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Valla eakad sünnipäevalapsed

93 17. jaanuar Kaberneeme küla
ERNA EHA

92 15. jaanuar Kallavere küla 
LEHTE KASE

91 13. jaanuar Loo alevik
ASTA OTSUS

90 29. jaanuar Uusküla
LEONARD IDA

90 29. jaanuar Kostivere alevik
ANTONINA KITING

89 12. jaanuar Iru küla
ROBERT LÕPP

89 26. jaanuar Iru küla
ELLEN AUN

89 29. jaanuar Kallavere küla
RAUL KURG

88 20. jaanuar Loo alevik
NIKOLAY KOZLOV

87 5. jaanuar Loo alevik
NIINA HOKKONEN

86 12. jaanuar Loo alevik
UNO NEEM

86 16. jaanuar Ülgase küla
VALENTINA SESMIN

86 20. jaanuar Ülgase küla
SAIMA-ARMIDA PROMMIK

86 30. jaanuar Maardu küla
HEINO-ENGELHARD
TAIMSAAR

85 16. jaanuar Loo alevik
LAINE LAIMETS

85 30. jaanuar Ruu küla
EVALD-ALEKSANDER ROOPA

84 7. jaanuar Loo alevik
MAIE-ELVI KUNGLA

84 27. jaanuar Loo alevik
LINDA TAMM

83 5. jaanuar Sambu küla
VIRVE JÄRVEKANN

83 23. jaanuar Neeme küla
HELMU JÕELEHT

82 13. jaanuar Loo alevik
VIKTOR KÄÄR

82 30. jaanuar Loo alevik
AHTI SUIMETS

80 5. jaanuar Iru küla
VIIVI TALTS

80 25. jaanuar Loo alevik
HELMI LUITVA

75 2. jaanuar Uusküla
MARIA KUHHAREVA

75 21. jaanuar Iru küla
REIN LUKAS

75 22. jaanuar Kostivere alevik
LEO VIROLAINEN

75 24. jaanuar Haljava küla
MARE VAARIK

70 2. jaanuar Iru küla
AVO KANNIMÄE

70 6. jaanuar Iru küla
ANNA TRELL

70 17. jaanuar Liivamäe küla
EDA HÄÄL

70 23. jaanuar Uusküla
KAJA KROLL

70 24. jaanuar Loo alevik
SIRJE BERG

70 24. jaanuar Uusküla
LIUBOV ZAGORODSKIKH

Kes ei soovi vallalehes meelespidamist, palume sellest
teada anda telefonil 605 4887 või 605 4880. 

Jõelähtme valla uued kodanikud

11. november Egne Jaamaste ja 
Eldar Soopalu
tütar JASMIIN

7. detsember Tiiu Luik ja Tarmo 
Vaksmann
tütar LINDA LIIS

16. detsember Mari Randmäe ja 
Tanel Palmroos
poeg TREVOR

17. detsember Agnes Saarist ja 
Alan Ivanov
tütar KARINA-BIRGIT

21. detsember Kelli ja Aigar Maiste
tütar GETTER JOHANNA

21. detsember Helena Paimla ja 
Madis Heinjärv
tütar HANNABEL

4. jaanuar Jana Ratassepp ja 
Martin Vuks
poeg RAINER

9. jaanuar Elerin Kruusla ja Bert 
Jämsa
tütar KATRINA

Avaldame sügavat kaastunnet
 

HILMA EENMAA
7.04.1932–13.12.2018

TAPTÕG NOVRUZOV
19.04.1938–26.12.2018

ANDRES PIIROJA
26.12.1954–12.01.2019

SERGEI KUDRJAŠOV
12.10.1955–14.01.2019

Mälestame kauaaegset 
Saha küla elanikku

ANDRES PIIROJA
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Saha küla elanikud

Avaldame sügavat
kaastunnet Heli Länsule 

EMA
kaotuse puhul.

Kostivere lasteaed

Haljava külavanema valimise teade
Haljava külavanema valimised toimuvad laupäeval, 2. 
märtsil 2019 kell 13.00 Haljava külaplatsil.
Külavanema valimise hääletusel osalemiseks palume 
kaasa võtta pildiga isikuttõendav dokument (ID-kaart, 
pass, juhiluba). Hääletusel saavad osaleda kõik rahvasti-
kuregistri järgi Haljava külas elavad täisealised inimesed. 
Kontakt Alari Eskor, telefon 502 0886

Uusküla küla üldkoosoleku teade
  

Koosolek toimub 10.02.2019 kell 13.00 Muuga sadama pea-
hoone saalis. Päevakord:
• kokkuvõte 2018 ja plaanid 2019 – Tõnis Tuuder,
• MTÜ Uusküla tegemised 2018 ja plaanid 2019 – Janar
Tiitus,
• külavanema valimised,
• ÜVK hetkeolukorra tutvustus – Loo Vesi,
• valla esindaja sõnavõtt.
PS. Päevakord võib muutuda ja täieneda.
Tõnis Tuuder, Uusküla külavanem, tel 516 1357
tonis.tuuder@estanc.ee
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112 Olulisemad juhtumid
ajavahemikul
10.12.2018–15.01.2019

• 10.12 avastati Loo alevikus, Saha teel asuvast laoruumist Miele 
küpsetusahju, kompressori ja keevitusseadme vargus.

• 26.12 toimus Maardu külas peretüli, mille käigus meesterahvas 
ründas naist tekitades talle füüsilist valu ja kehavigastusi.

• Ööl vastu 30.12 lõigati läbi Loo alevikus, Kuusiku teele pargitud sõi-
duki neli rehvi.

• 01.01 alustati kaks kriminaalmenetlust seoses Neeme külas toimu-
nud kaklustega.

• 10.01 tuvastas Võerdla küla elanik, et ukseluku lõhkumise teel on 
sisse tungitud tema suvilasse ning on varastatud muruniiduk ja 
gaasipliit.

• Politsei poolt võeti vastutusele neli vastava kategooria juhtimisõigu-
seta juhti, seitse joobes juhti ning 20 lubatud suurima sõidukiiruse 
ületanud juhti. Politseid teavitati kahest lähisuhtevägivalla juhtu-
mist.

Jõelähtme
Vallavalitsus
teatab

Detailplaneeringute lähteseisukohti ja eskiislahendusi tut-
vustavad avalikud arutelud
• Neeme küla Uitro maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 

lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 14.02.2019 kell 
15.00. 

• Uusküla Vana-Muuga tee 22 maaüksuse detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 19.02.2019 kell 
15.00.

• Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu 
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning 
avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 26.02.2019 
kell 15.00.

Materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelaht-
me.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD (service.eomap.ee/
joelahtmevald).

Detailplaneeringu avalik väljapanek 
Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detail-
planeeringu avalik väljapanek toimub 25.02.–25.03.2019 Jõe-
lähtme vallamajas.
Loo alevik Saare maaüksuse koos juurdepääsuteedega detail-
planeeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 
21.06.2002 korraldusega nr 283 „Jõelähtme valla Loo aleviku 
Saare maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
lähteülesande kinnitamine”. Detailplaneeringuga tehakse ette-
panek Saare (katastritunnus: 24501:001:0655; sihtotstarve: 
maatulundusmaa 100%: pindala: 10,45 ha) kinnistu jagada 
elamumaa ja maatulundusmaa kruntideks, mis kokku moodus-
tavad üheksa (9) nö liitkinnistut. Elamukruntide pindalad on 
1745–3780 m2, maatulundusmaa kruntide pindalad on 4360–
15 234 m2. Detailplaneeringuga nähakse ette igale elamumaa 
sihtotstarbega katastriüksusele ehitusõigus ühe maksimaalselt 
9 m kõrguse kuni kahekorruselise elamu ja kolme kuni 6 m kõr-
guste ühekorruseliste abihoonete rajamiseks eraldiseisvana või 
plokistatult. Lubatud hoonete ehitisealune pind on 260–560 
m2 sõltuvalt kavandatud krundi suurusest. Detailplaneering 
teeb ettepaneku kehtiva üldplaneeringu muutmiseks Pirita jõe 
kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas kavandatud juur-
depääsu ja rekonstrueeritava silla ulatuses.
Materjalidega saab tutvuda ka Jõelähtme valla kodulehel 
(joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakendusis EVALD (service.eo-
map.ee/joelahtmevald).

Detailplaneeringu avalik arutelu
Neeme küla Otsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku välja-
paneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub Jõelähtme val-
lamajas 12.02.2019 kell 15.00. Detailplaneeringu teistkordne 
avalik väljapanek toimus 17.12.2018–14.01.2019 Jõelähtme 
vallamajas.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu 
avalik väljapanek
Loo küla Kaasiku 3 maaüksuse detailplaneeringu osaline keh-
tetuks tunnistamine detailplaneeringuga määratud vee- ja ka-
nalisatsioonilahenduse osas.
28.06.2018 esitasid Loo küla Tuulekangru kinnistu omanikud 
Jõelähtme vallavalitsusele avalduse, millega paluvad tunnista-
da osaliselt kehtetuks Loo küla Kaasiku 3 maaüksuse detail-
planeering Tuulekangru kinnistule detailplaneeringuga määra-
tud joogi- ja reovee lahenduste osas. Maaomanikud selgitavad, 
et detailplaneeringu kohaselt lahendatakse veevarustus naa-
berkrundil olevast puurkaevust ning selle jagamiseks oli sõlmi-
tud ka lihtkirjalik leping, kuid Paevälja kinnistu omanik on teavi-
tanud, et soovib lepingust taganeda, kuivõrd ei ole huvitatud 
kaevetöödest oma kinnistu piires, sest on rajanud aja jooksul 
haljastuse, mida ei soovi rikkuda. Ühtlasi soovivad Tuulekangru 
kinnistu omanikud lahendada kanalisatsiooni detailplaneerin-
guga määratu ehk maa-aluse kogumismahuti asemel kaasaeg-
sema ja väiksemate ülalpidamiskuludega biopuhastiga. Tulene-
valt planeerimisseaduse §-st 140 võib detailplaneeringu kehte-
tuks tunnistada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möö-
dunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud 
ellu viima, lisaks olukorras, kus planeeritava kinnistu omanik 
soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneerin-
gu osalise kehtetuks tunnistamise avalik väljapanek toimub 
25.01.–08.02.2019 Jõelähtme vallamajas. Tutvuda on võima-
lik Jõelähtme vallavalitsuse poolt ettevalmistatud detailplanee-
ringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõuga, mis on eespool 
nimetatud ajavahemikul kättesaadav ka Jõelähtme valla kodu-
leheküljel. 
 
Projekteerimistingimuste avalikud väljapanekud
Liivamäe küla Loovälja tee 7 maaüksuse projekteerimistingi-
muste avalik väljapanek toimub 4.–18.02.2019 Jõelähtme val-
lamajas ning projekteerimistingimuste eelnõu on kättesaadav 
Jõelähtme valla kodulehel.
Loovälja tee 7 maaüksuse osas on Jõelähtme Vallavolikogu 
29.09.2011 otsusega nr 223 kehtestatud Liivamäe küla Loo-
välja tee 7 maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingi-
mustega täpsustatakse detailplaneeringu järgset krundijaotust, 
haljastuse põhimõtteid ning suurendatakse ja nihutatakse hoo-
nestusala 8,8% ulatuses.


