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Tasa, tasa kajasid jõulukellad 27. detsembri
õhtul Loo alevi seenioride klubis.

Küünaldesäras ja jõuluhõngulises saalis tervitas
peolisi lahkelt korraldaja-kutsuja. Meie armas Kai,
alati naerusuine ja särav. Peagi kõlas ühislauluna
noorusmaa kaunis lauluviis – Tasa, tasa jõulukellad
kajavad… jõulud tulnud ju.

Järgnevalt laulsime saanisõidust läbi sahiseva
lume koju särisevate jõuluvorstide juurde…

Ja algaski pidulik õhtusöök rikkaliku jõululaua
taga. Siin olid särisevad verivorstid pohlamoosi ja
kõrvitsasalatiga, soe kartul, heeringas, erinevad
võileivad ja magusat. Ei puudunud jõulutervituseks
ka sõõmuke kuuma glögi.

Üksteise järel algasid üllatused. Kõigepealt
esines Loo ansambel AnnabRe, Priit Põldma juha-
tusel. Professionaalne esitus ja hõbedaselt helisevad
sopranid võlusid ja viisid meid kaasa kaunile jõu-
lumaale.

Siis ilmus kuuse alla Päkapikk kopsaka
kingikotiga. Kes luges salmi, kes laulis – igaüks sai
oma jao, üks pakike jäi veel ülegi! Äkki tuleb pärast
meelde, naeratas Päkapikk.

Kai aga sädeles edasi, pakkus jälle uusi ideid ja
tegi teoks. Viis meid paarikaupa tantsupõrandale ja
õpetas selgeks “aisakella tantsu”. See oli rütmikas,
hoogsa liikumisega tegevus muusika saatel. Selg
sirgeks, käed-jalad käima, naeratus suule ja puna
palgele – olime ülimalt tänulikud!

Muidugi ei unustanud Kai tänamast oma häid
abilisi, selle peo praktilisi tegijaid Hildat ja Illet.
Nemad said ka erikingitused – valla logoga keraa-
milised kruusid.

Hilda aga on kogu maja hea haldjas. Jõuab,
jaksab ja teeb, samas naeratab ja toetab.

Veel kulusid mõned näpunäited uuteks tegemis-
teks algaval aastal. Jälle on iga kuu esimesel nelja-
päeval ümarlauaring, veebruaris läheme külla Kos-
tivere kolleegidele jne.

Ligi kolm tundi möödus lennates. Tundus, et
olime rikkamaks saanud – paremaks ja sõbraliku-
maks muutunud. Meie jaoks oli see õhtu omamoodi
mälestuste ja meenutuste aeg, soojuse ja helluse
aeg.

Väljas aga embas meid jõulukuu talvine kargus ja
koduakendes vilkusid kutsuvad tuled.

Me süda oli rahul.
MAIRE PAPP

LKK seenioride klubi liige 

Reedel, 7. jaanuaril avati Harjumaal
Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha
tee 7 B pikisilmi oodatud uus kul-
tuurikeskus ja raamatukogu. Rahva-
suus ristiti hoone juba ehituse käigus
fassaadivärvi  järgi helesiniseks unis-
tuseks.

Jõelähtme vallas on 5340 elanikku,
neist peaaegu pooled ehk 2127 inimest
elavad Lool. Kümme viimast aastat on
Loo elanikud kultuurikeskuseta olnud.
Jõelähtme valla vallavanema Taimi
Saarma eestvedamisel ja arhitektuuri-
ning ehitusosakonna juhataja Villem
Viikholmi idee põhjal alustati 2001.
aastal  Loo keskkooli lõpetamata juurde-
ehituse asemele kultuurikeskuse ja raa-
matukogu projekteerimist. Loo kesk-
kooli arhitektuurilise kompleksi autori
Siiri Kasemetsa nägemuse kohaselt
kujuneks olemasolevast hoonetegrupist
selle lõpliku väljaehitamise käigus ter-
viklik ja omanäoline haridus-kultuuri-
keskus.

Ehitustööde maksumuseks kujunes
14, 1 miljonit krooni.  Projekteerisid OÜ
"EMP A&I" ning AS ETP Grupp, ehitas
AS Remet, alltöövõtjateks  OÜ Wolm-
reks, AS Loo Elekter ja OÜ Remon-
dimees. Kõik tööd finantseeriti Jõe-
lähtme vallavalitsuse poolt. Laenu saadi
Ühispangalt. 

Ehitus valmis 2004. a. septembriks ja
tänaseks on nii Loo Raamatukogu kui ka
endine Loo Vabaajakeskus uutesse
ruumidesse kolinud. Alanud aastast
töötab maja täisvõimsusega ja on valmis
aktiivset tegevust pakkuma 200-300
inimesele päevas. 

Loo kultuurikeskuse uutesse ruu-
mides on oodatud kõik huvilised alates
beebidest ja lõpetades seenioridega.
Saab tantsida, laulda, käteosavust ra-
kendada, klubilistes tegevustes kaasa
lüüa, koolitustel käia, jõu- ja aeroobika-
saalides treenida ning motoringis
tegutseda. Tööpäevadel on  avatud
väikelaste mängutuba. Soovi korral saab
rentida üritusteks ruume koos toitlustuse
ja esinejatega. Asutus on avatud uutele
ideedele, nende teostajatele ja kõigile
huvilistele. Valla  kolmest rahvamajast
on Loo kultuurikeskus täna suurim.

Jõelähtme valla viiest raamatukogust
sai Loo raamatukogu esimesena
kaasaegsed laenutajasõbralikud ruumid. 

Lugejaid on raamatukogus kokku üle
1000.  Aastas laenutatakse keskmiselt 
18 000 raamatut. Külastajatel on koha-
peal võimalik kasutada ka  interneti-
teenust, paljundada ning printida. Luge-

jate käsutuses on neli ruumi – laenutus-
saal, ajakirjandussaal, lastekirjanduse
tuba ja kunstikirjanduse kambrike.

Taas täitus üks unistus. Sedapuhku
Lool.

AVE PAAT,
abivallavanem

Helesinine unistus sai teoks

Pille Raudkivi,  Tiit Kollo, Taimi Saarma jt. kultuurikeskuse avamisel

Süda 
on rahul
Loo alevi seenioride klubi 
pidas jõulupidu
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Kuke aasta

Peatselt saabub Kuke aasta.
Kiredes soovib meile
Head uut aastat!

Üleujutatud maa, metsad, orud,
aasad.
Võtaks nokatäie viina,
nii trööstitu, kuidas loodus meid
piinab.

Pakane kaanetab, veekogu langeb. 
Kuke tulekuga maa muutub valgeks. 
Jäälilled aknal, loodus on hanges
rahutus kaob meie hingest. 

Külmast tuulest meil põsepuna
tuleks talv, ei soovi sula 

Uno Pähklamäe 
Kostiverest

2004. aasta jooksul  andis  kvartett  Heli-Neli
Ahto  Nurga  juhatusel 37  kontserti mitmes
paigas: Lool, Tallinnas, Harjumaal ja ka Euroopa
rahvakunsti festivalil. Kvartetil on kõrgetase-
melised kavad rahvamuusikast rahvaste kontsert-
klassikani välja, lisaks mängib Heli-Neli ka
suurepärast tantsumuusikat, mis kuulub maailmas
populaarsuse võitnud repertuaari paremikku.
(Põhimõtteliselt ei mängita sadu kordi äraleier-
datud lugusid, mida kõik eesti bändid tüdimuseni
mängivad.) Väga palju aega kulub proovidele ja
värske keeruka repertuaari õppimisele. Kuna
kollektiiv on tunnustatud nii kodus kui ka mitmel
pool välisriikides, siis on vajalik pidev profes-
sionaalne enesetäiendamine muusikadistsiplii-
nides. 

2005. aasta suvel minnakse soolokavadega 2,5
nädalasele ringsõidule Prantsusmaale ja Euroopa
rahvakunsti festivalile. Ees on ka 2005. a. ülerii-
giline rahvamuusikapidu Paides. Käsil on eri-
nevate maade kontsertmuusika uued kavad, esine-
mised riiklikel tähtpäevadel ja rahvakunstiüritus-
tel.

Maardu-Loo segakooril on seljataga 17 suure-
mat esinemist Lool, Tallinnas, jm. Teenekas
segakoor Ahto Nurga ja Virve Lääne juhtimisel
istutas laulupeoaastal 1000 kuusepuud lemmik-
loomade kalmistu ja Maardu karjääri ligidusse,
kohtus Rapla, Tallinna, Kohila ja Kiviõli sega-
kooridega, esines edukalt Jõululootuse kontserdil
Linnahallis, üldlaulupeol, teeb tänu Maardu lin-
navalitsuse regulaarsele abile ühisproove ja õpib
seni igaks kontserdiks uue kava. Täisloomin-
gulised proovid on ühendanud paljud eakad laul-
jad südamlikuks ja töökaks pereks, kus nad tun-
nevad end vajaliku ja võimekana.

Loo keskkooli lasteorkester Loopill Virve
Lääne ja Ahto Nurga juhatusel jätkab professio-
naalseid muusikaõpinguid ja on esinenud 12 korral

temaatilise kavaga nii koolis, Harjumaa rahva-
muusika õppepäevadel ja Mardilaadakontserdil.
2005. aasta on Loopillile esimese suurema sün-
nipäeva aasta. 5-aastaseks saadakse sügisel ja
kavas on anda palju kontserte erinevate kavadega,
kus esinevad lisaks veel mitmete pillierialade solis-
tid. Kavas on klassikapalad ja erinevate rahvaste
muusika. Pilliõpilased on erakordselt töökad ja on
saavutanud juba arvestatava mängutaseme, reper-
tuaar on huvitav. 

Loodame, et Jõelähtme vallavalitsus meid
toetab. Poognad on kõigil läbi ja kasutatud akor-
dionite katki kuivanud lõõtsad tahavad paran-
damist. 

Väga meeldiv, toetav ja loominguline on olnud
koostöö Loo kooli õpetaja Rozeta Meosega
(kontserttegevus koolis) ja kooli direktori Vello
Varikuga, kes toetas meid sõidul Harjumaa
õppepäevadele. Loodame selle mõistva koostöö
jätku veel kaua-kaua! Loodame ka seda, et koolis
arvestatakse muusikas edukate õpilaste osalust
avalikus kontserdielus positiivse panusena vaba
aja loomingulises sisustamises, mis igal juhul
peaks toetama üldõppeedukust koolis. 

Suur tänu Loo kooli klaveriõpetaja Tiina Mud-
dile, kes on lugematuid kordi Loopilli lapsi saat-
nud, meiega proove teinud ja esinenud vastutus-
rikastel kontsertidel. Tiina annab alati professio-
naalset nõu musitseerimisel ja on väga loomingu-
line isiksus. Tiina Muddi on ka see erakordne
pianist, kes Jõelähtme kirikus soolokavasid
saadab. Suurepärane jõulumuusika jõuluteenis-
tusel Meeli Tammu, Ardo Lassi ja Tiina Muddi
esituses, mida trio esitas eesti, ladina, inglise ja
saksa keeles kõrgel kunstilisel tasemel, nii et kirik
helises pühalikult, jättis hinge sügava sooja tunde.
Edukaid muusikaõpinguid ja head repertuaari
teile! Ootame huviga teie järgmisi esinemisi!

Segakavaga kontserte, kus esinesid mitmed

kollektiivid, ka Annabre, Ajastud, solistid jt.,
toimus tähtpäevade puhul mitmel pool 18 korral. 

Ajastud  on  tublid, harjutavad  ja  esinevad.
16. detsembril esitati kontsert Loo uues kultuuri-
keskuses. Kavas olid ka Aare Värte loodud karged,
veidi müstilised ja huvitavad laulud. Ajastud
laulsid kõigest – värvidest, tundmustest, tuulest ja
vikerkaarest. Kohati näis, et laulavad sireenid –
need, kes kauge mere kaljude vahel meelitavad
eksinud meremehi karidele... Mõne laulu puhul
tundus, et vokaalpartii oli nagu süntesaator, nii sar-
nased kõlad olid. Edu ja laulujõudu Ajastutele! 

Kui kollektiiv on võimekas, töökas ja tulemus-
lik, siis on tal õigus esineda ka mujal maakond-
likel, üleriigiliste või rahvusvahelistel ürituste ja
neid esinemisi igal juhul arvestatakse – vähemalt
väljapool Lood. See on ajast aega olnud ja seda
tuleb aktsepteerida ka kohalikus kultuurikeskuses.
Edukas aasta oli kunstiinimestele 2004! 

Sellel aastal toimub nädal enne jaanipäeva 2
päeval XIV üleriigiline rahvamuusikapidu Paides.
11. juunil on pillimeistrite päev ja toimub võistu-
mängimine etnograafilistel pillidel, 12. juunil
toimub suur rahvamuusika kontsert Paide Valli-
mäel, kus esinevad koondorkester, võistumängi-
mise võitjad ja väliskollektiivid. Ühiskavasid juba
õpitakse, repertuaaris on palju uusi pillilugusid.
Rahvamuusikapeo üldjuht ja lavastaja on Ahto
Nurk.

See on väike osa üritustest, mis tehtud ja mis
plaanis. Aprillis toimuvad piirkondlikud eel-
proovid, maakondlikud rahvamuusikapäevad ja
terve aasta tuleb rikkalikult loominguline.
Tühised tegijad ei mahu kuidagi meie haardesse.
Õnne, tervist ja toredaid loominguhetki lauljatele,
pillimeestele!

Soovib 
VIRVE LÄÄNE

Loo muusikute tegevusest möödunud aastal
ja plaanidest tulevaks aastaks

VA L L A E L A N I K  
L U U L E TA B

HINNANGUTE KOHASELT SAI HARJUMAAL
TORMIKAHJUSTUSTES ENAM KANNATADA
VIIS OMAVALITSUST.

Üleöödunud nädalavahetusel Eestit tabanud
tormi tõttu sai Harjumaal kõige enam kannatada
viis omavalitsust – Viimsi, Kuusalu, Kernu, Loksa
ja Saku vald.

Viimsi vallas sai kahjustada Viimsi-Rohuneeme
tee, mille jalgratta- ja kõnnitee-osa asfaltkate hävines
1,2 km ulatuses. Samuti lõhkus meri osaliselt teed
toestanud kaldakindlustuse. Kahjustada on saanud ka
Naissaare sadama kai,  Kelnase sadam, Leppneeme
sadama kai ning Vabaõhumuuseum, kus on  lõiguti
hävinud piirdeaed ja saanud kannatada hoonete
katused. Taastamiskulud on  hinnatud 3,15 miljonile
kroonile.

Kuusalu vallas registreeriti kaks suuremat
tormikahjustust. Saunja külas ujutas oja üle truubiko-
ha ja muutis tee läbimatuks: kahju maaparandajate
hinnangul 9500 krooni. Andineeme külas uhtus meri
ära 60 meetrit rannaäärset teed koos teetammi täitem-
aterjaliga: kahju umbkaudu 50 000 krooni. Mõlemad
teed kuuluvad vallale ja olid kindlustamata.

Kernu vallas ujutas tulvavesi üle Vansi külas
asuva aiandusühistu “Sinilill”. Ühistu territooriumil
on kahjustatud 400 m teed, mille taastamiskuludeks
hinnatakse 50 000 krooni. Ühistu 25 majast 18 üle
ujutanud merevesi põhjustas kahju ligi 360 000
krooni ulatuses. Kernu vallavanema Enn Karu sõnul
võib kogukahju suureneda, kuna vee alanemist ei ole
ette näha ning puudub ka võimalus tulvavee ära-
pumpamiseks.

Loksa vallas Leesi külas on kahjustunud 50 m
ulatuses mereäärset külateed: hinnanguline kahju
umbes 15 000 krooni. Pärispea külas lõhkus torm
rannaäärse tee truubi juurest 20 m ulatuses, põhjus-
tades hinnanguliselt 18 000 krooni kahju.

Saku vallas on kallastest väljunud Vääna ja Keila
jõgi ujutanud üle ja põhjustanud kahjusid 140 maja-
pidamisele. Anija vallas said kahjustada  kaks autot,
elektriliinid ja tänavavalgustus ning purunes küün.

Ülevaade tormikahjustustest Harjumaal on edas-
tatud ka siseministeeriumile.

Seoses uue tormihoiatusega on jätkuvalt reagee-
rimisvalmis Harju maakonna kriisikomisjoni
juhtkond. Samuti püsib kriisireguleerimismeeskonna
valmisolekuaste “sinisel” tasandil, mis tähendab

ööpäevaringset valmisolekut võimaliku hädaolukor-
ra puhul  informatsiooni koguda, seda jooksvalt
analüüsida ja vajadusel abistada sündmusele reagee-
rinud teenistusi ning kaasata ohu kõrvaldamiseks
täiendavaid ressursse.

Kõiki kohalike omavalitsuse juhte on teavitatud
vajadusest aktiviseerida kohalikud operatiivteenis-
tused ning luua teavituskanal Harju maakonna kriisi-
reguleerimise kontaktisikutega.

Hädaolukorraks valmisoleku ja reageerimise
kontaktandmed Harju maakonna tasandil:
Nikolai Vojeikin 5102522
Evelin Uibokand 5217622
Heino Alaniit 5234719
Aare Ets 5088959

HARJUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS 
ALUSTAS TÖÖD

Alates jaanuarist korraldab maakonna ühistrans-
porti kõikide Harju  maakonna kohalike omaval-
itsuste ja riigi osavõtul möödunud aasta  septemb-
ris
asutatud mittetulundusühing Harjumaa Ühistrans-
pordikeskus. Harjumaa Ühistranspordikeskus asub
aadressil Rävala pst 8 C-110. Kuni 18. jaanuarini
töötab ühtse kontakttelefonina telefoninumber 645
4178;  alates 19. jaanuarist 661 6910. Antud
numbrite kaudu saab infot  kõikides Harju
maakonna ühistransporti puudutavates küsimustes.

Keskuses asub tööle 5 inimest: arenguplanee-
ringu, sõitjateveo jajärelevalve spetsialist, büroojuht
ja tegevdirektor.

Harjumaa Ühistranspordikeskuse eesmärgiks on
ühistranspordi terviklik korraldamine Harju maakon-
nas, eesmärgiga tõsta ühistransporditeenuste kvali-
teeti ja tagada maakonna elanikele soodsamad veo-
teenused. Selle eelduseks on  optimaalne liinivõrk,
kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüs-
teem.

HARJUMAAL SÜNDIVUS KASVAB

2004. aastal registreeriti Harju maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel Harjumaal
1289 sündi. See on 89 last enam kui 2003. aastal
ning on iive jätkuvalt positiivne.

2004. aasta jooksul sündis Harjumaal 651 poissi
ja 638 tüdrukut. Kõige  rohkem lapsi sündis möö-
dunud aastal Viimsi vallas – 140, Maardu linnas –
123, Saue vallas – 98, Keila linnas – 96 ja Harku val-
las – 89.

Esmasündinuid oli 568, teisi lapsi 478, kol-
mandaid 168. Ühte perre  sündis kümnes laps ja ühte
kolmeteistkümnes laps. Sündis ka 13 paari kak-
sikuid.

Populaarsemad poisinimed olid möödunud aastal
Markus, Martin, Rasmus, Artur ja Oliver. Tüdrukuile
pandi kõige sagedamini nimeks Elisabeth, Laura,
Kertu, Elise, Berit ja Annabel.

Ebatavalisematest nimedest pandi tüdrukutele
Mae, Edel, Ranella, Melissa, Aurelia-Helios, Desiree
ja Delys. Poistele pandi eriliste nimedena Mark Ra,
Veli, Tristjan, Rauni Renec, Deco, Rico, Damir,
Pranas ja Nathanael Ethan Paul.

2004. aasta jooksul koostati Harjumaal kokku
1070 surmaakti, mehi suri 524 ja naisi 546.
Lahkunute keskmine vanus oli 71,5 aastat, meestel
66 ja naistel 76,5 aastat.

HARJUMAA KULTUURIPÄRLI PREEMIA
PÄLVIS AIME BAHOVSKI

“Harjumaa Kultuuripärl 2004” preemia pälvis
Aime Bahovski Kose  vallast väga suurte ja pikaa-
jaliste teenete eest Harju maakonna  kultuurielu
edendamisel.

Aime Bahovski kultuuritöö karjäär on olnud äär-
miselt mitmekesine ja  huvitav. Oma kultuuritööd
alustas Aime Bahovski 1968. aastal Turba kultuuri-
majas. Edasi viis tee teda Tuhala kultuurimaja kun-
stilise juhi kohale; tema algatusel alustas tegevust
Huviklubide liikumine.

Aime Bahovski on olnud Tallinna Linnahallis
toimunud Prillitoosi kontsertide produtsent: tema
abiga on üritustel esinenud enam kui 400 pensionäri.

Lisaks on Aime Bahovski pikka aega kureerinud
Kose valla  isetegevusringide tööd ja ülevallalisi üri-
tusi. Tema teenete hulka  saab kirjutada Kose valla
tänini püsivate heade suhete loomise tollase Noor-
sooteatri, praeguse Linnateatriga. Proua Bahovski on
Oru  laste külateatri algataja ja produtsent ning
alusepanija paljudele tänini elujõulistele ülevallalis-
tele kultuuriüritustele: ajalookonverents, teatripäe-

vad, laste lauluvõistlus, etlejate  konkurss, kirjan-
dusõhtud, laste laulupeod, väike jõulumaja. Laste
laulupeod on kasvanud üle Kose laste laulu- ja
tantsupeoks, mis on mitu aastat olnud ka Harjumaa
laste laulu- ja tantsupeoks. Kose jätkab  oma kultuu-
ritraditsiooni Põlvkondade laulu - ja tantsupeoga,
millel  esinevad kõik valla kultuurikollektiivid alus-
tades lasteaia vanemast  rühmast kuni memmedeni
välja. 2004. aasta peol osales 650 oma valla esinejat.

Aime Bahovski algatatud projekt Väike jõuluma-
ja tähistas tänavu juba  oma 10. aastapäeva. Väike
jõulumaja on heategevuslik üritus lastele,  millel on
käinud esinemas Mati Unt, Ingrid Rüütel, Veljo
Tormis, Leelo  Tungal, Marko Pomerants, Andrus
Vaarik jt.

"Harjumaa Kultuuripärli" tiitli juurde kuulub ka
vastav teenetemärk,  maavanema tänukiri ja 20 000
krooni suurune rahaline preemia. Preemia asutasid
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja
Eesti Kultuurkapital 2003. aastal.

HARJUMAA SUITSUPRII KLASS LOKSAL

Tervise Arengu Instituudi poolt 2004. aastal kor-
raldatud võistluse  “Suitsuprii klass” I etapi võit-
jaks osutus Loksa I keskkooli 7a klass.

Seoses sellega otsustas Harjumaa uimastiennetus-
nõukogu premeerida klassi 1000 krooniga. Harju-
maalt osales võistluse esimesel etapil 7 kooli, kelle
klasside seast osutus Loksa I keskkooli 7a klass etapi
võitjaks loosi tahtel.

Võistlus “Suitsuprii klass” kestab üheksa kuud,
septembrist 2004 kuni maini 2005. Võistlusel saavad
osaleda põhikooli ja gümnaasiumiklassid 5.–12.
klassini koos klassijuhatajaga. Osavõtt võistlusest on
vabatahtlik ning osalemise eelduseks on õpilaste
aususel ja vastastikusel usaldusel – vastutus kontrol-
li eest on õpilastel endil.

Võistluse üldvõitjate selgitamine toimub järgmise
aasta maikuus,  otsuse aluseks on osalevate koolide
direktorite poolt kinnitatud  raportid võistluse kul-
gemise kohta.
Täpsem info:
Kairi Kilp
Harju maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist
Tel. 611 8546, e-post: kairi.kilp@mv.harju.ee
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                     28. detsember 2004 nr. 158

Ehitise peremehetuks tunnistamine.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996.a. määrusega nr 211
kinnitatud “Peremehetu ehitise hõivamise korra” (RT I 1996, 60/61,
1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98, 873; 2003, 83, 569) punkti 9 ja 10,
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 29. septembril 2004.a ja
Jõelähtme valla lehes september 2004.a ilmunud teate, Jõelähtme
Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Tunnistada peremehetuks Veskimäe talu majandushoone (endine kui-
vati) asukohaga Haljava küla Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone viimane
omanik teadmata.
2. Vallavalitsusel vormistada dokumendid Jõelähtme valla kandmiseks
punktis 1 nimetatud hoone omanikuks.
3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 2. märtsi 2004. a.
otsus nr. 90 “Ehitise peremehetuks tunnistamine”.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsuse jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme        28. detsember 2004 nr. 53

Jõelähtme valla 2004. a. lisaeelarve kinnitamine.

Lähtudes 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; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 lõike 1 punktist 1 ”Volikogu
ainupädevusse kuulub valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muut-
mine ning selle täitmise aruande kinnitamine ning audiitori
määramine”, Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995,
17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) para-
grahv 12 lõikest 1, paragrahvist 24 “Lisaeelarve” ja paragrahvist 25
“Lisaeelarve koostamine ja vastuvõtmine” ning Vabariigi Valitsuse 16.
detsembri 2004a. määrusest nr. 363  “Seaduses “2004. aasta riigieel-
arve” eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks
tasandusfondi määratud vahendite jaotus”  (RT I 2004, 88, 602),
Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Täiendada Jõelähtme valla 2004. aasta eelarve tulu alljärgnevalt:
Tulu liik    Tulu nimetus                                         Summa
3000          Füüsilise isiku tulumaks                          400 000.-

2. Täiendada Jõelähtme valla 2004. aasta eelarve kulu alljärgnevalt: 
Tegevusala    Kulu  liik    Kulu nimetus       Summa
08 2 02            15            Materiaalsete  ja   124 140.-

immateriaalsete                                            
varade soetamine

08 2 02              5             Tegevuskulud            189 760.-
01 1 12                             Reservfond    86 100.-

3. Käesolev  määrus jõustub 31. detsembril 2004. aastal.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2004  nr. 55

Sünnitoetuse maksmise kord ning sünnitoetuse ja matusetoetuse
määr 2005. aastal.

Võttes aluseks Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001,
85, 509; 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58,
388; 75, 498; 88, 591; 2004, 27, 180) paragrahv 23 punkti 1 ning
Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003. a määruse nr 9 Jõelähtme
valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord (KO 2003, 22, 572),
Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:

1. Maksta 2005 a.  Jõelähtme valla eelarvest ühekordset laste  sünni-
toetust alljärgnevalt:

Lapse ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti Rahvas-
tikuregistri andmetel vähemalt üks aasta Jõelähtme vald ning teise
vanema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Jõelähtme vald – 3000.- (kolm tuhat) krooni;
Lapse ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti Rahvas-
tikuregistri andmetel vähemalt üks aasta Jõelähtme vald – 1500.-
(üks tuhat viissada) krooni;
Lapse vähemalt ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel  alla ühe aasta Jõelähtme vald – 1500.-
(üks tuhat viissada) krooni;

2. Maksta 2005 a. Jõelähtme valla eelarvest ühekordset laste sünnitoe-
tust vallasemadele alljärgnevalt:

Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti Rahvastiku-
registri andmetel vähemalt üks aasta Jõelähtme vald –   3000.-  (kolm
tuhat) krooni;
Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti Rahvastikure-
gistri andmetel  Jõelähtme vald – 1500.- (üks tuhat viissada) krooni;
Lapse sünnitoetusele lisandub beebipakk.

3. Määrata Jõelähtme valla eelarvest makstava matusetoetuse suuruseks
2005.  aastal 1500.- (üks tuhat viissada) krooni. 
4. Avaldada määrus Jõelähtme valla lehes ja elektroonilises Riigi Teata-
jas.
5. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2005. a. registreeritud
sündide  ja surmade puhul.
6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme            28. detsember 2004 nr. 152

Jõelähtme valla Uusküla Künkasauna maaüksuse osa I 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; 56, 399) paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse (RT I
2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) 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:

1. Kehtestada Uusküla Künkasauna maaüksuse osa I  detailplaneering
vastavalt Aaron Kinnisvara poolt koostatud tööle nr. 04-04 DP,
detailplaneeringu eesmärk on maa-ala jagamine kolmeks ela-
mukrundiks ja teemaa krundi määramiseks. Planeeritava ala suurus on
0,5 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme        28. detsember 2004 nr. 153

Kulutuste tegemine kuni 2005. a. eelarve kinnitamiseni.

Võttes aluseks Valla-ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995,
17, 234; 1997, 40 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003,
88, 588) paragrahv 14 lõige 1, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Kuni 2005. aasta valla eelarve kinnitamiseni lubada vallavalitsusel
2005. aasta iga kuu teha kulutusi kuni ühe kaheteistkümnendikuni
2004. aasta eelarve mahust.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. detsember 2004 nr. 54

2005. aasta maamaksu määra kehtestamine.

Võttes aluseks Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1995, 54, 884;
1996, 36, 738; 89, 1589; 36, 738; 41, 797; 1997, 82, 1398; 1999, 27,
381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71,
472; 88, 587, 589 ja 591) paragrahvid 5 ja 11, Rahandusministri 17.
jaanuari 2001.a. määruse nr. 10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord”
(RTL 2001, 11, 154; 2002, 18, 226; 66, 1035; 2004, 7, 101) paragrahvi
6 ja  Jõelähtme Vallavolikogu 26. oktoobri 2004.a. määruse nr. 50
“Maamaksust vabastamise korra kehtestamine”, Jõelähtme Vallavo-
likogu 
M Ä Ä R A B:

1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2005 aastal maamaksu määraks hinna-
tsooniti alljärgnevalt:
1.1 H0245001 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
1.2 H0245002 – 0,6 % maa maksustamishinnast aastas
1.3.H0245003 – 1,2 % maa maksustamishinnast aastas 

1.4 H0245004 – 1,7 % maa maksustamishinnast aastas
1.5 H0245005 – 1,7 % maa maksustamishinnast aastas
1.6 H0245006 – 2,1 % maa maksustamishinnast aastas
1.7 H0245007 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.8 H0245008 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.9 H0245009 – 2,1 % maa maksustamishinnast aastas
1.10 H0245010 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.11 H0245011 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.12 H0245012 – 0,6 % maa maksustamishinnast aastas.

2. Kehtestada Jõelähtme vallas 2005. aastal põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maa-
maksu määraks kõikides hinnatsoonides 1,0 % maa maksustamishin-
nast aastas. 
3. Vabastada avalduse esitanud pensionärid, represseeritud ja
represseeritutega võrdsustatud elamumaa kasutajad 2005. aastal maa-
maksust kuni 1,0 ha ulatuses, kuid summas mitte üle  500.-  krooni.
Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arvestus maksjate
lõikes.
5. Käesolev määrus saata avaldamiseks Riigikantseleile.
6. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2005. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 28. detsember 2004 nr. 154

Neeme küla Metsavahe maaüksusele elamu teenindamiseks vaja-
liku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

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; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 lõike 2, Maakatas-
triseaduse (RT I 1994, 74, 1324; 2001, 9, 41; 93, 565; 2002, 47, 297;
61, 375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355) paragrahv 18 lõike 7, Neeme
küla Metsavahe maaüksuse omaniku Toomas Valtmann-Valdson’i aval-
duse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Määrata Neeme külas Toomas Valtmann-Valdson’i omandisse kuu-
luva maatulundusmaa sihtotstarbega Metsavahe maaüksusel elamu
teenindamiseks vajaliku 1300 m² suurusega maaüksuse sihtotstarbeks
elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.  
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                28. detsember 2004 nr. 155

Maa taotlemine munitsipaalomandisse.

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I 1991, 34, 426; RT I 1995, 10,
113; 1996, 41, 796; 2000, 70, 441; RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002,
11, 59; 47, 297 ja 298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155; 2004, 38, 258)
paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike 1 punkti 1 ning kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra kinnitamine” (RT I 1996, 78, 1386;
1999, 98, 873; 2000, 15, 102; 2003, 83, 569),   Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju Maavanemalt  Jõelähtme vallas, Neeme külas, Neeme
katlamaja ja pumbamaja teenindamiseks vajaliku 2772 m² suuruse
maaüksuse andmist munitsipaalomandisse sihtotstarbega – tootmismaa
80 %, transpordimaa 20 %. 
2. Otsust võib vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul
otsuse teatavakstegemisest arvates.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme                28. detsember 2004 nr. 156

Jõelähtme valla Uusküla küla Kuuse maaüksuse I maatüki ja Uue
Puusepa maaüksuse detailplaneeringu 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; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse
(RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258) paragrahv 24 lõikest 3,
Jõelähtme valla Ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3
punktist 3, paragrahv 18 lõigetest 1 ja 2, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Uusküla küla Kuuse maaüksuse I maatüki ja Uue
Puusepa maaüksuse detailplaneering vastavalt On Arhitektid OÜ poolt
koostatud tööle nr 00203, detailplaneeringu eesmärk on maa-ala
jagamine 35-ks elamukrundiks ja nende teenindamiseks vajalike
teemaa kruntide ja tootmismaa määramine. Planeeritava ala suurus on
7,1 ha.
2. Detailplaneeringu  kohaste   teede  ja tehnovõrkude   väljaehitamise
tagavad arendajad vastavalt 28.12.04 sõlmitud lepingule nr 24.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub Uue Puusepa maaüksuse detailplaneeringu tellija poolt
käesoleva otsuse punktis 2 nimetatud lepingu allkirjastamisel.

Tiit Kollo
Volikogu esimees
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23.01 ERNA SEPP, Saha küla

92
23.01 HILDA –ANETTE SIKKA, 

Kostivere alevik

90
11.01 ELISE RINK, Saha küla

88
16.01 ARMILDE MÜÜR, Uusküla

86
30.01 VALLI-VILHELMINE PÕDER, 

Neeme küla

85
18.01 LINDA LÄNS, Kaberneeme küla

84
25.01 BORISS OTSUS, Loo alevik

83
09.01 SALME PÜRGEMA, Neeme küla

82
27.01 SALME KULLO, Saha küla

80
09.01 AINO KALLINEN, Loo alevik 

75
12.01 ROBERT LÕPP, Iru küla 

21.01 ILMAR PIIROJA, Sambu küla 
29.01 RAUL KURG,  Kallavere küla 

26.01 ELLEN AUN, Iru küla 
29.01 HILGA KUIMET, Uusküla

70
07.01 MAIE-ELVI KUNGLA, Loo alevik 

27.01 LINDA TAMM, Loo alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
jaanuaris

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA
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
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DETSEMBRIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

MADIS PEEGEL 31.07.1948 – 03.12.2004
EUGENIAHRUSTALEVA 27.12.1926 – 03.12.2004
VELLO AASMA 17.02.1949 – 05.12.2004
MADIS TOMSON 09.07.1942 – 14.12.2004
VÄINO SEPP 18.04.1958 – 23.12.2004
OLGA NIINSALU 10.11.1931 – 26.12.2004

TTäännaann  PPaarraassmmääee  kküüllaa  eellaanniikkkkee,,  
JJõõeelläähhttmmee  vvaallllaavvaalliittssuusstt  jjaa

vvoolliikkoogguu  
ssüünnnniippääeevvaaõõnnnniittlluussttee  eeeesstt!!

RAUL  TIISAAR  

EELK JÕELÄHTME KOGUDUSE
TÄISKOGU KOOSOLEK 

toimub 13. veebruaril 2005, 
pärast jumalateenistust, 

orienteeruvalt kell 12.30.
Koosoleku päevakorras on

uue koguduse nõukogu valimine.
Täiskogu hääleõiguslikud liikmed on kõik

koguduse täieõiguslikud liikmed.

Küsimused ja informatsioon 6033087
EELK Jõelähtme koguduse juhatus

Tallinn-Tartu ringtee ääres asuv Nefab Eesti AS, mis on rahvasuus tun-
tud Lagedi pakenditehasena, ootab kohe homme tööle vähemalt 20 uut
inimest.

Ettevõtte tegevjuhi Erkki Susi kinnitusel ilmuvad nende tööpakku-
miste kuulutused sageli just sellepärast, et firma areneb nii kiiresti ja
tööjõudu vajatakse järjest juurde. “Ainuüksi sel aastal kasvas meie
investeeringute maht 15 miljoni krooni võrra. Päevapealt võtaksime
tööle paarkümmend inimest, otsime just tootmistöölisi ja sinna ametiko-
hale sobivad nii mehed kui naised, nii noored kui vanad,” selgitas
tegevjuht.

Logistiliselt hea asukoht ringtee ääres aitab küll Nefabi toodetud
pakenditel kiiresti liikuma pääseda, kuid on omamoodi probleemiks
tööjõu leidmisel. “Meil käib inimesi tööl Tallinnast, lisaks Rae vallale
ka Kose, Jõelähtme ja Raasiku vallast. Hea meelega näeme töötajate
hulgas vallainimesi, sest hea tahtmise korral saab iga inimene nende
tööülesannetega hakkama,” rääkis Erkki Susi.

Ettevõte meelitab huvilisi mitmeti — näiteks toimub väljaõpe koha-
peal, Tallinnast on käima pandud töötajatele mõeldud buss, isikliku
transpordi kasutamise eest saab kompensatsiooni ning tänapäeval pole

vähetähtis seegi, et lõunasöögi eest peab välja käima vaid 15 krooni
(ülejäänud summa tasub ettevõte). “Paari aasta jooksul laieneb meie
tehas veelgi, seega on Nefab perspektiivne ettevõte, kuhu tasub tööle
tulla,” lubas Erkki Susi.

Nefab Eesti AS on ringtee ääres pakendeid valmistanud juba kolm
aastat. Esimene tootmiskompleks valmis 2001. aasta novembrikuu
lõpul. Nefab on Rootsi firma, mille tehased asuvad kümnes riigis. Eesti
sattus väljavalitute hulka kolmel põhjusel: pakendite valmistamisel on
tooraineks vineer, Eesti asub logistiliselt väga hea koha peal ehk Vene-
maalt tuleva tooraine ja Euroopasse mineva kauba kohtumiskohas ning
kolmandana sümpatiseerisid rootslastele meie majanduskeskkond,
töökultuur ja siinsed töökad inimesed.

Eestis toodetud pakenditest läheb 45% Rootsi, 45% Kesk-
Euroopasse ning ülejäänud toodang eksporditakse teistesse riikidesse.
Nefab Grupp pakub pakendilahendusi rahvusvahelistele tööstuset-
tevõtetele, seda eeskätt telekommunikatsiooni- ja masinatööstussead-
mete transportimiseks. Firma tuntuimad kliendid on Nokia, Ericsson,
Alcatel, Siemens, SAAB, Ford, Volvo.

Lagedi pakenditehas
ahvatleb tööle

Nefab Grupp pakub pakendila-

hendusi rahvusvahelistele töös-

tusettevõtetele eeskätt tele-

kommunikatsiooni- ja masina-

tööstusseadmete transpordi tar-

beks. Tööstuses kasutatav

peamine tooraine on vineer.

Nefab’i tuntuimateks klientideks

on Nokia, Ericsson, Alcatel, Nor-

tel, Siemens, SAAB, Ford, Volvo,

SKF jt. Nefab’i tootmisüksused

paiknevad kaheksas riigis nii

Euroopas, Põhja- ja Lõuna-

Ameerikas kui ka Aasias ning

tooteid müüakse tütarfirmade

vahendusel 32 riiki. Nefab Grupi

käive 2003.a. oli üle 1,04 miljar-

di Rootsi krooni ja tema aktsiad

on noteeritud Stockholm’i. Börsil.

Nefab Grupi tütarettevõte Eestis

asub Lagedil uutes, selleks spet-

siaalselt ehitatud tootmis-

hoonetes juba 2001 aastast.

Ettevõte on arenenud tormiliselt,

igaaastane kokkuvõte näitab

kahekordset kasvu võrreldes

eelmisega. Nefab Eesti 2003

aasta käive oli 90,7 miljonit

krooni, ettevõttes oli tööl 105

inimest, eesmärk 2004 aastaks

on 130 miljonit käivet ja 135 töö-

tajat. Sel aastal taotleme ISO

9001:2000 ja 14001:2000 serti-

fikaati.

Organisatsioon on noor ja välja-

kutseid ning eneseteostust

pakkuv.

Soovime seoses ettevõtte kiire arenguga oma meeskonda leida

füüsilisest tööst lugu pidavaid mehi

pingioperaatoriteks

Töö sisuks on:

toota erinevaid vineerist pakendeid vastavalt 
klientide tellimustele
jälgida toodangu vastavust kvaliteedinõuetele,
olla operatiivselt valmis tööks erinevatel seadmetel 

Sobiv kandidaat:
on soovitavalt omandanud keskhariduse,
eesti keele oskus vähemalt C tasemel
on valmis meeskonnatööks 

Kasuks tuleb:
töökogemus tootmisest 
isikliku transpordi kasutusvõimalus 
töökogemus puidu-või metallitöötluspinkidel

Omalt poolt pakume:

huvitavat tööd mainekas ja kiiresti arenevas rahvusvahelises
ettevõttes

Motiveerivaid töö- ja palgatingimusi, alates 33 kuni 43 tunnis 
esimesel aasta.

Väljaõpet kohapeal

Toitlustus ning töövahendid kohapeal ettevõtte poolt. 

Transport isikliku sõiduvahendiga kompenseeritakse ettevõtte
poolt.

Arenemisvõimalusi ettevõttes ja enesetäiendamisvõimalusi

Kontaktinfo
Kontaktisik: personalispetsialist
Aadress: Killustiku 6 Lagedi Rae vald, 75303, Harjumaa
Tööle asumise aeg: koheselt
Kontakttelefon: 6349 828, 63490 800
Koduleht:http://www.nefab.com 

Comarket AS 
pakub tööd Loo kaupluses 

VAHETUSE VANEMALE, 
KASSAPIDAJATELE, 

TRANSPORTTÖÖLISELE

Ootame kandidaate, kellel on hea suhtlemisoskus ja
soov teenindada meie kliente.

Pakume tööd arenevas ja turvalises firmas.

CV koos sooviavaldusega saata aadressil 
Mustamäe tee 54, 10621 Tallinn või e-postiga

mari.kalaus@comarket.ee
Info telefonil 6548 818


