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Paljudel peredel käib kodus mõni ajaleht. Üks
lapsevanematest loeb neid kindlasti, kuid kas ka
lapsed ise ajalehti loevad?

Mina tegin 8. klassi arvestusliku lõputöö ees-
ti keelest teemal „Ajaleht meie elus“. Töö koos-
tamise käigus viisin 13-15-aastaste poiste ja
tüdrukute hulgas läbi küsitluse. Tulemusi kajas-
tavad joonised lisasin uurimistöö lõppu.

Mis ajalehed kodus käivad, ei sõltu just pal-
ju lastest, valiku teevad ikkagi vanemad. Kuid
tulemused näitasid, et kõige rohkem on koju tel-
litud ajalehte Postimees, teisele kohale jäi SL
Õhtuleht, kolmandat kuni viiendat kohta jäid ja-
gama Maaleht, Eesti Päevaleht ning Autoleht.
Kõige vähem hääli said Sirp, Terviseleht ja Äri-
päev.

Kas noored loevad lehti? 100 % vastanutest
vastas “ja”. See on väga rõõmustav tulemus.

Koju on tellitud mitmesuguseid ajalehti. Mil-
liseid nendest lapsed loevad, on juba nende en-
da teha. Kuid küsitluse tulemused näitasid, et
kõige rohkem loetakse SL Õhtulehte. Kindlasti
on tore, et teisele kohale jäi Jõelähtme valla
leht. Noored tunnevad huvi oma vallas toimuva
vastu. Kolmandat ja neljandat kohta jäid jagama

Eesti Päevaleht ja Postimees. Täiesti jäid män-
gust välja Autoleht, Kuldne Börs, Sirp, Soov,
Terviseleht, Äripäev ja Sõnumitooja. Neid lehti
ei loe noored üldse.

Ajalehtedest võib leida kõike: Eesti uudistest
anekdootideni. Ka rubriikidel on oma tähtsus.
Kindlasti jätab iga lugeja mõne artikli välja. Vä-
he on neid, kes ajalehe otsast lõpuni läbi loevad.

Väga üllatav oli, et noored loevad kõige roh-
kem horoskoopi, kuid vaid ühe protsendiga jäid
maha anekdoodid ja koomiksid. Seejärel tuli
rubriik „Vaba aeg“. Eesti uudised jäid jagama
viiendat ja kuuendat kohta spordiga. Kõige vä-
hem loetakse tehnikarubriiki ja vaadatakse il-
mateateid. Üldse ei loeta välisuudiseid.

Tõsi, tulemused ei olegi ðokeerivad. Tuleb
välja, et noored tunnevad huvi ka selle vastu,
mis Eestis toimub. Lõpetuseks võibki öelda, et
ajaleht on noorte seas populaarne.

LIINA MALVA
Kostivere Põhikool

VIII klass

Tagasivaade raskele ajajärgule II

Ära viska prahti maha, 
prahil maas on olla paha!
Nii laulsid “Pääsupesa” põnnid ühel lehekuu päe-
va pärastlõunal. Tervisetöötaja Veera Andressoni
ja rühmaõpetajate eestvedamisel ning Jõelähtme
vallavalitsuse toel viidi Loo lasteaias läbi esime-
ne keskkonnanädal. Põnevaid keskkonna-
säästlikke väljapanekuid olid näitusele esitanud
kõik rühmad. 

Temaatiline nädal “Pääsupesas” tipnes vahva-
te üritustega. Lapsed said jälgida õpetajate esitu-
ses keskkonnateemalist lavastust ja osaleda prü-
gikandmise võistlustel. Rohu sisse peidetud prügi
tuli üles leida ja hoolikalt sorteerida. Mäng oli
põnev ja sellega said hakkama kõik lapsed. Au-
hinnaks ja meelespidamiseks sai iga laps värvika
õhupalli. Nüüd teavad kõik “Pääsupesa” põnnid,
et Praht pole miski killa-kolla,

praht tahab prügikastis olla!
KADI URM

Ajalehe populaarsus 
noorte hulgas

Maikuu viimasel pühapäeval võis Loo alevikus
näha mitmeid põnevaid atraksioone ja nende
vahel  sagimas suurt hulka lapsi. Mis toimub?
Nii võib küsida tõesti vaid võõras, sest iga Loo
laps teab, et juba neljandat aastat lõpeb siinmail
kooliaeg  suure tralliga. Koolilõputralliga! 

Ürituse alguses laulsid trallitajatele tervitus-
laule Loo laseteaia mudilased. Seejärel algas
sünnipäevapidu, sest just maikuus sai 10-aasta-
seks Loo laste huvituba  (Huvikool). Nagu sün-
nipäevale kohane, räägiti sellest, kuidas ja miks
kõik alguse sai. Kai Müürsepp meenutas ette-
võtmisi huvitoa algusaastatest. Loo Kultuuri-
keskuse juhataja Pille Raudkivi õnnitles  huvi-
toa endisi ja praeguseid töötajaid lillekimbu ja
tänukirjaga. Asjaosalistele jäid tähtpäeva mee-
nutama ka huvitoa huviliste omavalmistatud
kingitused. 

Pea võimatu on praegu kokku arvata, kui
palju lapsi nende aastate jooksul on Loo huvi-
toas tegusalt aega veetnud. Kui alguses oli veel
kahtlejaid, on’s seda vaja, siis praeguseks on
kõik kindlad – LASTELE ON VAJA OMA HU-
VIKESKUST! Milline nimi sellel kohal siis ka
on, olgu see maja, tuba, kool, palee või onn,
peaasi, et toimub tegevus lastega, laste soovil ja
laste jaoks! Ja nii see Lool ka on. 

Samal ajal, kui sünnipäevalised huvitoas tor-
ti süües aastate taguseid aegu meenutasid, ko-
gus koolilõputrall tuure. Tegemist ja vaatamist
jätkus nii suurtele kui väikestele: batuutide ja
karuselli juures oli pidev järjekord, toimus
Chewits’i võidujooks ja sumomaadlejate de-
monstratsioon, sai kaasa elada Kostivere tantsu-
laste esinemisele ja  lasta endale teha kaunis
näomaaling. Iga soovija sai meiserdada, maali-
da ja karaoket laulda, janused limpsi limpsida ja
näljased keha kinnitada.  Tegemisi juhendasid
Loo Kutuurikeskuse särav ja rõõmsameelne ju-
hataja Pille Raudkivi ning huvitoa juhendajad
Grete Nagel, Pille Trumm, Marge Goldberg ja
Evelin Hall.

Peale näomaalingu olid kõik atraktsioonid
lastele tasuta. Pille Raudkivi on küll üks tubli ja
energiline organisaator – kõik ladusalt toimima
saada pole üldse kerge ülesanne! On meeldiv
näha vallavalitsuse ja kohalike asutuste mõist-
vat suhtumist: Loo on meie kodukoht, Loo lap-
sed on meie lapsed. Aitame neid, toetame neid!

Niikaua  kui on huvilisi lapsi ja laste huvi-
dest huvitatud täiskasvanuid, käib Lool
TRALL ikka edasi, nii või naa, suvel või talvel,
toas või õues. 

Soovin jätkuvat tegemisrõõmu ja lusti kõigi-
le huvilistele!

ÕIE TRAKS-ALT, 
Loo Huvikooli juhataja  1996. – 2000. a.

1944. a. käis viimane sõjarinne üle Eestimaa ja al-
gas II nõukogude okupatsiooniaeg. Selle sõjarin-
de mõlemal poolel võitlesid üheaegselt ka eesti
mehed. Nõukogude vägede poolel need, kes mo-
biliseeriti I okupatsiooni ajal 1941. a. ning kes lä-
bielatud viletsuse järel suundusid tagasi kodu
poole.

Sakslaste rindepoolel kaitsti kodumaa sattu-
mist suurema julmuse alla.

Selline olukord puudutas ka meie perekonda.
Vanem vend saabus soomepoisina Karjalast Tartu
rindele ja õemees pidas SS-korpuse ridades lahin-
gut Porkuni lähistel.

Rinde eest pagevat rahvast saabus ka meie kü-
lasse – Kallaveresse – varjule. Kaugemalt tulijad
nende seast olid Jõhvist. Rinnalaps ema süles
vankril istumas ja lüpsilehm vankri järel lõa otsas.
Kruusasel maanteel olid looma sõrad nõnda kulu-
nud, et lehmal oli käimisega raskusi.

Saabujate seas oli ka rindemehi – soomepoisse
– ja üks rindeõde. Lakas heinte peal jätkus ruumi
kõigile. Toidu valmistamiseks kasutati pesukatelt
ja rindemeestele otsiti küla pealtt erariided selga. 

Sellel aastal olime oma talu sügistöödega hili-
nenud. Rukis oli veel külvamata. Et tegemata töö
ei andnud rahu, läksin 14 aastase poisina
Roosemäe taha külvivalmis põllule leivavilja kül-
vama.

Samal ajal hakkas maanteelt kostma tankide
mürinat. Kroodi külas süttisid hooned. Tulelee-
gid, suits ja paugud olid nõnda häirivad, et jätsin
külvitöö lõpetamata. Külasse saabus Vene sõjavä-
gi. Pilt oli üsna trööstitu, kuid nad ei teinud siin
erilist kurja. Varastasid ainult ühe sõjapõgeniku
vankrilt koti rukkijahu ja viisid ära meie lepikus-
se varjule pandud veoauto ning kaks küla hobust.
Sõjarinne liikus läände, olukord rahunes, põgeni-
kud lahkusid, rukiski sai külvatud, kuid sõjavägi
jäi külasse ka talveks. Ainult väeosad vahetusid.
Ühed ohvitserid oma naistega magasid meie pere-
toa põrandal. Neid teenindas üks laia näoga tent-
sik. Valmistas toitu ja oma laia keelega lakkus toi-
dunõud puhtaks. Vett tuli ju ämbriga kaevust
tuua. Elektrit meil veel ei olnud.

Ka Eesti korpus paiknes ühel perioodil siin.
Meie toas olid sidemehed ööpäevaringselt tege-
vuses. Talu sepikojas rautati väeosa hobuseid.
Mõned vanad kabjarauad on tänaseni seinal tõen-
damaks, et väeosal oli ka vigaste kapjadega hobu-
seid. Aga hobuste eest hoolitseti korralikult. Ma-
hajäetud Kiigemäe rehetoas tehti neile isegi talve

ajal sauna ja puhtust kontrolliti taskurätiga. Mälu-
pildis on ka Hardi Tiidus ühe uhkema tumeda rat-
suga. Siit lahkudes läks see väeosa viimasesse la-
hingusse Kuramaal, kust tuli ka surmasõnumeid.

Peale demobiliseerimist tulid kolm sõjameest
meie kanti tagasi ja abiellusid siin ühe kaunima ko-
du leseks jäänud perenaisega ja küla neidudega.

Sellel aastal oli maarahva koormus eriti suur.
Meesteta peredes oli tööjõudu vähe ja kohustused
olid suured. Juba sügisel, kui nõukogude sõjavägi
oli veel majutatud küladesse, kehtestas uus võim
ka uued nõuded külaperedele.

Minu ees on Kivimäe väiketalust säilinud do-
kument
Seeria EH nr. 397 30. okt. 1944
Kohustus
Talupidamise poolt teravilja, kartuli, liha ja
piima kohustusliku müügi kohta riigile  saa-
gist.
Kod. Remmelgas Gustav
Maakond Harju, vald Iru, Kivimäe talu

1944. a. 1945. a.
Teravilja 55 kg 70 kg
Kartul 300 kg 140 kg
Liha 104 kg 160 kg
Piima 600 l 1125 l
Heina 120 kg 330 kg
Lambavilla - 0,8 kg
Kanamune - 75 tk

Sellise sundkauba eest maksti ka sümboolset
hinda. Heina kg maksis 2,7 kopikat, kartuli kg 5
kopikat. Ära antud lehma eest sai osta veeämbri.
Peale selle oli veel maksukohustus ja metsaraie-
kohustus. Meie talule oli raiekohustus 60 tihu-
meetrit Kolga metsast Ara rannas.

Kivimäe talu tööjõud oli kolm vallalist õde ja
hobune. Isa-ema olid vanad ja 1940. a. mobilisat-
siooniga Venemaale viidud vend Karla enam ta-
gasi ei tulnud. Tulid vaid kurvad teated. Venda
oodates istutasid õed kodu ümber noori kuuski, et
koju jõudev vend võiks näha mingitki muutust
majapidamises, kuid vennast ainult räägiti, kuniks
vaikisid viimaks ka suud. Selles kodus läks õdede
elu aga iga aastaga aina karmimaks.

1948. a. nõuti maamaksu 356,50 rubla ja kol-
melt õelt lastetusmaksu kokku 225 rubla.

1950. aastal, s.o. aasta peale küüditamist,
moodustati kolhoos. Kõigi varad võõrandati. Iga-
le perele jäeti üks lehm, lambaid ja kanu jõukoha-
selt ning anti kasutada 0,6 ha maad. Sellel aastal
Kivimäe naised ei ühinenud kolhoosiga ja seepä-

rast määrati neile 1951. a. põllumajandusmaks
5554,50 rubla ja 1952. a. 32 719,20 rubla. Samal
aastal saadeti neile kirjalik teatis, et kui ühinete
enne augusti kuud kolhoosiga, siis vähendatakse
teie põllumajandusmaksu 25 297,80 rubla võrra.

Ja nad ühinesid vabatahtlikult kolhoosiga,
kuid mitte kõik. Noorem õde Marta läks tööle
Maardu trusti, kus õppis müürsepaks, sest võlad
olid maksta. Martast sai korstnameister. Ta on
mulle läbi autoakna näidanud Maardu linna maja-
de korstnaid, mis on tema laotud.

Savirannast jalgsi tööl käimine oli eriti raske
talvel, kui külatee oli lumetuisust umbes.

Kolhoosniku kodune majapidamine koormati
ka müügi- ja maksukohustistega. Ära andma pidi
piima, villa ja mune. Minu kodu aastane tulumaks
oli 220 rubla (ajal, kui kolhoosi normipäeva eest
maksti 53 kopikat), mis võrdub 440 tööpäevaga.

Kivimäe talu oli merega piirnev kolhoosi ääre-
maa, kus kollektiivset tööd ei olnud. Seetõttu tuli
sealt kaugemal tool käia. Neile jäi esialgu hobune
oma koju ja sellega sai kartulimaad harida, veda-
da sõnnikut laudast välja, tuua heina ja kütet ko-
ju. Kuid ühel päeval tuli kolhoosist karm kiri ja
hobune kästi kahe nädala jooksul kolhoosi ühis-
talli viia. Korralduse mittetäitmisel lubati neid
kolhoosist välja heita, anda vaba asendusmaa
ning voli uuesti alustada eramajapidamisega. Nii
viisid naised siis selle omakasvatatud hobuse kol-
hoosi ühistalli ja hankisid endale kummiratastega
käru. Sellega veeti heina ja sõnnikut ning käidi
Kallavere turul. Tarbe korral lükkas teine käru
takka. Nõukogude võimuesindajad seda ei takis-
tanud. See viimane transpordivahend on säilinud
tänaseni, sest käru hoiti kui kallist vara rehe all
varjul, rattad seisuajal püsti. Samas rehe all oli
varjul ka kaks ajaloolist kaluripaati, mida nad olid
suutnud, julenud ja osanud õigeaegselt merekal-
dast üles vedada ja ära peita. Säilinud on ka puu-
teljega heinaveovanker ja veel teinegi vanker, mi-
da ei kästud koos hobusega ära viia.

Viimasena sest perest lahkus 93. eluaastal noo-
rem õde Marta, kui ta kõik teised oli juba ära saat-
nud Jõelähtme kalmistule. Selles peres oli palju
ajaloolist talupoja tarkust, töökust ja nurisemata
meelt. Nende kodu kuulub võimalikult ehedal ku-
jul säilitamisele kui muinsuskaitseline väärtus.
Nüüd, mil pere on vaikinud, kõneleb see kodu iga
külateel möödujaga. Ja selliseid kodusid on Eesti-
maal rohkesti.

RAUL KURG

Koolilõputrall Lool
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Mul on hea meel teile teatada, et sel suvel on mul harukord-
ne võimalus esineda esmakordselt teie kaunis kirikus. Ni-
melt reedel, 23. – l. juulil, algusega kell 20.00. 

Minu selle suve esinemiste pealkirjaks on “Uus KLA-
VER tuleb külla”. Uus sellepärast, et kontsertklaver, mis
seekord saabub teid teie omas kodus külastama, on uhiuus!
Sel suvel annan lausa 30 kontserti. Soovin külastada võima-
likult palju väikeseid maakohti, et inimesi, kes saavad osa
sellest imeilusast kavast, oleks   rohkem.

Neid kontserte kokku leppides naudin juba pikka aega
e t t e  seda suurepärast võimalust taas mööda Eestimaad
ringi sõita,  kohtuda tuttavate kirikutega ja avastada uusi,
kus ma pole varem esinenud. Iga koht on eriline: sealsed ini-
mesed, uued tutvused, esinemiskoha ümbrus, vaimne õhk-
kond... Kirikute puhul muidugi veel arhitektuur, nii seest kui
väljast, ja eriti – kõla! Ainuomane helikeskkond pääseb esi-
le vaid siis, kui esineda naturaalselt, st ilma elektrilise heli-
võimenduseta. Muusika peegeldub tagasi seinadelt ja laest,
hakkab ringlema löövides. Helid põrkuvad, tekitades uusi
noote, mida polegi mängitud. Sageli üllatab mind ennastki,
mida ma kõike tagasi kuulen!

Seekordse kava valik on väga eriline. Usun, et see kont-
sert on absoluutselt igaühele. Ka neile, kes pole kunagi
(klassika)kontserdil käinud. Kes on peljanud, et see on igav,
et “ei saa aru”. Võimalik, et see vahel nii ongi. Kuid kau-
geltki mitte alati. Seekord ei pea te kindlasti omama min-
geid eelteadmisi ega kogemusi. Kavas on ainult need palad,
mis on alati olnud  k õ i g e  populaarsemad; need, mis on

sõelale jäänud sajandite vältel. Palad, mida kõige rohkem on
armastanud just tavalised inimesed.

Need meloodiad on suures osas teile juba tuttavad. Ole-
te neid koolis kuulanud, muusikaõpilased on kindlasti mit-
meid neist ise mängida proovinud. Kõik lood on lühikesed,
paar-kolm minutit, nagu ka tänapäevane popmuusika. Ja
popmuusika see oligi sellal, kui need palad loodi! 

Lisaks aitavad seekord muusikat paremini mõista selged
pealkirjad. Need räägivad kuupaistest ja vihmapiiskadest,
meeleseisunditest nagu armumine ja unistamine …

Parim muusika, klaver, akustika! Ning luban, et teen
kõik minust oleneva, et ka esitus oleks parim.

Pileteid saate osta Loo Kultuurikeskusest, alates 17.
juunist. Neid müüakse nii palju, kui on kirikus istekohti (pi-
leteid müüb ka Piletilevi). Käisin kohal, ja lugesin kõik is-
tumisvõimalused üle! Ka niisuguste asjadega peab tegelema
muusik, kes ise endale esinemisi korraldab.

Kuni 15aastastele lastele (kaasa arvatud) on pilet 49
krooni. Sülelapsed (keda ma väga soovitaksin  m i t t e  kaa-
sa võtta, kui vähegi võimalik!) on muidugi tasuta. Õpilased
alates 16. eluaastast, üliõpilased ja pensionärid saavad soo-
duspileti, mis maksab 69 krooni. Täispilet täiskasvanuile on
veidi kallim – 99 krooni. Piletite ostuga, vastavalt kokkulep-
pele kogudusega, toetate ka Jõelähtme kiriku vitraaþakende
valmimist. 

Maakohtades võivad need hinnad tunduda suhteliselt
kallid. Kuid midagi pole parata. Need ei tulene kellegi ah-

nusest, vaid hädavajalikkusest katta kõik korraldamiskulud.
Eeskätt reklaamikulud. Erinev oli olukord siis, kui alles
alustasin oma esinemiste korraldamist: 1997 maksis mu
“Klaver tuleb külla” sooduspilet vaid 10 krooni. Toona sain
kogu reklaami täiesti tasuta! Minu ettevõtmistel pole olnud
ega ole praegu mitte mingisugust riikliku toetust (erinevalt
näiteks teatritest). Kuid ma tahaks väga tänada Jõelähtme
Vallavalitsust, kes leidis võimaluse mu ettevõtmist toetada.

Mõelge ka sellele, et teile külla tulev pool miljonit kroo-
ni maksev klaver saab kõvasti vatti eesti teedel ja tõstmisel.
Tema väärtus langeb iga korraga. Klaver on aga liisitud,
maksan seda veel hulka aastaid. Siinkohal oleks ehk sobiv
tuua üks naljakas tsitaat. Mulle kirjutati:  “Vanaema nõudis,
et viiksin ta Teie kontserdile. Kui kontsert läbi sai, teatas ta
talle ainuomase rahu ja elutarkusega: “Ku ta tuur näil üit-
skõrd läbi saa, sis olõ-õi Talnahe tagasi viia muud ku klave-
ri kaas ja kolm jalga.” “

Kuidas siis klaver teile külla saab? Üürin selleks kinni-
se veoauto. Klaver on külje peal, all on raam. Kuus klaveri-
tõstjat, vesti küljes olevate rihmadega, viivad ta, samm-
sammult küljesuunas astudes, poodiumile,  kinnitavad jalad,
pööravad õigesse asendisse. Uskuge, nad näevad kõvasti
vaeva, klaver kaalub 700 kilo. Siis peab kohale sõitma kla-
verihäälestaja, et kõik lõdvaks loksunud keeled jälle õiges-
se pingesse keerata. 

Tänan teie tähelepanu eest ja kohtumiseni Jõelähtmel!

Rein KLAVERIPOEG Rannap

Tuleohtlik ala – metsa ja muu taimestikuga, näi-
teks kuluheina, tuleohtliku pöösastiku (kadakas,
kanarbik, sookail, põõsasmaran jt.) ja kuivanud
rooga kaetud või turbapinnasega ala.
Tuleohtlik aeg – algab kevadel pärast lume sula-
mist ja lõpeb alles sügisvihmade saabudes. Selli-
sel alal on siis keelatud suitsetamine, lõkke tege-
mine, risu, raiejäätmete, kulu põletamine. Kärsa-
tada ei või samuti rohket suitsu tekitavat põhku, 
risu jms. Kohalik omavalitsus võib oma halduster-
ritooriumil kehtestada ka muid tuleohutuse piiran-
guid, kui see osutub vajalikuks.

Erandina võib teha lõket ja suitsetada selleks
ettenähtud kohas ja vihmamärjal maapinnal.

Keskkonnaministri 15. 06. 1998. a. määrus nr.
46  “Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tule-
ohutuse nõuete kinnitamine” paneb maaomaniku-
le või -valdajale palju kohustusi ja nõudeid tule-
ohu vähendamiseks: liiva-kruusaga kaetud ribade,
turbapinnasel kraavide, okaspuumetsas tuletõkes-
tusvööndite ning suitsetamis- ja lõkkekohtade
ettevalmistamine ja  tähistamine.

Lihtsam viis vältida hoonete ja ehitiste kevadi-
si põlenguid oleks ikkagi suvel hoonete ümbrused
ka kaugemalt puhtaks niita, koristada rohi ja muu
risu – sellega väldite ohtu, et tuli kohe räästasse
kargab ning sellest tulenevaid kulutusi.

Olid ka meie vallas kevadel hoonete põlengud,
mis tekkisid hooletu prahi ja kulu põletamise ta-
gajärjel. Ühe talu juures oli proua pannud paku ot-
sa veeämbrigi valmis kui hakkas prahti põletama
– saatuslikuks said tugev tuul, koristamata hoov ja
vastupandamatu soov juua toas tassike kohvi. Ta-
gajärjeks tulekahjus hävinud saun!

Veelkordseks meeldetuletuseks, et Jõelähtme
Vallavolikogu 26. novembri 2002. a. määrusega
on kehtestatud JÕELÄHTME VALLA HEA-
KORRA JA KAEVETÖÖDE EESKIRI, mille
ülesandeks on tagada valla haldusterritooriumil
puhtus, heakord ning kaevetööde korraldatus.
Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füü-
silistele ja juriidilistele isikutele, kes viibivad või
asuvad valla haldusterritooriumil. Nimetatud
eeskirjades on tulenevalt Eesti Vabariigi seadus-
test ja Vabariigi Valitsuse määrustest sätestatud
keelud ja käsud ka lõkete tegemiseks, kulu ja
muu prahi põletamiseks jne.
Heakorra- ja kaevetööde eeskirja rikkumise eest
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut
ehk kuni 6000 krooni.
Sama tegevuse eest, kui selle on toime pannud
juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni
20 000 krooni.
Sama määrusega on kinnitatud ka KOERTE JA
KASSIDE PIDAMISE EESKIRI.
Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse looma-
kaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, vete-
rinaarkorralduse seadusest ning muudest loo-
mapidamist reguleerivatest õigusaktidest.
Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise
eest karistatakse kuni 100 trahviühiku (kuni
6000 krooni) suuruse rahatrahviga.

Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju
või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse ku-
ni 200 trahviühiku (kuni 12 000 krooni) suuruse
rahatrahviga. 

Teadmiseks mõningaid väljavõtteid Asjaõigussea-
dusest.

- § 68 Omandi mõiste
(1) Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle.
Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsu-
tada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende
õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajär-
gede kõrvaldamist.

Kui omanik tähistab temale kuuluva kinnisasja
siltidega “ERAMAA”, “ERAVALDUS” või muul
taolisel arusaadaval ja korrektsel viisil, rakendub
Asjaõigusseaduse § 142  Võõral maatükil viibi-
mine:

(1) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise
isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on omani-
ku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised
isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.

Antud lõikes on erandiks Veeseaduse § 10 

KALLASRADA
(1) Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja
avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres
ning asub kaldavööndis.Kallasraja laiust arvesta-
takse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja
kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes
viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kal-
danõlva ülemise serva vahelist maariba.
(2) Kallasraja laius on:
1) laevatatavatel veekogudel 10 meetrit
2) teistel veekogudel 4 meetrit
3) suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 2
meetri laiune kaldariba, mida mööda võib vabalt
ja takistamatult veekogu ääres liikuda.
(3) Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutami-
sega kahjustada kaldaomaniku vara

Eraomandis olevat maad tähistava sildi ülespane-
ku otsustab omanik ja seda ei ole vaja kooskõlas-
tada kohalikus omavalitsuses. Kohalik omavalit-
sus võib oma haldusterritooriumil kehtestada es-
teetilise tulemuse saamiseks sildikujundusele ül-
dised nõuded (näiteks heakorra eeskirjas) maa pii-
ritlemiseks ja tähistamiseks.
Liikluseeskiri annab kolm liiklemiskeelu märki,
mida võib erateel kasutada:
- 311 b lubab erateel liiklemise vaid omaniku loal
- 311 c tohib teel liigelda vaid märgil nimetatud
isik
- 311 d lubab liigelda teel omaniku loata omaenda
vastutusel-puuduvad tingimused ohutuks liikle-
miseks
Enne liiklemist keelava märgi panekut veenduge,
et Teie valduses on ikka eratee!

§ 155 Avalikult kasutatav tee
(1) Omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasu-
tatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee ka-
sutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnisturaa-
matusse avalikult kasutatava teena
(2) Kinnisasja omanik peab avalikult kasutatava
tee äärses ribas järgima seadusejärgseid kitsendu-
si
(3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks
seaduses sätestatud korras

§  156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele
(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik
juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnis-
asja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurde-
pääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht,
kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkulep-
pel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurde-
pääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu
määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisas-
ja omaniku huve.
(RK s 17.02.99 jõust. 23.03.99 – RT I 1999, 26,
377)
(2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel
võõrandatud või allesjäänud osa kaotab ühenduse
avalikult kasutatava teega, peab selle osa omanik,
mille kaudu ühendus seni toimus, võimaldama tei-
se osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja
kaudu käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud
tingimustel.
(RK s 17.02.99 jõust. 23.03.99 – RT I 1999, 26,
377)
(3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu
nõuda,kui senine ühendus avaliklt kasutatava tee-
ga või kinnisasja osade vahel on katkenud tema
tahtel.
(RK s 17. 02. 99 jõust. 23. 03. 1999 – RT I 1999,
26, 377)

Asjaõigusseaduse  § 157 on kehtetu (jõustus
01.07.2003 RT I 2003, 13,64),seega ei pea enam
kinnisasja omanik lubama jalg- ja talitee kasuta-
mist üle oma kinnisasja kohalike tavade kohaselt
kui teise tee kasutamine oli seotud ülemääraste
kulutustega.Tee koha määramisel tuli arvestada
koormatava kinnisasja omanike huvi. 

Teeseadus
§ 25  (4) Eratee omanik korraldab tema omandis
oleval teel teehoidu ja on kohustatud looma tingi-
mused ohutuks liiklemiseks nendel teedel.
§ 37 (2) Tee omanikul on õigus nõuda eratee ka-
sutajalt tee kasutamisega setud kulude katteks hü-
vitist.

Liiklusseadus
§  48 (1) Mootorsõidukid,välja arvatud eritalituse
sõidukid ei või sõita,peatuda ega parkida väljas-
pool teed kohtades,mis ei ole ette nähtud mootor-
sõidukite liikluseks. Neis kohtades võib liigelda
ainult maaomaniku loal.

§  142  Võõral maatükil viibimine
(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise
isiku omandis oleval piiramata ja tähistamata
kinnisasjal ei või teised isikud omaniku loata
viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kuid siiski paneks Teie kõigi südamele tõsiasja, et
kuigi kõigil meil on võimalik loodust nautida, on
siiski ka looduse ees kohustus seda hoida ja kaits-
ta. Liikudes looduses ei tohiks me siiski käia teis-
te inimeste õuedel, istandikes, niitmata heinamaa-
del ja külvidel, teha lõket ja pidada piknikku seal
kus meile meeldib ja omaniku korraldusel tuleb
koheselt seaduserikkumine lõpetada.
Samas ei ole aga keelatud riigi või eraomaniku
vastava tähistuseta maal liikuda, korjata loodus-
ande ja lihtõngega kala püüda jäädes heade tava-
de piiridesse. Milline on hea tava, sõltub juba
meie kõigi arusaamadest, haritusest ja kodust kaa-
sa saadud kasvatusest!

Ära viska olmejäätmeid ja muud prahti loodu-
sesse! Õpeta häid tavasid ja seadusekuulekust ka
lastele. Ole oma käitumisega eeskujuks kõigile
looduses viibijatele!

§  167  Võõra metsa kasutamine
(1) Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis ole-
vas metsas (avalik mets) on igaühel õigus viibida
ning marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata,
kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Omaniku poolt piiratud või tähistatud eramet-
sas on teistel isikutel lubatud marju, seeni ja muid
metsasaadusi korjata metsaomaniku loal.
(3) Piiramata või tähistamata erametsas on teistel
isikutel õigus marju,seeni ja muid metsasaadusi
korjata,kui sellega ei tekita omanikule ülemäärast
kahju. 

Eramaadel jahipidamist reguleerib JAHISEADUS
(jõustus 01. 03. 2003. a.)

Seda, et kurikaelad aktiivselt meie valla maadel
juba ammustel aegadel tegutsesid, võime lugeda
ajalehest Postimees aastast 1893. (kirjaviis muut-
mata). Üsna sarnased kaasajaga!
Harjumaalt. Reedel 13 lõikusekuup., võtsivad
randrüütlid (rannavahi soldatid) korraniku abiga
Jõelähtme kihelkonnas, Jõelähtme vallas, Kosti-
vere rannas 3 meest (isa, poeg ja kolmas võõras
mees) salakauba vedamise päält kinni. Olivad me-
hed just paadiga maale tulnud, kus 4 vaati välja-
maa piiritust pääl oli, kui soldatid pääle läksivad,
ning mehed vastuhakkamisest hoolimata kinni-
nabiti ning soldatite vahel Tallinna saadeti, kalli
märjukese kahju üle mõneks aastaks järelemõtle-
ma. Küll kurdavad mehed muidugi, kuidas “elu-
tilk” läks “vettvedama” ning nende suud vesiseks
jättis.
Harjumaalt. Jõelähtme kihelkonnast. Vargused
hakkavad meie, siiamaale vaikses elukohas, tihe-
daks ja igapäiseks minema. Tihti on siin ja sääl
vargustest kuulda, mis päev päevalt suuremaks,
kuni lukulõhkumisteni ja sissemurdmisteni lähe-
vad. Jaanikuu sees tuldi Kääniku kõrtsis öösi, kui
inimesed magasivad, uur, rahakott ning muud
kraami pääle 30 rubla väärtuses kokku. Pääle-
selle hakkas kurjategija veel ühte kapiust lõhku-
ma, mis pääle inimesed ülesärkasivad, ning võlla-
näo minema kihutasivad.

ARVO LASSI
Korrakaitse spetsialist

Jälle on märkamatult jõudnud kätte suvi – aeg energiliseks tegutsemiseks
toas, aias ja looduses. Selleks Teile mõningaid meeldetuletusi kehtivatest
sedusesätetest ja headest tavadest.

Armsad Jõelähtmelased!

26. V avati  Jõelähtme kirikus võlvide peal meeleolukas
näitus Saha kabelist. Ajalooliselt Jõelähtme kirikuga
kokku kuulunud 15. sajandil ehitatud Saha kabel seisab
künkal uhkes üksinduses suurtest teedest eemal ja nii
pole ta kaugema rahva seas kuigi tuntud.  Näitus on üles
ehitatud legendidele ja 1960ndatel toimunud restau-
reerimistöödele, mida illustreerib rohke pildimaterjal.
Ajaloolist hõngu lisab kiriku võlvidepealne, kuhu
pääseb mööda kitsast müüritreppi. Võlvidele on liiku-
miseks rajatud laudteed, näha saab katuse- ja võlvkon-
struktsioone. Näituse avamise lõpetasid kirikukont-
serdiga Marek Talts klassikalisel kitarril ja Anu Mänd
viiulil. Näitus jääb avatuks sügiseni. 

Näitusega tähistatakse ka Rebala muinsuskaitseala
muuseumi 10. aastapäeva – kaitseala keskusehoones
asuvas muuseumis on avatud Jõelähtme kivikirst-
kalmeid tutvustav püsiekspositsioon. 

MARGIT PÄRTEL
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme    25. mai 2004. a. nr. 37 

Jõelähtme valla põhimääruse muutmine. 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise
seaduse   (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82,
489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61,
375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4,
22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) ja Jõelähtme valla põhimääruse
punktid 30.1.9. ja 77,  Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
1. Täiendada  Jõelähtme valla põhimääruse punkti 6 alapunktiga
6.1.10 ja sõnastada see alljärgnevalt:
” 6.1.10. jäätmehooldust.”
2. Täiendada Jõelähtme valla põhimääruse punkti 30. alapunktidega
30.1.40¹ - 30.1.40³ järgmises sõnastuses:
”30.1.40¹  jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
30.1.40²   jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
30.1.40³  jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
vedamissageduse ja –aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenus-
tasu piirmäära kehtestamine.”
3.  Määrus jõustub 10. juunil 2004. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme                                    25. mai 2004. a. nr. 38

Jõelähtme Vallavolikogu 29. mai 2001. a. määruse nr. 13  kehtetuks
tunnistamine.
Seoses muudatustega   seadusandluses,  Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
1. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 29. mai 2001. a. mää-
rus nr. 13 “Tegutsemisloa, kauplemisloa ja alkoholi käitlemise tegevus-
loa väljaandmise korra kinnitamine”.
2. Määrus jõustub 1. juulil 2004. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                                                     25. mai 2004.a. nr. 107
Mittetulundusühingus “Harjumaa Ühistranspordikeskus” osale-
mine.
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,
37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002,
29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390
ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588;
2004, 41, 277) paragrahv 22 lõike 1 punkti 25, paragrahv 35 lõike 4,
Ühistranspordiseaduse (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336;
61, 375; 63, 387; 110, 654; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 471) ning
Jõelähtme valla põhimääruse punkti 30.1.25 ja 74.5, Jõelähtme
Vallavolikogu
O T S U S T A B:
Osaleda liikmena asutatavas Mittetulundusühingus “Harjumaa Ühis-
transpordikeskus”.
Vallavalitsusel nimetada oma esindaja  MTÜ-sse “Harjumaa Ühis-
transpordikeskus”.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S                          

Jõelähtme 25. mai 2004. a. nr. 108

Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detailplaneeringu
seadusega kooskõlla viimine.

Võttes aluseks Haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53,
336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) paragrahvi 59, Vabariigi Valitsuse
24. 01. 1995. a. määrusega nr. 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtot-
starvete liigid ja nende määramise alused (RT I 1995, 13, 150; 1996, 32,
636), Harju Maavanema poolt Jägala Jõesuu puhke- ja spordikomplek-
si detailplaneeringu üle teostatud järelevalve tulemused ning tulenevalt
Harju Maavalitsuse 17. 05. 2004.a. kirjas nr. 2.1-4/2 tehtud
ettepanekutest, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2004.a. otsusega nr. 41
kehtestatud Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi detail-
planeeringus kaheksa krundi sihtotstarvet, määrates uued sihtotstarbed
alljärgnevalt:
Krunt Pindala Sihtotstarve
Golf
Marina 1 246 529 m² 100% ärimaa;  
Golf
Marina 2    54 241 m² 100% ärimaa;  
Golf
Marina 3 141 777 m² 100 % ärimaa;  
Golf
Marina 4   88 801 m² 100% ärimaa; 
Golf
Marina 5  466 205 m² 100 % ärimaa;  
Pärtli 4     7 325 m² 100 % ärimaa;
Raja 2     1 028 m² 100% ärimaa;
Pärtli 3   28 878 m² 100 % ärimaa.  
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                      25. mai 2004. a. nr. 109

Jõelähtme valla Loo aleviku Jõeääre tee 14a krundi detailpla-
neeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,
37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642;
2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387;
64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141;
88, 588; 2004, 41, 277) paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148) paragrahv 24, lõikest 3,
Jõelähtme valla Ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3,
punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Kehtestada Loo aleviku Jõeääre tee 14a krundi detailplaneering
vastavalt OÜ Inrestauraator projekt poolt koostatud tööle nr 
P-0428, detailplaneeringu eesmärk on maa-alale moodustada 1
elamumaa krunt ja 1 üldmaa krunt. Planeeritud krundile määratakse
hoonestusõiguse ulatus, planeeritud ala suurus on 1707 m².
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                                             25. mai 2004. a. nr. 110

Jõelähtme valla Kostiranna küla Lepiku maaüksuse detail-
planeeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,
37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642;
2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387;
64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141;
88, 588; 2004, 41, 277) paragrahv 22 lõikest 2 Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148) paragrahv 24, lõikest 3,
Jõelähtme valla Ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3,
punktist 3 , Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Kehtestada Kostiranna küla Lepiku maaüksuse detailplaneering
vastavalt arhitekt Aet Pikk’a poolt koostatud tööle, detail-
planeeringu eesmärk on maa-alale moodustada 1 elamumaa krunt.
Planeeritud krundile määratakse hoonestusõiguse ulatus, planeeri-
tud krundi suurus on 0,79 ha. Kogu ala suurus on 12,9 ha.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S

Jõelähtme                                            25. mai 2004. a. nr. 112

Ülesannete delegeerimine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I
1993, 37,558; 1999,82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22; 23,
141; 88, 588; 2004, 41, 277) paragrahv 22 lõike 2, Keskkonna-
ministri 10. märtsi 2003.a. määruse nr. 21 kehtestatud Kaitsealuse
looma ja rändel viibivate lindude tekitatud kahju hindamise
metoodika ja korra paragrahvi 3, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

Delegeerida Keskkonnaministri 10. märtsi 2003. a. määrusega nr.
21 kehtestatud Kaitsealuse looma ja rändel viibivate lindude teki-
tatud kahju hindamise metoodika ja korras kohalikule omavalit-
susele pandud ülesannete lahendamine Jõelähtme Vallavalitsusele.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                        25. mai 2004. a. nr. 113

Euroopa Parlamendi valimiseks  jaoskonnakomisjonide
moodustamine.

Võttes aluseks Euroopa Parlamendi valimise seaduse  (RT I 2003,
4; 22; 90, 601; 2004, 6, 32; 14, 93; 30, 208) paragrahv 15 lõiked 1,
2 ja 3, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

Nimetada 2004. aastal toimuvaks Euroopa Parlamendi valimiseks
jaoskonnakomisjonid järgmises koosseisus:

Jaoskonnakomisjon nr 1
Esimees:  Vello Varik
Liikmed: Hilda Männik

Terje Mägi
Erika Grossmann
Piret Parve
Väino Haab
Linnar Kaldmaa
Leili Värte

asendusliikmed:
Monika Saarik
Helgi Kaasik
Ester Saaret

Jaoskonnakomisjon nr 2
Esimees:  Aivar Treiberg
Liikmed: Helje Saarepera

Aime Saks
Aivo Sepp
Arvo Sikka
Kaarel Palu

Merike Kahu
Leili Velleste
Sirje Aasmäe

asendusliikmed: 
Alla Tempel
Kersti Laanejõe
Mare Mõttus

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                       25. mai 2004. a. nr. 115

Jõelähtme Vallavolikogu 30. mai 2000 otsuse nr. 32 kehtetuks
tunnistamine.

Võttes aluseks AS Fööniks ja AS Controlled Economy vahel 26. 10.
1992 a. sõlmitud lepingu ning selgunud asjaolud, Jõelähtme
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 30. mai 2000. a.
otsus nr. 32 “Ehitise peremehetuks tunnistamine”.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                                             25. mai 2004. a. nr. 111

Liivamäe küla Sirbi maaüksuse detailplaneeringu algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine.

Võttes aluseks Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22,
148; 38, 258) paragrahv 10 lõike 5 ja 6,  Jõelähtme valla Ehitus-
määruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3 punkti 5 ja 6 ning Priit
Pihelpuu taotluse detailplaneeringu algatamiseks, Jõelähtme
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

Algatada Jõelähtme valla üldplaneeringut muutev Liivamäe küla
Sirbi maaüksuse  detailplaneeringu  koostamine. Planeeritava ala
suurus on 8,41 ha. Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine
elamumaa kruntideks, planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ula-
tuse ja hoonestustingimuste määramine.
Kinnitada Jõelähtme valla Liivamäe küla Sirbi maaüksuse
detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt lisale.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Võtta teadmiseks, et käesolev otsus on vormistatud kolme võrdse
juriidilise jõuga originaaleksemplarina, millest üks antakse Priit
Pihelpuu’le, teine säilitatakse valla kantseleis ning kolmas valla
arhitektuuri- ja ehitusosakonnas.
Otsus jõustub Priit Pihelpuu’le teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees



92
01.06 ELFRIIDE LOOPERE,

Jägala küla  

90
25.06 90 ELIKONIDA KÜNNAP,

Loo alevik  

87
22.06 ARMILDE LEHNSEN, Loo alevik  

29.06 ARTUR LUIK, Koogi küla

85
03.06 ELMI TOOM, Neeme küla

83
16.06 HELGA-MARIA MARTEN,

Neeme küla  
26.06 OLGA REMMELT, Manniva küla

81
24.06  ASTA NAHKUR, Loo alevik

75
05.06 ASTA VÄLI, Neeme küla  

09.06 KLAVDIA RAUDKIVI, Loo alevik  
16.06 ASTA SEPP, Loo alevik  

19.06 ANNA AARDEMÄE, Loo alevik  

70
07.06 HELMIIRE LÄTTI, Saha küla

18.06 HENNO VAAB, Loo alevik  
27.06 JELIZAVETA KÕRTS, Loo alevik   

31. mail oli  81. sünnipäev 
EVALD KARIN`IL

Loo alevikust

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
juunis

MAIS SURNUD JÕELÄHTME VALLA
ELANIKUD 

VALDUR OOTRE 18.11.1935 – 02.05.2004 
PETRO GERASSIMENKO   28.02.1938 – 04.05.2004 
HARDA-MARIA MASSO      08.06.1925 – 05.05.2004 
MARET VEHK 22.11.1907 – 12.05.2004 
FERDINAND LINK     15.10.1930 – 21.05.2004 
ZINAIDA KLOTŠKOVA 18.04.1928  - 23.05.2004
NIKOLAI KOROBKA 01.01.1939 – 23.05.2004 
VELLO RANDMÄE 10.12.1946 – 24.05.2004

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA

Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 566 50 650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 

Trükk AS Printall

4

OOssttaammee  

väiksema  maja  või  
maad  maja  ehitamiseks,  

ssoobbiibb  kkaa  ssuuuurreemm  kkiinnnniissttuu

Kaljo Kaarus 6007608, 56455048
Viru Vara Kinnisvara

Kultuurisündmused 
Jõelähtme vallas

JUUNI 2004 

11.06 10.00 
Põhikoolide matemaatika lõpueksam 
11.06  20.00  
Jõelähtme rahvamajas teatrietendus
“Kerjuse kelmused”. 
Jõelähtme Lavagrupilt 
16.06-17.06  
Põhikoolide valikeksamite päevad 
18.06  
IX klassi lõpuaktus Kostivere koolis 
21.06  17.00  
Loo KK 9.-te klasside lõpuaktus 
22.06  16.00  
Loo KK 12.kl lõpuaktus 
22.06 10.30 
Jaanipäeva piknik Loo lasteaias 

23.06 kell 17.00
Valla jaanituli 
Jägala-Joal 

Jõelähtme kirikus
13.06. kl. 17 

Riho Mägi mälestuskontsert 
Kirikukontsert on austusavaldus muusik
Riho Mägile. 
Tema õpilased ja sõbrad soovivad teoks
teha ühe Riho Mägi mõtte – 
mängida head puhkpillimuusikat 
kodukandi rahvale.

Musitseerivad: Aleksander Hännikäinen (oboe), Urmas Kõiv
(tuuba), Heiki Kalaus (tromboon), Olavi Kasemaa (saksofon),
Aabi Ausmaa (tromboon), Toivo Peäske (klaver) 
ja vaskpilliansamblid.

23. 06. kl. 11 Kirikaia surnuaiapüha
23. 06. kl. 12.30 Jõelähtme surnuaiapüha
26. 06. Rammu surnuaiapüha, talgud surnuaial
27.06. kl. 14.30 Saha surnuaiapüha
05. 07. kl. 19  Ballens segakoori (Ðveits) kontsert 
12. 08 kl 20 Voces Musicales kontsert
15. 08 kl 11 kihelkonnapäev ja kuldleer

IRU KÜLA KOOSOLEK
TOIMUB 17.07.2004 
kell 11.00 
IRU SAUNAS

Päevakorras

- külavanema valimised
- külaosavanemate (eestseisuse) valimised
- naabrivalve asutamine
- Iru küla arengukava

Koosolekul oselevad Jõelähtme Vallavalit-
suse esindaja, Naabrivalve esindaja ja 
Harju Politseiprefektuuri esindaja.
Peale koosolekut toimub ekskursioon 
Tallinna Botaanikaaeda

Telli Rannila mehed 
oma kodumaja katust kaema.

Tasuta nõuanded ja mõõdistus.
HELISTA 

651 2770
51 84 835
53 458 530

ELSA RIKANDI nim. KULTUURIPREEMIA KOMISJON TEATAB:
2004. a. Elsa Rikandi kultuuripreemia 

antakse tänavu välja 15. augustil 
Jõelähtme kihelkonnapäeval.

Palume teha ettepanekuid, kes võiks olla  2004. a. kultuuripreemia saaja.
Ettepanekud saata hiljemalt 5. augustiks k. a. vallavalitsusse, 

võib  saata elektronpostiga aadressil 
lia@joelahtme.ee  või liivi@joelahtme.ee 

või helistada telefonidel 6054 887, 6054 860.

MAAMÕÕDUTÖÖD
mmaaaa-aallaaddee  mmõõõõddiissttaammiinnee

mmaaaakkoorrrraalldduussttöööödd
kkaattaassttrriimmõõõõddiissttuuss

Jakobsoni  tn.  3
10128  Tallinn

Tel.  /Fax  600  99  65
E-PPost:  ekemb@online.ee


