juba kindlam siht silme ees.

Mitu aastat oled klaveriõpetajana töötanud?
Tulin Loo Keskkooli klaveriõpetajaks 1993. aastal, seega sai
alustamisest sel sügisel juba 21
aastat. Õpilasi on mul olnud väga palju – üle 80, aga kahjuks ei
ole keegi neist muusikat edasi
õppima läinud. Kuid vanade
õpilastega kohtudes olen kuulnud, et vähemalt mõni neist armastab oma lõbuks klaverit
edasi mängida.

Kust see mõte ja huvikooli
loomise idee tuli?
Huvikooli mõtted liikusid
õhus ikka juba varem. Tavalise
muusikaklassi puhul häiris
mind kõige rohkem, et õpilased
võtsid seda kui huviringi, kus
võis mõne aasta käia ja siis selle rahuga sinnapaika jätta. Ei olnud ju kindlat õppekava ja seetõttu oli kõik suhteliselt kaootiline.
Kui esialgu olid Loo Keskkooli muusikaklassis õpetajateks peale minu veel Leili ja Aare Värte, siis aastal 2000 liitusid
meiega Virve Lääne ja Ahto
Nurk, mistõttu laienes kohe pillierialade valik. Samas oli ju ka
Kostiveres muusikaklass olemas, kus väga hea tasemega
klaveriõpet andis Svetlana
Siltšenko ja solfedžotunde Silja
Trisberg. Seega olid kõik olulised eeldused muusikakooli loomiseks olemas.
Otsustavalt tugeva tõuke asjade kiireks edasiarendamiseks
andis mulle 2007. sügisel Loo
Keskkooli direktor Sirje Laansoo, kes soovitas mul minna
juhtimiskoolitusele ja hakata
ette valmistama muusikakooli
õppekavasid.

Mis vahe on tavalisel
muusikaklassil ja huvikoolil, mille käivitasid?
Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikool on koolitusluba
omav munitsipaalhuvikool, mis
tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.
Põhiline vahe muusikaklassiga seisnebki selles, et muusikakoolis on kogu tegevus rohkem organiseeritud, igal pillil
on oma õppekava ja koolil on
põhimäärus ning kõik muud
dokumendid, mis sinna juurde
kuuluvad. Kooli lõpetamisel
saab õpilane lõputunnistuse,

Foto erakogu

mille alusel on tal võimalus
minna muusikat või kunsti edasi õppima. Muusikaklassis seda
kõike ei olnud, kuna olime lihtsalt üks üldhariduskooli huviring.

Millised õpetajad teil
nüüd muusikakoolis
töötavad?
Selle nelja aasta jooksul on
meil välja kujunenud päris tore
kollektiiv. On nii tudengeid kui
ka küpsemas eas pedagooge.
Hetkel töötab koolis 23 õpetajat, kellest 7 annavad klaveritunde. Kuna kool asub kolmes
erinevas valla asumis, siis terve
kollektiiv saab kokku vaid õppenõukogu koosolekutel. Kostiveres aitab tööd organiseerida
meie õppealajuhataja Heldin
Raidmaa. Lool oleme nüüd ka
õpetajatega rohkem koos, kuna
vald võimaldas meile uued ruumid.

Räägivad, et oled range
õpetaja, kas vastab tõele?
Kuidas võtta ja kustpoolt
vaadata... Üldiselt kaldun vist
jah sinna rangemate õpetajate
hulka, kes nõuavad täpsust ja
korrektsust klaverimängus.
Kuid mida kauem õpilane sinu
juures õpib, seda lähedasemaks
ta saab ja sageli kaob siis ka
rangus ja muutun liiga leebeks.
Kahtesid ei ole ma kunagi pannud ega hakka ka panema. Kui
õpilasel on kodune ülesanne

täitmata, siis annan selle lihtsalt korrata ja enamasti on see
järgmiseks tunniks täidetud.

Aga mida muusika õppimine lapsele tegelikult
annab?
Muusika õppimise kohta on
tehtud ju palju uuringuid, et
kuidas see last mõjutab. Enamasti on jõutud järeldusele, et
muusikaga tegelemine tõstab
lapse üldist intelligentsust,
arendab koordinatsiooni ja annab eluks kaasa ka iseseisva töö
tegemise ning aja planeerimise
oskuse. Olen sellega täiesti
nõus. Muusikakooli lõpetanud
noored oskavad hiljem nautida
ka klassikalist muusikat või ooperietendust. Kellel vähegi
muusikalisi eeldusi ja ka natuke püsivust, võiksid muusikaga
tegelda.
Oskus muusikat kuulata ja
ise laulda või pilli mängida,
teeb maailma suuremaks.

Kas pillimängu õppimise
vastu on suur huvi?
Huvi pillimängu õppimise
vastu siin Jõelähtme vallas
võiks olla veelgi suurem. Ühelgi aastal ei ole olnud sisseastumiskatsetel ülemäära suurt
konkurssi, nii et enamuse lastest oleme saanud vastu võtta.
Sellel õppeaastal on Kostiveres
muusikakooli I klassi sisseastujaid hoopis rohkem kui Lool,
mis tekitab ausalt öeldes pisut

hämmingutki, arvestades Loo
kooli I klassi tulijate suurt arvu.
Ilmselt peame hakkama tegema tihedamat koostööd Loo
lasteaiaga, et juba selle-ealistes
lastes huvi pillimängu vastu tekitada.

Muusikaga tegelemine tõstab lapse
intelligentsust,
arendab koordinatsiooni ja annab
eluks kaasa iseseisva töö tegemise
ning aja planeerimise oskuse.
Kui rääkida arvudest, siis 1.
oktoobri seisuga õpib meie
muusikaosakonna põhikoolis
102 ja muusika eelkoolis 32 õpilast. Kunstiosakonnas õpib Loo
ja Kostivere peale kokku 36 õpilast.

Millist muusikat sa ise
armastad kuulata?
Koduses olukorras eelistan
kuulata popmuusikat, eriti lähevad korda 70.-80. aastate
kuumad lood: Abba, Smokie,
ELO jne. Klassikast meeldib
kuulata Bachi, Mozartit, Beet-

hovenit, Chopini, Schumanni.
Sümfooniaid ma eriti ei armasta, ent minu lemmikud on erinevate heliloojate klaverikontserdid ja üldse klaveriteosed.

Mis sa suvel teed?
Suviti üritan alati kodulinnas vanemate juures olla, seda
eriti Saaremaa ooperipäevade
paiku.

Mis on see, mis õpetajat
rõõmustab?
Klaveriõpetajat rõõmustab
kindlasti see, kui õpilane tuleb
tundi ja tal kõik õnnestub, mis
tähendab, et ta on ka kodus
harjutanud ja tunniks korralikult ette valmistanud. Samuti
on mul väga hea meel, kui õpilaste esinemised õnnestuvad ja
kui nad tulevad sind tänama
kooli lõpetamisel. Tunned, et
noorte inimeste maailm on
avardunud ja sinna mahub armastus muusika vastu kogu
eluks.

Kas sinu enda laps on
muusikat õppinud?
Minu tütar Eliise on õppinud klaverit nii eratundides kui
ka Lool muusikaklassis, aga sügavat huvi tal selle asja vastu ei
tekkinud. Ta on laulnud ka Eesti Raadio laulustuudios ja Waf-i
kooris. Nüüdseks on ta oma erialaks valinud meditsiini. Millegipärast tõmbas teda rohkem
isa valiku poole, kes on küll loomatohter.
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Tunnustati parimaid
täiskasvanud õppijaid
2014. aastal pälvivad täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustuse kuus Harjumaa tublimat tegijat järgmistes
kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon, aasta
koolitussõbralikum omavalitsus, väärikas õppija ja kogukondliku tegevuse edendaja.
Teisipäeval, 14. oktoobril
tunnustati Tallinna Raekojas
Harjumaa parimaid.

2014. aasta Harjumaa TÕN
tiitli pälvivad:
Harjumaa aasta õppija –
Silja Trisberg.
Harjumaa aasta koolitaja –
Jaan Urvet.
Harjumaa aasta koolitussõbralikum omavalitsus –
Jõelähtme vald.
Harjumaa kogukondliku

tegevuse edendaja –
Margit Pärtel.
Parimaks külaseltsiks nomineeriti Kostivere Küla Selts, keda esindasid raekojas Silja Tiirmann ja Kersti Laanejõe.
Tiitli saajad valis Harjumaal
esitatud nominentide seast välja vastav komisjon, mida juhib
Harjumaa TÕN koordinaator
Kaja Kalmer.
Täiskasvanud õppija nädal
(TÕN) kutsuti ellu 1999. aastal
ning see on kujunenud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. Nädala
edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugigrupid kõigis 15
maakonnas ja Tallinnas. Traditsiooniliseks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum.

Margit Pärtel – aasta koolitaja
 Tartus sündinud ja üli-

koolis ajaloo-ühiskonna
õpetaja diplomi omandanud Margit Pärtel on olnud
Jõelähtme vallaga seotud
pikki aastaid.
Olles juhtinud aastatel 19942009 asutust Rebala Muuseum,
omandas ta teadmised piirkonna ajaloo ja looduse kohta ning
õppis väga hästi maastikku
tundma. Samuti lisandus projektikirjutamise ning -elluviimise kogemus. Oma oskusi ja
teadmisi rakendas ta ka järgnevad kaks aastat Jõelähtme Vallavalitsusse muinsuskaitse vanemspetsialistina töötades.
Kirg muinsuskaitse ja kultuuri edendamise vastu kodukandis ei ole raugenud. Vana
veski taastamine, saviringide
läbiviimine ning Kostivere mõisa elluäratamine on vaid mõned näited Margiti tegemistest
Mõned aastad tagasi asutas
Margit Pärtel MTÜ Ajaveski
eesmärgiga restaureerida vana
veski piirkonna kunsti- ja käsitöökojaks. Veski lagunenud osa
on saanud klaasfassaadi. Veski
tipus on huvilistele avatud linnuvaatlustorn. Kuna nüüd on
ajaveskil oma ruumid, siis toimuvad käsitööalased koolitused, kursused ja näitused aastaringselt. Praegu juhendab ta
kolme kursust täiskasvanutele
ja kahte saviringi Kostivere
Kooli õpilastele (noorem ja vanem aste), mis on laste seas väga hinnatud. Õhtustes saviringides käiakse oma vallast ja Tallinnastki.
Margiti koolituste eesmärk
on siduda erinevaid põlvkondi
– seega on täiskasvanutega sa-

Fotod Merike Metstak

20 aastat sõprust Ost-Alb
Gümnaasiumiga Saksamaal
 Loo Keskkooli ja Ost-Alb

Foto Merike Metstak

geli kaasas lapsed või lapselapsed, mis on kvaliteetaeg koostegemise rõõmuga.
Uue käsitööveski avamisega on Margit Kostivere Koolile
teinud ettepaneku sügisest planeerida laste mõningad koolitunnid vana mõisa veski juures.
Õueõppe eesmärk on luua kultuuriruum piirkonnas eripäraste koolituste läbiviimiseks.
Margit Pärtel ei oma täiskasvanute koolitaja kutset, kuid
edukalt toimivad rahvusliku käsitöö, hobikeraamika, paekiviaia ehituse kursused ning lisaks projekti kirjutamise ja projektitaotluste menetlemise koolitused.
Margit on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu projektijuht,
MTÜ Ajaveski juhatuse liige ja
Jõelähtme Valla Kultuuriühingu
juhatuse liige.

Haridus- ja teadusministeerium
tunnustas Jõelähtme valda
Meie vallale omistati Eesti aasta koolitussõbralikuma omavalitsusei tänukiri.
Põhjus: Jõelähtme Vallavalitsus toetab ja väärtustab oma
valla elanikele suunatud tegevusi, mis toetavad tervislikke
eluviise, perega seotud väärtusi, samuti erinevad koolitusi,
ringitegevusi, kontserte, üritusi. Eesmärgiks on anda inimestele mitmekesiseid teadmisi ja
oskusi erinevatest valdkonda-

dest alates loometegevustest
kuni IT ja rahanduseni välja,
arendada oma võimeid ja/või
parandada kutsealaseid oskusi
ning pakkuda inimestele aktiivset tegevust kuni kõrge eani välja. Vallavalitsus on veendunud,
et toetades oma allasutuste ja
vallavalitsuse töötajatele suunatud koolitusprogramme ja
sarnase sisuga harivaid üritusi,
luuakse ühtekuuluvustunnet ja
identiteeti.

Gümnaasiumi 20 aasta pikkust koostööd ja õpilasvahetust tähistati 2. oktoobril
piduliku aktusega Loo kooli
aulas.
Aktusel kõneles Saksa Liitvabariigi suursaadik Christian Matthias Schlaga, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, Bopfingeni abilinnapea Gisela
Knobloch, Loo kooli direktor
Ants Rebane, Ost-Alb Gümnaasiumi direktor Dieter Kiem ja
projekti juht, Loo kooli saksa
keele õpetaja Helgi Org. Esinesid Loo Keskkooli ja Ost-Alb
Gümnaasiumi õpilased.
Hiljuti avaldatud gümnaasiumide 2014. aasta riigieksamite tulemuste põhjal on Loo
Keskkool enam kui kahesaja
Eesti gümnaasiumi hulgasl 38.
kohal. Selline tubli tulemus ei
teki pelgalt tublidest õpetajatest ja õpilastest, vaja on mida-

gi enamat – motivatsiooni ja innustust. Sellist innustust on
kooli saksa keele huvilistele juba 20 aastat pakkunud ka õpetaja Helgi Org, kes kuni tänaseni on kogu pikaaegse ettevõtmise koordinaatoriks ja eestvedajaks olnud.
Sõprusperioodi jooksul on
toimunud kahe kooli õpilaste ja
õpetajate regulaarsed omavahelised külaskäigud, millest on
osa saanud sajad õpilased ja
kümned õpetajad. Paljud Loo
Keskkooli õpilased on sidunud
oma elu saksa keelt nõudva
ameti või huvialaga ning on ka
neid, kes oma isikliku elu on
püsivalt rikastanud saksa keele
ja kultuuriga või asunud edaspidist haridust omandama saksakeelsetes riikides.
Helgi Org: “Kõik sai alguse
20 aastat tagasi, möödunud sajandil! Iga algus on raske, kuid
unustamatu, nii oli ka esimese
sõiduga 1994. aastal.
Bussisõit Lõuna-Saksamaale vältas toona 38 tundi, sihtko-

haks Bopfingeni väikelinn. Pikad ootamised erinevate riikide piiridel ei heidutanud meid.
Loo Keskkooli esimene huvijuht ning rahvatantsu õpetaja
Merike Reinok oli esimene Loo
kooli õpetaja, kes osales oma
tublide rahvatantsijatega suurel rahvusvahelisel laulu- ja
tantsufestivalil Ost-Alb Gümnaasiumis. Lisaks Eestile olid
kohale saabunud õpilasgrupid
Soomest, Venemaalt, Ukrainast,
Armeeniast. Ainuke tingimus
oli, et kõik lapsed pidid oskama
saksa keelt. Nii nagu sellel aastal, nii ka juubelisünnipäeval oli
meil kaasas oma kultuuriprogramm. Mäletan, kuidas me
võitsime sakslaste südameid,
kui suurelt lavalt kõlasid Wittgensteini sõnad “Die Grenzen
meiner Sprachen sind die
Grenzen meiner Welt” (Minu
keelte piirid on minu maailmade piirid).
Ja nii see sõprus kahe kooli
vahel algaski. Ost-Alb Gümnaasiumi poolt eestvedajaks ema-

keele ning ajaloo õpetaja Nikolaus Egetenmayer ning Loo
Keskkooli poolt mina.
Eesmärgiks seadsime laiendada õpilaste silmaringi, mitte
ainult nautida imeilusat Lõuna-Saksamaa mägist loodust,
või imelist Läänemerd, kuigi ka
seda on vaja, vaid käia ka tundides, õppida tundma Saksa ja
Eesti haridussüsteemi, õppida
suhtlema saksa keeles, võttes
appi ka inglise keelt.
Tahaksin südamest loota, et
meie tore sõprussuhe jätkub.
Need vahetused on kindlasti
kaasa aidanud sellele, et meie
kool kuulub Eestis 12 kooli hulka, kelle õpilastele on antud õigus rahvusvahelise kõrgtaseme
saksa keele eksami – Deutsches
Sprachdiplom – sooritamiseks.”
Juubeliaasta vahetusprogramm kujunes senisest pikemaks ja pidulikumaks. Üheksapäevase külaskäigu ajal külastasid Ost-Alb Gümnaasiumi
õpilased mitut tähtsamat ja huvitavamat paika. Euroopa keelte päeval viibisid vahetusõpilased Loo kooli tundides, osaleti
vallavanema vastuvõtul Jõelähtme vallavalitsuses ja tutvuti Jõelähtme huvitavate paikadega. Järgnevate päevade olulisemate ja põnevamate käikudena võiks välja tuua Eesti Vabariigi valitsushoone külastuse,
ekskursiooni Tallinna vanalinnas, käidi seikluslikul fotorallil
ja kahepäevasel ekskursioonil
Lahemaal. Loomulikult oli tähtsamaks pidupäevaks eelmaininud aktus ja sellele järgnenud
õhtune õpilaspidu.
Selleks korraks jäi seljataha
20. sõpruse verstapost. Edu
Helgile ja kogu Loo kooli perele edaspidiseks ning jätkuvat
indu saksa keele ja kultuuri
tundmaõppimisel!
Priit Põldma
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Avatud treeningute päevaga avati
sisetreeningute hooaeg
 September-oktoober on
aeg, mil paika saavad mitmed huvialaringid koolide
juures, tegevust alustavad
erinevad spordiringid ja
trennid. Mitmekülgseid tervisliku liikumise võimalusi
pakutakse valla alevikes ja
väiksemates külades nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.
Juba kolmandat aastat järjest
korraldatakse Loo Kultuurikeskuse eestvedamisel Loo Spordihoones Jõelähtme valla avatud
treeningute päeva. Tegemist on
traditsioonilise üritusega, mille
eesmärk on tutvustada Jõelähtme vallas pakutavaid täiskasvanute treeningvõimalusi ning
kasvatada tervisliku toitumise
ja liikumise alast teadlikkust.
4. oktoobril oli Jõelähtme
valla avatud treeningute päeva
kavas: Free Flow Stuudio tantsud ja hip-hop noortele (Alice
Aleksandri), Voltizeerimine (Ain
Unt, Capriole), Kundalini jooga
(Pille Zupping), Eakate võimlemine (Mare Käärik), Fatburn
trenn (Kadi Truuleht), NIA (Sirli Taniloo), Tervisliku eluviisi- ja
liikumise edulood (Alisa Mletsin, Margit Tomson), Perfect
body trenn (Jelena Kobjakova),
Zumba (Katrin Kaskmaa), Folkaeroobika (Märt Agu), Seljakool (Eneli Jääger), Vesiaeroobika (Leila Tamm). Avatud oli ka
Loo jõusaal ja Loo Spordihoone pallimängudeks.
Ürituse peakorraldaja Kadri Lepik: “Avatud treeningute
päeva idee tekkis aastal 2012
Loo Kultuurikeskuses uut hooaega planeerides. Mõtlesime
kuidas oma ringe ja majas toimuvaid sündmusi paremini
reklaamida ja siis tekkis idee, et
miks mitte teha lisaks levinud
avatud uste päeva ideele ka

enam teada saada. Puu- ja köögivilja laud oli sügisandidest
lookas, kuigi ise ei jõudnud seda väga nautida – tänan korraldajaid vaeva nägemast, nagu ka
kingituste eest, mida kõigile esinejatele lahkelt jagati.

Järgmiseks aastaks
võiks püstitada
eesmärgi – püüda
meelitada ka enam
mehi spordisaalidesse.

Foto Reet Suhova

meie oma valla avatud treeningute päev. Tagasiside on olnud
väga positiivne – partnerid ja
osalejad on kiitnud seda päeva
kui tervikut, mis annab tohutult
palju head emotsiooni, inspiratsiooni tegutsemiseks, uusi
teadmisi valikute tegemisel ja
palju muud. Siinkohal tahaks
muidugi tänada kõiki treenereid, korraldusmeeskonda ja
toetajaid. Oma ala fanaatikute
ja heategijatega on saanud kõik
ideed ja mõtted realiseeritud.
Vaid Loo Spordihoone halb
akustika annab soovida. Ideaalis tuleks sinna igaks taoliseks
sündmuseks panna heli summutavad spetsiaalsed kangad.
Ka järgmisel aastal on plaan seda traditsiooni jätkata. Et taaskord saada uut ja põnevat informatsiooni ning veeta üheskoos mõnus ja tervislik päev!”
ATP treener, korraldaja Kadi Truuleht: “Olles ise selle projektiga väga tihedalt seotud, siis
päris adekvaatset tagasisidet
üritusele on raske anda. Kuigi
peaeesmärk on olnud tutvusta-

da eeskätt Jõelähtme vallas pakutavaid täiskasvanute treeninguid, siis igal aastal oleme tutvustanud ka ühte päris uut ja
koduvallas ehk veel mitte tegutsevat treeningstiili, sel korral oli
selleks NIA.
Kuigi lõviosa päeva programmist hõlmasid aeroobsed
treeningud, siis suutsime paralleelselt rühmatreeningutele
pakkuda ka võimlemist eakatele, lastele hip-hop'i, jõusaali
treeningut, meestele pallimänguvõimalusi, ujulas vesiaeroobikat ja sauna. Ideid ja häid tegijaid on rohkem kui realiseerida jõuaks. Ürituse korraldusmeeskonnas tõdesime, et järgmisel aastal tuleb alternatiivina
kaaluda ilmselt hoopis kahepäevase ürituse korraldamist
ühe päeva asemel. Näiteks üks
päev lastele ja noortele, teine
täiskasvanutele.
Treenerina hindan kõrgelt
ühe asutuse (Loo Kultuurikeskus) projektijuhtimist ja valla
toetust sportlikele üritustele.
Sarnaseid üritusi võiks isegi

rohkem ja tihedamini toimuda.
Kuivõrd tegu on kogu Jõelähtme valla avatud treeningute
päevaga, siis loodan, et oma
treeningute tutvustamist peavad tulevikus oluliseks mitte ainult fitness treenerid, vaid ka
lasteaedade ja koolide kehalise
kasvatuse õpetajad ning liikumisringide juhendajad. Omaette väljakutse saab olema inimeste kohale meelitamine mitte ainult Loolt ja selle lähistelt,
vaid ka kaugematest valla nurkadest. Tol päeval nautisin ehk
ise kõige enam folkaeroobikat,
NIAt, toreda üllatusmomendi
pakkus ka voltizeerimiskava.”
Margit Tomson, ATP osaleja: “Kui esimest korda 3aastat
tagasi sama ürituse kutse healt
sõbrannalt, Kostivere lasteaia
õpetajalt Tiinalt, vastu võtsin,
olin tibake skeptiline – teadagi
neid kultuurimaja pidusid ja
maarahva spordiüritusi! Tol ajal
(2010-2013) tegelesin rühmatreeningutega aktiivselt Spordiklubis Arigato.
Sõit kohale ei ole minu

Kostivere sildade jooks kogub poolehoidu
27. septembril toimus Kostiveres juba neljas sildade jooks. Tore on näha, et kohalikest arengutest (kergliiklusteede väljaehitamine) alguse saanud
sportlik perepäev on juba omamoodi traditsiooniks saanud
ning seetõttu on tõenäoliselt
järgmisel aastal juba oodata
tähtpäevahõngulist viiendat
üritust sellest sarjast.
Jooksupäevale eelnenud
erinevad, kuid enamikus siiski
mitte just optimismi süstivad,
ilmaprognoosid kippusid korraldajatele üritusest maalima
üsna süngeid stsenaariume.
Hommik aga andis aimu, et ilmaga on taaskord vedanud
ning päev tuleb tore.
Kella 7st alates algas podin
supiköögis ning Jõelähtme Singel rajameistrid asusid rada
märkima. Kõik sujus seekord
kuidagi eriti libedalt. Peagi oli
kohal ka ürituse hääl – Rando
Soome ning seekordne külalisesineja Martin Mooses (PhD).
Kui numbreid vaadata, siis
võib arvata, et tegu oli kõigi ae-

gade rahvarohkeima üritusega.
Tillujooksu stardis oli rekordarv, 50 osalejat ning hilisemate startidega kokku astus jooksuradadele laupäeval 134 jooksusõpra. See number võib olla
mõnevõrra küll väiksem, kuna
nii mõnigi osales mitmes stardis.
Peale põhijooksu osalejate
finišeerumist said kõik huvilised kuulata sporditeadlase juttu, kuidas harrastaja tasemel
end treenida selliselt, et ei tekiks ohtu tervisele. Samal ajal
valmisid ka kokkuvõtted autasustamiseks. Ei saanud seekord
ka mööda väikesest segadusest
stardiprotokollis, kus põhidistantsi põhiklassi poodiumile
kutsuti osaleja, kes üldse ei
startinudki ning seetõttu oleks
tegelik kohaomanik pidanud
auhinnast ilma jääma. Vahejuhtum oli humoorikas ja muud
ekstreemset ei juhtunudki.
Alati ei piisa vaid märgitud
rajast ega päikeselisest ilmast.
Ürituse õnnestumisele aitasid
ühel või teisel moel kaasa Jõe-

lähtme Vallavalitsus, MTÜ Kostivere Spordiselts, MTÜ Kostivere Küla Selts, Kostivere Kultuurimõis, Loo ujula, OÜ 4×4,
Kostivere 4×4 Garage, OÜ Serdna, OÜ Nordhaus, Jõelähtme
Singel, OÜ Djuud, OÜ PromoStar, Olev Nõmmik, Tarmo
Pahkma, Mauno Süve. Eraldi
täname ürituse fotograafi Reet
Suhovat suurepärase pildimaterjali eest. Täname ka meie
Kostivere fitness patrooni Kadi
Truulehte, kelle näpunäidete
järgi said kõik suured ja väiksed
jooksusõbrad oma keha soojaks, et rajal mugavam oleks
ning pärast pingutust ka kõik
koos lõdvestus- ja venitusharjutusi tegid.
Suur tänu ja sügav kummardus ka kõikidele osalejatele ja kaasaelajatele! 2015 aastal
toimub Kostiveres juba viies sildade jooks. Vaata www.kostivere.ee/2014/09/iv-kostivere-sildade-jooksu-tulemused.
Korraldusmeeskonna nimel,
Tõnu Tuisk

Foto Reet Suhova

jaoks kunagi olnud raskendav
asjaolu, seda enam, et sain abi
pakkuda ka sõbrale, kes üksi
mitte mingil juhul ei soovinud
osaleda. Seltsis segasem. Avasõnad vallavanemalt on alati mõjunud positiivselt. Kuna meie
sünniaasta on 1967, otsustasime ära proovida (hommiku
soojenduseks) eakate võimlemise. Mare Käärik osutus ülimeeldivaks juhendajaks, tema
näpunäited andsid häid mõtteid kuidas kontoritoolilt lahkumata end tööpäeval sirutada-venitada. Ja miks ka mitte
oma eakale emale soovitusi jagada. Südapäeval läks lahti tõeline rasvapõletusprogramm,
milleks ju tuldud ka sai. Kadi
treeningud on meile tuttavad
Kostiverest, T-P saab iganädalaselt seda tõhusalt ponnistatud.
Muusikavalik oli hea ja kuuldavus selge. NIA üllatas oma looduslähedusega – väga mõnus
oli tossud nurka visata ja nn
“ahvi” moodi kekselda. Tore lähenemine, sellest tantsulisest
trennist sooviks tulevikus veel

Kui Perfect body juhendaja
oli tõeline Duracelli jänku, siis
Zumba oli kogenumatele zumbatajatele ehk lihtsam vahepala, ent algajatele just täpselt selline, et mõnus esmane zumba
fiiling kätte saada. Päeva
naelaks kujunes ainukese
meestreenerina üles astunud
päevajuht Märt Agu. Pean tunnistama, et tegin folkaeroobikat
esmakordset ja minu üllatuseks
võiksin ilmselt kandideerida ka
kohalikku eakate rahvatantsugruppi, kuna see oli mitte ainult tõhus, vaid ka lõbus!
Keha sai sportliku päeva lõpetuseks vajaliku lõdvestuse
basseini ja saunamõnusid nautides. Märkamatult oli veedetud
6h Loo Spordihoones, mille käigus kulutatud 1272kcal! Kõik
sellest päevast osa võtnud naised tegid kõige suurema kingituse just iseendale, oma tervisele. Järgmiseks aastaks võiks
püstitada eesmärgi – püüda
meelitada ka enam mehi spordisaalidesse. Kogu päev oli väga hästi planeeritud ja trennid
kahe saali vahel jaotatud, mis
tagas kõikide lubatud stiilide
tutvustuste ladusa läbiviimise.
Tubli ja läbimõeldud üritus oli.”
Kadi Truuleht
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Õpetajate päev Neemes ja
Kostiveres
Neeme Kool tähistas õpetajate päeva 3. oktoobril. Sel päeval andsid tunde 5. ja 6. klassi õpilased: matemaatika Viktoria Kund, kunstiõpetus Victoria Sumin, inglise keel Laura Liisa Loigo, kehaline
kasvatus Kustav Prants. Tunnid oli tõsised, töised ja asjalikud. Õpetajad olid rõõmsad, et noored õpetajad oma tööd sel päeval tõsiselt võtavad ja neil on tõeline pidupäev.
Peaaegu samamoodi möödus õpetajate päev Kostivere koolis.
Õpetajad tegid kolleeg Katrin Hundi juhendamisel õpetajatetoas
tervistavaid harjutusi. Tunde andsid aga vanemate klasside õpilased.

Fotod Pildikompanii

Lasteaed Pääsupesa 50
 Armas sõber! Mul on üt-

lemata hää meel täna rõõmustada koos Sinuga. See
rõõm on lihtsates asjades,
igapäevategemistes ja uue
ootuses.
Lasteaed on sellel teel sammunud kindlalt koos Sinuga. Me
süda on olnud alati avatud.
Hing on helisenud edusammudest. See side Sinu ja minu vahel on puhas ja igavene. Mõnega meist on ta kullasäraga põimitud tugevaks köieks. Mõnega aga õhkõrn, vaevumärgatav,
kuid sellegipoolest kindel.
Täna seisan ma teie ees tänutundega. Pääsupesa heliseb
tänu Sulle!
Aegade algusest, 1968. aastast, on lasteaeda juhtinud
proua Aime Kaare. Täna on just
õige aeg tänada ja tunnustada
elutöö eest neid kuldaväärt inimesi, kellel oli suur tahe tulla
igal hommikul naeratus huulil
lasteaeda.
Oma esimese tänumeene ja
tänukirja annan välja pr. Aime
Kaarele! Kahjuks pole teda täna
siin meiega, aga teeme suure
aplausi tänamaks teda elutöö
eest!
Suure kummarduse teeme
Sulle, kulla tädi Kai Müürsepp.
Oled aastakümneid ilmestanud
lasteaia pidusid. Valutanud sü-

Loo Lasteaed
Pääsupesa
Kokku 11 rühma (2 sõime-, 4
vanuse- ja 5 liitrühma).
Kokku lapsi 202, personali
49, neist õpetajaid 29.
dant laste muusikalise arengu
ja käekäigu eest. Su süda on
tuksunud pühendunult muusikale ja lastele.
Südamest tänud kuuluvad
imelisele hingehaldjale ja tervise edendajale Veera Andressonile. Veera on uskumatult hea
kaaslane olnud üle 40 aasta.

Oma tohutu kohusetunde, südamesoojuse ja abivalmidusega on ta leidnud tee meie kõigi
südametesse. Sa oled alati leidnud aega meie kõigi jaoks. Vaikselt ja vaoshoitult oled olnud
kaaslaseks. Sinu säravad soojad
pruunid silmad pilluvad tuld ja
südamesoojust!
Südamest tänud kuuluvad
õpetaja Loore Tiitusele, kes on
pühendunult kujundanud lasteaia õppeprotsessi ning on olnud ka tugev õpetaja. Tema käe
all on nii mõnigi leidnud tee
lasteaiaõpetajana.
Alles see oli, armas Velve
Lepp, kui oma päeva alustasid

Rukkilille rühmas. Saatsid kooli 49. lennu. Meie südamesse
oled leidnud tee õpetajana, kes
algab suure algustähega. Sind
iseloomustab uskumatult peen
huumorimeel, professionaalsus
ja sügavus. Meie pidudel oled
pajatanud lugusid läbi sooja
huumori kunagistest aegadest,
mil Lenin ja nõukogude kord
olid olulisteks märksõnadeks
nii laste õpetamisel kui ka kasvatajate täiendkoolituse teel.
Tänan kõiki, kelle süda tuksub lasteaia rütmis! Palju õnne
armas lasteaed!

Fotod Merike Metstak

Vallas tähistati muusikapäeva
1. oktoobril tähistasime Loo kultuurikeskuse saalis rahvusvahelist
muusikapäeva. 1975. aastal alguse saanud päeval pööratakse muusikale ja sellega tegelevatele inimestele tavapärasest suuremat tähelepanu. Sissejuhatuseks pakkus puhkpillitrio “Estica” kauni
muusikalise elamuse, misjärel kuulutati välja Jõelähtme valla noor
muusik 2014. Aunimetuse ja preemia pälvis Agnes Värik.

Katrin Paldermaa
Direktor

1+2 süsteem
 Alates septembrist on

Loo lasteaias Pääsupesa
Muumide rühmas ühe õpetaja ja kahe assistendi süsteem. See on midagi uut
Jõelähtme haridusmaastikul. Küll aga kasutatakse
seda Viimsi valla lasteaedades.
Idee pakkus välja meie õpetaja
Ülle Merimaa. Arutasime rühma meeskonnaga selle töökorralduse positiivseid külgi ja ka
seda, millised võivad olla tagasilöögid. Nägemus paigas, kutsusime kokku rühma lastevanemate koosoleku. Tutvustasime
uut süsteemi, kus rühmas töötab iga päev ainult üks kvalifi-

katsiooniga õpetaja (kell 8.0014.00) ja teda toetavad kaks assistenti.
Meie uue töökorraldusega
rühmas on hommikupoolikuti
tööl kolm pädevat täiskasvanut,
kes osalevad aktiivselt õppekasvatustöös lastega. Assistentide
tööpäev on kella 8-17 ni ja 9-18
ni. Lapsevanemad saavad vajadusel kasutada hommikuti 7-8
ja õhtuti 18-19 ni valverühma.
Selline süsteem on hetkel kokku lepitud 31.detsembrini. Novembri lõpus teeme vahekokkuvõtte sellest, kuidas meil läinud on. Seni on rühma meeskond väga positiivselt meelestatud ja lapsevanemad rahul.
Kõige rohkem võidab pisike
pääsupõnn!
Katrin Paldermaa
Direktor

Fotod Pildikompanii

Jõelähtme valla nooreks muusikuks nimetati Agnes Värik.
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Renoveeritud trepihalliga
mõisas algab uus hooaeg

Tunnustati tänavusi
parimaid õpetajaid
 Oktoobris tähistati Jõelähtme vallas õpetajate
päeva ning tunnustati valla
parimaid haridustöötajaid.
“Mul on väga hea meel seista
teie ees ning tervitada uusi toredaid inimesi meie vallas, tänada parimaid ning tunnustada tööjuubilare,” lausus vallavanem Andrus Umboja avasõnas.
Traditsiooniliselt lõpetas
õhtu Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaadi väljakuulutamine.
Kostivere Lasteaia poolt tervitas direktor Kaili Raamat uusi õpetajaid – Meeli Lõivu, Reet
Suhovat ning Kadri Kukke.
Kümnenda tööjuubeli puhul
anti tänukiri Jaanika Jõele.
Neeme Mudilas tervitas uusi tulijaid, õpetaja Ingeri Jõesaart ning abiõpetaja Egle Sulge, lasteaia direktor Pille
Trumm.
Loo Lasteaia “Pääsupesa”
direktor Katrin Paldermaa tänas järgnevaid lasteaia töötajaid: Madli Kallas (õpetaja), Ene
Kaupmees (õpetaja), Teele
Kungla (õpetaja), Signe Pugal
(õpetaja), Elo Sepp (õpetaja),
Marilin Penjam (õpetaja abi),
Karin Roos (õpetaja abi), Janika
Berning (tervishoiutöötaja),
Keili Simastel (muusikaõpetaja), Liis-Marii Vendt (muusikaõpetaja), Tatjana Keks (õpetaja
abi), Ülle Kuhi (õppealajuhataja/sekretär).
Loo Lasteaed Pääsupesa
tunnustas südamega tehtud
töö eest ning õnnitles 10. juubeli puhul pühendunud majandusjuhatajat Karin Ajamaa'd,
innukat ja põhjalikku liikumisõpetajat Kaire Paavel'it, pühendunud kokka Natalja Lang'i
ning südamega tehtud töö eest
majaperenaist Heljo Pentust.
15. tööjuubeli puhul tunnustati ning õnnitleti rõõmsameelset ja südamlikku õpetajat

Urmas Kingsepp.

Kaarin Hiiet'it ning 20. tööjuubeli puhul õnnitleti innustavat
ja motiveerivat õppealajuhatajat Anneli Küngast.
Neeme Kooli tänukirjad andis üle kooli direktor Karin
Soosalu. Suurepärase õpilaste
ettevalmistamise eest maakondlikel joonistukonkurssidel
2013/2014 õppeaastal tänati
õpetaja Lilyan Topsi.
Kostivere Kooli tervituse ja
tänukirjad andis üle kooli direktor Vaido Niinsalu. Tervitati
kooli värsket õpetajat Mari Seppingut ning tänati Ranele Raudsood Kostivere Kooli 30.juubeli
ja vilistlaste kokkutuleku suurepärase ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Loo Keskkooli tervitused ja
tänukirjad andis üle kooli direktor Ants Rebane. Tervitati uusi
kolleege: Toomas Esvald, Tiina
Gurjanova, Merle Hollman, Enn
Kirsmann, Mari Lepp, Maris
Lind, Annes Poolma, Helin Pulst, Ebe Talpsepp, Ene Vosman.
Loo Keskkool tänas ja tunnustas: Maiu Pintman'i suurepärase töö eest ning õnnitles
45. tööjuubeli puhul; Riina Il-

Maiu Pintmann.

vest suurepärase töö eest ning
õnnitles 30. tööjuubeli puhul;
Monika Saarikut suurepärase
töö eest ning õnnitles 30. tööjuubeli puhul; Urmas Pohlakut
suurepärase töö eest ning õnnitles 25. tööjuubeli puhul; Leili Värtet suurepärase töö eest
laulupeoks ettevalmistamisel
ning õnnitles 25. tööjuubeli puhul; Allar-Reinhold Veelmaa
suurepärase töö eest Loo Keskkoolis ning õnnitles 10. tööjuubeli puhul; Ljudmila Vainolat
suurepärase töö eest Loo Keskkoolis ning õnnitles 10. tööjuubeli puhul; Aive Skuini õpilaste
laulupeoks ettevalmistamise ja
osalemise eest; Helgi Orgu LooOst-Alb'i koolide pikaajaliste sidemete hoidmise eest ning
Kersti Lepikut pikaajalise kohusetundliku töö eest ning juubeli puhul.
Jõelähtme Muusika ja Kunstikooli tervituse ja tänukirjad
andis üle kooli direktor Tiina
Muddi. Tervitati nelja uut õpetajat: Herle Pius, Maario Pihlak,
Sandra Vaagen, Allan Järve.
Anti üle tänukiri Mailis Kamarikule õpilaste väga hea ju-

 Laupäeval, 1. novembril

hendamise ja aktiivse osalemise eest Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikooli tegevuses.
Tänukiri anti ka Heldin
Raidmaale hea töökorralduse
eest Jõelähtme Muusika- ja
Kunstikooli Kostivere filiaalis ja
abi eest ürituste korraldamisel.
Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse tervitusi uutele ja tänukirju andis üle asutuse direktor
Elle Himma. Tervitati uusi töötajaid: Lilian Kapp (Loo Kultuurikeskuse ringijuht), Egert Eenmaa (Loo Kultuurikeskuse ringijuht), Loore Martma (Loo Kultuurikeskuse ringijuht), Raili
Niinemägi (Loo Noortekeskusest), Deili Lemsalu (Kostivere
Noortekeskusest).
Jõelähtme Valla Kultuurikeskus tänas ja tunnustas Hilda
Männikut suurepärase töö eest
ning õnnitles 10. tööjuubeli puhul. Samuti tänati ja tunnustati Kai Müürseppa suurepärase
töö eest ning õnnitleti 10. tööjuubeli puhul.
Tänati ja tunnustati ka Väino Haaba suurepärase töö eest
ning õnnitleti 10. tööjuubeli
puhul.
Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest ning juubeli puhul
õnnitleti Maria-Marika Kurvet'it. Pikaajalise ja südamega
tehtud töö eest Jõelähtme valla
kultuurimaastikul tänati Urmas
Kingseppa.
Tänukirjad anti: Aivi Poobusele – 25 aastat kultuuritegevust
Neeme Raamatukogus; Kersti
Laanejõele – 30 aastat kultuuritegevust Jõelähtme vallas; Katrin Paldermaale suurepärase
töö eest ning 10. tööjuubeli puhul ning Sirje Põllule pikajaajalise koostöö eest ja juubeli puhul.
Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia 2014 laureaat on
Tiina Muddi.
Pärast pidulikku vastuvõttu
nauditi üheskoos teater NO99
verivärsket etendust “Tõde, mida ma olen igatsenud”.

kell 12.00 toimub Kostivere
mõisa taasavamine. Tänavu
jaanuaris alanud ja mitmete ehitus- ning muinsuskaitseliste ootamatustega üllatanud Kostivere mõisa trepihalli remont jõuab seekord kauaoodatud peoni.
Avapeoks on mõisa trepihalli
üles seatud fotonäitus “Enne ja
pärast”, mõisa galeriis Rootsi-Kallavere küla muuseumi
näitus “Käsitöö voodis”. Ühtlasi avab uue hooaja Kostivere
Kultuurimõis. Tutvustatakse
mõisa ruumides tegutsevaid
huviringe, erinevaid kultuuriüritusi ja mõisa ruumide kasutusvõimalusi. Piduliku sündmuse puhul pakutakse külalistele klaasike tervitusjooki koos
suupistetega.
Meeleolu loob ja kontserdielamust pakub TTÜ Puhkpilliorkester.
Andrus Umboja, Jõelähtme
vallavanem: “Umbes üheksa

kuud kestnud renoveerimise
käigus remonditi-restaureeriti
mõisa esimese ja teise korruse
trepihall. Ehituse maksumuseks kokku kujunes 147 000 eurot, mis on enam kui poole rohkem esialgselt plaanitust. Jõelähtme Vallavalitsuse esitatud
projektitaotluste tulemusel toetas fuajee valmimist Euroopa
Liidu LEADER-meede 19 863
euroga ja Kultuuriministeerium
10 000 euroga.”
Kostivere mõisa trepihalli
renoveeerimistööde peatöövõtja oli OÜ Bau Ehitus, akende ja
uste taastamisel andis panuse
OÜ Bennur, muinsuskaitselist
järelevalvet teostas OÜ Mõisaprojekt, pisemaid alltöövõtjaid oli veelgi. Remonttööde
käigus avastati ja taastati teisel
korrusel seinamaalingud (OÜ
Wieseland), esimese korruse
veranda juures avastati taastamist vajanud aken. Algupärase
ajaloolise suuruseni laiendati
mõisa veranda uks, vahetati
täielikult elektrikaablid ning renoveeriti ajalooline mõisa
trepp.
Irina Pärila

Vabatahtlikud saavad
tegevustoetust taotleda
Siseministeerium avas maavalitsuste kaudu siseturvalisuse
vabatahtliku tegevuse 2014 aasta toetusprogrammi, mis annab
võimaluse organisatsioonidele
riigieelarvest toetust küsida.
Toetuse andmise eesmärk on
valdkonnapõhiste vabatahtlike
koostöö edendamine ja turvalisuse kasv maakondades. Näiteks võivad toetuse taotlejateks
olla nii abipolitseinikke kui vabatahtlikke päästjaid ühendavad mittetulundusühendused
ja ka naabrivalve tegevust
edendavad mittetulundusühendused.
Samuti saab toetusprogrammist abi küsida vabatahtlikku päästekomandot pidav kohalik omavalitsus, kui on sõlminud tsiviilõiguslik leping Päästeametiga. Lisaks saab toetusprogrammist abi taotleda vabatahtlikke mere- ja järvepääst-

jaid ühendav mittetulundusühing, mis on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu või heade kavatsuste protokolli Politsei- ja
Piirivalveametiga.
Toetuse abiga saab katta
maakonna vabatahtlike tegevuse edendamiseks tehtavaid erinevaid kulusid. Selleks võivad
olla uuringud, analüüsid, strateegiad ja tegevuskavade koostamised ning uuendamised,
reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatav inventar ning töövahendite ja olmetingimuste
parandamine. Samuti vabatahtlike võimekuse tõstmiseks
koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud ning vabatahtlike tööks vajalike töövahendite soetamise kulud.
Täpne info maakondliku
taotlusvooru ning vajalike vormide kohta on leitav Harju
maavalitsuse kodulehel.

Teede ääred vabaks!
Foto Merike Metstak
JÕELÄHTME LAVAGRUPP SAI 15
“Ma tänan saatust, kes juhatas mu tee Jõelähtmesse. Ma tänan oma Lavagruppi, kellega olen koos olnud 15 aastat nii heas kui halvas. Igaüks, kes on
meie lavalaudadelt läbi käinud, on jätnud ühe pärlikese minu hinge ja nii on tallel aukartust äratav varandus. See ei kulu, ei kao, ei unune! Soovin, et
meie koostöö , mis on karastunud aastatega, laabuks sõbralikus ja loomingulises üksteise mõistmise õhkkonnas veel nii kaua, kui aega antud”, ütles
Maie Ramjalg, kes on Jõelähtme LavaGrupi lavastaja algusaastast saadik. Vallalehe toimetuselt veel, et Maie Ramjalg on Eesti parima harrastusteatri
näitejuht, paljude preemiate ja aunimetuste laureaat. Just nüüd nimetati teda veel Harjumaa parimaks harrastusteatri näitejuhiks.
Soovime jätkuvat edu ja säravaid loomingulisi leide!

Vallavalitsusel ja teehooldajal
on elanikele palve. Teede ääred
tuleb vabastada lumelükkamist
segavatest ilu- ja piirdekividest,
puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest.
Arusaamatuste vältimiseks
peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma
tehnikat lõhkuda ja jätab ohtli-

kes kohtades tee lumest lahti
lükkamata. Pealegi võib lume
alla mattunud kivide otsa sõita
igaüks meist.
Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme
valla elanikud võivad info edastamiseks pöörduda telefonil
621 7740, info@teho.ee.
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Kolmas Jõelähtme külapäev
 Jõelähtme kolmas küla-

päev sai sel aastal peetud
27.septembril. Ilmataat aitas kaasa ilusa ilmaga ja külarahvas panustas aktiivse
osalemisega.
Traditsiooniliselt alustasime
ajalootunniga Rebala muuseumis. Suure huviga kuulati Janek
Šafranovski vestlust pronksiajast, esitati küsimusi. Tutvuti
vanade fotode näitusega, kust
ei puudunud üllatuski, sest
Jaan Saarma tundis fotolt ära
iseenda uhkelt pesukausis poseerivana.
Mõni külamees oli üllatunud nii toredast muuseumist ja
tänulik, et lõpuks sinna jõudis.
Mina sain järjekordselt kinnitust, et iga kord saan midagi huvitavat teada. Seekordne teave
puudutas viljakusrituaaliga
seotud Liukivi, mida kaugelt
maalt huvilised ikka veel otsimas käivad.
Küla jätkusuutlikkust näitasid, kultuurivaimu levitasid ja
elevust tekitasid lapsed, kes
rahvamaja juhataja juhendusel
näitemängu selgeks õppisid.
Tublid, tõhus järelkasv Jõelähtme Lavagrupile!
Marju ja Sirje olid suvel hiilinud küla vahel, vargsi fotosid

majadest teinud, stendiks see
veel iseenesest ei saanud. Kes
soovib enda tehtud fotot külaplaanil näha, võib selle saata
Taimile.
Tõsisemat tööd tehti küla
arengukava koostamisel. Rühmatöödes märgiti ära soov tegutseda koos läbi ühistegevuste. Nagu näiteks käsitöötoa, leivanädala, talgute korraldamise
ning laste näiteringi jätkamisega. Muret tunti turvalisuse pärast, eelkõige kergliiklustee
puudumist, mille teostamiseks
oleks vaja Jõelähtme vallavalitsuse ja Maanteeameti abi.
Külapäeva traditsioonidest
võiks aga pikemas perspektiivis
külaraamatu koostada.
Kiirelt käis kandidaatide esitamine ja mahavõtmine külavanema valimiseks. Selle tulemusel sai külavanemaks Taimi
Saarma. Jõudu ja jaksu talle selles ametis.
Lubasime kõik ikka toeks ka
olla.
Vahepeal sai lauake kaasatoodud suupistetest kaetud,
kinnitati keha, kiideti perenaisi
ja niisutati suud Jaagu kesvamärjukesega, mis sel aastal eriti õnnestunud oli.
Lõpetuseks oli aeg Kadri
õpetussõnade järgi tantsusamme seada. Tore päev oli!
Korraldajate nimel, Irja Kingsepp

Mõisa õu on valgustatud
Kui enne pidi pimedal ajal Kostivere mõisast tulija pargis käsikaudu oma autot otsima, siis
kolmapäeval kell üheksa õhtul
lõppenud lauluproovi järel leidsid Kostivere Mõisakoori lauljad oma autod kohe üles. Ka jalakäijad olid rõõmsalt üllatunud, et oht komistada ja kukku-

da on möödas. Vald oli mõisa
fassaadi ja hoovi valgustava
lambi põlema pannud, kuid see
lahendus on ajutine. Õige valgustus saab paika koos mõisahoone esise ringtee ja mõisa
auhoovi lõpliku korrastamise
raames.
Laulja

LUGEJA KIRI

Meeldejääv päev
päevakeskuses
Oli ilus sügisilm, kui saime kokku Kostivere päevakeskuses. Juba uksel hõljus ninna mõnus
küpsetise lõhn. Muidugi, Anne
soojad saiad püüdsid pilku kohe kööki astudes. Edasi ootas
maitsekalt kaetud kohvilaud,
kus kaunistuseks ei puudunud
ka sügist rõhutades punaste
pihlakate dekoratiivsed oksad.
Ümber laudade kogunes
kenake hulk armsaid inimesi, et
tähistada eakate ja rahvusvahelist muusikapäeva. Külaliseks
ootasime pr. Meeli Lassi. On
meeldiv, et noor ema leiab aega suure pere kõrvalt eakatele
rõõmu tuua. Hea on kuulata
laulu, mille sõnumeid esineja

suudab edasi anda. Tänapäeval
kahjuks jäävad paljude laulutekstide sõnad kummaliseks ja
hääldamine jätab soovida.
Meeli laulud köitsid meid väga.
Eriti soe tunne oli kuulata Mart
Saare “Unustamatut laulu”, mida kunagi segakoori seades laulis edukalt Jõelähtme segakoor.
Oleks tahtnud Meelit kauemgi
veel nautida, kuid pereemal on
ju palju kohustusi. Täname
Meelit, et ta sisustas meie päeva.
Meie koosviibimine jätkus
veel vestlusringis ja küpsetisi
maitstes. Tore päev päevakeskuses. Aitäh!
Maie Jakobi Koogi külast

Teede talvine hooldus
 2014/2015 talveperioodil toimub

teede talvine hooldus samuti kui kahel eelmisel talvel.
Jõelähtme vallas hooldab riigimaanteid OÜ
Üle, vallas olevaid teisi teid Teehoolduse
OÜ, e-post info@teho.ee ja ööpäevane dispetserteenistus 621 7740.
Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas, Indrek@joelahtme.ee, 605 4868,
505 2086.
Vald on seadnud erateed, mis ei ole
määratud avalikult kasutatavateks teedeks,

osaliselt võrdsesse olukorda teiste teedega
ehk kõiki erateid puhastatakse maksumaksja kulul kuus korda talve jooksul.
Sellest tulenevalt on vald võtnud osalisse hooldusesse palju teid, mida vald varasematel aastatel pole üldse hooldanud, samas on mõned erateed jäänud ilma oma
privilegeeritud seisusest.
Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede
või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteed, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul.
Erateede omanikel on õigus taotleda
eratee avaliku kasutusega teeks muutmist.
Selleks tuleb teha vastav taotlus vallavalit-

Harjumaa laste 5. ETNOpäev
Kostivere koolis
 10. oktoobril viiendat
korda toimunud Harjumaa
laste ETNOpäev on tänaseks
saanud ajalooks.
Alates 2006. aastast hakkasid
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse
juhatuse liikmed mõtlema sellele, kuidas luua põhikooli lastele sündmus, mis kannaks
edasi suulist, käelist ja vaimset
kultuuripärandit. Otsustati, et
see võiks toimuda õpitubade
vormis ja neid viiksid läbi oma
ala asjatundjad. Oluline pidi
olema see, et ei oleks palju osalejaid, vaid osaleksid ainult huvilised ja motiveeritud õpilased.
Tingimuseks oli ka see, et sündmus toimub Harjumaa väikekoolides.
Esimene ETNOpäev oli
2009. aastal Padise Koolis. Seal
olid järgmised õpitoad: kaks
väikekandle õpituba, punumine, laulu-mängutuba ja õue
õpitund. Õue õpitunnis viidi
lapsed tutvuma Padise Kloostriga, mis kindlasti oli üks huvitavamaid aegade jooksul.
Aastatega on õpitoad muu-

tunud. Tänavusel ETNOpäeval
Kostivere Koolis oli lastel võimalus tundma õppida seto kultuuri ja leelot. Õpituba viis läbi
Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Elvi Nassar koos kahe laulumemmega leelokoorist “Sõsarõ”. Vilepilli meisterdamist ja
sellel mängimist õpetas ERRSi
rahvamuusikamentor ja EMTA
õppejõud Tarmo Kivisilla. Laulu- ja mängutuba viis läbi paljude rahvatantsurühmade juht
ja laste pärimuslaagrite korraldaja Mari Tomp ning Kostivere
Kooli ja Kultuurimõisa tutvustasid õuetunnis koolijuht Vaido
Niinesalu ja Irina Pärila Kultuurimõisast.
Kõik osalejaid jäid päevaga
väga rahule. Erilised tänusõnad
Kostivere Kooli direktor Vaido
Niinesalule ja Kostivere Kultuurimõisa kultuurijuhile Irina Pärilale hea ettevalmistuse, mõnusa miljöö ja päeva kordamineku eest.
Kohtumiseni järgmisel ETNOpäeval 2015. aasta oktoobris, juba uues kohas.
Merike Hallik
Harju maakonna rahvakultuurispetsialist,
ETNOpäevade koordinaator

susele, misjärel hinnatakse iga tee puhul
eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs
avalikule objektile jne).
Teede hoolduse nimekirjad on valla kodulehel rubriigis transport-kommunaal
teede alajaotus.
Teede hoolduse lisanimekirjas olevate
teede hooldust saab tellida kommunaalnõunik Indrek Mäeküngaselt.
Erateede täiendavat hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks
tuleks võtta ühendust Teehoolduse OÜ, tel
621 7740, info@teho.ee ning sõlmida vastav leping.

Kutse Iru küla laste loovusringi
Igal esmaspäeval kell 18:30 saab
Iru külamajas kokku lõbus
seltskond. Vanuselist piirangut
me lastele seadnud ei ole, võtan
kõik rõõmuga vastu. Kõige pisem osaleja käib koos emmega
ja kõige suurem astub juba iseseisvalt vapralt kooliteel.
Meie ringides saavad lapsed
tutvuda uute materjalidega ja
tehnikatega. Katsetades, proovides, uurides ja määrides – nii
sünnivad teadmised ja avastamisrõõm. Mängulistes tundides tegelevad lapsed põhiliselt
käsitöö ja meisterdamisega. See
on hea võimalus laste fantaasia

ja loovuse arendamiseks läbi
mänguliste ja arendavate kunstitegevuste. Mis on veel vahvam, kui teha seda oma külas ja
koos oma sõpradega?
Ka mitmekeelsus pole meie
lastele probleemiks, koos mürades ja õppides sujub suhtlus
probleemideta.
Võimalusel tutvuge meie tegemistega Facebookis https://
www.facebook.com/vosavillemid
Vastan meeleldi küsimustele
Birget Klooster
Algataja ja eestvedaja, tel 5692 2971
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Kuhu minna,
november 2014
01.11 kell 11.00
kell 12.00

Teadusring Kostivere kooli sööklas
Kodasoo-Ruu IV maastikurattasõit (parkimine
Kodasoo-Kaberla teel)
kell 12.00
Kostivere kultuurimõisa trepihalli pidulik avamine.
Avame pidulikult kevad-suvi 2014 renoveeritud mõisa trepihalli.
Mõisa trepihallis avatud fotonäitus “Enne ja pärast”. Mõisa galeriis
Rootsi Kallavere küla muuseumi näitus “Käsitöö voodis”. Tutvustame
kultuurimõisa uue hooaja ettevõtmisi, üritusi ja huvitegevust. Meeleolu loob ja kontserdi elamusi pakub TTÜ Puhkpilliorkester. Külalistele
kihisev jook ja maitsev suupistelaud. Kostivere kultuurimõisa uue
hooaja piletite soodusmüük: kõik kuni 31. detsember 2014 toimuvad
kultuuriüritused 1. novembril -20%! 8. novembril Rootsi kitarriduo “The Cothenburg Combo” kontsert, 21. novembril ansambel
“Noorkuu” kontsert, 14. detsembril saksofonikvartett “Saxest”
kontsert ja 27. detsembril suurejooneline aastalõpupidu. Kõigi nelja
ürituse piletite hinnad on vahemikus 5-15 €. Pakkumine kehtib täishinnaga piletitele, vaid 1. novembril kohapeal piletit ostes
02.11 kell 17.00
Hingedepäeva kontsert Loo kultuurikeskuses,
esineb “Lepatriinu”
03.11 kell 15.00
Küünlavalgusõhtu hingedekuul Kostivere
päevakeskuses
04.11 kell 9.30 ja 10.30
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli
Kostivere filiaali õpilaste kontsert Kostivere kultuurimõisas
kell 16.00
Jumalateenistus Neeme rahvamajas
06.11 kell 12.00 Pihlakobara talvekuu ümarlaud Loo kultuurikeskuses
kell 18.00
Isadepäeva pidu Loo keskkooli aulas
07.11 kell 19.00
Tehnikaspordi hooaja lõpetamine Loo
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kultuurikeskuses
kell 19.00
Dzässiõhtu “Sõnalõimijad” Neeme rahvamajas.
Esinevad Maian Kärmas (vokaal), Ain Agan (kitarr), Andre Maaker
(kitarr). Trio Agan, Maaker, Kärmas – kaks säravat kitarristi ja üks lauljatar – teevad kummarduse eesti luulele, nii klassikutele kui nooremale põlvkonnale. Maian Kärmase viisistatuna tulevad esitusele
tekstid Alliksaarest Niiduni ja Hirvest Karevani. Muusikute kolmik on
koos mänginud alates Kärmase plaadi “Õnneleid” valmimisest saati
2010. aastal ning käesolev kava – muusikaline kahekõne sõnalõimijatega – on sündinud nende viimase kolme aasta jooksul. Pilet 7,
sooduspilet 5, kohapeal 8 €
08.11 kell 11.00
Lusikapidu Jõelähtme rahvamajas
kell 16.00
Rootsi kitarriduo “The Gothenburg Combo” Kostivere
Kultuurimõisas. Esinevad David Hansson, Thomas Hansy. Kavas:
flamenkomuusika, klassika, ABBA. ““The Gothenburg Combo” mängib
klassikalist muusikat kaasakiskuvalt, nagu oleks tegu popmuusikaga, kiirgab vastupandamatut elujaatavat huumorimeelt, ja kuulub
seetõttu parimate kitarriduode hulka maailmas.” (Westdeutsche
Allgemeine Zeitung) 2004. aastal võitis “The Gothenburg Combo”
pea- ja publikupreemia Montelimaris, kõige prestiižsemal kitarriduode konkursil. Sealtpeale on pälvitud nii kuulajate kui ka kriitikute
vaimustust Euroopas, USAs, Hiinas, Tšiilis, Peruus, Boliivias jm.
“Nii Jimi Hendrixi kui ka Andrés Segovia vaimus...” (JönköpingsPosten). Pilet 7, sooduspilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis, Kostivere
kultuurimõisas, Kostivere postkontoris, Kostivere raamatukogus ja 30
minutit enne kontserdi algust kohapeal
09.11 kell 11.00
Isadepäev Loo kultuurikeskuses. Miksteatri
etendus “Telefonilood”. Meisterdamine koos issidega. Avatud on
kodukohvik, pilet 1 €, issidele tasuta
kell 19.00
Mardijooks Neeme külas
10.11 kell 15.00
Mardiõhtu Kostivere päevakeskuses
12.11 kell 12.00
Pihlakobara kinopäev Loo kultuurikeskuses
13.11 kell 19.00
Etnopidu Loo keskkooli aulas. Rahvatantsijad,

etnobänd “Hunt ja seitse kitsetalle”, torupillilood, rahvamängud,
külalisesinejad naabervaldadest. Pilet 2 €
14.11 kell 19.00
Slavomir Mrožek “Lesed” Jõelähtme rahvamajas.
Esitab Tapa valla rahvateater “Tavara”. Lavastaja Tiit Alte. Etendus kahes vaatuses vaheajaga, pikkus 1,5 h. Avatud on teatripuhvet. Pilet 3€
15.11 kell 14.30
Jõelähtme valla seenioride tänupäev Kostivere
kultuurimõisas. Tervitused, tänusõnad, pidulaud. Prillitoosi jutud ja
laulud koos Reet Linnaga
19.11 kell 16.00
Kirjanduslik kolmapäev Neeme rahvamajas.
Kohtumine Allan Keiamiga
20.11 kell 14.00
Seenioride klubi “Pihlakobar” – 10 Loo
kultuurikeskuse A korpuses. Külakosti toovad Eesti Kontserdi
“Metsikud metsod”
21.11 kell 18.00
Ansambel “Rüüt” Loo keskkooli aulas
kell 19.00
Ansambel “Noorkuu” Kostivere kultuurimõisas,
täispilet 8, sooduspilet 5 € (õpilane, pensionär)
22.11 kell 12.00 Kadripäev Jõelähtme rahvamajas. Esineb Jõelähtme
laste näitering. Korraldaja Jõelähtme külaselts
23.11 kell 16.00
Kadrikarneval Neeme rahvamajas
kell 19.00
Rollimäng “Maffia” Ajaveskis. Juhib Kadri Lepik
24.11 kell 15.00
Kadriõhtu ja sünnipäevalapsed Kostivere
päevakeskuses
25.11 kell 14.00
Kadripäeva klounide teater Loo kultuurikeskuses.
Pilet 2 €
26.11 kell 11.00 Kodanikupäeva tähistamine Loo kooli aulas. Külaline
on EV peaminister Taavi Rõivas
29.11 kell 11.00
Suurperede jõulupidu Jõelähtme rahvamajas
30.11 kell 17.00
Advendiküünla süütamine Loo kultuurikeskuses.
Kontserdil esinevad suured ja väikesed kohalikud muusikud.
Jõuluootussõnumit tuleb tooma kirikuõpetaja Margus Kirja
kell 18.00 Advendiaja avamine Kostivere kultuurimõisas. Tervitused,
heade mõtete laegas, ansambel “Amabile” kontsert

Trennid 2014-2015
Treening
Laste treeningud
Maadlus
Kung Fu 1.-5. klass, tüdrukud
Kung Fu 1.-5. klass, poisid
Spordistuudio 1.-4. klass
Spordistuudio 5.-9 klass
Jalgpall
Tennis
Laste ujumine algajad
Laste ujumine edasijõudnud
Motoring
Kergejõustik
Laste tantsutreeningud
JJ Street tants
Active Studio
Hip-hop
Tantsuring 1. klass
Rahvatants 1. klass
Rahvatants 3. klass
Rahvatants 2.-3. klass
Täiskasvanute treeningud
Matipilates
Pilates eelregistreerimisega
(osalejate arv piiratud)
Aeroobika
Aeroobika
Toning
Zumba
Zumba
Vesiaeroobika
Shaping
Kundalini jooga
Kehakool
Eakate võimlemine
Tantsutreeningud
Rahvatants algajatele
Rahvatantsurühm Loolill
Jõelähtme noorte segarühm
Seltskonnatantsu kursus
Neeme Nogia
Kõhutants
Pallitreeningud
Korvpall
Korvpall
Võrkpall
Ujula, jõusaalid
Ujumine
(müügil sooduskaardid)
Kostivere jõusaal
Loo jõusaal
(müügil sooduskaardid)

Asukoht

Aeg

Juhendaja

tasu

Kostivere spordisaal
Loo spordihoone
Loo spordihoone
Kostivere spordisaal
Kostivere spordisaal
Loo spordihoone
Loo spordihoone
Loo ujula
Loo ujula
Jõelähtme motoklubi
Loo spordihoone

E 17.00-18.30, K 16.00-17.30, R 17.30-18.30 (õuetrennid)
E, R 15.00-16.00
E, R 16.00-17.00
E, K, R 13.25-14.10
T, N 15.15-16.00
E 16.15-19.15, K 15.45-18.00, R 16.15-17.00
T, N 14.30-17.00
T, N 18.30
T, N 17.30
T, K, N 14.00-16.00
E 7.-8. tund

tel 5362 7351 Martin Plaser
treener SiJei Nadija Izmailova
treener SiJei Nadija Izmailova.
Katrin Hunt
Katrin Hunt
Sven Elenurm, Kristiina Tur
Kristjan Pakk
Maksim Ivanov
Maksim Ivanov
Väino Haab
Mari Piir

Kuutasu 30 €
Kuutasu 25 €
Kuutasu 25 €

Loo kooli aula
Loo kooli aula
Loo kultuurikeskus
Kostivere spordisaal
Loo kool
Kostivere spordisaal
Loo kool

Grupp moodustamisel
R 15.00
N 15.00-16.00
N 11.25-12.10
T, R 12.00-12.45
T 13.25-14.10
T, R 13.05-13.50

Robert Veskus
Alice Aleksandri
Irina Pärila
Mirjam Sirkas
Irina Pärila
Mirjam Sirkas

Kostivere lasteaed
Kostivere kool III korrus

NB! 26 okt ja 2 nov kell 14-15, alates 9 nov P 11.00-12.00
R 19.00-20.00

tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com

4 € kord, kaasa oma matt, vesi
4 € kord, kaasa oma matt, vesi

Loo kultuurikeskus
Kostivere kooli spordisaal
Kostivere kooli spordisaal
Kostivere kooli spordisaal
Loo kultuurikeskus, A
Loo ujula
Neeme rahvamaja
Loo spordihoone
Iru Ämma seltsimaja
Loo kultuurikeskuse muusikatuba

E, K 19.00, N 18.00
T 19.00-20.00
P 17.00-18.00 Kaasa oma matt, vesi
N 20.00-21.00

4 € kord
4 € kord, kaasa oma matt, vesi
4 € kord
4 € kord

T, N 19.15
N 19.30
T, N 18.30
N 18.00
T 12.00

Jelena Kobljakova
tel 520 6600ktruuleht@hotmail.com
tel 520 6600 ktruuleht@hotmail.com
tel 520 7911 Ene Ottokar
Katrin Kaskma
Triin Lindau
Sirje Põllu
Pille Zupping
tel 5393 0692 hailid100@gmail.com
Mare Käärik

Loo kultuurikeskus A
Loo kooli saal
Kostivere kultuurimõis
Kostivere kultuurimõis
Neeme rahvamaja
Kaberneeme vana koolimaja

N 19.00
E, K 19.00
T 20.00-22.00
P 17.00
R 19.00
K 19.30

Egert Eenmaa
Erika Põlendik
Mirjam Sirkas
Marko Kiigajaan, Monika Lahesalu
Merike Kahu
Katre Jürgenson

Kostivere kooli spordisaal
Loo spordihoone
Kostivere spordisaal

T 20.30-21.30, R 19.00-20.30
E 19.15
K 18.30-20.00

Meelis Nõmme

Loo ujula

E-R 17.00-22.00, L 10.00-18.00, P 9.00-22.00

Hind 3.5 €, õpilased 1.5 €

Kostivere kool
Loo kultuurikeskus

E, K 17.00-20.00, T 19.00-21.30
E-R 16.00-21.30, L-P 12.00-15.00

3 € kord
3 € kord, õpilased 2 € kord

Kuutasu 20 €
Kuutasu 20 €

Kuutasu 24 €
Kuutasu 10 €
Kuutasu 10 €

3.5 € kord
Kuutasu 10 €
7 € kord.

7 € kord
4 € kord

Osavõtjate arv piiratud
Kristo Konks
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Ida-Harju konstaablijaoskond

Karjääri 11, Maardu

Konstaablijaoskonna juht piirkonnavanem MARILI
TAMMISTE: marili.tammiste@politsei.ee, tel 612 4637
Elanike vastuvõtt E 9.00-11.00 aadressil Karjääri 11 Maardu

Jõelähtme valla piirkonnapolitseinik ROLAND MERITEE:
roland.meritee@politsei.ee, tel 612 4639

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Jõelähtme valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja
avaliku arutelu toimumine
Jõelähtme vallavolikogu algatas 30.05.2012 otsusega nr 294 üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Vallavolikogu 25.04.2013 otsusega nr 383 kinnitati Jõelähtme valla üldplaneeringu lähteülesanne. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk
on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel
maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas
maakasutuse juhtotstarbe määramine. Programmi koostamise ajal ei
näe KSH töögrupp ette riigipiiriülese mõju esinemist.
Jõelähtme vallavalitsus korraldab Jõelähtme valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja KSH programmi avaliku väljapaneku 10.1123.11.2014. Üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ning KSH programmi avalik arutelu toimub 01.12.2014 kell 15.00 vallamaja II korruse
saalis. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda
paberkandjal: Jõelähtme vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme
küla, Jõelähtme vald, 74202 Harju maakond) esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00 ja reedeti kell 8.00-13.00. Elektroonselt on KSH
programmi eelnõu ja üldplaneeringu lähteseisukohad kättesaadavad
Jõelähtme vallavalitsuse serveris: http://maja.joelahtme.ee/?dir=Yldplaneerin_alg_2012. Avalikustamise ajal on igaühel õigus esitada üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Jõelähtme vallavalitsusele kuni 23.11.2014.
Üldplaneeringu koostamise algatajaks ning kehtestajaks on Jõelähtme
vallavolikogu, koostamise korraldajaks Jõelähtme vallavalitsus (Postijaamatee7Jõelähtmeküla74202Harjumaa;tel6054888,kantselei@joelahtme.ee) kontaktisik Marica Sepp, marica.sepp@joelahtme.ee. Üldplaneeringu koostamist konsulteerib ja KSH-d viib läbi OÜ Hendrikson &
Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel 740 9802, hendrikson@hendrikson.
ee) kontaktisik Marika Pärn, marika@hendrikson.ee. KSH järelevalvaja
on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216
Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).
Jõelähtme vallas Muuga sadama piirkonnas veeldatud maagaasi
(LNG) terminali asukoha valimise teemaplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja avaliku arutelu toimumine
Jõelähtme vallavolikogu algatas 30.08.2012 otsusega nr 319 Jõelähtme valla üldplaneeringu (kehtestud Jõelähtme vallavolikogu
29.04.2003 otsusega nr 40) täpsustamiseks ja täiendamiseks teemaplaneeringu “Veeldatud loodusliku maagaasi terminali asukoha valimine”
koostamise ja selle KSH ning riskianalüüsi koostamise. Oma 25.04.2013
otsusega nr 382 kinnitas Jõelähtme vallavolikogu teemaplaneeringu
lähteseisukohad. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on täpsustada Jõelähtme valla territooriumi osal kehtivat Jõelähtme valla
üldplaneeringut ja täiendada seda LNG terminali kui olulise ruumilise
mõjuga objekti (ORMO) võimaliku asukoha osas, võrreldes terminali alternatiivseid asukohti ning võimalikku keskkonnamõju suurust ja
ulatust, ning määrata terminali asukoht. Teemaplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi KSH keskkonnamõju hindamise (KMH) täpsusega
kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgitamiseks ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava tegevusega
ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.
Teemaplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub
10.-23.11.2014. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega
tutvuda paberkandjal: Jõelähtme vallavalitsuses (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harju maakond) esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00 ja reedeti kell 8.00-13.00. Elektroonselt on KSH
programmi eelnõu ja teemaplaneeringu eskiis kättesaadavad Jõelähtme vallavalitsuse serveris: http://maja.joelahtme.ee/?dir=Muuga+sadama+piirkonnas+LNG+terminali+teemaplaneering%2F2014.09.17.
Teemaplaneeringu eskiisi ja KSH programmi kohta on igaühel õigus
esitada ettepanekuid ja küsimusi kirjalikult kuni 23.11.2014 Jõelähtme
vallavalitsuse aadressil (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme
vald, 74202 Harju maakond) ja e postiga kantselei@joelahtme.ee.
Teemaplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub
24.11.2014 algusega kell 15.00 Jõelähtme vallavalitsuse hoone II korruse saalis.
Teemaplaneeringu ja KSH algataja ning teemaplaneeringu kehtestaja
on Jõelähtme vallavolikogu ning teemaplaneeringu ja KSH koostamise
korraldaja Jõelähtme vallavalitsus (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla,
Jõelähtme vald, 74202 Harju maakond), kontaktisik: Marica Sepp (marica.sepp@joelahtme.ee). LNG terminali arendaja on AS Tallinna Sadam
(Sadama 25, 15051 Tallinn), kontaktisik Ellen Kaasik (e.kaasik@ts.ee).
Teemaplaneeringu koostab K-Projekt AS (Ahtri 6a, Tallinn), kontaktisik
Liisi Hallikma (liisi.hallikma@kprojekt.ee), KSH viib läbi OÜ E-Konsult,
kontaktisik Aide Kaar (aide.kaar@ekonsult.ee). KSH järelevalvaja on
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216
Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme vallavolikogu võttis 25.09.2014 vastu otsuse nr 116
“Ihasalu küla Miku 5 ja Miku 9 kinnistute detailplaneeringu koostami-
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Elanike vastuvõtt T 16.00-18.00 aadressil Saha tee 11a Loo ja
K 17.00-19.00 aadressil Karjääri 11 Maardu

Jõelähtme valla noorsoopolitseinik OKSANA SVIRIDENKO:
oksana.sviridenko@politsei.ee, tel 612 4667
Elanike vastuvõtt K 17.00-19.00 aadressil Karjääri 11 Maardu
Politsei tasuta hädaabinumber 110. Kliendiinfo telefon 612 3000
(E-R 8.00-18.00). Ida-Harju politseijaoskond P. Pinna 4, 13615 Tallinn (E-R 8.00-19.00)

se algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”. Miku 5 kinnistu (katastritunnus:
24505:001:0073; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 2594
m2) ning Miku 9 kinnistu (katastritunnus: 24505:001:0072; sihtotstarve:
maatulundusmaa 100%; pindala: 2594 m2) asuvad Ihasalu küla idaosas,
Ihasalu tee ääres. Planeeringuga soovitakse jaotada Miku 5 ja Miku 9
kokku kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks
ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus, lisaks olemasolevale
ehitisregistrisse kantud hoonele, üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks Miku 9 kinnistule. Planeeritava ala suurus on ca 5300 m2.
Detailplaneeringu algatamise taotlus sisaldab ettepanekut kehtiva
üldplaneeringu muutmiseks. KSH läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna käesoleval juhul on tegemist ca 5300 m2
suuruse maa-ala planeerimisega, mille tulemusel jaotatakse kinnistu
kruntideks ning määratakse ehitusõigus, lisaks olemasolevale, ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga ei kavandata
olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke
ja mürataseme suurenemist. Arvestades planeeringuala lähiümbruses
olemasolevate elamumaadega, siis, lisaks olemasolevale eluasemele,
ühe uue eluaseme rajamine ja kasutamine ei põhjusta antud asukohas
olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimaliku mõjud on
ehitusaegsed. Käesoleval juhul kavandatavate üksikelamu ja abihoonete ehitamisega ei kaasne arendustöödele iseloomulikke suuremahulisi ehitustöid ega inimvoogude liikumist. Eeltoodust tulenevalt ei
ole käesoleva detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
KSH vajaduse tuvastamiseks on läbi viidud KeHJS § 33 lõigetes 3-5 esitatud kriteeriumitel põhinev eelhindamine. Keskkonnaamet on oma
05.03.2014 kirjaga nr HJR 6-5/14/3985-2 nõustunud KSH algatamata
jätmisega, kuna esitatud materjalide kohaselt ei põhjusta kavandatav
tegevus olulist negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnaamet on seisukohal, et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt
planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine
ei ole eeldatavalt vajalik.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme vallavolikogu (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; www.
joelahtme.ee), koostamise korraldaja on Jõelähtme vallavalitsus (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; www.joelahtme.ee)
ning koostaja OÜ Maaplaneeringud (Mustamäe tee 51, 10621, Tallinn).
Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses esmaspäevast
neljapäevani kell 8.00-17.00 ja reedeti kell 8.00-13.00 või elektroonilise
dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joelahtme.ee.
• Jõelähtme vallavalitsus võttis 08.10.2014 vastu korralduse nr 642 “Jõelähtme valla Liivamäe küla Linnuka tee 2//4, Linnuka tee 6, Linnuka tee
8, Linnuka tee lõik 2 ja Linnuka tee maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine”. Linnuka tee 2//4 (katastritunnus: 24504:003:0960, Linnuka tee 6 (katastritunnus: 24504:003:0832),
Linnuka tee 8 (katastritunnus: 24504:003:0833), Linnuka tee lõik 2 (katastritunnus: 24504:003:1017) ja Linnuka tee (katastritunnus: 24504:
003:1015) maaüksused asuvad Liivamäe küla lääneosas, Saha tee ääres.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Liivamäe küla Linnuka tee 2//4, Linnuka tee 6, Linnuka tee 8, Linnuka tee lõik 2 ja Linnuka tee maaüksuste
kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine tootmis-/ärihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse tehnovõrkudega varustamine ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu
elluviimiseks.Planeeritavatestootmis-/ärihoonetesonkavandatudtegevuseks metallkonstruktsioonide valmistamine. Planeeritava ala suuruseks on ca 22 000 m2. Detailplaneeringu algatamise taotlus ei sisalda
ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Jõelähtme vallavalitsus võttis 23.10.2014 vastu korralduse nr 676 “Loo
aleviku Kolde maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine”. Detailplaneeringu eesmärgiks
on kuni viie maapealse korrusega kolme korterelamu rajamiseks ehitusõiguse määramine, sh tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava
elluviimiseks. Planeeritav ala paikneb Loo alevikus detailplaneeringu
kohustusega tiheasustusalal. Planeeritava ala suurus on ca 1,6 ha.
Detailplaneeringu algatamise taotlus ei sisalda ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu
• Loo alevik Kruusimäe 1 kinnistu (katastritunnus 24504:002:0332) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 13.11.2014 kell 15.00.
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
• Ihasalu küla Marlekori kinnistu osa ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 10.- 24.11.2014 Jõelähtme vallamajas.
Ihasalu küla Marlekori kinnistu osa ja lähiala detailplaneering on algatatud Jõelähtme vallavalitsuse 25.03.2014 korraldusega nr 192.
Planeeringuala asub Ihasalu küla kaguosas, Kaberneeme lahe ääres.
Planeeringuala suuruseks on ca 11 700 m2. Planeeringuala moodustab
Marlekori kinnistu (katastritunnus 24505:001:1390), osa ja lähiala (Mar-

lekori kinnistu piiri ja Maa-ameti põhikaardil märgitud veepiiri vaheline
ala). Planeeringualale juurdepääs on avaliku kasutusega Ruu-Ihasalu
teelt läbi Marlekori kinnistu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Marlekori kinnistu osale
ja lähialale uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede ja
tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnakaitseliste abinõude seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.
Kavandatavale elamumaa krundile on võimalik rajada ühe, maksimaalselt kahekorruselise üksikelamu ja kuni kaks ühekorruselist abihoonet.
Üksikelamu maksimaalne kõrgus võib olla 8,5 m ning abihoonetel 5 m.
Elamumaa krundi maksimaalne ehitusalane pindala on 390 m2. Detailplaneering ei sisalda ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Loo küla Künka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.-24.11.2014 Jõelähtme vallamajas.
Loo küla Künka kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme vallavolikogu 29.07.2008 otsusega nr 385. Planeeringualaks
on Loo küla Künka maaüksus (katastritunnus 24504:008:0365, maatulundusmaa 100%, pindala 5,72 ha). Planeeringuala suuruseks on ca
5,72 ha. Juurdepääs planeeringualale toimub avalikult Tallinn-Narva
maanteelt Looküla tee kaudu läbi erakinnistute. Detailplaneeringuga
nähakse ette Künka kinnistu jagamine kolmeks, moodustades ühe elamumaa sihtotstarbega krundi, ühe maatulundusmaa sihtotstarbega
krundi ja ühe transpordimaa sihtotstarbega krundi Looküla tee avaliku
kasutuse tagamiseks. Elamumaakrundile nähakse ette ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks ehitusaluse pinnaga kokku
kuni 300 m2. Detailplaneering ei sisalda ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Vandjala küla Kubja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.- 24.11.2014 Jõelähtme vallamajas.
Vandjala küla Kubja maaüksuse detailplaneering on algatatud Jõelähtme vallavalitsuse 26.09.2013 korraldusega nr 569. Planeeringualaks
on Vandjala küla Kubja maaüksus (katastritunnus 24504:008:0025,
maatulundusmaa 100%, pindala 33 554 m2). Planeeringuala suuruseks
on ca 3,4 ha. Juurdepääs planeeringualale toimub avalikult Looküla
teelt, külgnevalt riigimaanteelt Maardu-Raasiku tee 11103 mahasõit
puudub. Planeeringuga nähakse ette Kubja maaüksuse jagamine kolmeks kinnistuks, millest kaks koosnevad kahest katastriüksusest, ühest
elamumaa sihtotstarbega ja ühest maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistust. Eraldi transpordimaa kinnistu on planeeritud kergliiklustee
rajamiseks. Elamumaakruntidele määratakse ehitusõigus krundile pos
1 ühe elamu ja kahe abihoone kavandamiseks ehitusaluse pinnaga
kokku kuni 350 m2 ning krundile pos 2 ühe elamu ja ühe abihoone kavandamiseks ehitusaluse pinnaga kokku kuni 350 m2. Detailplaneering
ei sisalda ettepanekut valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.
• Loo aleviku Lulli kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.11-08.12.2014 Jõelähtme vallamajas.
Loo aleviku Lulli kinnistu detailplaneering on algatatud Jõelähtme
vallavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 412. Planeeringuala suurusega
ca 3,2 ha asub Loo aleviku edelaosas, Pirita jõe ja Nehatu-Loo-Lagedi
tee vahelisel alal. Planeeringuala moodustab Loo aleviku Lulli (katastritunnus: 24504:002:0214; katastriüksuse sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala 3,08 ha) kinnistu. Kinnistul on säilinud kunagisest
hoonestusest ühe hoone vundament. Selle lähedal asub lähiminevikus
püstitatud varjualune ja kelder. Juurdepääs planeeringualale toimub
avalikult kasutatava Nehatu-Loo-Lagedi riigimaanteelt läbi eraomanikele kuuluvate Lagedi tee 6 ja Vellandi kinnistute. Detailplaneeringuga
kavandatakse ühe 3080 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse, ehk elamukrundi, ning ühe 27 764 m2 suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega katatsriüksuse moodustamist. Elamukrundile on
võimalik püstitada üks, maksimaalselt kahekorruselise üksikelamu ja
neli ühekorruselist abihoonet. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on
8 m ning abihoonetel 5 m. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala
kokku on 500 m2. Detailplaneering sisaldab ettepanekut valla kehtiva
üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringute avalike väljapanekute ja avalike arutelude tulemused
• 16.10.2014 toimus Kaberneeme küla Lääne-Aksli 2, Ploomi ja Põõsa
kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid kaks kodanikku detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid. Jõelähtme vallavalitsus ei nõustunud esitatud vastuväidetega
ning ühe ettepanekuga. Ühe ettepaneku osas ei jõudnud erinevad
osapooled kokkuleppele. Esitatud vastuväidetega, ettepanekutega
ning vallavalitsuse seisukohtadega saate tutvuda valla kodulehel:
http://joelahtme.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikud-arutelud.
• 20.10.2014 toimus Kullamäe küla Kullamäe I ja Siimu I kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid kaks
kodanikku detailplaneeringule vastuväiteid ning ettepaneku. Jõelähtme vallavalitsus ei nõustunud esitatud kahe vastuväidetega. Kahe
vastuväitega vallavalitsus nõustus. Ettepaneku osas tehakse täiendav
analüüs. Esitatud vastuväidetega, ettepanekuga ning vallavalitsuse seisukohtadega saate tutvuda valla kodulehel: http://joelahtme.kovtp.ee/
et/detailplaneeringute-avalikud-arutelud.
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MÜÜK
• Aastaringselt müüa kuivad kütteklotsid, pakitud kaminapuud, turba ja puitbrikett, puidu-põhupellet. Vedu. Tel
506 8501
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm (hind: alates 33 eurot/rm). Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com

OST
• Ostan 1-3-toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
• Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke,
vanu postkaarte ja fotosid, vana raha,
trükiseid ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel 602 0906 või 501 1628, Tim
• OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@estland.ee

TEENUS
• Arhitekt. Eramaja projektid, ka tagantjärele. Hind ehitusloani alates.1000 eurot. Tel 5599 4570
• Ehitan ja parandan pliite, korstnaid ja
ahjusid ning teen muid pottsepatöid.
Igor, tel 5624 9455
• Ehitustööd, üldehitus – tel 5693 3207
• F-Trans OÜ pakub veoteenust kaubikuga L3 H2 kuni 1000 kg. Info tel
506 5406
• F-Trans OÜ teostab reovee äravedu
Jõelähtme vallas. Tellimine ja info tel
506 5406, www.fekaal24.ee
• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, hind 1,09 eurot/minut. Vt ka
ennustus.ee
• Katused, fassaadid ja viimistlustööd.
www.artellehitus.ee, tel 5352 9476
• Kodu ja kontori hoolduskoristus, diivanite ja vaipade süvapesu Siniar Puhastuselt. www.siniar.ee, tel 521 6272
• Lp. mesinikud. Luke Vahavabrik vahetab kärge (2,5 eurot/kg) Tallinnas Märja
tn 4D juures 8. novembril (laupäeval)
kell 11-12. Tel 513 3356
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Paigaldame Teie vanale või uuele kodule kõrgkvaliteetse vihmaveerenni soojenduse süsteemi komplekti. Konsultatsioon ja paigaldus üle Eesti. Kontakt tel
5841 0028, www.rennisoojendus.ee
• Silvestal OÜ ostab raieõigusi ja metsamaad. Parim hind raieõiguse eest Harjumaal. Ostame kogu puidu sortimendi
metsa ääres. Oleme huvitatud ka väiksematest raietest. Tel 5308 8945, www.
silvestal.ee

TÖÖ
• F-Trans OÜ pakub osalise tööajaga
tööd autojuhina noorele pensionärile.
Nõutav kehtiva C-kategooria juhiloa olemasolu. Info telefonil 5343 6496

Sügav kaastunne Arvi
Nõgolsile lähedastega
õe
MAIGA OJAPÕLLU
surma puhul.
Sõbrad Saha külast
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Jõelähtme valla ringid 2014-2015
Rühm
Mudilased ja lapsed
Loo Beebikool
Kostivere Beebikool
Active Studio tants 3.-4. a
Active Studio tants 5.-7. a
Muusikaring, 3.-7. a
Muusika- ja Kunstikooli eelkool
Judo, 5.-7. a
Jalgpall, 2006-2008
Jalgpall, 2008-2010
Tüdrukute spordiring
Active Studio tants, 4.-7. a
1. kl rahvatantsurühm
2.-3. kl rahvatantsurühm
1. kl tantsuring
3. kl rahvatantsurühm
Active Studio tants
Hip-hop
Folgiring
Muusika ja tants täiskasvanutele
Loo Kammerkoor
Kostivere Mõisakoor
Segakoor Jõelähtme Laulusõbrad
Naisansambel Rukkilill
Seenioride laulu- ja tantsuring
Ansambel Amabile
Ans AnnabRe
Ans Briis
Rahvatantsurühm Loolill
Jõelähtme Noorte Segarühm
Täiskasvanute rahvatantsurühm
algajatele
Seltskonnatants
Neeme Nogia
Kõhutants
Kunst ja käsitöö
Kunstiring, 4.-5. a
Meisterdusring, 6.-7. a
Kunstiring, 5.-7. a
Võsavillemi loovustuba
Puutööring
Kostivere laste saviring
Kostivere Mõisa Näputöökamber
Kalligraafia kursus
Täiskasvanute saviring

Asukoht

Aeg

Juhendaja / info

Tasu

Loo kultuurikeskus, B saal
Kostivere lasteaed
Kostivere lasteaed
Kostivere lasteaed
Kostivere lasteaed
Kostivere lasteaed

R 11.00
K 15.30
T 16.00-16.30
T 16.30-17.15
N 15.00-17.20
K 16.20-17.00

Lilian Kapp
Sirje Põllu
tel 519 17692 info@activestudio.ee
tel 519 17692 info@activestudio.ee
www.lastemuusika.ee
tel 5886 8252
heldin.raidmaa@joelahtmemkk.ee

Kuutasu 7 €
Kuutasu 7 €
Kohatasu 6 €+1.5 €/tund
Kohatasu 8 €+1.5 €/tund
Kuutasu 10 €
Kuutasu 10 €

Loo Pääsupesa
Loo spordihoone
Loo spordihoone
Loo Pääsupesa
Loo Pääsupesa
Loo kool
Loo kool
Kostivere spordisaal
Kostivere spordisaal
Loo kool
Loo kultuurikeskus
Loo kultuurikeskus, B saal

T 16.35, N 17.35
E, K 17.00
E, R 16.10
N 15.15
R 16.15-16.45
T, R 12.00-12.45
T, R 13.05-13.50
N 11.25-12.10
T 13.25-14.10
R 15.00-16.00
N 15-16
N 15.00

tel 5191 7692 info@activestudio.ee
Mirjam Sirkas
Mirjam Sirkas
Irina Pärila
Irina Pärila
tel 5191 7692 info@activestudio.ee
Alice Aleksandri
Lilian Kapp

Kohatasu 8 €+1.5 €/tund

Loo kultuurikeskus, B saal
Kostivere kultuurimõis
Loo keskkool, ruum 175
Kostivere kultuurimõis
Loo kultuurikeskus, B saal
Tallinn
Tallinn
Neeme rahvamaja
Loo keskkooli saal
Kostivere kultuurimõis
Loo kultuurikeskus, A saal

T 19.00-21.00
K 19.00-21.00
N 18.30-20.30
K 17.00-18.30
T, N 10.30-12.00
E, K 18.00-20.00
T 19.30
E, K 19.00
T 20.00-22.00
N 19.00

Age Imala
Age Imala
Leili Värte
Sirje Põllu
Kai Müürsepp
Meeli Lass
Erki Meister
Aleksander Kaidja
Erika Põlendik
Mirjam Sirkas
Egert Eenmaa

Kostivere kultuurimõis
Neeme rahvamaja
Kaberneeme vana koolimaja

P 17.00
R 19.00
K 19.30

Marko Kiigajaan, Monika Lahesalu
Merike Kahu
Katre Diinabel

7 € kord

Kostivere lasteaed
Loo pääsupesa
Kostivere lasteaed
Iru Ämma seltsimaja
Loo kool
Kostivere kultuurimõis
Kostivere kultuurimõis
Kostivere kultuurimõis
Ajaveski, Loo küla

E 16.15-16.50
T 15.00
E 17.00-17.35
E 18.30-19.30
E 7. ja 8. tund 14.00-15.30
K 15.00-16.30
E 18.00-20.00 üle nädala
T 19.00-20.30 algus 4. nov
12, 13, 19, 20,
26, 27 nov kell 18.00
12 ja 19 okt
2 ja 9 nov kell 15.00
loomisel
E või K 10.00-12.00

tel 5647 7372

kuutasu 5 €+2 €/tund

tel 5647 7372 leilatamm@hotmail.com
tel 5692 2971 Birget Klooster
Urmas Pohlak
Margit Pärtel
tel 5853 8533 Meeli Lõiv
Tiiu Kivirähk
Margit Pärtel

Kuutasu 5 €+2 €/tund
4 € tund/või kuutasu 16 €
Kuutasu 2 €

Annika Klements

Kursus 32 €

Kaie Rätsep
Kai Müürsepp

selgub

Viltimiskursus

Ajaveski, Loo küla

Kokandusring
Seenioride näputöötuba
Teater
Loo draamastuudio
Jõelähtme Lasteteater
Õpilaste etluskunst
Kostivere Laste Teater (noorem)
Kostivere Laste Teater (vanem)
Neeme Teater
Kostivere täiskasvanute näitetrupp
Jõelähtme LavaGrupp
Tehnika ja teadus
Fotoring õpilastele
Fotoring täiskasvanutele
Motoring
Teadusring
Keskused, klubid
Kostivere Päevakeskus
Loo Noortekeskus
Kostivere Noortekeskus
Seenioride klubi Pihlakobar
Tüdrukute klubi

Neeme rahvamaja
Loo kultuurikeskus, B saal
Loo kultuurikeskus
Jõelähtme rahvamaja
Neeme rahvamaja
Kostivere kultuurimõis
Kostivere kultuurimõis
Neeme rahvamaja
Kostivere kultuurimõis
Jõelähtme rahvamaja

P 15.00
P 13.00
T, K, N 14.00-16.00
Kord kuus

Airi Leonidov
Airi Leonidov
Väino Haab
EFI töötajad, Elo Sepp

Kostivere alevik, Mõisa tee 2
Loo alevik, Saha tee 13
Kostivere alevik, Jõe tn 2b
Loo kultuurikeskus, B saal
Loo kultuurikeskus, B saal

E-R 10.00-14.00
E-R 14.00-20.00
E-R 14.00-19.00
T, N 10.30
T 14.00

Anne Kanne
Raili Niinemäe
Deili Lemsalu
Kai Müürsepp
Kadri Lepik

Aljona ja Raido Kivila, poeg Karl Kristofer
Maria Sokologorskaja ja
Andrei Sokologorski, tütar Vera
Kadri Taalmann ja Janno Kelt, poeg Ermo
Anna Timašova ja
Maksim Dzivak, poeg Jackson

25.08.2014
07.09.2014
01.10.2014
05.10.2014

Valla eakad sünnipäevalapsed
oktoobris
22.10
15.10

Ljubov Sirkas
Evald Püss

T 12.10
K 16.30-18.00
N 18.00-20.00
K, N 20.00
E 18.00-20.00

Jägala küla
Kostivere alevik

86
85
84
83
83
82
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70

06.10
17.10
02.10
16.10
27.10
09.10
13.10
21.10
01.10
14.10
16.10
19.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10

3 € kord
8€

Loore Martna
Maie Ramjalg
Maria-Marika Kurvet
Kersti Laanejõe
Kersti Laanejõe
Merike Kahu
Kersti Laanejõe
Maie Ramjalg

Neeme rahvamaja
Neeme rahvamaja
Loo kultuurikeskus
Loo kultuurikeskus/Kostivere kool

Vallas juunis ja juulis sündinud
lapsed

92
89

N 16.00

Kuutasu 10 €
Kuutasu 10 €
Kuutasu 18 €

Vaike Kurm
Taisija Sivakova
Ruth-Lea Aunbaum
Maimo Sikka
Hilja Algo
Aino Sepp
Ennu Kaljula
Lembi Rüngenen
Aarne Mardisoo
Aavo Zupping
Valentina Tamm
Tiiu Neiland
Jaan Lassi
Evi Heris
Matti Randjõe
Helle Surva
Lembit Laas

Haljava küla
Loo alevik
Loo alevik
Kostivere alevik
Loo alevik
Maardu küla
Kaberneeme küla
Haapse küla
Kallavere küla
Loo alevik
Loo alevik
Kaberneeme küla
Loo alevik
Jägala küla
Jägala- Joa küla
Loo alevik
Neeme küla

2 € kord
Kuutasu 10 €

Jõelähtme valla teabe ja
infoleht. Väljaandja on
Jõelähtme vallavalitsus.
Omavalitsuse õigusaktidega saab tutvuda
valla kantseleis ja raamatukogudes ning
www.joelahtme.kovtp.ee ja
www.volis.ee.
Toimetaja Merike Metstak,
605 4865, 527 8870,
merike.metstak@
joelahtme.ee, ajaleht@
joelahtme.ee.
Reklaami ja kuulutuste
tellimine 646 2214,
5818 9131,
myyk@harjuelu.ee.
Jälgi meid nüüd ka Facebookis: www.facebook.
com/joelahtme.
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OÜ Loo Vesi
pakub täistööajaga
tööd torulukksepale.
Töötasu kokkuleppel.
Kontakt tel
511 4406,
info@loovesi.ee

Saha küla aastakoosolek toimub 07.
novembril 2014 Loo
keskkoolis algusega
kell 18.00.
Lisainfo Jaanus Hiis,
tel 513 2368
Keskkonnaamet teatab, et on valminud korralduse
eelnõu, millega kooskõlastatakse Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus AS jäätmete ladestusala muudetud sulgemiskava.
Eelnõu ja muude asjasse puutuvate materjalidega on
võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn; tel 674 4826. Eelnõu
on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist: http://sadr.keskkonnaamet.ee/ (Dokumendiotsing->13773).

Pangabuss

• Külauudised •
Jõelähtme küla
külavanemana
jätkab Taimi Saarma
ja Võerdla külavanemana Piret
Pintman-Hellaste.

Otsime AS Olerex Jõelähtme
teenindusjaama sõbralikke ja elurõõmsaid klienditeenindajaid.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Kuusalu
muusikakooli juures
kell 9.00–11.45

IV kvartalis
5. ja 19. novembril
3. ja 17. detsembril

Kehra
Anija valla
kultuurikeskuse juures
kell 15.00–18.00
Kostivere
mõisa juures
kell 14.30–15.30
Raasiku
Konsumi kaupluse juures
kell 16.30–17.30

IV kvartalis
7. novembril
5. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja
välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Nõudmised kandidaadile:
• keskharidus
• varasem klienditeenindaja töö kogemus
Ettevõte pakub:
• firmasisest arenguvõimalust
• kaasaegset töökeskkonda
• tasu vastavalt tehtud tööle
Töö iseloom:
• täistööaeg, vahetustega
Kandideeri: mariliis@olerex.ee
Lisainfo: 610 0108

