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Jätame maksud endale!

Andrus Umboja
Vallavanem
....................................................................................

Aasta lõpp on lähenemas ning
vallavalitsus on välja kuulutanud juba traditsiooniks saanud
aastalõpu kampaania, millega
kutsume üles valla elanikke, kes
pole ennast seni meie registrijärgseks elanikuks registreerinud, seda kindlasti veel enne
käesoleva aasta lõppu tegema.
Miks me seda ikka ja jälle
teeme? Leiame, et aasta lõpp on
hea aeg, kus saab vaadata tagasi aasta jooksul tehtule ning läbi mõelda oma järgmise aasta
plaanid ja tegemised. Üheks
teemaks võiks ju olla ka elukoha küsimus. Jõelähtme vald on
hea paik elamiseks ja ma usun,

et suur enamus vallaelanikest
on minuga selles osas sama
meelt. Äsja taaskord avaldatud
omavalitsuste võimekuse edetabelis tõusis Jõelähtme vald
2013. aasta arvestuses kõrgele
kolmandale kohale – ka see annab veelgi kinnitust, et selle
piirkonnaga tasub ennast igati
siduda. Parim kingitus vallale ja
kõigile teistele elanikele ja ka
iseendale on oma elukoha Jõelähtme registrijärgseks elanikuks registreerimine.
Mida vald mulle selle eest
pakub? See on üsna tüüpiline
küsimus, kuid siinjuures tuleks
asjale läheneda hoopis teisest
vaatenurgast. Nimelt on ju vajadused vastastikused – valla
toimimiseks on vaja inimesi ja
inimestele on vaja valda, kes
neile avalikke teenuseid osutaks. Pole ju mingi saladus, et
omavalitsuste põhitulud, mille
arvelt osutatakse avalikke teenuseid, tulevad üksikisiku tulumaksu laekumisest. Vald osutab
oma elanikele mitmesuguseid
avalikke teenuseid, valla rahakotist rahastatakse koolide ja
lasteaedade ning kultuuriasutuste toimimist, makstakse sotsiaaltoetuseid ja osutatakse sotsiaalteenuseid. Lisaks on valla
osutada mitmed kommunaalteenused, nagu teede ja tänava-

te hooldus ning valgustamine
jne. Seega, mida enam on meie
registris elanikke, seda enam
laekub valla eelarvesse maksuraha, mille arvelt saab kõiki
neid teenuseid veelgi paremal
tasemel ja suuremas mahus
osutada.
Miks on just tähtis oma elukoht registreerida aasta lõpuks?
Sellel on väga praktiline ja lihtne põhjus. Nimelt toimub tulumaksu jaotamise arvestus omavalitsuste vahel aastavahetuse
seisuga. Terve järgmise aasta
jooksul laekub meie valla eelarvesse kõikide nende elanike tulumaks, kelle registrijärgne elukoht on aasta viimase päeva
seisuga Jõelähtme vald. Oluline
on ju ka see, et mitmete valla
poolt makstavate toetuste saamise eelduseks on registrijärgne elukoht jooksva aasta algusest. Samuti on näiteks lasteaiakoha saamisel eelisseisus just
registrijärgsed elanikud. Väga
oluliseks aspektiks on kindlasti
ka maamaksu arvestamise
kord, mis eelistab registrijärgset
elanikku, kes saab oma kodualuselt maamaksult selle arvelt soodustuse, mis on juba üsna märkimisväärne kokkuhoid
pere kuludest ja selle saamiseks
on ka arvestushetkeks aasta esimese päeva seis.

Jõelähtme valla elanikel on palju eeliseid: meie lasteaedades ei ole järjekordi,
kooliõpilased saavad kolm korda päevas tasuta süüa ja laste huviringides osalemist toetatakse. Uue korra kohaselt vabastatakse kodualusest maamaksust
elanikud, kelle registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga on Jõelähtme vallas.
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. Möödunud aastal
tõusis Jõelähtme vald riigis paremuselt kolmandale kohale. Üksikisiku tulumaks
moodustab valla põhitegevuse tuludest 64%. Iga üksikisiku brutotulust
arvestatakse 11,6 % valla tulubaasi, mis teisisõnu tähendab, et iga elaniku
kohta laekub keskmiselt 710 ja töötava elaniku kohta 1330 eurot maksuraha
valla tulubaasi. Koduvalda laekub nende inimeste tulumaks, kes 31. detsembri
seisuga on Jõelähtme valla elanike registris.

Kuidas ennast rahvastikuregistrisse kanda? Selleks on mitu lihtsat viisi. Tavapärases korras saab seda teha näiteks elektrooniliselt www.eesti.ee kaudu.
Selleks on vaja ID kaarti ja paroole või tulla vallamajja, kus
registritöötaja registreerib elukoha. Lisaks on kampaania raames võimalik omale koju tellida registribuss. Selleks tuleb helistada telefonil 53 120 223 ning
registritöötaja tuleb teile koju
teie elukohta registreerima.
Kas ka seekord kingituse
saab? Ikka saab. Nagu meil juba on tavaks saanud, siis kõik
kampaania perioodil oma elukoha registreerinud elanikud
saavad valida kahe meene, valla logoga kruusi või Loo ujula
kümne korra priipääsme vahel.

Lisaks sellele loositakse kõigi sel
aastal valda registreerunute vahel välja kodukulude vähendamise pakett summas 1500 eurot. Sel korral on uudseks lähenemiseks see, et soovime meeles pidada ka kõiki valla elanikke, kes on meie registris juba
varasemast ajast ning seetõttu
läheb ka nende vahel loosimisse täiendavalt samaväärne kodukulude vähendamise pakett
1500 euro väärtuses. Loosimises osalevad täisealised vallaelanikud.
Hea vallaelanik, kes sa ei ole
veel oma elukohta meie valla
registris registreerinud, tee endale, teistele vallaelanikele ja
vallale tervikuna ilus aastalõpukink ja too oma maksud järgmiseks aastaks Jõelähtme valda!
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Merike Metstak
Fotod Reet Suhova
....................................................................................

Art Kuum,
vallavolikogu esimees
email: artkuum@hotmail.com
telefon: 501 7127
skype: art.kuum

Volikogu
veerg
30. oktoobril toimunud volikogu istungil jõudsid teisele lugemisele ja vastuvõtmisele kaks
olulist dokumenti: valla arengukava aastateks 2014-2025 ja
eelarvestrateegia 2015-2018.
Valla jaoks on tegemist oluliste ja sisukate dokumentidega, mis võiksid huvi pakkuda
igaühele, kellele meie valla käekäik korda läheb. Mõlemad dokumendid on kergesti leitavad
nii meie valla kodulehelt kui ka
aadressilt www.volis.ee, kus
kõik teisedki volikogu materjalid üleval on. Kuigi lugemine on
huvitav, tuleb samas tunnistada, et vastust küsimusele, millal üks või teine tee ära asfalteeritakse, sealt ei leia.
Kirjas on aga eesmärk muuta kõik valla avalikud teed tolmuvabadeks.
5. novembril osalesin Jõelähtme valla esindajana Riigikogus toimunud Rail Balticu
toetusrühma koosolekul, kus
vaadati lõik-lõigu haaval üle kogu rajatav raudteetrass. Rõõm,
et meie valla osas on planeerijad leppinud trassivariandiga,
mida toetasime juba oma 2013.
aastal vastu võetud volikogu otsusega. See tähendab, et meie
valla osas hakkab Rail Baltic
kulgema paralleelselt olemasoleva raudteetrassiga. Sealt
edasi lõuna poole jookseb ta
mõned kilomeetrid paralleelselt Tallinna ringiga, Jürist möödub aga oluliselt põhja poolt,
siis edasi Kiili ja Saku valda,
Rapla maakonda jne. Algselt oli
tänase lõppvariandi kõrval tõsiseks alternatiiviks trass, mis
kulgenuks risti läbi Rebala otse
Muuga sadamasse. Sellisel juhul oleks meie valda jäänud
raudteelõigu pikkus olnud küll
suurem, kuid selle rajamine
lihtsam ja odavam. Õnneks jäi
see variant kõrvale.
Võime öelda, et meie valla
osas planeerijad arvestasid
omavalitsuse ettepanekutega
100% ja sõelale jäi kahtlemata
parim ja keskkonda ning inimesi kõige vähem häiriv variant.
Kõigis Harjumaa valdades see
nii hästi ei läinud, kuid kokkuleppele on kõikjal jõutud ja
oma toetuse lõppversioonile
andis ka Harju maavanem.
Rapla- ja Pärnumaa osas
jäid aga mõned tüliõunad jagamata ning konsensuslikku toetust kavandatav lahendus ei
leidnud. Loodan aga, et kokkulepped peagi leitakse ja et Rail
Baltic paari majapidamise vastuseisu tõttu rajamata ei jää.
Selle aasta viimane Jõelähtme valla volikogu istung toimub 18.12.2014. Ilusat advendiaega ja jõuluootust!
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Kostivere Kultuurimõisas toimus meeleolukas tänupidu valla seenioridele
Prillitoosi saatejuht Reet
Linna repertuaar oli saalisviibijatele tuttav, vanad head viisid
läksid südamesse ning tõmbasid kõiki kaasa laulma. Üllatusesinejana astus armastatud
lauludega meie ette Boris Lehtlaan. Samuti esines päevakeskuse ansambel Rukkilill ja indoneesia tantsudega Karolin Poska. Kunagi varem pole Jõelähtme valla eakate päeval osalenud nii palju inimesi. Õigupoolest toimus kokkusaamine juba
kolmandat aastat järjest ja tundub, et tore tava kipub traditsiooniks kujunema.
Pensionile jäämine ei tähenda tänapäeval enam seda,
et jäädakse üksi koju nelja seina vahele nukrutsema. Vastupidi, üha enam leitakse rakendust
– tee päevakeskustesse, külakoosolekutele, kohtuma vanade ja uute sõpradega, tegelema
mitmesuguste harrastustega ja
kogukonna üritusi organiseerima ning oma silmaringi laiendama.
Väga paljud meie pensionärid on aktiivsed külaelu edendajad, kes on muutnud kogukonda tegusamaks ja kaasanud
ühiskondlikku ellu nooremaidki. Seenioride eeskuju innustab
ja paneb tegutsema, mistõttu
eakate inimeste panust kogukonna ellu tasuks märgatavalt
rohkem tunnustada ja hinnata.
Vallavalitsus tunnustas 30
seeniorit tänukirjaga. Austatud
seeniorid, soovime teile jätkuvat energiat, tervist ja entusiasmi.
Aitäh teile!

NOVEMBER 2014

Seenioride tänupäev

Maksame jõulutoetusi!
Traditsioonilist jõulutoetust
makstakse ka käesoleval aastal
Jõelähtme valla elanikuks registreeritud pensionäridele alates 70. eluaastast. Toetust saavad ka vallavalitsusele teada
olevad puudega laste pered ja
meie elanikeregistris olevad
paljulapselised pered, kus kasvab 4 või enam last. Toetuse
suuruseks on 30 eurot.
Toetuse saajate elukoht
peab hiljemalt käesoleva aasta

1. jaanuarist olema rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme
vald.
Jõulutoetuse kättesaamiseks on vaja teatada sotsiaalosakonda oma arvelduskonto
number. Kes varasematel aastatel jõulutoetuse arvelduskontole saanud on, need ei pea
oma numbrit teatama. Küll aga
palub hariduse-, kultuuri- ja
sotsiaalosakond oma numbri
teatada kõigil teistel, kelle kon-

tonumbrit vallavalitsusel pole
või on see muutunud. Kindlasti palume oma arvelduskonto
number teatada eakatel, kes on
käesoleval aastal saanud
70-aastaseks.
Samuti tuleb arvestada sellega, et jõulutoetuste väljamaksmist kassast ei toimu. Eakad, kellel arvelduskontot pole
või kes ei soovi seda kasutada,
võivad esitada vallavalitsusele
kirjaliku avalduse toetuse välja-

maksmiseks mõne teise isiku
arvelduskontole. Sellisel juhul
tuleb avaldusse kindlasti märkida ka kontonumber, kuhu
toetust soovitakse saada ja konto omaniku nimi.
Täiendav info:
Hariduse-, kultuuri- ja
sotsiaalosakond
Tel 605 4860 ja 605 4880
E-post: liivi.vain@joelahtme.ee ja
kristiina.valba@joelahtme.ee

Loo kultuurikeskuse lillepeenras
hakkas ootamatult nartsiss
õitsema – ja seda novembris.
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Intervjuu annab õpetaja Irja Kingsepp
Merike Metstak
Fotod Merike Metstak
....................................................................................

Irja, mõni aasta tagasi tegin sulle ettepaneku kirjutada vallalehele vabariigi aastapäeva kohane
mõtisklus. Jäin lausa sõnatuks, kui vastasid, et otsi
selleks mõni eestlane.
Inimeselt, keda olen alati pidanud sügavalt järjepidevust ja eestlust hoidvaks, oli seda ootamatu
kuulda. Kuhu sinu juured
ulatuvad?
Jah, minu vanemad olid ingerisoomlased. Aga minu enda
pere sai alguse 1975. aastal ja
traditsioonid, sünnipäevad,
kokkusaamised, koosviibimised, reisid, kujunesid pikkamööda täienedes, vastavalt pere, sugulaste, sõprade, kolleegide ja ühiskonnas toimuvatele
muutustele. Mingil ajal oli rohkem perekeskseid tegemisi, siis
sai väljaspool koolis, rahvamajas ja ajalooõpetajate seltsis tegutsetud.

Millised on teie pere traditsioonid? Kui neid on?
Tavalised pere tähtpäevade
tähistamised, sugulastega kokkusaamised, suvel vaipade pesu, et noored sugulased omavahel tööd tehes tuttavamaks
saaksid, kapsapiruka küpsetamine ja söömine ema mälestuseks.

Milline ema sa ise oled?
Seda küsi minu lastelt. Ise
arvan, et lapsi sai tihti kaasatud
töö ja küla tegemistesse. Kas
nad ise seda heaks pidasid, ei
ole küsinud. Olid head lapsed,
neid sai igale poole kaasa võtta.
Vanavanemate tugi oli mul pidevalt olemas, elasid nad ju
siinsamas. Tänu neile sain
1991. aasta suvel Soomes Helsingi ülikooli korraldatud koolitusel osaleda, Karl oli siis 4-ne.
Samas võtsin ta kaasa ajalooõpetajate Moskva reisile.
Sõpradega korraldasime ikka
koos lastega telkimise suvetuure Eestimaal.

Milline vanaema sa oled?
Olen ikka veel üllatunud vanaema kolmele lapselapsele,
sest iga kord saan nende uute
avastuste osaliseks. Kuulen esimesse klassi läinud lapselapselt, et kuuetunnine koolipäev
väga pikk ei olegi, sest vahetunde on ikka rohkem! Noorem tuleb lasteaiast jooksujalu ja kasutab uhkelt vast omandatud
väljendit, mis inimese vaimset
seisundit määratleb. Vanem oskab suurepäraselt vanaisa magusaisu oma huvides kasutada.

On sul hobisid või valdkondi, mis eriti huvitavad?
Loen meelsasti, teinekord
on mul korraga käsil mitu erinevat autorit. Hea meelega loen
luulet ja sobitan vahel mõne
õppetunni teemaga. Looduses
armastan käia, olen korilane.
Iga päev tervitan jalutuskäiguga Jõelähtme jõge, jäälindu,
haigruid, nirki ja kopraid.
Olen löönud kaasa ajalooõpetajate seltsi tegemistes;
koolitused, olümpiaadide küsimuste koostamised ja läbiviimised, õpetajate metoodilised
töötoad, suhtlemine kolleegidega, reisid ja EAYS-i koolitus
Soomes, Israelis, EUROCLIO

konverentsidel jm. üritustel
osalemised. Kõige mahukam
oli Eesti ajalooõpetajate suvepäevade korraldamine Harjumaal, mis sel suvel jälle taas ringiga meie maakonnas toimub.

Neida Tuisk, Maimu Prööm,
Helgi Kruminš. Uued õpetajad
olid Vadim Fomitšev, Tiiu Trisberg, Lii Tüvi ja mina. Sain kohe ka kuuenda klassi juhatajaks.

Kas sa oled oma klassikaaslastega olnud pidevas
kontaktis, läbi aegade?

Miks õpetajaks? Kas sul oli
eeskujusid?

Alates koolide (põhi-, keskja ülikooli) lõpetamisest oleme
kõige tihemini kohtunud just
põhikooli klassikaaslastega, viie
aasta järel keskkooli omadega
ja harvemini ülikoolikaaslastega. Põhjus selles, et mul on kaks
nn. oma kursust: ühega alustasin, teisega lõpetasin ja paljud
on kolleegid-ajalooõpetajad, nii
kohtumegi seltsi üritustel.

Kostivere koolis on toimunud õpetajaskonnas põlvkondade vahetus. Kas
noorte uute kolleegidega
on huvitav?

Oled igas mõttes kodukoha patrioot, õppinud Jõelähtme kirikukoolis ja siis
olnud õpetaja samuti,
pedagoogina ja koduloo
uurijana andud õpilastele
edasi meie ajalugu ja
kultuuri. Kuidas ja millal
see õpetajaks saamine
toimus?
Viskasin Tartus rongilt maha tulles sõbrannaga kulli ja kirja ajaloo ja eesti filoloogia vahel. Unistama hakkasin siis
muuseumi ja arhiivitööst. Viis
aastat töötasin Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi matemaatiliste meetodite
sektoris tehnikuna, ilus pikk ja
prestiižne nimetus asutusel,
tööülesanded perforeerimine ja
masinakiri, seltskond väga huvitav, boonuseks TA raamatukogu külastamine töö ajal. Seal
oli peale kõige muu huvitava
kirjanduse ka igasuguseid välismaiseid ajakirju ja igal reedel
trükiti välja Soome televisiooni
nädala kava.
Õpetajaks saamine toimus
lihtviisil: kutsuti, et tule proovi
ja proovin siiani. Kooli kutsus
mind tööle 1978.aastal tollane
direktor Endel Väljataga. Olin
lõpetanud 1970.aastal Jõelähtme 8-klassilise kooli ja õppisin
Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalugu. Endistest õpetajatest töötas
koolis veel mu klassijuhataja
Aave Kaugver, Linda Tamm,

Palju inimlikke õpetajaid.

Mille poolest ja kas üldse tänapäeva õpetajad nö. vanast
koolist erinevad? Mul on arusaamine, et nn. vana kooli juba
ammu ei ole ja uus juurdub, aga
milliseks see kujuneb, seda
näeme hiljem. Kõiki õpetajaid
on pidevalt koolitatud, kontrollitud. Ei ole vist ühtegi elukutset, kus koolituse tunnid kirja
pannakse, ministeeriumi
(EHIS) tasemel arvestust peetakse.
Noored on loomulikult teisiti koolitatud, hoopis teises
keskkonnas üles kasvanud, tehniliselt võimekamad, arvuti külge kasvanud.
Põlvkondade vahetust tuleks minu meelest planeerida,
sest kui see toimub lühikese aja
jooksul, siis mõjutab see kooli
elu pikka aega. Meil algasid
muutused kuus-seitse aastat tagasi, kulmineerusid direktsiooni vahetusega ja paar aastat tagasi taas uued noored õpetajad.
Mu meelest on meie kollektiiv
kujunemise ja arenemise huvitaval teel.

Mitme lennu klassijuhataja sa ise oled olnud?
Alguses tundus, et klassijuhatamine on lihtsalt õpetajatöö
juurde käiv lastega toimetamine ja tunnistuste kirjutamine.
Keegi ju peab selle töö ära tegema. Hiljem selgus, kui töömahukas ning aega- ja närvikulu
nõudev tegevus see tegelikult
on. Nii õudusunenägusid kui ka
rõõmu pakkuv. Lisaks õpilastele kuulusid suhtlusringkonda
kohustuslikus korras ka vanemad. Tol ajal oli kohustuslik
õpilaste kodusid külastada. Õn-

neks toimus osa asju vaid paberil. Iga lapse koju ma ei jõudnudki, mõne vanemaga sai jutud kaupluse juures, bussipeatuses või rahvamajas ära räägitud.

Iga päev tervitan
jalutuskäiguga
Jõelähtme jõge,
jäälindu, haigruid,
nirki ja kopraid.
Kokku on mul nende aastate jooksul seitse klassi juhatada
olnud. Kord tuli üks lapsevanem kooli protestiga, et miks
lapse kontrolltöö hinne viis ei
ole. Ütlesin, et kui ta väga soovib, ei ole mul ka kuue vastu midagi. Aga mul on vedanud väga
toredate ja mõistlike lapsevanematega. Ja toredate ja arusaajate lastega.
Väga raske periood oli meil
viimase klassiga, mil seisime
tihti direktori ees koos kohvil ja
saime pragada asja eest ja ilmaasjata. Ekskursioonidel sai käidud nii Eestis, Lätis, Rootsis, Venemaal kui ka Tšehhis, viimasesse tuli kaasa kaks õpilast. Peterburis aeti mind öösel üles ja
teatati, et osa lapsi on kadunud.
Enne miilitsasse minekut jõudsin juba kõik õudused vaimu-

silmas ära mõelda, kui kõlas koputus ja soovitati rahulikult
magama jääda, sest Neeva jõe
sillad lasti alla ja seiklejad olid
hotelli tagasi jõudnud.

Kostivere kool sai just
30-aastaseks. Mismoodi
toimus Jõelähtme kiriku
juures olnud kooli ülekolimine Kostivere alevikku?
Kolimisfirmasid siis ei olnud, kõik panid käed külge, lapsed toimetasid koos õpetajatega, emad kraapisid aknaid värvist ja pesid puhtaks, õpetajate
abikaasad käisid põrandaid lakkimas, kehalise kasvatuse õpetaja värvis võimla põrandale
triipe ja lausa ööbis koolimajas.
Jõelähtmest toodi läbi terve sügise asju sovhoosi veoautoga
(2013 kevadel lendasid paljud
vanad õppevahendid aknast otse prügikonteinerisse).
Kooli avamise päev oli veidi
pilvine, koolimaja ees tehti veel
viimaseid rehatõmbeid kui lindi läbilõikamiseks olid kohale
jõudnud tähtsad tegelased, kohaliku sovhoosi direktor, külanõukogu esimees, rajooni agrotööstuskoondise ja partei bossid, haridusminister, naaberkoolide direktorid. Tähtsa päeva auks istutati maja ette püramiidtammed, mis on tänaseks
päris suureks sirgunud. Esimestest arvutitest on meeles JU-

KU-d, kus ka õpsid oma näpuosavust ussimänguga harjutada said. Üks eksemplar sai kingitud meie sõpruskoolile Rootsis. Sõpruskooliga suhtlemine
1990-ndatel avardas laste ja vanemate maailmapilti. Kas kollektiivne sõprus ka isiklikeks suheteks üle kasvas, võiks küsida
Neida Tuisult – oli ju tema pikemat aega kooli direktor.

Kas tänapäeva kool annab
noorele inimesele piisava
ettevalmistuse keerulises
ühiskonnas toime tulemiseks?
Kool annab alati hea hariduse. Tähtis on see, kas sa ise
antut väärtustad. Hobuse võid
kaevule viia, jooma peab ta
sealt ise. Hiina vanasõna vist.
Mõne aasta pärast täitub
330. aastat hariduse andmisest
Jõelähtme kihelkonnas. See tähelepanu vääriv verstapost
nõuab tähistamist.

Milline on Kostivere kool
täna?
Uuenev. Muutuv. Kaasaegne. Väljakutseid pakkuv. Üksteisega ja külaga kohanev. Sportimiseks palju võimalusi pakkuv,
muusikaga tegelemiseks, vaimu
arendamiseks erinevates ringides ja seda kõike tasuta. Haara
kinni igast võimalusest, mida
pakutakse.
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Margit
Tilk-Härm,
psühholoog

 Lisaks tavapärasele
psühholoogi tööle on suur
osa Jõelähtme vallavalitsuse psühholoogi tööst seotud
valla kolme kooliga.
Psühholoogi töö eesmärk koolides on toetada lapse arengut.
Kui lapsel on pinge või mure,
väheneb tema õppimisvõime.
Kui last koolis kiusatakse või kui
ta peab päevast päeva nägema
vanemate omavahelisi tülisid,
siis ei ole ta enam võimeline vajalikul määral õppetööle keskenduma. Kindlasti ei ole mõtet süüdistada last, kui laps
peab vägivalda loomulikuks elu
osaks. Laps vajab sellisel juhul
kedagi, kes tema muret tõsiselt
võtaks, teda ära kuulaks ning
aitaks, süveneks sellesse, mis
põhjustab ebasoovitavat käitumist. Laps iseenesest ei ole
halb, on vaid ebasobivad käitumised.
Olemasolevaid ja tekkida
võivaid probleeme peaks suutma märgata iga koolis töötav
täiskasvanu – selles osas saab
neile toeks olla ja vajadusel julgustada psühholoog. Probleemide varajane märkamine võimaldab kiiremat sekkumist ja
vähendab hilisemaid kulusid.
Selleks on vajalik vastastikune
koostöö nii vanematega kui ka
õpetajatega ning vajadusel teiste spetsialistidega.
Psühholoogi juurde jõuavad
lapsed ja vanemad muuhulgas
ka õpetaja vahendusel. Kogemus näitab, et kui õpetajaid julgustada ja töötada meeskonnana, saavad õpetajad mitmete
probleemide lahendamisega
ise hakkama. Koostöö õpetajatega võib toimuda ka läbi kaudse nõustamise – alati psühholoog otseselt lapsega ei tegele,
vaid nõustab õpetajat. Seetõttu
on psühholoogi töös väga oluline õpetajate nõustamine ja
toetamine.
“Tulekahju kustutamisest”
veelgi olulisem on probleemide
ennetamine. Mul on väga hea
meel, et paljud meie valla koolide õpetajad teevad väga head
koostööd. Kiiresti lahendama
hakatud probleemid leiavad sageli kiirema lahenduse.
Kiusamise ja koolis toimunud vägivallajuhtumite puhul
on oluline võrgustikutöö –
meeskonnana toimimine –
kool, kodu, vajadusel lastekaitsespetsialist ja noorsoopolitsei.
Lapsed on kodu ja ühiskonna
peegel ning selles tões ei ole midagi üllatavat. On oluline, et
pöördutaks enne, kui probleemid üle pea kasvavad. Selles
osas on suur vastutus lapsevanematel, et nad pöörduksid
spetsialistide poole varakult
ning teeksid oma lapse kooliga
julgelt tihedat koostööd. Head
ja kiired lahendused saavad
sündida kõigi osapoolte vahelise ühise pingutusena.

Kaks korda aastas, emadepäeval ja isadepäeval kutsub vallavalitsus uued vallakodanikud pidulikule vastuvõtule. Iga laps saab raamatu ja nimelise hõbelusika.

Noored õpetajad Kostivere koolis
 Inglise keele õpetaja

Marju Tannberg ja matemaatikaõpetaja Tiina Lind
töötavad Kostivere koolis
teist aastat.
Merike Metstak
Fotod Merike Metstak
....................................................................................

Nii Marju kui ka Tiina osalevad
haridusprogrammis Noored
Kooli, mis on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks,
kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates
eluvaldkondades tegutsedes.

Marju Tannberg, palun seleta lahti, mida tähendab
programm Noored Kooli
ning mida toob see kaasa
inglise keele õpetajale?
Noored Kooli programm on
mõeldud inimestele, kes soovivad tuua Eesti haridusmaastikule positiivseid muutusi. Lisaks õpetamiskoolitusele ja
-praktikale läbivad programmis
osalejad ka liidrikoolituse. Noored Kooli väärtused, millest lähtuvad osalejad, vilistlased ja
meeskond, on järgnevad: julgus
võtta vastutust, pidev õppimine, hoolivus ja usk muutuste
võimalikkusesse. Inglise keele
õpetajana tähendab programmis osalemine seda, et lisaks üldpedagoogilistele ja liidriks olemise koolitustele on mul ka võimalus töötada koos suurepärase ainedidaktikuga, kes on ise
tegevõpetaja, kes käib vähemalt
korra veerandi jooksul vaatlemas mu ainetunde, et anda
mulle tagasidet mu arengu kohta. Samuti viib ta läbi ainedidaktika koolitusi, mille käigus
olen muu hulgas õppinud arvukalt kasulikke meetodeid, vaadelnud hinnatud pedagoogide
tunde ning kohtunud USA
suursaadikuga Eestis.

Kas sulle meeldib Kostivere alevikus elada ja mis

teeb aleviku elamisväärseks? Mis siin meeldib ja
mis ei meeldi?
Mulle meeldib Kostivere
alevikus elada ennekõike seetõttu, et väga mugav on käia kodule lähedal tööl. Samuti on
siinsed inimesed sõbralikud ja
abivalmid. Väga tore on ka, et
Kostivere asub piisavalt lähedal
Tallinnale ega ole seetõttu liialt
eraldatud suuremast keskusest.
Mõnikord aga häirib see, et kuigi hommikul ja õhtul on bussiliiklus küllaltki tihe, siis päevasel ajal on keeruline sobival ajal
bussiga liigelda. Bussisõit võtab
aega poole rohkem kui autoga
ja seetõttu on Kostivere ja linna
vahel liikumine elanikele, kellel
puudub oma isiklik auto, aeganõudev ning teatud kellaaegadel väga piiratud.
Lisaks sellele olen märganud, et noortel (nii kooliõpilastel kui ka hiljuti kooli lõpetanutel) pole väga palju variante,
kuidas oma vaba aega eesmärgipäraselt ja asjalikult sisustada. Osalt tuleneb see ilmselt
avarate võimaluste puudumisest ja osalt ka noortepoolse
huvi puudusest. Loodan, et see
olukord paraneb.

Tiina Lind, palun räägi,
mida tähendab programm
Noored Kooli.
Noored Kooli on programm,
mis annab osalejatele võimaluse kahel aastal õpetaja olla ja
mõjutada noorte inimeste kooliteed positiivses suunas, tuues
uusi meetodeid ja ideid Eesti
koolidesse. Programmi ajal toimuvad iga kahe nädala tagant
koolitused, mis toetavad osalejaid, kellest mitte keegi ei ole
õpetajaks õppinud. Noored
Kooli kuulub ka ülemaailmsesse võrgustikku “Teach for All”.

Tiina, mida tähendab
Noored Kooli programm
matemaatikaõpetajale?
Matemaatikaõpetajale tä-

hendab Noored Kooli programm seda, et mõnedel koolituspäevadel on meil ainedidaktika, kus õpime konkreetselt
kuidas matemaatikat didaktiliselt kõige paremini õpilastele
õpetada nii, et nad seda ka
õpiksid. Samuti annab õppimine koos teiste ainete õpetajatega huvitava meetodite pagasi.
Koolitustel räägivad lennukaaslased ikka, mida nemad tunnis
on teinud ja mõnda neist meetoditest saab edukalt ka matemaatika tunnis kasutada. Minu
jaoks on väga toetav ka see, et
saab sarnases olukorras inimestega oma koolielu muresid
ja rõõme jagada.

Kas sulle meeldib Kostivere alevikus elada ja mis
teeb aleviku elamisväärseks? Mis siin meeldib ja
mis ei meeldi?
Kostivere aleviku suurimateks miinusteks on minu jaoks
vähesed vaba aja veetmise ja
sportimise võimalused. Sportimisvõimalustest tunnen eriti
puudust – näiteks väga palju ei
ole kohti, kus sügisest kevadeni
jooksmas käia. Plussiks on kohalik postkontor – ei pea kaugele pakkidele järele minema ja
kirjad saab kiirelt ja mugavalt
saadetud.
Kuna ma olen hommikuti
kehv ärkaja, siis on minu jaoks
Kostiveres elamise eelis ka see,
et töökoht on lähedal, mistõttu
ei pea hommikul liiga vara ärkama. Kui on soov mõnd raamatut laenutada, siis ka raamatukogu on õnneks lähedal. Siiani olen harjunud elama Kostiverest tunduvamalt suuremates
asulates ja Kostivere on kõige
väiksem koht, kus ma oma elus
elanud olen. Seetõttu olen harjunud suurema poodide- ja
kaubavalikuga – siinses poes on
kaubavalik minu jaoks harjumatult väike. Pluss on see, et
Tallinn on lähedal. Autoga on
mugav käia, kuid bussiliiklus on
teatud aegadel lünklik ja seetõttu bussiga alati käia ei saa.

Marju Tannberg.

Tiina Lind.
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Loo alevikus avati uus kauplus
 Üle kuu aja tagasi avas

poekett Meie toidukaubad
Loo alevikus uue poe, järjekorras 64nda.
Merike Metstak
Foto Merike Metstak
....................................................................................

Keskpäeval on poes suhteliselt
vaikne ja töötajad kasutavad
sobivat ajahetke uute kaupade
riiulitele sättimiseks. Küsimusele, kuidas läheb, vastab noor
müüja lahkesti, et Loo alevik on
mõnus koht ning siin on toredad ja sõbralikud inimesed.
Hetke pärast siseneb poodi
vanemas keskeas härrasmees,
kes laskub müüjaga viivitamatult suure poliitika asju lahkama. Härra püstitab probleemi,
millele ta ise ka vastab, leti taga
jäädakse viisakaks kuulajaks.
Miks mitte – ka nii võib suhtlemisvaegust leevendada. Maakohas on poemüüja teinekord
teatud määral ju ka mingis
mõttes sotsiaaltöötaja.
Meie poeketi Loo kaupluse
juhataja Eva Linev töötas enne
suures Rimi kaupluseketis teenindusjuhina. “Ühel varahommikul pool seitse astus üks tuttav bussipeatuses juurde ja kü-

sis, et kas ma ei tahaks siin
proovida uut poodi käivitada.
Nii vara hommikul mõistlikke
otsuseid ei tehta. Aga paari päeva pärast helistas Meie poeketi
juhataja Rein Reinvee ja jäingi
nõusse. Kodule lähedane töökoht on suur eelis, ei pea aega
raiskama tööle sõitmiseks.”
Peale tööpäeva lõppu on
Meie poes järjekord mitte sellepärast, et töötajad ei jõuaks
rahvast teenindada, vaid kuna
pood on tõesti inimesi täis. Mida rahvas siit kõige rohkem ostab?
Eva Linev ütleb, et igapäevast toidukraami: piima, leiba,
saia, vorsti. Ja jooke, soodsa
hinnaga õlled lähevad hästi
kaubaks. “Sealihasült Aruküla
väiketootjalt tõi lausa nostalgiapisara silma, nagu vanaema
tehtud,” ütleb juhataja. Esindatud on kõigi Eesti tootjate sortiment, kaubad tellib otse tootjalt
kaupluse juhataja Eva Linev
isiklikult.
“Kui näen, et viimased kaubad on riiulis, siis tellin kohe
uued peale. Alguse asi, tuleb
toetuda intuitsioonile. Küllap
kogemuse kasvades muutub
töö veelgi sujuvamaks. Kaup
peab olema värske ja soodsa

Retro, vintage
ja antiik
 Märkasin Facebookis
kuulutust, et Jõelähtme kiriku kõrval on laupäeviti
lahti kodukohvik ja kauplus.
hinnaga. Piim, leib, sai, vorstid
ning eilsest alates on meil letis
värske sealiha. Pool siga saab
korraga tellida, rümp on juba
eelnevalt ära tükeldatud. Jahutatud kanakoib hinnaga 2.19
osteti ruttu ära”, räägib Eva Linev.

Muidugi on Meie kaupluses
olemas ka esmavajalik majapidamistarvete valik. Kaupluse
juhataja kinnitab, et kõige olulisem on ostjate tagasiside.
“Oma ostjatele ütlen, et olen tänulik igasuguse tagasiside eest,
samuti öelge oma soovid ning

arvamused, et mis meeldib ja
mis ei meeldi.”
Inimestele, kes siin lähedal
elavad, on see pood hästi käepärane. Paljud inimesed käivad
ja kiidavad ning ütlevad, et lühikesele ajale vaatamata on
Meie saanud lemmikpoeks.

Merike Metstak
Foto Merike Metstak
....................................................................................

Enne seda, aastaid tagasi, olen
poes ka müüjana töötanud.

Kostivere inimesed ütlevad, et
lõpuks ometi on alevikus pood,
kust saab kogu vajamineva toidukraami kätte. Päevakeskuse
prouad kiidavad, et enam ei
pea pealinnas poes käima. Ajame kaupluse juhataja Kaire Petersoniga juttu Kostivere poe
tagaruumis, kus kuvarist paistab terve müügisaal kätte nagu
peo peal. Iga ostja liigutused on
siit üksikasjalikult näha.

Kuidas sinu igapäevane
tööpäev välja näeb?

ma tellima ei hakka, sest meil ei
ole kaubamaja. Aga kui küsitakse näiteks täisteramakarone või
muid toidukaupu, siis olen tellinud ja hiljem selgub, et meeldib paljudele.

Mida rahvas kõige parema
meelega ostab?

Probleeme ka on?

Andke meile tagasisidet
Ise tuleb kõik tooted ära tellida, tarnijatel on erinevad päevad, kohale ei pea ise aga midagi vedama, meie asi on vaid
müüa. Meie kaubaketi poode
seob ühine arvutisüsteem. Meil
on eraldi ostujuhid, kes otsustavad sortimendi üle ning see
ongi hea, kuna ei pea üksinda
vastutama.
Poe töö on teadagi raske, pidevalt on vaja midagi teha, riiuleid täita jms. Kiire on kogu aeg.
Ma ei ole kuulnud ostjatelt erilist nurinat. Elan siinsamas ja
väga suur pluss on elada töökoha lähedal.

Kõike esmavajalikku. Aga
eriti hästi ostetakse uusi tooteid. Meil on nüüd müügil lahtised salatid ja kotletid, mis on
ostjate poolt hästi vastu võetud.

Kuidas sa siia sattusid?

Inimesed on ju tuntud?

Mulle helistas selle hoone
endine omanik ja pakkus võimalust uue kauplusega alustada.

Jelena Grohhotova ja Olga Merimaa.

Kas sul kaubandusalane
kogemus oli?

lähtme bensiinijaamas, mis oli
reisirestoran. Pakkusime möödasõitjatele toitlustust, mina õigupoolest selle bensiinijaama

Kümme aastat töötasin Jõe-

nullist käivitasingi. Tegelikult
oli meil seal kütuse müük kõrvaltegevus, peamine oli ikka
toitlustusteenuse pakkumine.

Ülgase külaselts tegi Ülgase ja Rüütli peatustesse bussi ootekojad. Tööde eestvedaja oli Jüri Prommik.

Inimesi on igasuguseid, teinekord esineb rahulolematuid
ka, aga harva – väikese külapoe
kohta on meil üsna rikkalik
kaubavalik. Alati võib keegi tulla uksest sisse ja küsida näiteks
pesukaussi. Kuid pesukaussi

Kas kaebusteraamat on ka
olemas?
Inimestega suhtlemine ja
tagasiside saamine on kõige
tähtsam. Kaebusteraamatut ei
ole olemas, ei tea kas peakski
olema, sest saame vahetul suhtlemisel täiesti hästi hakkama.

Kas müüjaid oli siia poodi
raske leida?
Minul ei olnud see raske,
mõtlesin varem põhjalikult läbi, et kellega ma tahan siin töötada. Kolm müüjat on eelmisest
seltskonnast, mina ja Olja oleme uued. Aga kõik me oleme
kohalikud inimesed.

Mida tahad ostjatele
öelda?
Andke aga julgesti tagasisidet, seda paremini me teid teenindada saame. E-mail on kostiverepood@meietoidukaubad.
ee.

Merike Metstak
Fotod Merike Metstak
....................................................................................

“Avasime oma kappide uksed.
Siin on nii krinoliin kui peleriin,
šaboo ja hulk negližeesid. Mõned paneme lustiks ja inspiratsiooniks, mõned müügiks,” kõneles kuulutus paljulubavalt.
Jõudsin sündmuskohale
õhtul, tund enne sulgemist.
Heatujuline Siiri Heinmaa tuli
uksele vastu ja teatas, et on kolinud kogu pere elamise ajutiselt ringi. Köögis sumises kodukohvik, ülakorruse kaht suurt
tuba täitsid laias valikus rõivaste ja muu kraami kuhilad. Uudistajaid ja ostjaid olid kõik kohad täis.
Palun Siiril lühidalt maakeeles lahti seletada, et mis asi
see vintage on? Kas kirbukas,
kaltsukas või taaskasutuspood?
“Sa oled eksiteel, mitte ükski neist,” naerab Siiri Heinmaa
mu välja. “Kõik, mis on vanem
kui kakskümmend aastat, on
retro, sealt edasi on vintage ja
sealt veel edasi juba antiik.
Oma sõbrannadele seletan tavaliselt, et meie emad kandsid
retro riideid ja vanaemad vintaget! Armastus vanade esemete
vastu on mind pannud juba
ammu kandma oma esiemade
kleite, meeleldi panen selga
krimpleeni ja kannan ka unustustehõlma kadunud kombineed. Eriline huvi on mul lakist
ridikülide vastu, selle kollektsiooni üle olen väga uhke. Kuna kuulun seltskonda, kes armastavad vintaget, on meil
plaanis veebruaris korraldama
hakata koostöös Kostivere Kultuurimõisaga temaatilisi salongiõhtuid koos loengusarjaga.”
Lahkudes valdab mind imetlus,
et küll meil on ikka ettevõtlikud
ja tragid naised!
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Ligi kakskümmend aastat lagunenud Kostive

Lindi lõikasid läbi Andrus Umboja, Irina Pärila ja Boris Rjabkov.

 Laupäeval, 1. novembril
kogunes Kostivere mõisa ligi sada inimest, sest tänavu
jaanuaris alanud ja mitmete ehitus- ning muinsuskaitseliste ootamatustega üllatanud mõisa trepihalli remont sai valmis.
Merike Metstak
Fotod Reet Suhova
....................................................................................

Külalisi üllatas meeldivalt mõisa trepihalli üles seatud fotonäitus “Enne ja pärast” ning
mõisa galeriis Rootsi-Kallavere
küla muuseumi näitus “Käsitöö
voodis”. Ühtlasi avas uue hooaja Kostivere Kultuurimõis. Tutvustati siin tegutsevaid huviringe, kultuuriüritusi ja mõisa ruumide kasutusvõimalusi. Väikese piduliku kontserdi andis
TTÜ puhkpilliorkester.
Eelmüügis olid soodushinnaga piletid talveperioodi üritustele, mis läksid hästi kaubaks. Makseterminali soetamine Kultuurimõisale kaardimaksete tegemiseks õigustas end
igati, sest nüüdsest on üritustele pileti ostmine väga mugav.
Vallavanem Andrus Umboja ütleb, et üheksa kuud kestnud renoveerimise käigus uue
kuue saanud mõisa esimese ja
teise korruse trepihalli ehituse
maksumuseks kujunes 147 000
eurot, mis on enam kui poole
rohkem esialgselt plaanitust.
Jõelähtme vallavalitsuse taotles
vahendeid ka mujalt, Põhja-Harju Koostöökogu toetas

LEADER-meetmest 19 863 euroga ja Kultuuriministeerium
10 000 euroga.
Kostivere mõisa trepihalli
renoveerimistööde peatöövõtja oli OÜ Bau Ehitus, aknad ja
uksed taastas OÜ Bennur,
muinsuskaitselist järelevalvet
teostas OÜ Mõisaprojekt, pisemaid alltöövõtjaid oli teisigi.
KAR-Grupp AS-lt tellitud uuringute käigus avastati üle aasta
tagasi teisel korrusel seinamaalingud. Esimese korruse veranda juures avastati taastamist vajanud aken. Algupärase ajaloolise suuruseni laiendati mõisa
veranda uks, vahetati täielikult
välja elektrikaablid ning renoveeriti mõisa trepp.

Laetalade vahetus ja
põnevad leiud
Restauraatorid Kerli Pütsepp, Eve Ermann ja Toomas
Aasmaa ütlevad, et Kostiveres
oli hea tööõhkkond ja mõisas
toredad inimesed.
Mõisa trepihalli restaureerimistööd algasid Muinsuskaitseameti poolt nõutavate siseviimistluskihtide uuringutega
aastal 2013. Selle tulemusel leiti vestibüüli teise korruse seintel fragmendid maalingust.
2014 aasta kevadel alustati restaureerimistöid teise korruse
maalingute välja puhastamisega. Osaliselt oli maalingu seisukord väga halb, uste kohal oli
krohv lahti ning pude, krohvi sideaine kadunud ja niiskuskahjustused välisseintes olid suured. Konserveerimise käigus tuli seintes olevad augud kiht-kihilt täita nõnda, et krohvi ja

pahtli seguga mitte maalingut
rikkuda. Tegemist on väga aeganõudva ja täpse tööga. Nähtud vaev, teostatud tööd ning
töödele kulutatud aeg on tulemust väärt, kuna tegemist on
väga erilise ja eklektilise ornamendiga, kus segunevad juugend ja klassitsism (ranged vormid ja vaba käega maalitud
roosivanikud). Viimase etapina
taastasid restauraatorid maalingukaod.
Suvel vahetati teise korruse
trepihalli laetalad. Lagede üldviimistlustöid teostati mõlemal
korrusel.
Vestibüüli esimesel korrusel
leiti seina ülemises osas lihtsam
trafarettmaaling, mis taastati
šabloonide abil. Trepi alt tuli
välja maalitud ruudustik, mis
on samuti pärit mõisa peahoone põlengujärgsest perioodist –
seda vaadates saab päris hea ettekujutuse sellest, milline nägi
välja mõisa fuajee 20 sajandi alguses. Põlengueelset viimistlust
nende restaureerimistööde käigus paraku välja ei tulnud. Arhitekt Nele Rohtla kavandi järgi asendati esimese korruse
ruudustik kiviimitatsiooniga.
Üldehitustööde käigus puhastati trepp kuumaõhupuhuriga osaliselt aluspuiduni puhtaks. Sama trepi alt leitud vana
aaderdus (ehk kallima puidu
imiteerimine odavamale puidule) lubas arvata, et kogu
trepp (v.a astmed) on aaderdatud. Seejärel tegid restauraatorid trepi balusterpostile lisasondaaži, mis seda tõestas. Trepi
ajalooline kiht tuli säilitada,
millest johtuvalt eemaldati ai-

nult trepi kõige pealmisi värvikihte. Lõppviimistluses astmed
õlitati ning teostati vana aaderduse eeskujul tammepuidu
imitatsioon.
Huvitavaid leide renoveerimistööde käigus:
• teise korruse trepihalli
seintel olev omanäoline maaling,
• teise korruse trepihalli koridori ukselengilt leiti pliiatsiga
kirjutatud aastaarv 1909, mis
tõenäoliselt tähistab mõisa põlengujärgset taastamisaega,
• mõisa originaaldetailidest
väärivad tähelepanu ajaloolised
õhurestid,
• imetlusväärne mõisa fuajee esimese korruse kivimosaiikpõrand,
• ehteks peahoone fuajees
on aaderdatud trepp,
• esimesel korrusel on näha
kolm originaalmaalinguga sondaaži.

Mõisast on restaureeritud
vaid osa
24. veebruaril 2012 avas uksed vastloodud Kostivere kultuurimõis värskelt renoveeritud
ilusa saali ja paari kõrvalruumiga.
Nüüd sai valmis läbi kahe
korruse ulatuv trepihall. Raha
on tulnud peamiselt valla eelarvest ja hangitud LEADER meetmest Kostivere Seltsi poolt. Siiamaani on mõis neelanud üle
300 tuhande euro, aga teha on
veel palju. Ühe pauguga mõisa
korrastamine käib vallale üle
jõu, tasapisi ja järk-järgult aga
annab see töö pikapeale tulemuse. Aega läheb ja asja saab.

Küsimusele, et mis on järgmised tööd, vastab vallavanem
Andrus Umboja: “Kostivere
mõisas on plaanis lähitulevikus
uuendada mõisa pargipoolse
tiiva küttesüsteemi, teha korda
pargipoolsed esimese korruse
aknad ja jätkata mõisa siseruumide korrastamisega.”

Kostivere mõisas
on plaanis lähitulevikus uuendada
mõisa pargipoolse
tiiva küttesüsteemi, teha korda pargi poolsed esimese
korruse aknad ja
jätkata mõisa siseruumide korrastamisega.
Oluline on, et mõisas käib
vilgas kultuurieelu ja inimesed
on leidnud siia tee.
Irina Pärila töötab Kultuurimõisas alates jaanuarist 2012.
“Töö on olnud väga sisutihe, on
toimunud palju üritusi ja oleme
käima löönud mitmeid huvialaringe. Loodan, et käesoleva aasta kevadel alanud mõisa trepihalli avamine ja ja ehitustöödest tulenenud hooaja nn aastapikkune vaikelu ei mõjuta
Kultuurimõisa külastatavust
alanud hooajal. Vastupidi, loodan, et renoveeritud ning avatav trepihall meelitab inimesi

mõisa. Ootan siia rohkem Kostivere inimesi (eelmistel aastatel ja huviringide põhjal tuleb
tõdeda aleviku lähikandi inimeste aktiivsust, Kostivere elanike osavõtt kontsertidel ja huvialaringides võiks olla oluliselt
suurem). Kohaliku elaniku kodunt välja meelitamine ongi
väljakutse meie meeskonnale
sel aastal – oleme alati avatud
kohalike inimeste mõtetele,
soovidele ja ideedele Kultuurimõisa tegevuse ja ürituste suhtes!” räägib Pärila.
Luule Sildnik “Asusin Kultuurimõisa tööle Kersti Vaht
lapsepuhkusele siirdumisel,
septembris 2013. Siin töötatud
aeg on möödunud kiirelt, on olnud väga huvitav. Esimene nn
vette hüppamine sai tehtud
Heidi Tamme kontserdiga – õnneks kõik sujus ja kohvi maha
ei kallanud Mulle tegelikult
meeldib väga inimeste vastuvõtt ja suhtlemine, laudade katmine jne. Siin töötamise eriline
võlu peitub muidugi sisutihedas üritustekavas. Erilisena on
hinge süübinud 15. oktoobril
Kostiveres toimunud Hõimupäev, Rein Rannapi kontsert ja
Anni Poska klaverikontsert.”
Marko Raudlam: “Trepihalli avamine 1. novembril ei tähendanud minu jaoks tööde
lõppu. Jah, üks etapp mõisa renoveerimisplaanist on taas
teostatud, ent palju tööd on
veel ees.”
Infot kultuurisündmuste
kohta leiate http://joelahtmekultuur.ee/mois/et/ või www.
facebook.com/kultuurimois?fref=ts
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ere mõisas avati renoveeritud trepihall

Toomas Aasmaa ja Alvar Aasmaa.

Kerli Pütsepp.

Kuhu minna, detsember 2014
www. joelahtmekultuur.ee
04.12
05.12
06.12
07.12

kell 12.00
Pihlakobara ümarlaud Loo kultuurikeskuses
kell 18.00
Memme-taadi 25. pidu Loo koolis
kell 16.00
Jumalateenistus Neeme rahvamajas
kell 11.00
2. advendi jumalateenistus Jõelähtme kirikus.
Kaastegev Eesti Teaduste Akadeemia naiskoor, dirigent
Andrus Siimon
kell 15.00
2. advendi kontsert Kostivere kultuurimõisas.
Esineb ansambel “Annabre”, juhendaja Erki Meister
09.12 kell 13.00
Kontsert “Kariibi mere rütmid ja rõõmsad
inimesed” Loo kooli aulas
kell 14.00
Päkapiku töötuba Loo kultuurikeskuses
kell 19.00
Luuleõhtu Contraga Loo kultuurikeskuse
B korpuses
10.12 kell 18.00
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Kostivere
filiaali õpilaste jõulukontsert Kostivere kultuurimõisas
kell 19.00
Segakoori “Jõelähtme laulusõbrad” kontsert
“Jõulu eel” Loo kultuurikeskuses. Dirigent Leili Värte
11.12 kell 11.00
Loo kooli ühiskülastus jõuluetendusele “Võlupood” Eesti Riiklikus Nukuteatris
kell 18.00 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Neeme filiaali
õpilaste jõulukontsert Neeme koolis
12.12 kell 11.00
Loo kooli ühiskülastus jõuluetendusele “Võlupood” Eesti Riiklikus Nukuteatris
kell 19.00
Ansambli “Amabile” sünnipäevakontsert Loo
kultuurikeskuses. Juhendaja Meeli Lass. Kontserdiga tähistatakse
ansambli 10. tegevusaastat

Eve Ermann.

13.12

Kostivere noortekeskuse sünnipäevapidu ja
tantsuvõistlus “Kas tantsime 2014?” Kostivere noortekeskuses
kell 11.00
Teadusring Loo koolis. Teema: bioloogia.
Juhendaja Liivi Plumer. Teadusring toimub koostöös Eesti Füüsika
Instituudiga. Käigus on noortebuss. Toetaja: Jõelähtme vallavalitsus
kell 15.00
Jõulutunnet saamas Jõelähtme rahvamajas
14.12 kell 11.00
3. advendi jumalateenistus Jõelähtme kirikus.
Kaastegev segakoor “Jõelähtme laulusõbrad”, dirigent Leili Värte
kell 12.00-16.00
Jõulukingituste müük Kostivere
kultuurimõisas. Müüjatel registreerida Kostivere kultuurimõisas kuni
5.12.2014. Kohamaks 10 €. www. joelahtmekultuur.ee/mois
kell 15.00
Luule- ja muusikatund “Jõuluootus” Loo
kultuurikeskuses. Oma jõululuulet loeb kohalik luuletaja Heli Viht.
Musitseerivad Rahel ja Hanna Hollman
kell 16.00
Saksofonikvarteti “Saxest kontsert” Kostivere
kultuurimõisas. Kontserdiga tähistatakse kvarteti 15. tegevusaastat.
Täispilet 7, sooduspilet 5 €. Kontsert toimub koostöös Eesti Kontserdiga. Toetaja: Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Ekspertgrupp
15.12 kell 10.35
Heategevuslik jõululaat Loo koolis. Tulu läheb
kooli spordivarustuse täiendamiseks
16.12 kell 10.00
Jõuluetendus “Kõige tillukesem jõulupuu” Loo
kooli aulas. Esitab kooli 2.- 4. klasside näitering Maiu Pintmani
juhendamisel
kell 14.00
Lasteringide jõulupidu Loo kultuurikeskuses
kell 15.00
Seenioride jõulupidu Neeme rahvamajas
kell 18.30 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo klaveri- ja
kitarriõpilaste jõulukontsert Loo kooli aulas
17.12 kell 11.00
Loo kooli ühiskülastus jõuluetendusele
“Tuhkatriinu” Eesti Riiklikus Nukuteatris
kell 18.00
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Loo viiuli-,

flöödi- ja akordioniõpilaste jõulukontsert Loo kooli aulas
kell 18.00
Kooli jõulupidu Kostivere koolis
18.12 kell 11.00
Playbox Loo koolis
kell 18.00
Laste jõulupidu Neeme rahvamajas
kell 19.00
Jõuludžäss “Kaks tenorit” Loo kooli aulas. Kaks
Eesti supersaksofonisti – Lembit Saarsalu ja Raivo Tafenau – esinevad esimest korda ühise kavaga. Saateansambel koosseisus Holger
Marjamaa (klaver), Kaspar Kalluste (löökpillid), Heikko Remmel
(kontrabass). Pilet 5, sooduspilet 4 €. Kontsert toimub koostöös Eesti
Kontserdiga. Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Ekspertgrupp
19.12 kell 09.00
Koolipere jõuluhommik Loo koolis
20.12 kell 16.00
Laste jõulupidu Kostivere kultuurimõisas
21.12 kell 11.00
4. advendi jumalateenistus Jõelähtme kirikus.
Kaastegev naiskoor “Virvik”, dirigent Olev Oja
22.12 kell 14.00
“Pihlakobara” jõulupidu Loo kultuurikeskuse
B-korpuses
24.12 kell 17.00
Jõuluõhtu jumalateenistus Jõelähtme kirikus
kell 21.00
Jõuluöö jumalateenistus Jõelähtme kirikus
25.12 kell 11.00
1. jõulupüha jumalateenistus Jõelähtme kirikus
26.12 kell 11.00
2. jõulupüha jumalateenistus Jõelähtme kirikus
27.12 kell 19.00
Suur aastalõpu pidu Kostivere kultuurimõisas.
Tantsuks mängib ansambel “Piret&Vahur”. Õhtujuht Lauri Drubins.
Pilet 23 € . Piletid välja müüdud!
31.12 kell 17.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistus Jõelähtme kirikus
kell 20.00
Vana-aasta õhtu Neeme rahvamajas. Kell 21.00
varieteeprogramm. Tantsuks mängib ansambel koosseisus Viljo
Tamm ja Agu Tammeorg. Pilet 20, alates 27. detsembrist pilet 25 €
kell 21.00 Vana-aasta pidu Jõelähtme rahvamajas. Tantsuks
mängib ansambel “Parvepoisid”, Õhtujuht Margo Hussar. Pilet 15 €
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Saha kabeli keerdtrepitorni
katuse remont sai valmis
 Saha mäel trooniv Saha

kabel on ehitatud eestlaste
muistse pühapaiga kohale
samal ajal kui Pirita klooster ehk siis 1400-ndate esimesel poolel, rahvapärimuse kohaselt aga juba enne
Tallinna linna asutamist.
Eelmisel nädalal sai ühele poole Saha kabeli keerdtrepitorni
katuse remont. Kabeli torni katusekivid olid lagunenud ja vajasid väljavahetamist. Kuigi sobivaid katusekivisid enam ei
toodeta, õnnestus need siiski
Aseri tehase laojääkide panipaigast leida. Kolme tuhande eurosest remondist tasus kolmandiku Muinsuskaitseamet ja kaks
kolmandiku valla maksumaksja. Muinsuskaitse tingimuste
kohaselt võib torni tippu ehtida tuulelipp või rist. Valla kodanik ja kommunaalametnik Indrek Mäeküngas kinkis vallavanemale metallist risti, mis paigaldati torni tippu.
Kultuurimälestiste riiklikus
registris kirjeldatakse mälestist
nr 2747 alljärgnevalt.
“Saha kabel on vanim terviklikul kujul säilinud keskaegne kivikabel maal. Kabel ehitati 15. sajandi teisel veerandil.
Suurem osa ehitajatest olid Tallinna ehitusmeistrid.
Kabel on lihtne ristküliku-

kujulise põhiplaaniga, kahevõlvikuline paekivist hoone, millel
kooriruum puudub. Saha kabelit on peetud ka Pirita kloostri
miniatuurvariandiks. Sellele
annavad aluse sarnased tugipiilarid, teravkaarsed ehisraamistusega aknad ja läänes asuv
suur raidportaal kõrge viilkatuse all. Piritale osutab ka loodenurgas taastatud keerdtrepitorn, mis Pirital paiknes hoone
kagunurgas. Samuti vihjavad
Pirita kloostri eeskujudele juba
eelpool mainitud Saha kabeli
tugipiilarid, mis esinevad kabeli nurkades ristpaarikutena
(mitte diagonaalse üksikpiilarina nagu hilisgootikas tavaliselt), olles Eesti 15. sajandi arhitektuuri haruldane ilming. Piritale näib osutavat osaliselt
restaureeritud altarilaudki, mis
proportsioonidelt ning kujunduselt ei erine kloostris arvukalt
esinenud kõrvalaltaritest.
Saha kabel oli keskajal Jüri
kiriku hooldusel, 17. sajandist
kuulus Jõelähtme kiriku juurde.
On teada, et hiljem ei tahtnud
kohalikud seda kabelit eriti kasutada ja käidi rohkem Jõelähtme kirikus jumalateenistustel ja
kabeli seisukord halvenes. Pärast Põhjasõda, 1725. aastal, oli
kabel juba väga viletsas seisus.
On andmeid, et 1736. aastal
olevat kabelit seest kohendatud
ja altarit parandatud. Kabeli
restaureerimistöid tehti 1960.
aastatel.”

Loo seenioride klubi Pihlakobar sai kümne aastaseks. Klubi asutaja ja juht Kai Müürsepp üllitas juubeliks raamatu “Loo lood”. Jõelähtme
vallavalitsuselt saadi kingituseks kaunis ja maitsev pihlatort ning Loo Kultuurikeskuse kingitusena esinesid Metsikud Mezzod. Kõige lõpuks
hullutas pihlaprouasid Erich Krieger. Kai Müürsepp tänab kõiki!

10 aastat Loo seenioride
klubi Pihlakobar
 Uurimused näitavad, et
kogu maailma rahvastik tasapisi vananeb. See tähendab, et seeniorid ei kao kuskile, vaid pigem tuleb neid
juurde.
Kai Müürsepp,
Loo seenioride klubi asutaja
Foto Merike Metstak
....................................................................................

Foto Jaanus Hiis

Ma usun, et igas vanuses on
väärtusi, mida hoida ja kalliks
pidada. Pihlakobara 10-aastane tegevus näitab ilmekalt, et ka
elu viimane kolmandik võib olla tegus ning et ka eakal inimesel on midagi, mida ühiskonna-

le pakkuda. Minule on need 10
aastat olnud kui õpiaastad, mille eest olen väga tänulik. Iga
päev annab mingi teadmise, iga
tegemine mingi kogemuse.
Need 30-40 inimest, kes siin
aastatega pihlakaseks kobaraks
on koondunud, moodustavad
erilise sõpruskonna, kus tõepoolest on jagatud mure väiksem ja rõõm poole suurem. See
küünarnukitunne, kogukonnatunne on väga oluline. Teadmine, et me ei ole üksi, annab turvatunde ja see omakorda meelerahu.
Nii nagu on oluline iga marjake kobaras, on Pihlakobara
klubis tähtis iga liige.
Seetõttu tunnustab Loo kul-

tuurikeskus kogu seenioride
klubi liikmeskonda kohaliku
kultuurielu elavdamise ja säilitamise eest. Seenioride klubi
juures on tegutsenud aastate
jooksul ka mitmed ringid: naisansambel,
seeniortantsurühm, meistrituba, näitetrupp Maire Papp'i juhendamisel ja nüüd taas seeniorvõimlemisrühm Mare Kääriku juhendamisel. Olen siiralt tänulik
seenioride klubi juhatusele
koosseisus Hilda Männik, Evi
Sabolotni, Taimi Randmeri,
Ene-Lii Veski, Ilse Paldermaa,
Eve Järvepere, Arvi Nõgols ja
Raivo Veski, kes on kõik need
aastad klubi tegevusele aktiivselt kaasa aidanud.

Seenioride klubi Pihlakobar
astub oma teise kümnendisse,
loodan, et endiselt Jõelähtme
vallavalitsuse ja Loo Kultuurikeskuse sõbralikul toel. Usun,
et ees ootavad taas uued tegemised ja taaskohtumised arvukate sõpruskollektiividega üle
vabariigi.
Ja loomulikult ootavad ees
meie oma igakuised kokkusaamised, nii töisemad kui pidusemad, kuhu kõik seeniorid alati
on oodatud.
Pane tähele – Loo seenioride klubi on avatud kõigile eakatele, piiranguteta!
Hea Pihlakobar, soovin Sulle tervist ja edaspidiseks jõudu
Su tegemistes!

Neli muusikalist muljet
Rahvusvaheline
muusikapäev
Andra Pahkma
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, V
klass
....................................................................................

Loo seenioride klubi Pihlakobar Keilas
Septembris ja oktoobris võis Keila muuseumis näha killukest Jõelähtme
valda – avatud oli Kersti Lepiku värvikas näitus “Elu hallis ja kirjus”. Loo
seenioridel oli ainulaadne võimalus vaadata väljapanekut koos
autoriga, kes tutvustas mahlakalt igat eksponaati. Näitus võlus meid
oma loomingulisusega. Pihlakobaral oli omakorda meeldiv võimalus
tunda uhkust ja avaldada tänu ning lugupidamist nii ema Elvile kui ka
tütar Kerstile. Jääb üle loota, et see huvitav näitus jõuaks ka Jõelähtme
valda. Kai Müürsepp

1.oktoobril külastasin ma muusikapäevale pühendatud kontserti. Seal mängisid kolm naismuusikut puhkpille: klarnetit,
oboed ja põikflööti. Nad esitasid viis pala kammermuusika
stiilis. Mulle meeldisid kõige
enam lood “Kolm semu” ja
“Lontrus-Pontrus”. Need lood
meeldisid mulle sellepärast, et
need olid rõõmsad ja ägedad.
Vahepeal tundus mulle, et need
palad tulevad plaadi pealt, sest
kõla oli ilus ja selge.
Kui palad olid mängitud,
siis kuulutati välja Jõelähtme
Noor Muusik 2014, kelleks osutus Agnes Värik. Peale seda esitas Agnes enda kirjutatud loo
“Teisel pool vikerkaart”. Mulle
meeldis see kontsert väga ja ootan järgmist korda.

Oli meeldejääv õhtu
Karolin Käärik
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, V
klass
....................................................................................

1. oktoobril käisime Jõelähtme
Muusika- ja Kunstikooli lastega
Lool tähistamas rahvusvahelist
muusikapäeva. Toimus ilus
kontsert, kus esines naismuusikutest koosnev puhkpillitrio
“Estica” ning ka noor pillimängija ja laulja Agnes Värik.
Puhkpillitrio koosnes flöödist, oboest ja klarnetist ning
mängiti erinevate rahvaste palasid.
Kontsert oli väga huvitav
ning lood hästi väljamängitud.
Imeline oli vaadata, kuidas professionaalid süvenevad lugudesse ning mängivad instrumente kogu südamega. Kontserdi lõpus kuulutati välja ka
Agnes Värikule kuuluv auhind
Noor muusik 2014. Agnes esitas
ka omaloomingulise loo “Teisel
pool vikerkaart”.

Ürituse tegi nauditavamaks
see, et terve saal oli täis inimesi, kes on mingil viisil muusikaga seotud ning armastavad seda. See oli väga meeldejääv ja
tore õhtu.

Minu mõtteid muusikast
Karut Luur
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool, IV
klass
....................................................................................

Muusika on heli, mis iseloomustab kõike – alates linnamürast kuni tunnis oleva vaikuseni. Iga heli on pikas mõttes
muusika. Muidugi arvatakse tavaliselt, et muusika tekib siis,
kui keegi laulab või mängib pilli, aga need lood kõlavad lihtsalt
paremini. Mulle meeldib muusikat kuulata siis, kui saab ja
enamasti enda valikul. Kui ma
kuulan või vaatan muusikat
koos videoga ja see mulle meeldib, siis jääb see mulle ka meelde. Kui käisin muusikapäeva tasuta kontserdil, siis esines seal

puhkpillitrio “Estica”. Mulle üldiselt meeldis, aga oleks võinud
pikem kontsert olla!

Muusika on tähtis
Mai-Liis Õun
Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool
IV klass
....................................................................................

Muusikal on võluvägi. See rahustab, teeb tuju paremaks.
Võib ka nutma panna.
Muusikal on minu elus väga tähtis. Klaverit õpin ma enda lõbuks. Mina väärtustan
muusikat väga. Muusika on
elus väga tähtis juba sellepärast, et see rahustab.
Rahvusvahelisel muusikapäeval oleks kontsert võinud
pikem olla, sest puhkpillitrio
“Estica” mängib väga hästi.
Rahvusvahelise muusikapäeva
kontsert mulle ei meeldinud.
Ma isegi ei tea, miks? Võib-olla
just sellepärast, et see oli liiga
lühike. Aga parim noor muusik
Agnes Värik oli tore!
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Tehnikaspordi hooajale
tõmmati joon alla
 Lõpuüritus toimus 7. novembril Loo Kultuurikeskuses. Ettevõtmine sai teoks
tänu Loo Kultuurikeskuse,
Jõelähtme vallavalitsuse ja
Loo Keskkooli toele. Aitäh
Teile!
Väino Haab
Jõelähtme TSK, loospeedway@gmail.
com, 511 0968
....................................................................................

Aasta 2014 näitas, et oleme oma
väikese tehnikaspordisaapa
suure spordi ukse vahele saanud. Meil on põhjust tulemuste üle uhkust tunda, sest tänasel päeval koosneb Jõelähtme
valla noorte motomeeste koorekiht Loo Keskkooli poistest.
Paljud on alustanud koolis
tegutsevast motoringist. Loo
kooli poiste head tulemused on
teisigi tehnikaspordiga tegelema innustanud. Üha kasvavat
huvi mootorrataste vastu näitab tänavuse õppeaasta algus,
kus huvilisi on motoringi lisandunud seitsmeteistkümne esimese klassi õpilase jagu ning
eelnevatel aastatel sõelale jäänutest on välja kasvanud 2014.
a Eesti noorte Speedway sõitjate esikolmikusse kuuluvad Loo
kooli poisid Markus Maximus
Lill ja Gregory Põlma.
Markus on noorte Speedway karikasarja võitja, Gregory
saavutas kolmanda koha.
Üllatusmees oli tänavusel
hooajal Speedway kõige noorem sõitja Frido Ving Viidas, kes
saavutas üldarvestuses neljanda koha.
Frido on tõsine konkurent
paljudele endast vanematele,
sest tema üllatav kiirus rajal ja
stabiilsus kogu hooaja vältel
annavad alust oodata edaspidigi häid tulemusi.
Speedway'l krossiratastega
50cc klassis saavutasid Jõelähtme poisid häid tulemusi: Sven
Kevin Toomela sai 2., Rambert

Markus Maximus Lill (vasakul) on Eesti noorte meister Speedways. Martin Adamson tuli aga Briti
meistrivõistlustel kolmandaks.

Romandi 4. ja Ramol Sillama 6.
koha.
65cc krossirataste klassi
koondarvestuses saavutas Gert
Heinvee 1. koha ja Karl Johannes Lattik 3. koha.
Noorte krossimeeste paremikku kuuluv Hans Priidel saavutas sarjas EMV Motokrossis
Suvi 2014 85cc viienda koha.
Järgmist hooaega alustab Hans
võimsama 250cc tsikliga.
Üritusel nähtu, et noored
tegijad on meie vallas ülekaalus, näitab, et huvilisi ja potentsiaali jätkub – tuleb vaid leida
vahendid.
Potentsiaali ei ole võimalik
määrata, kuid on võimalik

mõõta ja seda läbi saavutatud
tulemuste. Tänavuse hooaja
saavutusi välisvõistlustel ilmestab Martin Adamson, kes osales 2014.a. hooajal Briti meistrivõistlustel klassis Quad 250
OPEN. Meistrivõistlused olid
11-etapilised.
Igal etapil on kolm sõitu.
Joonel oli korraga 30-35 võidusõitjat ja konkurents oli väga tihe. Martin võitis viis etappi, oli
ühel korral teine ja kahel korral
kolmas. Kahjuks oli hooaja keskel ka üks trauma, mis võttis
võimaluse võita Briti meistritiitel. Hooaeg Inglismaal lõppes
kolmanda kohaga.
Martin ise ütleb kokkuvõt-

valt: “Kolmas koht ei olnud see,
mille järele ma Inglismaale läksin, aga see on motosport. Hooaeg oli väga raske nii füüsiliselt
kui ka vaimselt. Sain sealt väga
palju uusi kogemusi. Briti ühe
parima meeskonna poolt ettevalmistatud tehnikaga võistlen
järgmisel aastal Eesti ja Läti
meistrivõistlustel.
Tänan Loo kooli ja Jõelähtme valda mõistva suhtumise ja
abi eest.”
Tehnikasport on kulukas ja
rohket ettevalmistust nõudev
ala. Kui Sina, Jõelähtme valla ettevõtja, tunned, et võiksid meie
noorte tehnikasporti toetada,
palun anna endast teada.

Eelarvetulud vajavad suurendamist
 Jõelähtme vald on alates

2008. aastast avanud kümme uut lasteaiarühma üle
kogu valla, mis tähendab sisuliselt, et oleme ühe väga
suure lasteaia juurde ehitanud. Ent aeg on mõelda ka
eelarvetulude suurendamisele.
Priit Põldma
Abivallavanem
....................................................................................

Juba mõnda aega ei ole Jõelähtme valla noortel peredel enam
muret lasteaiakoha saamise pärast ja rahvastikuprognoosi kohaselt ei teki järjekordi ka tulevikus. Seoses suurte investeeringutega laienemisele, on lasteaedades kasvanud kulud personalile ja majandamisele. Loomulikult on kulude suurenemises veel oma roll üldisel hinnatõusul. Jõelähtme vallas on lasteaedade kohamaks olnud
muutumatu alates 2012. aasta
algusest. Kuid ka tulevikus on

vaja lasteaedadesse investeerida, millest suurimaks on vajadus Loo lasteaia vana osa renoveerimisele.
Lasteaedade ülalpidamiseks vajaminevaid kulusid kaetakse Jõelähtme valla ja lapsevanemate poolt kaetavast osast.
Paraku on praegu saadavad tulud üle viie korra väiksemad,
kui lasteaedade ülalpidamiseks
tarvis oleks. Kuludena arvestatakse nii personalile, majandamisele kui ka investeeringutele
mõeldud kulutusi. Tuludes kajastub lapsevanemate poolt

saadud söögiraha ja kohamaks
ning PRIA poolt eraldatav puuvilja ja piima toetus. Jõelähtme
valla kulud (graafikul punane
joon) on üle viie korra suuremad, kui saadavad tulud (graafikul sinine joon):
Jõelähtme valla registris
olevate laste lapsevanemate
poolt 2014. aastal kaetav osa, 25
eurot, on oluliselt madalam kui
enamuses naabervaldades
makstav kohatasu. Kohatasu
tõstmisega 2015. aastast 30 eurole ja 35-le eurole 2016. aastast
ei ületa me ümberkaudsetes

omavalitsustes võetavat tasu.
Plaanitavad lasteaia kohamaksud alates 1.01.2015 Jõelähtmega piirnevates omavalitsustes:
• Viimsi, 58 eurot;
• Rae, 47 eurot;
• Tallinn, 41,34 eurot;
• Raasiku, 39,05 eurot;
• Maardu, 30 eurot;
• Kuusalu, 30 eurot.
Lapsed, kelle enda ja kelle
vanema(te) elukoht ei ole Eesti
Rahvastikuregistri andmetel
Jõelähtme vald, on lasteasutuses lastevanemate poolt kaetava osa määraks 78 eurot kuus
alates 1.01.2015. Vastavalt kehtivale Jõelähtme vallavolikogu
Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise korra §
3 lg 9 on jätkuvalt võimalik taotleda vähekindlustatud leibkondade laste eest koolieelsele lasteasutusele toiduraha ning osalustasu maksmist. Toiduraha ja
osalustasu makstakse kuni
üheks õppeaastaks.
Hinnatõusust hoolimata
jääb meie vallas kehtiv kohatasu endiselt üheks väiksemaks
Tallinna regioonis.

Kodasoo-Ruu IV rattasõit
 Päikesepaisteline sügisilm tõi novembrikuu esimesel päeval Ruu metsa rekordarvu rattasõpru.
Meelis Välk
Rattaklubi Jõelähtme Singel
....................................................................................

Paljud tulid pikale rattahooajale punkti panema, nautima
head seltskonda ja võistlusrada
ning toetama Ruu Küla Heakorra Seltsi lõputuna näivat võitlust kodukandi looduskauni
metsa säilimise eest.
Klubi Jõelähtme Singel
poolt oli selleks korraks kokku
pandud 17 km ring, mida põhisõidul osalejad läbisid kaks,
matkasõitjad ühe korra. Lastele oli tehtud 1 km ring metsateedel, kust ei puudunud laskumised ja korralik lõputõus, mis
nii mõnegi abistava lapsevanema hingeldama võttis.
Põhisõidul eraldus esimesel
ringil 9-meheline juhtgrupp,
kes teisel ringil omavahel jõujooned paika panid. Esikoha otsustas viimane tõus 200 meetrit enne lõpujoont, kus Ravshan
Balgabaev (InFocus) sõitis eest
Tarmo Neemelalt (Amps Extreme). Paarsada meetrit varem oli
neist omakorda maha jäänud
Tiimo Tõnisson (Porter Racing),
kes lõpetas kolmandana. Esikuuikusse mahtusid veel Meelis Rebane (A&T Sport), Rivo Pajur (Thule Pro Klubi) ning taaskord sügisjahedust maika väel
trotsinud Marko Sigus (SK
Kramp).
Tarmo Neemela tunnistas
uhket põdrakujutisega võitjakarikat nähes, et sellise karika saamiseks oleks ta olnud valmis
rohkem pingutama, kui vaid
oleks varem teadnud.
Naistel sellist tulist lõpu-

2014. aasta võistlus
• Kodasoo-Ruu IV maastikurattasõidul osales 195 ratturit.
• Põhisõidu võitjad olid Ravshan
Balgabajev (InFocus) ja Iiris Õunmaa (Jõelähtme Singel.
• Ratturite osavõtutasudest Ruu
küla Heakorra Seltsi toetuseks
laekus 500 eurot.
• Ära kulus 40 liitrit pannkoogitainast.

heitlust ei toimunud. Eelmise
aasta võitjale Iiris Õunmaale
(Jõelähtme Singel) ei leidunud
ka sel aastal vastast. Järgnesid
Marianne Palusoo (Jõelähtme
Singel) ja Janika Lõiv (Rõuge
Racing Team). Esikolmikule
järgnesid Ülle Luiks (Jõelähtme
Singel), Liis Grünberg (Porter
Racing) ja Liina Märtin (Costa
Bicicleta Chicas). Kokku lõpetas sõidu 8 naist.
Ürituse toimumise üks firmamärk – Ruu küla naiste pannkoogitelk – oli pannkoogisõpradest palistatud pea kogu ürituse vältel. Mõnusa metsapäeva lõpuks oli ära söödud 40 liitrist taignast küpsetatud magusaid ja juba varem valmis tehtud 150 soolast pannkooki.
Singlikad tänavad kõiki osalejaid, toetajaid ja abilisi. Sel
aastal suutsime üritusega koguda 500 eurot Ruu küla Heakorra Seltsi toetuseks. Loodetavasti saame ka järgnevatel aastatel
selles imelise reljeefiga metsas
rattasõitu nautida.
Autasustamisel ununes esikolmikusse jõudnutele lausuda
– jätkuvalt on üks osa auhinnast
tasuta pääs Jõelähtme IX rattamaratonile 13.juunil 2015 alguse ja lõpuga Jägala-Joa laagriplatsil. Kodasoo-Ruu V maastikurattasõit toimub järgmisel
aastal 7.novembril.

Märgake ja toetage!
Margit Väikmeri
....................................................................................

10.-14. novembrini toimus Harjumaa alaealiste komisjonide
liikmetele koolitusväljasõit
Poola Rahvavabariiki.
Käisime uurimas ja õppimas, mida saaks veel teha probleemide ärahoidmiseks. Peaksime märkama, toetama ja tunnustama inimesi, kes oma igapäevatöö kõrvalt panustavad
aega ja kompetentsi just noorte inimeste abistamisele nende
probleemidega toimetulemisel.
Tähtis osakaal on arstidel, lasteaiaõpetajatel, kooliõpetajatel
ja ringijuhtidel. Aastaid on koolitatud inimesi, kes töötavad
lastega ja noortega, et nad märkaksid ja teavitaksid abivajavast
lapsest. Lastekaitsespetsialisti
igapäevatöös tuleb aga sageli
ilmsiks, et kõik teadsid, aga keegi ei sekkunud koduvägivalda,
mõnitamisse või alandamisse.
Naaber ja õpetaja küll teab,
et lapsel on kodus probleeme,
aga mis me ikka teha saame?!
Aga saame küll!
Teoreetiliselt ei peakski meil
olema erikoole ja noortevanglaid, kuid igapäevaselt teame, et
neid on vaja ning kui noor on
sattunud hammasrataste vahele, peab teda süsteemselt ja
professionaalselt toetama, mitte ainult karistama, märksõnaks oleks siinkohal kutseõpe.
Jõelähtme koolides ja lasteaaedades on olemas tugispetsialistid, et märgata lapse erilisust ning toetada teda juba varakult. Igapäevaselt vaadatakse
ja kaardistatakse vajadusi, mis
on pidevas muutumises. Laps,

kelle vaimsetest võimetest tulenev eduelamus jääb vajaka,
püüab tihti tähelepanu negatiivse tegevusega ning lõpuks ei
oskagi ta enam sealt nõiaringist
välja tulla. Selleks olemegi
meie, täiskasvanud, kes märkavad, aitavad ja toetavad. Ükski
tugispetsialist ei saa üksi probleemi lahendada, mõnikord on
lapse jaoks oluline usaldusisik
naabrimees või naabritädi, kellel on lihtsalt aega ja kellel pole
eelarvamusi.
Kui küsite, et kus käisime ja
mis jäi meelde, siis seda oli päris palju. Külastasime Ostrowiec Swietokrzyski erikooli
(haridusministeeriumi kool) ja
Gacki erikooli (justiitsministeeriumi asutus). Tutvusime erinoorsootöö alase kõrghariduse
andmiseks loodud võimalustega Kilece Jan Kochanowski Ülikoolis.
Koolitusprogrammi oli
koostanud Eesti poolt Jaano
Rässa, kes on kuriteoennetuse
sihtasutuse juhtaja ning Harju
maavalitsuse noorsootöö nõunik Anne Martin. Meie inimesi
võtsid Poolas vastu sealsed erinoorsootöö spetsialistid.
Kui minult küsitaks, et kas
nägime ka midagi niisugust,
millest oli õppida, siis ütlen, et
õppida on alati millestki ning
targad õpivad ka teiste vigadest.
Tänasel päeval on Eestis Tapa ja
Kaagvere Erikool ning alaealistele Viru Vangla noorte osakond. Vahepealset käitumiskontrolliga kooli ei ole ja kas
peaks üldse olema? See ongi
küsimus, millele me otsime
vastuseid.
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Turvaline kodu algab sinu tegudest
Veendu selles, et su maja või
korter on turvaline. Paljusid sissemurdmisi ja vargusi on võimalik vältida, sest sageli tullakse sisse lahtisest aknast või uksest. Suletud aknad hoiavad sissemurdjaid eemal, sest klaaside purustamine äratab tähelepanu. See näiliselt lihtne turvaabinõu on päris tõhus.
Loe järgmisi soovitusi ja
mõtle, kui turvaline on sinu kodu ning kuidas seda kindlamaks muuta. Koos ostetud turvavahenditega saad kauba peale ka meelerahu. Sinu kodu on
sinu kindlus!

Uksed
• Kui maja uksed ei ole kindlad, ei ole kodu turvaline. Muretse korralik ja tugev välisuks.
Uks peab olema tugeva konstruktsiooniga ja vähemalt 44
mm paksune. Kinnita uksehinged poltidega, et ust ei saaks
eest ära kangutada. Uksepiida
sisse võib paigaldada metallriba.
• Eriti kerge on lõhkuda ukseklaasi, sellepärast tasub nõrgad uksed massiivsemate vastu
välja vahetada. Täpsemat nõu
lukkude kohta küsi lukke müüvatest kauplustest. Kasulikud
on lukud, mida saab avada ainult võtmega. Sel juhul ei saa
ukseklaasi sisse löönud varas
seestpoolt ust lahti. Kui vargal
õnnestubki akna kaudu sisse
saada, ei suuda ta siiski kogu
vara sama teed kaudu minema
viia.
• Kui kortermaja trepikojas
ei ole fonolukku, võiksite majaelanikega selle paigaldamise
üle nõu pidada ja selle muretseda.
• Kui fonolukk on olemas,
ära lase sisse võõraid inimesi,
kes ukse taga helistavad või sinu väljudes siseneda tahavad.

Uksesilm
• Uksesilma kaudu on võimalik kindlaks teha, kes on ukse taga.

Aknad
• Võtmega lukustatavast aknast pääseb varas sisse vaid
klaasi purustades, kuid see
tõmbab tema tegevusele liiga
palju tähelepanu. Esmajärje-

korras tuleb kindlustada strateegiliselt kõige ohustatumad
aknad, mis asuvad esimesel
korrusel, õuepoolsetes tubades,
vihmaveetorude läheduses ja
trepikojakatuse kohal. Akende
ette on võimalik paigaldada
turvatrellid.
• Katuselt ulatub varas edukalt akendeni ja rõdudeni, sellepärast tuleb aknad kindlalt
sulgeda. Sulgeda tuleb ka kõik
väikesed aknad, näiteks vannitoa õhuaknad, katuseaknad jne.

Varuvõti
• Ära jäta varuvõtit tüüpilisse peidukohta: uksemati alla,
lillepotti või kirjakasti. Neid
kohti oskab ka varas esmajärjekorras kontrollida.

Signalisatsioon
• Kui sul on kodus palju väärisesemeid või kui elad piirkonnas, kus pannakse toime palju
vargusi, peaksid paigaldama
signalisatsiooni. See on tõhus
vahend sissetungija eemaletõrjumiseks.
• Küsi nõu spetsialistidelt.
Ka kindlustusfirma oskab soovitada usaldusväärset turvateenuse pakkujat.
• Nähtavale kohale paigaldatud signalisatsioon sunnib
sissetungijat põhjalikult kaaluma, kas on mõtet edasi tegutseda.
• Turvameetmete puhul tuleb arvestada tuleohtust ja kavandada päästetegevus. Soovitatav on paigaldada ka tulekahjust märku andvad suitsudetektorid.

Maardu linna ja Jõelähtme valla piirkonnapolitseinikuna töötab Roland Meritee. e-post roland.meritee@politsei.ee, telefon 612 4639.

male tõrjuda on okashekk. Soovitav on eramaja esikülg hästi
nähtavaks teha, sest siis ei saa
vargad seal märkamatult tegutseda.

ga suvepuhkust veeta – naabrite informeerimine sinu äraoleku ajast aitab kaasa varguste
ennetamisele.

Valgustus

Garaaž ja kuur

• Varastele ei meeldi tegutseda hästi valgustatud kohas.
Paljud sensorite või infrapunakiirguse abil töötavad välisvalgustid lülituvad tööle, kui nende välja satub mõni liikuv objekt. Sensoreid on võimalik lisada ka tavalistele välisvalgustitele.

• Hoia garaaž ja kuur alati
lukus, eriti siis, kui need on elumajaga ühendatud. Lukusta ka
tööriistad, redelid jms, et neid
ei saaks kasutada majja sissemurdmiseks.

• Kööki või vannituppa
minnes lukusta alati oma toa
uks. Ära jäta toa võtmeid ukse
ette või üldkasutatavasse ruumi, ära kirjuta võtmehoidjale
oma nime või toanumbrit. Vastasel juhul on võtme leidjal kerge eluruumi siseneda.

Värav ja aed
• Eramaja taha ehitatud kõrge sein või aed aitab sissetungijaid eemal hoida. Kontrolli, kas
maja ümbruses on halvasti
kaitstud kohti ja kindlusta
need. Üks võimalus vargaid ee-

Kodust ära
• Sissemurdmine toimub
enamasti siis, kui pererahvast
kodus ei ole. Seepärast ei tasu
oma tööl oleku aega ja puhkusesõite kõikidele avaldada. Loo
suhted oma naabritega. Tutvu
oma naabritega, ära ole anonüüme! Head suhted naabritega aitavad sul rahuliku südame-

Ühiskorter

Tundmatu külaline
• Parim kaitse tundmatu külalise eest on uksesilm ja tugev
uksekett. Ära kutsu sisse ühtki
kahtlast isikut!
• Tee kindlaks, kas tundmatu on see, kellena ta end tutvustab. Kui ta esitleb end politseinikuna või soovib kontrollida

gaasi- või elektrimõõdiku näitu, palu tal näidata oma töötõendit.
• Loa ehtsust võid kontrollida asjaomasesse firmasse helistades. Ära kasuta töötõendile
märgitud telefoninumbrit, vaid
otsi see telefoniraamatust.
• Ära lase end häirida, kui
külastaja väidab, et tal on väga
kiire. Õige inimene ei pane pahaks, kui peab sinu helistamise
ajal veidi aega ukse taga ootama. Igaks juhuks kasuta ukseketti, kuni oled kindlaks teinud,
kellega on tegemist.
• Kasuta aegrežiimil töötavaid lüliteid, mis panevad sinu
ära olles kodus tööle valgustid,
raadio, televiisori ja muud
seadmed. See jätab mulje, et
pererahvas on kodus.

• Ära paiguta televiisorit ega
videomakki nii, et need on aknast näha.
• Kui lähed õhtul välja, tõmba enne kodus kardinad ette.
• Enne puhkusele sõitmist
lepi sõbra või naabriga kokku,
et ta tühjendaks sinu postkasti,
kohendaks kardinaid, koristaks
aias lehti ja niidaks muru. Nii
jääb mulje, et elu kulgeb oma
tavapärast rada.
• Kui sisselöödud aken või
lahtine uks annab märku, et sinu koju on sisse murtud, ära sisene, vaid mine lähima telefoni
juurde ja kutsu kohe politsei.
• Kui kavatsed oma maja või
korterit müüa, siis kasuta kinnisvarabüroo teenuseid. Ära
kutsu ise ühtki ostjat enda juurde koju, vaid palu, et kõiki huvilisi saadaks kinnisvaramaakler või tema volitatud esindaja.

miskohti võib leida Haljava külas korrusmajade vahel, Ihasalu
külas, Jägala külas 3-kordse
korrusmaja juures, Kaberneeme külas poe juures, Kallavere
külas enne külaväravat, Koogi
külas poe juures, Kostivere alevikus parkla juures, Loo alevi-

kus Saha tee 2, Saha tee 3/5 ja
Toome tee 3, Maardu külas
2-kordse korrusmaja juures,
Neeme külla sissesõidul vana
Ihasalu tee otsas, Ülgase külas
ridaelamu vastas parkimisplatsil. Lähiajal tuleb Loole ka kasutatud riiete kogumiskonteiner.

Lisaks

Euroopa jäätmenädal 22.-28. novembrini

Kristjan Põldaas
Vallavalitsuse konsultant
....................................................................................

Paljudes Euroopa riikides toimub 20.-28. novembrini jäätmetekke vähendamise nädal,
mille eesmärk on tutvustada
jäätmete vältimiseks ja vähendamiseks vajalikke tegevusi
ning rõhutada jäätmetekke vähendamise positiivset mõju
keskkonnale. Nimetatud näda-

lal võiksid kõik huvitatud isikud
anda panuse elanike teadlikkuse tõstmisse jäätmetekke vältimise ning kordus- ja taaskasutuse valdkonnas.
Euroopa jäätmenädala raames kutsutakse üles omavalitsusi, ettevõtteid, asutusi, organisatsioone, aktiivseid ühiskonna liikmeid ja teisi huvitatud
isikuid juhtima inimeste tähelepanu jäätmetekke vältimise
vajalikkusele ja võimalustele.
Jõelähtme vallavalitsus on otsustanud tutvustada lühidalt
riigi jäätmepoliitikat ja uut riigi
jäätmekava, mille põhimõtetest
lähtuvalt peab ka Jõelähtme
vald oma jäätmekava uuendama. Kohaliku jäätmekava uuendamise protsess täna käib ning
peaks valmima lähiajal.

Riigi jäätmekava ja selle
eesmärgid
Riigi uus jäätmekava kehtib
aastani 2020 ja sisaldab nelja
üldisemat strateegilist eesmär-

ki. Nendeks eesmärkideks on
vältida ja vähendada jäätmeteket, sealhulgas jäätmete ohtlikkust, võtta jäätmed taaskasutusse või neid muul viisil taaskasutada, võtta jäätmed ringlusse ja vähendada jäätmetest
tulenevat keskkonnariski tõhustades sealhulgas seiret ning
järelevalvet. Mida tähendavad
eelnimetatud eesmärgid kohalike elanikele? Täpsem tegevusplaan kohalike elanike ja kohaliku omavalitsuse jaoks selgub
küll varsti valmivas jäätmekavas, kuid mõned punktid võib
täna välja tuua. Näiteks planeerib riik toetada ettevõtete ja kohalike omavalitsuste investeeringuid just korduskasutuse
alal. Korduskasutuseks nimetatakse toote korduvat kasutamist
algotstarbeks. Lisaks planeerib
riik panustada elanike teadlikkuse tõstmisse, liigiti kogutud
jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgu optimeerimisse, ettevõtete investeeringute toetamis-

se, üleriigilise biolagunevate
jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgu loomisesse ja veel palju
muud.

Liigiti kogumine
Kokkuvõtvalt jäätmekava
eesmärgiks on jäätmete tekkimise vältimine, panustades võimalikult palju taaskasutusse ja
liigiti kogumisse. Eeltoodu valguses tooksime välja ka kohad,
kuhu saab viia jäätmeid, mida
kodu juures asuvasse konteinerisse panna ei saa.
Jõelähtme vallas asub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (Loovälja, Rebala küla), mis
võtab vastu enamuses neid
jäätmeid, mida igapäevaselt
konteinerisse panna ei tohiks.
Ehitusjäätmeid võtab vastu OÜ
Ati Grupp Väo karjääris. Ohtlikke jäätmeid, lisaks Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskusele võetakse ka vastu Koogi külas, Koogi poe juures. Pakendijäätmete ja vanapaberi kogu-
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Jõelähtme vallavolikogu võttis 30.10.2014 vastu otsuse nr 127
“Ihasalu küla Eigi 1 ja Meretuule kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.
Jõelähtme vallavolikogu 14.10.2009 otsusega nr 548 “Ihasalu küla
Eigi 1 ja Meretuule kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine“ on algatatud Ihasalu küla Eigi 1 ja
Meretuule kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute sihtotstarve
elamumaaks, jagada Meretuule kinnistu kolmeks krundiks, vähendada ranna ehituskeeluvööndi ulatust kruntidel, osaliselt vähendada valla üldplaneeringuga ette nähtud nõutavat elamutevahelist kaugust ning elamumaa krundi minimaalset nõutavat suurust,
määrata kruntidele hoonestustingimused, moodustada kinnistu
külgnevale külateele, lahendada juurdepääsud kruntidele, varustamine tehnovõrkudega ning määrata keskkonnakaitselised abinõud.
Planeeringuala suurus on ca 46 000 m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Jõelähtme valla üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu KSH vajaduse tuvastamiseks
on läbi viidud KeHJS § 33 lõigetes 3-5 esitatud kriteeriumitel põhinev eelhindamine, mille kohaselt KSH läbiviimine detailplaneeringu
koostamisel ei ole vajalik, kuna käesoleval juhul kavandatakse nelja
elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamist ning määratakse
elamumaa kruntide hoonestamise tingimused. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist. Planeeritava
tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Vibratsiooni võib esineda ehitusperioodil. Detailplaneeringuga
kavandatava tegevusega ei kahjustata inimeste tervist, heaolu, vara
ega kultuuripärandit. Arvestades planeeringuala lähiümbruses olemasolevate elamumaadega, siis kahe uue (lisaks kahele olemasolevale) eluaseme rajamine ja kasutamine ei põhjusta antud asukohas
olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud
on ehitusaegsed. Käesoleval juhul kavandatavate üksikelamute ja
abihoonete ehitamisega ei kaasne arendustöödele iseloomulikke
suuremahulisi ehitustöid ega inimvoogude liikumist. Planeeringuga
kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime
ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Eelhinnangus
on toodud välja lisaks, et planeeringu käigus tuleb teostada müra
hinnang selgitamaks, kas planeeritud asukoht koos planeeritava
kaitsevööndiga 35 m on piisav, et ei tekiks müratasemete ületamist
lähedalasuvates elamutes.
KeHJS § 33 lg 6 kohaselt on KSH algatamise vajalikkuse kohta küsitud arvamust Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonilt, kes on
asunud oma 23.09.2014 kirjas nr HJR 6-5/14/16505-4 seisukohale,
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, Jõelähtme vald,
74202, Harjumaa; www.joelahtme.ee), koostamise korraldaja Jõelähtme vallavalitsus (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme
vald, 74202, Harjumaa; www.joelahtme.ee) ning koostaja KMK
Stuudio OÜ (Raiesmiku 10, Saue linn, Harjumaa). Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme vallavalitsuses E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00
või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.
joelahtme.ee.
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalikud arutelud
• Parasmäe küla Aasa kinnistu (katastritunnus 24504:008:2042) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 08.12.2014 kell
15.30.
• Loo alevik Kruusimäe 2 kinnistu ja lähiala (katastritunnus 24504:
002:0333) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas
08.12.2014 kell 16.00.
• Neeme küla Mändneeme 2 kinnistu (katastritunnus 24505:001:
0308) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas
15.12.2014 kell 14.30.
• Ihasalu küla Suurekivi 1 maaüksuse (katastritunnus 24505:001:
0411) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
tutvustamine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas
15.12.2014 kell 15.00.
Kehtestatud detailplaneeringud
• Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud 30.10.2014 otsusega nr
124 Ihasalu küla Kajaka maaüksuse detailplaneeringu.
• Jõelähtme vallavolikogu on kehtestanud 30.10.2014 otsusega nr
126 Rammu küla Uustalu kinnistu detailplaneeringu.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Vandjala ja Loo küla mälestab
ANDRUS EINMANNI
1968-2014
Avaldame sügavat kaastunnet Illele ja Vollile poja,
Üllele perega venna ja onu, Mihklile õepoja
kaotuse puhul.

TEATED
KTH Consulting OÜ
pakub
raamatupidamisteenust.
Info tel 523 3314,
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Jõelähtme valla
uued kodanikud

' Õnnitleme kõiki novembri

Kaisi Reilson ja Toomas Känd,
poeg Johannes 24.10.2014
Liis Kreek ja Jürgen Kaasik, poeg
Jako 25.10.2014

sünnipäevalapsi,

soovime õnne ja tervist!
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08.11

Helmi Saksus

Loo alevik

92

21.11

Hella Sepp

Kostiranna küla

90

26.11

Laine Nero

Iru küla

89

08.11

Anastasia Nikolajeva Loo alevik

Uusküla küla üldkoosolek

89

25.11

Katarina Hertmann

Jõelähtme küla

88

02.11

Ellen Ratasepp

Loo alevik

Uusküla Külaselts on võtnud ülesandeks viia
läbi Uusküla küla üldkoosolek koos külavanema valimisega.
Koosoleku toimumisaeg on planeeritud 11.
jaanuarile 2015 algusega kell 14.00.
Koosolek toimub Muuga sadama peahoone
suures saalis, aadressil Maardu tee 57.
Koosoleku teemad on külavanema valimine,
küla arengukava kinnitamine ja jooksvad küsimused.

87

10.11

Hilma Junus

Sambu küla

86

30.11

Lembit Saaliste

Loo alevik

84

06.11

Peeter Promet

Rebala küla

84

16.11

Vaike Vaher

Uusküla küla

83

04.11

Aino Sikka

Loo alevik

82

14.11

Senni Vilbaste

Kaberneme küla

82

16.11

Hilja Koemets

Koila küla

82

19.11

Maria Bekrina

Jägala küla

81

05.11

Velda Taimsaar

Maardu küla

Tõnis Tuuder
Uusküla Külaseltsi juhatuse liige
Tel 516 1357

81

08.11

Lisette Paemurd

Ihasalu küla

81

15.11

Suule Heinmets

Loo alevik

81

17.11

Johan Jürgenson

Jõesuu küla

81

20.11

Lembit Aasla

Kaberneeme küla

80

19.11

Leili Saem

Neeme küla

80

29.11

Helve Maala

Loo alevik

75

13.11

Urve Mänd

Neeme küla

75

15.11

Jelena Ojavere

Loo alevik

75

20.11

Aavo Kristjan Kroon Jägala küla

70

04.11

Asta Saia

Loo alevik

70

09.11

Peeter Riismaa

Jägala küla

70

09.11

Mare Toom

Neeme küla

info@kthconsulting.ee,
www.kthconsulting.ee

Caroly Talve ja Illimar Kosk, tütar
Johanna 30.10.2014

Hea Ruu küla rahvas!
Kutsume kokku Ruu küla 2014 aasta külakoosoleku Jõelähtme
rahvamajas 11. detsembril kell 18.00 alljärgneva päevakorraga:

1. Sissejuhatavad sõnad – külavanem Meeli Meri
2. Ruu maastikukaitseala loomise protsessist, ajagraafik ja
võimalikud kaasnevad kitsendused ning algatatavad planeeringud –
Andrus Umboja, Jaan Tepp
3. Ülevaade maastikulistest ja looduslikest leidudest –
Keskkonnaameti poolne loodusekspert Andres Tõnisson
4. Ruu külla, Kadastiku teele, Upsi kinnistule planeeritavast
kaasaegset külamudelit järgivast detailplaneerigust räägib
kinnistu omanik Antti Jürgens
5. Ruu küla heakorra seltsi 2013 aasta majandusaasta aruande
kokkuvõte – Jaan Tepp
Et ettekanded ja hilisem arutelu toimuks lõbusamas meeleolus,
katame ühiselt laua. Igaüks toob, mida ise soovib näksida ja teistega
jagada.
Rohket osavõttu eeldades, Jaan Tepp, juhatuse liige
Ruu küla heakorra selts

www.ruukyla.ee, tel 5340 4422

Saha küla üldkoosolek
toimub 4. detsembril Loo
keskkoolis algusega kell
18.00.
Koosoleku päevakavas on
1. Külavanema valimine.
2. Küla eestseisuse
valimine. 3. Vaba vestlus
Jaanus Hiis, tel 513 2368

Jõelähtme valla
keskraamatukogu võtab tööle

raamatukoguhoidja
koormusega 1,0
ametikohta.
Tööleasumise aeg on
detsember 2014.

Avaldame sügavat kaastunnet
Vladimir Švets
Jaak Taavel
Agnes Jaksen
Gustav Jask
Ivo Pella
Martin Luhaäär
Linda Karin

Avaldame sügavat
kaastunnet Anne
Kannele isa
GUSTAV JASKI
surma puhul.
Kolleegid Jõelähtme
valla kultuurikeskusest

16.03.1957-11.10.2014
06.01.1945-19.10.2014
29.07.1917-21.10.2014
19.11.1917-30.10.2014
05.09.1966-30.10.2014
18.05.1927-06.11.2014
29.08.1924-09.11.2014

Avaldame kaastunnet
Anne, Juta ja Kai
kalli isa
GUSTAV JASKI
surma puhul.
Mälestab Veski pere

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa...
Avaldame sügavat kaastunnet
Annele, Kaile ja Jutale isa
GUSTAV JASKI
19.11.1917-30.10.2014
surma puhul.
Kaberneeme eakad

Kallis Jana,
sügav kaastunne ema
ESTER KIRSIMAA
surma puhul.
Kostivere lasteaia
töötajad

Avaldame sügavat
kaastunnet külavanem
Jana Aaslale
lähedastega ema
ESTER KIRSIMAA
surma puhul.
Kaberneeme külaselts

Südamlik kaastunne
Kaile, Jutale ja Annele
armsa isa
GUSTAV JASKI
kaotuse puhul.
Tunneme südamest
kaasa omastele.
Kostivere
päevakeskuse pere

CV ja avaldus
saata aadressil
kersti.laanejoe@
gmail.com või Saha
tee 7b, Loo alevik,
Harjumaa 74202.
Info telefonil
5780 8969 või
e-posti teel.

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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Järgmise Jõelähtme Vallalehe
vahel ilmub ka
Harju Elu
Jõululeht, kust
leiab Harjumaa
jõuluürituste
kalendri.

“Jõulutunnet
saamas.”
Saame kokku Jõelähtme rahvamajas
13. detsembril kell
15.00. Pühadeeelses
kohvilauas kuulame
laule, naudime rahvalikke tantse, räägime hingest ja
hingele... See hetk on
sulle, armas
Jõelähtme elanik!
Kohtumiseni, Maie

Aastavahetuse pidu
õdusas vanas Jõelähtme rahvamajas
31. detsembril kell
21.00.
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MÜÜK

• Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,
24 h, hind 1,09 eurot/minut. Vt ka
ennustus.ee

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm (hind alates 33 eurot
/rm). Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com

• Katused, fassaadid ja viimistlustööd.
www.artellehitus.ee, tel 5352 9476

OST
• Huvitun vanatehnikast (autoosad, jalgrattad, sääreväristajad). Helista ja teeme
kaupa. Tel 510 2349
• 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

Õhtut juhib teada-tuntud
Marko Hussar, tantsule viib
menuband “Parvepoisid”.

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

Ei puudu ka üllatusesinejad.
Ilutulestik, suupistetega laua
koht 15 eurot.

• 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

Lauad vastavalt seltskonna
suurusele. Piletite müük juba alanud. Helista ja pane
kohad kinni täna!

TEENUS

Tel 5397 8896, 603 3053,
Maie Ramjalg

• Ehitan ja parandan pliite, korstnaid ja
ahjusid ning teen muid pottsepatöid.
Igor, tel 5624 9455

• Korstnapühkija ja pottsepa litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686
• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
• Pakun raamatupidamisteenust algdokumendist aastaaruannete-, statistika
aruannete- ning finantsanalüüsini. Tel
513 3233, anuleisalu@hotmail.com
• Pottsepatööd. Erinevad küttekolded,
soemüürid ja korstnad. facebook.com/
reneahjud. Tel 554 2257, Tanel
• Sünnipäevakuul Segasumma kirbukal
soodushinnad. Üheks kuuks rendilaua
päevahind 1 euro. Palju suuri ja ilusaid
rõivaid. Helista või tule kohale! Tel
5345 5730 või 525 5944, Jüri, Aruküla tee
20. Veetorni kõrval maja keldrikorrusel

Reklaamipinna broneerimine
ja teadete edastamine
reklaam@harjuelu.ee
tel. 646 2214

Prilliklaasid kuni -30%
-30%!

Agrotarve AS otsib oma meeskonda
kauplus-lao müüjaid
• Töötaja peamine ülesanne on tegeleda kas aiandus- või ehituskaupade müümisega, sh kassas, kauba vastuvõtmisega, müügiks
ettevalmistamisega, kaupade komplekteerimisega, ostjatele tutvustamisega jms. Töötaja osaleb ka inventuuri läbiviimisel. Töö toimub peamiselt siseruumides.
• Töötaja peab olema valmis tõstma raskusi. Suhtlema peab oskama nii eesti kui ka vene keeles.
• Omalt poolt pakume kindlat töökohta ja meeldivaid töökaaslasi,
tööriietust, väljaõpet, võimalust teenida lisaks põhipalgale lisatasu.
• Kasuks tuleb kogemus aiandus- või ehituskaupade müümisel või
huvi selle vastu ja oskus kasutada arvutit. Kandideerima on oodatud ka eakamad inimesed, sealhulgas pensionärid.
• Töötasu on kokkuleppel ning sõltub töötaja oskustest ja võimekusest.
• Tööaeg on vastavalt töögraafikule tööpäevadel 8.00-17.00 ning
laupäeviti 8.30-15.00.

Prillitellijatele nägemise
kontroll tasuta
tasuta. Soodustus
kehtib raami ja
klaaside koosostul.
Info tel 637 1688
Keemikute 2,
Maardu

Tööpakkumisest huvitatutel palun saata sooviavaldus ja oma töökogemuse kirjeldus aadressil personal@agrotarve.ee või helistada
telefonil 637 9100 või tuua oma avaldus AS Agrotarve kontorisse
aadressil Vana-Narva mnt 30, Maardu, Harjumaa.

27. oktoobril kell 22.29 teatati, et
Jõelähtme vallas Ülgase külas põleb
aiamaja. Päästjad kustutasid põlengu kella 00.35-ks.

31. oktoobril avastati, et Kostivere
alevikus asuva maja keldrist on varastatud käimiskäru. Vargusega tekitatud kahju umbes 170 eurot.

27. oktoobril kell 23.45 teatati, et Jõelähtme vallas Kallavere külas põlevad aiamajad ja praht. Päästjad kustutasid ühel territooriumil põlenud
kaks väikest aiamaja ja prahi kella
01.15-ks.

3. novembril kell 20.05 teatati, et Jõelähtme vallas Neeme külas asuvas
majas tungiti kallale 34-aastasele
naisele. Politsei viis kahtlustatavana
jaoskonda 31-aastase mehe.

30. oktoobril kell 01.58 teatati tulekahjust Jõelähtme vallas Rebala külas. Päästemeeskondade saabudes
põles eluhoone juurdeehitus. Kaks
inimest vaatas sündmuskohal üle
kiirabi, päästjad kustutasid põlengu
kella 03.16-ks. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab uurimine.
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3. novembril avastati, et Jõelähtme
vallas Liivakandi teel asuvasse majja on sisse murtud ning varastatud
ehteid. Vargusega tekitatud kahju on
umbes 3800 eurot.
4. novembril kell 11.03 sai häirekeskus teate, et Jõelähtme vallas Neeme külas on leitud kaevetööde käigus mürsk. Demineerijad viisid 150
mm mürsu hävitamisele.
6. novembril teatati, et Jõelähtmel
asuvast tanklast varastati diislikütust. Vargusega tekitatud kahju on
umbes 870 eurot.
11. novembril avastati, et Jõelähtme
külas asuvasse hoonesse on sisse
murtud ja varastatud kaks külmaag-

regaati, elektriboiler, kaablit ning
kaks riidekappi. Vargusega tekitatud
kahju kokku umbes 5800 eurot.
Ööl vastu 13. novembrit varastati
Jõelähtmes Loo alevikus asuva ettevõtte territooriumilt 20 meetrit vasktoru. Vargusega tekitatud kahju umbes 1800 eurot.
14. novembril kell 21.09 teatati, et
Jõelähtme vallas Võerdla külas Kasekese tänaval põleb aiamaja lahtise leegiga. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.20 ajal.
17. novembril kell 6.54 teatati, et Jõelähtme vallas Aruaru külas Pargi tänaval põleb puumaja esimene korrus
ning inimesed on sees. Mõned minutid hiljem teatati, et tuli saadi maha
ning inimesed on väljas. Kohalejõudnud leidsid tulekoldeid ning kustutasid need.
17. novembri varaõhtul avastati, et
Jõelähtmes Loo alevikus asuvasse
majja on sisse murtud ning maja läbi otsitud. Esmasel vaatlusel oli varastatud ainult sularaha. Vargusega
tekitatud kahju on umbes 240 eurot.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Kuusalu
muusikakooli juures
kell 9.00–11.45

IV kvartalis
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
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.

