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Lumevalge küünlakuu õhtupoolik viis Loo see-
nioriprouad külla Kostivere sõpradele. Kaunilt 
sisustatud ruumides võttis meid vastu lahke 
perenaine, sealse päevakeskuse asutaja pr Anne 
Kanne. Tema jutustusest saime teada naabri-
rahva tegemistest. Juba aastaid on koos laul-
dud, tantsitud, sünnipäevi peetud, ekskursioo-
nidel käidud – nii kasvatud ühiseks sõbralikuks 
pereks. Loo seenioride klubi poolt andis pr Kai 
Müürsepp üle kingitused – kevadise lillekom-
positsiooni ning raamitud seinaliniku päevakes-
kuse ehteks. Tervituse pererahvale esitas Maire 
Papp oma alljärgneva mõtisklusena:

Kuldsete lehtede aegu

Olime noored
poisid ja tüdrukud
kodusadamast
läksime teele
valgete purjedega 
laeval.
Võitsime tormi ja tuuli
leidsime oma saare
külvasime kasvasime
kandsime vilja
tundsime rõõmu
ja kaotusvalu.
Viljad on küpsenud
linnud on pesadest
lennanud ära 
uut ELU 
edasi kandma. 
Kui sa küsid 
kas see ongi ELU 
siis vastus on jah – 
see ongi ELU.

Meil on alles 
käidud rajad 
ja sügise hallad
kuldsete lehtede aegu.
Meil on alles 
kauged ajad 
armsad ja hellad 

mälestused 
pikaks eluks. 
Möödunud päevi 
hoiame alles 
mälestuste eest 
kanname hoolt. 
Tulime kokku 
nooruse aegadest 
viise veeretama 
uusi sõpru leidma 
rõõmustama, 
et ELAME VEEL.

Järgnes Loo näiteringi esimene etteaste – Maie 
ja Antsu stseenid H. Raudsepa "Mikumärdist”. 
Meie "noored näitlejad” Meeta Vilba ja Rein 
Hinn esialgu natuke närveerisid, kuid said sel-
lest kiiresti üle ja esitasid oma koomilised rollid 
särtsakalt ja loomutruult. Tugev aplaus kinnitas 
– rahvale meeldis. Ehkki tükk läbi, ei langenud 
Antsu-Maiet veel osast välja. "Sa vaata, kui 
palju ilusaid tüdrikuid siin on”, hõikas Ants ja 
lõi pillile taas hääled sisse. Kohe sai tantsupõ-
rand paare täis. Pärast mitut valsiringi laulsid 
kuulajate rõõmuks helehäälsed Kostivere naised 
(juhendaja pr. Kai Sõitja). Õppisime meie Kai 
käe all selgeks veel mitu mõnusat seltskonna-
tantsu ja puhusime kohvilauas sõbrajuttu. 

"Algus on tehtud, nüüd on aeg ühiselt edasi 
minna,” pani meie Kai ette, "Võiksime teha 
kevadel koos piknikupeo või suvel ühisekskur-
siooni.” Selle mõttega oli päri ka päevakeskuse 
juhataja pr. Anne: "Tuleb vaid hoolega läbi 
mõelda, kuhu minna ja mida vaadata”.

Tunnid möödusid kiiresti, aeg oli lahkuda. 
Vahetati tänusõnu ja kallistusi, rahul olid nii 
kutsujad kui külalised. Koduteel ei unustanud 
meie tarmukas juht pr. Kai veelkord kõiki osa-
lemise eest kiita. Tema erilised tänusõnad kuu-
lusid aga meie pisikesele näiteringi-rakukesele, 
ja seda nii näitemängu tegemise kui meeleolu 
loomise eest. Ja selle üle olime uhked. 

Maire Papp,
LKK näiteringi juhendaja 

Harju Maakonnaraamatukogul on traditsiooniks 
korraldada seminar või nõupidamine äsja valminud 
või renoveeritud raamatukogus. Nii tuldi seekord 
enne vabariigi aastapäeva, 22. veebruaril, Loo uut 
raamatukogu vaatama ja nõu pidama. Maakonna 
57. raamatukogust oli kohal tervelt 50. Nii rohket 
osavõttu ei ole ammu olnud. Nõupidamine algas 
õnnitlustega raamatukogude poolt, jätkus ringkäi-
guga ruumides, raamatukogu lühitutvustamisega 
ning küsimustele vastamisega. Pärimisi oli nõnda 
palju, et kõigile ei jõudnudki vastata, sest järg tuli 
üle anda esimesele loengupidajale. Taimi Kull 
rääkis maale toodavaist erinevaist raamatukogu-
tarvikutest, ja kuna Loo raamatukogus olid mõned 
näidised olemas, oli hea võimalus neid koha peal 
vaadata. Teine esineja, proua Maškova tutvustas 
käsitööajakirju, neid oli võimalik ka koha peal 
tellida. TEA kirjastuse raamatuid tutvustasid ja 
müüsid kohale kutsutud väljaandjad. Pärast seda 
toimus pidulik lõuna Kikase baaris, kus kukeaasta 
puhul pakuti kanasuppi ja arutati kohvitassi juu-
res raamatukogundusega seonduvaid jooksvaid 
küsimusi ning võeti kokku eelmise aasta tööd-
tegemised.

Loo raamatukogust jäi kõigile väga hea mulje, 
kiideti uudset lahendust, värvide valikut ja suure-
päraseid metalljalgadega riiuleid. Pärast lõunasöö-
ki toimus loeng "Juhised arhiivitöö ja dokumentide 
haldamise kohta" asjast huvitatuile. Kohale oli kut-
sutud Mare Rasva Harjumaa arhiivist. Nõupidami-
se lõppedes sai igaüks meeneks kaasa spetsiaalse 

Loo raamatukogu logoga koti  ja valla kaardi.  
Lõpuks tahaks öelda, et oleme uue raamatuko-

gu kohta kuulnud vaid kiidusõnu, ja meil on selle 
üle väga hea meel. Ise tehtud, hästi tehtud! Meie 
jaoks oli see nagu uue kodu ehitamine.

Suur aitäh veelkord vallavanem Taimi Saar-
male ja volikogule, kes otsustasid raamatukogule 
selles majas uued ruumid anda.

Loo rahvale ütleme, et kes pole veel külastanud 
raamatukogu, tulge vaatama!

Raamatukogu asub aadressil: Saha 7b, Loo 
kultuurikeskusega ühes majas

Märtsist oleme avatud:
Esmaspäeval 10.00-19.00
Teisipäevast kuni neljapäevani 10.00-18.00
Reedel 10.00-15.00
Laupäeval 10.00-14.00
Lisaks tavapärasele raamatute laenutusele on 

võimalik koha peal lugeda ajalehti ja ajakirju, pal-
jundada, printida, töötab ka avalik Internetipunkt.

Raamatukogu telefon on 6080760

    Urve Liivrand
Loo raamatukogujuhataja

Harju maakonna raamatukogud Lool

Kuldsete 
lehtede 
aegu

Eelmise sajandi 70ndatel, ajal, kui rohi roheli-
sem ja inimesed teotahtelisemad olid, käis Lool 
koos noorteühendus KIKERIKII. Noorteklubi tööd 
kavandas ja koordineeris nn parlament, ja temaati-
lisi üritusi organiseerisid kordamööda laudkonnad, 
keda nimetati vennaskondadeks. Klubil oli oma 
vapp, märk ja hümn, oma põhikiri ning ajapikku 
kujunesid välja traditsioonid. Üritused toimusid 
kord kuus, õhtut juhtisid Perenaist-Peremeest. 
Suvekuudel toimusid perekondlikud väljasõidud 
või peeti paaripäevast laagrit. Kroonikaraamat kin-
nitab, et oma 13 tegevusaasta jooksul hõlmas klubi 
ligi 500-pealist liikmeskonda.

Kuigi 35 aastaga on tollased noored jõudnud 
üpris soliidsesse ikka, ahvatles Kukeaasta algus 
omaaegset menuklubi taaskäivitama. Veebruaris 
koguneski oma kolmveerandsada inimest Loo 

Kultuurikeskuse saali nn RETRO-KIKERIKIILE. 
Endisest parlamendist olid kohal Laine Käsper, 
Sirje Berg, Maria Rannala ja Kai Müürsepp. 
70ndate stiilis peoõhtul astusid üles nii vetera-
nid, oktoobrilapsed kui pioneerid, sai täita VTK-
norme ja Kikerikii hümniga avati traditsiooniline 
laululaegas. Külalisraamatut lehitsesid Gohalikud 
Gratsiad, toimus muusikaline viktoriin "Eesti 
kunstimeistrid” ja tantsutund "Družba narodov”. 
Jalakeerutusmuusikat eelmisest sajandist pakkus 
DJ Egon ning oma tantsumuusika debüüdi tegi 
ansambel Ajastud. Kui alguses lustisid pidulised 
mälestusi, siis lõpuks pidu ennast, ning kui kell 
kukkus, tuli ka kindel otsus: järgmine Kikerikii ei 
toimu mitte 35 aasta pärast, nagu ühe variandina 
oli välja pakutud, vaid juba eelseisval volbriõhtul. 
Ega midagi! Tuleb luuavabrikusse tellimused sisse 
anda, et olla õigel ajal õiges kohas. 

EELTEADMISEKS  KÕIGILE 
SOOVIJATELE!
Registreerimine KIKERIKII-2 ja osavõtumaks 
50.- (pensionärid 25.-) tasuda 20.04. 2005 
Loo Kultuurikeskusse. Info tel 60 80 557.

LENNUKAT MINEKUT SULLE, KIKERIKII!  
 Kai Müürsepp
  isetegija ja fänn

Merje Klamas

Mu otsmikule langes lumi
kus juurdusid puud
ja sirutasid
oma rohelised okkad
tuulesse
Tuul põimis okaste ümber 
pehmed paelad
ja nüüd pingutab neid
kord vaiksemalt
siis valjemini

* * *

Linn tõuseb talveunest
koertel on lõbusad näod
linn tõuseb talveunest

Kõigil koertel on lõbusad näod
aga inimesed on kurvad
kõigil koertel on lõbusad näod

Aga inimesed on kurvad
kuid pajudel õitsevad urvad
aga inimesed on kurvad

kuid pajudel õitsevad urvad

LOO RAAMATUKOGUS 
4.aprillil kell 18.00 

kohtumisõhtu kirjanik ERIK TOHVRIGA
Olete kõik oodatud!

Kohvik-klubi taassünd Lool

"Noored näitlejad” Meeta Vilba ja Rein Hinn esialgu  natuke 
närveerisid, kuid said sellest kiiresti üle ja esitasid oma 
koomilised rollid särtsakalt ja loomutruult.



J Õ E L Ä H T M E  VA L L A  L E H T         N R . 9 7M Ä R T S  2 0 0 5 

3

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
 Jõelähtme   22. veebruar 2005 nr. 64

Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide töötasusta-
mise alused.

Aluseks võttes Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 
63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 
2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 61, 375; 
63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 
41, 276; 56, 404) paragrahv 44 lõiked 3 ja 3², paragrahv 45 lõike 2 
ja Vabariigi Valitsuse 08. veebruari 2005.a. määruse nr. 27 "”2005. 
aasta riigieelarve seaduses” eraldisteks kohaliku omavalitsuse 
üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite 
jaotamise tingimused ja kord ning jaotus kohaliku omavalitsuse 
üksuste vahel” (RT I 2005, 10, 41), Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
1. Kinnitada Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide 
töötasustamise alused ja palgamäärad.
2. Direktori palgaastmed ning vahetu õppe-ja kasvatustöö.
2.1. Kooli direktori palgaaste on lähtudes õpilaste arvust koolis 
järgmine:
1) alla 70 õpilasega koolides     22
2) 70-120 õpilasega koolides          23
3) 121-300 õpilasega koolides   27
4) 301-600 õpilasega koolides   29
2.2. Direktori palgaastme määramisel lähtutakse õpilaste arvust 
koolis ja õpilaste arvule kohaldatavatest õppevormide koefitsien-
tidest, Jõelähtme valla koefitsient päevase õppevormi puhul on 
1,0.
2.3. Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal palgaaste on üks kuni 
kolm astet madalam direktori palgaastmest.
2.4. Algkoolis arvatakse direktori vahetu õppetöö tema tööaja 
hulka 15 tundi nädalas kahe klassikomplekti puhul rakendades 
palgaastet 22.
2.5. Põhi- ja keskkoolis sisaldab direktori ja õppealajuhataja töö-
aeg õppe- ja kasvatustööd kuni 6 tundi nädalas.
3. Pedagoogide palgaastmed.
3.1. Pedagoogide  palgaastmete rakendamisel  tuleb arvesse võtta 
õpetaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel 
omistatud ametijärku.
3.1.1. noorempedagoog    19
3.1.2. pedagoog     20
3.1.3. vanempedagoog    22
3.1.4. pedagoog –metoodik        25
3.2. Nimetatud palgaastmeid kohaldatakse  pedagoogidele, kellel 
on antud ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuete-
le vastav kõrgharidus.
3.3. Pedagoogide  kvalifikatsiooninõuetele  vastava     kesk-
eriharidusega pedagoogi  palgamäär  võib olla 15 % madalam 
kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast. 
3.4. Pedagoogide, kes õigusaktidega sätestatud korras on mää-
ratud tähtajani loetud kvalifikatsiooninõuetele vastavaks, kes 
vastavad kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamise tin-
gimustele või kellega on sõlmitud tööleping määratud  tähtajaks  
vastavalt  Vabariigi  Valitsuse  7. septembri 1999.a määrusele nr 
267 "Määratud ajaks töölepingu sõlmimine” (RT I 1999, 676; 92, 
830), palgaaste on kesk- ja keskerihariduse puhul 14 ning kõrg-
hariduse puhul 16.
4. Lisatasude määramine.
4.1. Direktoril on õigus määrata aastaeelarves töötasufondi pii-
res:
4.1.1. lisatasusid  täiendavate  tööülesannete  täitmise  ja  nõuta-

vast tulemuslikuma töö eest, mis määratakse töö-ja kollektiivle-
pingus.
4.1.2. ühekordseid  toetusi  ja  preemiaid,  kusjuures  kooli  kõiki-
dele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekord-
seid toetusi ja preemiaid makstakse samal alusel ka direktorile;
4.1.3. lisatasusid asendamise eest vastavalt pedagoogi palgaast-
mele;
4.1.4. punktis 4.1.1 nimetatud täiendavate  tööülesannete  täit-
mise  ja nõutavast tulemuslikuma töö eest pedagoogile lisatasu 
maksmise määraks kuus  on  kuni  50 protsenti  tema  ametikoha  
palgaastmele  vastavast kuupalgamäärast.
5. Lisatasu klassijuhatamise eest.
5.1. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse pedagoogi-
le tasu tema ametikoha palgaastmele vastavast kuupalgamäärast:
 5.1.1. põhikooliastme klassis noorempedagoogile 800 krooni, 
pedagoogile 860 krooni, vanempedagoogile  970 krooni  ja  peda-
goog-metoodikule 1 180 krooni;
 5.1.2. gümnaasiumiastme   klassis    noorempedagoogile  270  
krooni, pedagoogile  290 krooni,  vanempedagoogile 320 krooni 
ja pedagoog-metoodikule 390 krooni.
6. Tarifitseerimisnimekiri.
6.1. Koolid vormistavad pedagoogide töötasu õppeaasta alguses 
koostatavas tarifitseerimisnimekirjas, mille koostamise aluseks 
on riiklik õppekava ja kooli aastaeelarves töötasuks määratud 
summa.
6.2. Koolid  koostavad   tarifitseerimisnimekirja   alusel  haridus-
ministri kinnitatud vormi kohase koondtarifikatsiooni, mille esi-
tavad 15. septembriks vallale ja maavanemale ning 10. oktoobriks 
Haridusministeeriumile. 
7. Palgamäärad.
7.1. Kinnitada Jõelähtme valla koolide pedagoogide palgamäärad 
alljärgnevalt:

Palgaaste Palgamäär Palgaaste Palgamäär Palgaaste Palgamäär
14 3340     21      7120            28     10885
15 3590     22      7560            29     11625
16 3850     23      8075            30     12360
17 5440     24      8595
18 5800     25      9170
19 6235     26      9700
20 6655     27           10290 

8. Tunnistada  kehtetuks  Jõelähtme  Vallavolikogu  25. märt-
si 2003.a  määrus nr 17 ”Jõelähtme valla munitsipaalkoolide 
pedagoogide töötasustamise alused” ja Jõelähtme Vallavoliko-
gu 30. märtsi 2004.a. määrus nr. 33 "Jõelähtme Vallavolikogu 
25.03.2003.a. määruse nr. 17 muutmine”.
9. Avaldada käesolev määrus Jõelähtme valla lehes ja Riigi Tea-
taja
elektroonilises andmekogus.
10. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2005.aastast.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme     22. veebruar 2005 nr. 170
                                
Maavanemale seisukoha andmine.

Jõelähtme vallas Ruu külas asuva Mõisamäe kinnistul asuvad hooned 
omandas 31.01.1980. aastal Sulev Kägo. 26.02.1982. aastal Harju 
Rajooni TK otsusega nr 5 eraldati hoonete juurde 0,15 ha õue-aiamaad. 
2001. aastal erastatud 20,14 ha on 20.02.2002 kinnistusse kantud 
maatulundusmaana. Sulev Kägo taotlusel viidi läbi kogu maaüksuse 
kuivendus Harju Maaparandusvalitsuse projekti kohaselt 1996. aastal 
riigi vahendite arvelt.
OÜ Väo Paas on taotlenud kaevanduse rajamist Mõisamäe kinnistust 
idapool riigimetsa aladel. Nimetatud 30,3 ha suurusel Ruu lubjakivi-
karjääri alal on algatatud keskkonnamõju hindamine, mida viib läbi OÜ 
Eesti Geoloogiakeskus. 
20.12.2004. a. on OÜ Väo Paas esitanud Harju Maavanemale kinnisas-
ja omandamise loa taotluse. OÜ Väo Paas soovib omandada Mõisamäe 
kinnistu asukohaga Ruu küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Kinnistu 
suurus on 20,14 ha ning maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa. 
Lähtuvalt Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse paragrahv 
4 lõikest 1 on Harju maavanema kohusetäitja pöördunud Jõelähtme 
Vallavolikogu poole nimetatud kinnistu omandamise suhtes seisukoha 
saamiseks. 
Tulenevalt Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse paragrahv 
4 lõikest 3 võetakse seisukoha andmisel arvesse taotleja eeldusi kin-
nisasja sihtotstarbele vastavaks ja efektiivseks kasutamiseks. OÜ Väo 
Paas poolt esitatud omandatava kinnisasja sihtotstarbelise kasutamise 
tegevuskava kohaselt soovib OÜ Väo Paas rajada Mõisamäe kinnistule 
paekivi kaevanduse. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse 
paragrahv 4 lõike 5 kohaselt ei toeta kohaliku omavalitsuse volikogu 
loa andmist, kui see on vastuolus kohaliku omavalitsuse avaliku huvi-
ga käesoleva seaduse tähenduses. Sama seaduse paragrahv 1 lõige 1 
kohaselt on käesoleva seaduse tähenduses avalikuks huviks eelkõige 
põllumajandus- või metsamaa kõlvikut sisaldavate kinnisasjade sihtots-
tarbelise majandamise edendamine.

Jõelähtme valla Ruu külas asuva Mõisamäe kinnistu maakasutuse 
sihtotstarve on maatulundusmaa, mille kõlvikulises koosseisus on 14,4 
ha põllumajandusmaad ja 4,33 ha looduslikku rohumaad. Paekivi kae-
vanduse rajamine ei ole põllumajandusmaa kõlvikut sisaldava kinnis-
asja sihtotstarbelise majandamise edendamine, ega ole seega kooskõlas 
kohaliku omavalitsuse huviga Kinnisasja omandamise kitsendamise 
seaduse tähenduses.
Lähtuvalt eelöeldust ning võttes aluseks Kinnisasja omandamise kitsen-
damise seaduse (RT I 2003, 23, 145) paragrahv 1 lõike 1, paragrahv 4 
lõiked 1, 3, 4 ja 5, Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2003. a. otsusega 
nr. 40 kehtestatud Jõelähtme valla üldplaneeringu ning Harju Maavalit-
suse 07.02.2005. a. kirja nr 3.2-2/41, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B :
1. Mitte nõustuda Jõelähtme vallas, Ruu külas asuva Mõisamäe kin-
nistu (pindala 20,14 ha, katastritunnus 24504:008:0076, registreeritud 
Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskonna kinnis-
tusregistri registriosas nr. 60087) omandamisega OÜ Väo Paas (reg. 
kood: 10055887, asukoht Lagedi tee 16, Veneküla, Rae vald, Harju-
maa) poolt. 
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päe-
vast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada 
kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seaduses sätes-
tatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

        Ilma käibemaksuta      Koos  käibemaksu-
ga
1.1. Vee hind füüsilistele isikutele                                 5.56 krooni m³          6.56 krooni m³
    (välja arvatud Loo aleviku ja Iru küla           
    elanikud)
1.2. Vee hind Loo alevikus ja Iru külas                         5.56 krooni m³         6.56 krooni m³
elavatele füüsilistele isikutele
1.3. Vee hind juriidilistele isikutele (välja                      16.73 krooni m³       19.74 krooni m³
arvatud Loo alevikus tegutsevad asutused)
1.4. Vee hind Loo alevikus tegutsevatele                      16.73 krooni m³       19.74 krooni m³
    juriidilistele isikutele 
1.5. Heitvee ärajuhtimise hind füüsilistele isikutele        3.73 krooni m³        4.40 krooni m³
    (välja arvatud Loo aleviku ja Iru küla           
    elanikud)
1.6. Heitvee ärajuhtimise hind Loo alevikus                 8.00 krooni m³         9.44 krooni m³
    ja Iru külas elavatele füüsilistele isikutele
1.7. Heitvee ärajuhtimise hind juriidilistele                   5.97 krooni m³    7.05 krooni m³
    isikutele (välja arvatud Loo alevikus ja Iru
    külas tegutsevad asutused)

 Jõelähtme Vallavalitsus
M Ä Ä R U S 
Jõelähtme   28. veebruar 2005 nr. 1

Vee ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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 
30 lõige 1 punkti 2, ühisveevärgi ja -kanalisat-

siooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 
238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 
61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) paragrahv 14 
lõike 2, Jõelähtme Vallavolikogu 24.aprilli 2001 
määrusega nr 12 kinnitatud “Veevarustuse ja 
heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimi-
se korra”, Jõelähtme Vallavalitsus 
M Ä Ä R A B :

1. Kehtestada alates 01. juulist 2005 OÜ Loo 
Vesi poolt Jõelähtme valla haldusterritooriumil 
osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnad alljärgnevalt:

1.8. 1 m³ heitvee ärajuhtimise hind Loo alevikus ja Iru külas tegutsevatele juriidilistele isikutele kroonides 
sõltuvalt reoainete sisaldusest.

 

2. Osaühingul Loo Vesi teavitada kliente vee  ja heitvee hinna muutmisest hiljemalt 1. aprilliks 2005.

3. Tunnistada alates 1. juulist 2005 a. kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 20. juuli 2004 määrus nr. 6  “Vee 
ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine”.

4. Määrus jõustub 4. märtsil 2005.

Taimi Saarma
Vallavanem                           Helvi Kork
                                                  Vallasekretär  

  

SG-1 
SG-2
SG-3
SG-4
SG-5
SG-6
SG-7
SG-8

Heitvee 
saastegrupid

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Põhihind
Käibemaksuta

0
 0
 0
2.26
3.45
6.33
11.11
19.49

Ülereostuse 
puhastamise tasu
Käibemaksuta

15.00
15.00 
15.00 
17.26
18.45
21.33
26.11
34.49

Kokku
Käibemaksuta

17.70
17.70 
17.70 
20.37
21.77
25.17
30.81
40.70

Kokku
Käibemaksuga



90
22.03 MARTA - ALIDE PRÖÖM, Ruu küla 

89
07.03 ARMIDE LAIGAR, Ihasalu küla

 

88
 21.03 ADO EHA, Manniva küla

87
20.03 MATRJONA VENDIK, Uusküla  

86
27.03 ELLI - VILHEMINE ASOR, 

Loo alevik 
 

 84
22.03 EDGAR-ALEKSANDER MILK, 

Saha küla 
30.03 MILDA MÄGI, Manniva küla

83
30.03 VERONIKA SUSI, Maardu küla 

81
08.03 JEVDOKIA NÄSSI, Loo alevik

80
03.03 ASTA TIMM, Loo alevik 

 14.03 HILDA LEMMIK, Neeme küla 
 17.03 ANNA POKKI, Jõesuu küla 

70
01.03 JEVDOKIA LEBEDEVA, Jägala küla

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed 
märtsis

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

4

VEEBRUARIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

EETEL NIKIFOROVA 15.12.1923 – 04.02.2005
ALEXEY DAVYDOV 20.05.1916 – 05.02.2005 
LAINE MIHKELSON 14.11.1915 – 10.02.2005 
UDO PIIBUR  20.10.1940 – 13.02.2005 
VELLO NÄREP         04.01.1954 – 14.02.2005
ELGA-ARMILDE 
NAIRISMÄGI               25.05.1919 – 17.02.2005 
RAIVO-EDUARD 
EMMAR                    19.08.1941 – 21.02.2005 
JÜRI KÜTT                  27.08.1944 – 21.02.2005

AARA TALU MÜÜB SEEMNEKARTULIT:
SERTIFITSEERITUD SEEME:

“Sante” A klass – 6 krooni + 18%
“Raja” E3 – 7 krooni + 18%
“Sante” - varajane, sileda ja õhukese koorega, madala 
silmaga, lehemädanikule hästi vastu pidav, hea 
säilivusega, sobib kasvatada mahedana.
“Raja” - uus, hiline punakooreline sort, õhukese ja 
sileda koorega, madalad silmad, kõrge saagikusega, 
sobib mahedana kasvatamiseks, hea vastupidavus 
lehemädanikule ja viirustele

TARBEKARTULI SEEME:
“Sante” 3.50 + 18%
“Sante” 2500 kg väike kartul 

 
Kontakt: Tiia Välk, Aara talu 56 698710

Riik aitab oma õigusi kaitsta
Igal maksumaksjal on õigus oma õiguste kaitsele kohtus, nagu meil 
on õigus saada vajadusel arstiabi ja omandada haridus riigi kulul. 
Kui inimene seda endale lubada ei saa, on riik kohustatud aitama. 
Just nende inimeste toetamisele, kes majanduslikel põhjustel ise 
oma huvide eest kohtus seista ei saa, ongi suunatud riigi õigusabi 
seadus, mis jõustub selle aasta 1. märtsil.

Riigi õigusabi tähendab seda, et riik aitab maksu-
jõuetutel kodanikel advokaadilt nõu saada. Samuti tuleb 
riik appi siis, kui maksejõuetu inimene vajab oma õigus-
te tõhusaks kaitseks advokaati, kes esindaks tema huve kohtus
Riigi õigusabi võib saada inimene, kelle majanduslik seisund ei 
võimalda täielikult tasuda asjatundliku õigusteenuse eest või kelle 
majanduslik seisund ei võimalda pärast õigusteenuse eest tasumist 
elementaarset toimetulekut.

Õigusabi taotlemiseks tuleb kohtule esitada kirjalik taotlus ja 
teatis oma majandusliku seisundi kohta (taotluste näidisvormid 
on alates 1. märtsist saadaval kohtutes või Justiitsministeeriumi 
kodulehelt  www.just.ee). Riigi abi saab taotleda kohtumenetluses; 
kohtueelses menetluses, täitemenetluses ja haldusmenetluses ning 
õigusdokumendi koostamiseks ja muuks õigusalaseks nõustamiseks 
või esindamiseks.

Tähtis on meeles pidada, et ehkki esialgu maksab õigusteenuse 
eest riik, on riigil õigus kulud hiljem õigusabi saanud isikult osa-
liselt või täielikult sisse nõuda. Riigi õigusabi ei anta juhul, kui 
taotlejal on piisavalt vara ja sissetulekuid õigusabikulude tasumi-
seks, samuti ärivaidluse või mittevaralise kahju hüvitamise korral ja 
muudel seaduses sätestatud juhtudel. 

Oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumine ei saa tähendada 
seda, et sellega kaasneb elatustaseme märkimisväärne langus -  riigi 
õigusabi on mõeldud selleks, et inimene säilitaks normaalse elatus-
taseme ja tema õigused saaksid sellegi poolest kaitstud.

Ken-Marti Vaher, 
justiitsminister

Abivajajatele tuleb 
võimaldada ka juriidilist abi
Alates esimesest märtsist jõustub uuendatud riigi õigusabi kontsept-
sioon, mille põhiliseks eesmärgiks on pakkuda abistavat kätt enda 
kaitsmisel kohtutes ja juriidilistes vaidlustes. Olgugi, et õigusabi on 
abivajajatele pakutud ka varem, saab alates märtsist taotleda seda 
oluliselt kergemini ja rohkemates valdkondades.

Käesoleva aasta riigieelarves on ette nähtud umbes 50 miljonit 
krooni selle jaoks, et abi taotleja saaks kergema vaevaga ja ilma 
bürokraatlike takistusteta adekvaatset kaitset ja nõu. Ja ega õigusabi 
ei hakata andma ainult advokatuuri kaudu – tihtipeale on vaja liht-
salt selgitusi või infot.

Vähem bürokraatlike takistusi
Kuidas muuta õigusabi kättesaadavamaks? Nagu öeldud, on tih-
tipeale vaja lihtsamat nõu kui kohtus advokaadi kaitset. Seetõttu 
võeti eelmisel aastal vastu uus märgukirjadele vastamise seadus, 
mis paneb riigiametniku pigem klienditeenindaja rolli. 

Näiteks, kui kiri või küsimus saadetakse teadmatuse tõttu valesse 
asutusse, on ametnike kohus mitte enam vastata, et pöörduge sinna 
ja sinna. Ei ole mõtet kodanikke niisama vaevata või nendele büro-
kraatia tõttu lisakoormusi tekitada. Nüüd saadetakse see kiri lihtsalt 
õigesse kohta edasi ja räägitakse küsijale ka ära, kuhu ja miks see 
saadeti.

Niimoodi peakski toimima lihtne ja korras riik, mitte takistama 
seda väidetega, et see polevat nende haldusalas või see pole nende 
asi. Seesama seadus reguleeribki seni määratlemata olukorrad kind-
lasti kodanike kasuks, mistõttu peaksid edaspidi vastused märgukir-
jadele olema adekvaatsemad ja ka kiiremad.

Abi ka tsiviil- ja haldusasjades
Kuid õigusabi tehakse märtsikuust lihtsamaks ja adekvaatsemaks 
ka tõsisemate juhtumite korras. Seni oli riigi kulul võimalik saada 
kaitset vaid kriminaalasjades, aga ka tsiviil- ja haldusasjades ei 
tohiks jätta hätta neid, kes tegelikult ei suuda endale korralikku 
juriidilist abi osta. Edaspidi on võimalik taotleda abi nii kriminaal-, 
tsiviil- ja haldusasjades, aga ka tsiviilasja menetlemises Euroopa 
Liidu liikmesriigi kohtus. Tagatud on advokaat ja vajalike doku-
mentide tõlge.

Õigusabi riigi poolt tuleks aga tagada justnimelt nendele, kellel 
seda endal võimalik muretseda ei ole just majandusliku seisundi 
tõttu. Et abi taotleda, tuleb esitada kohtusse taotlus, märkides blan-
ketile ära ka oma majandusliku seisundi. Rohkem ei olegi vaja teha 
– kui taotlus on rahuldatud, on võimalik saada abi peale esimese 
protsessi ka veel kohtulahendi edasikaebamisel.

Kes vajab abi?
Kui abivajaja on oma kohtuvaidlused ära lahendanud, oma eluga 
edasi läinud ja majanduslikult paremal järjel, on riigil õigus need 
kulud osaliselt või täielikult sisse nõuda. Meie eesmärk on aidata 
neid, kellel on abi vaja, siis kui neil on abi vaja. Mitte mingil juhul ei 
pea aga riigile kulusid hüvitama, kui ta sai õigusabi avaliku võimu 
ja tema enda vahelises vaidluses ja kohus otsustas avaliku võimu 
kahjuks. 

Samas ei saa riik käia oma rahadega ümber hooletult ning tege-
mist ei ole pelgalt kingitusega, mille puhul õigusabi vajaja vastutust 
ei kanna. Seetõttu tuleb alati hüvitada kulu selles osas, kui õigusabi 
saaja ei ilmu kohtusse, või on põhjustanud lisakulu kohtuprotsessis 
muu kohustuse mittetäitmisega. 

Selliste seadusemuudatustega soovib riik ennetada edaspidi neid 
juhtumeid, kus kodanik ei saa piisavalt oma õigusi kaitsta, või on 
sunnitud kasutama ebakompetentsete isikute abi rahanappuse tõttu. 
Loodame, et enamusel lugejatest ei lähe seda teenust vaja, kuid hea 
on ka teadmine, et kui kohtusseminekul inimene abita ei jää.

 Reet Roos, 
Riigikogu liige (Res Publica)

Riigi poolt tagatava õigusabi saab taotleda:

1. Makseraskustes füüsiline või juriidiline isik Eesti kohtus

2. Kohtueelsel menetlusel, täitemenetlusel, õigusdokumendi 
koostamisel, muu õigusalane nõustamine või esindamine

3. Avalikes huvides tegutsev maksejõuetu mittetulundus-
ühing või sihtasutus, kui vaidlus puudutab keskkonnakait-
set või tarbijakaitse valdkonda

4. Kriminaalmenetlus või väärteoasja kohtumenetlus, kui 
kaitsja osavõtt on seaduse järgi kohustuslik, võivad riigi 
õigusabi saada kõik füüsilised isikud sõltumata oma majan-
duslikust seisundist, ning maksejõuetud juriidilised isikud.

KredEx avas 20. jaanuaril 
korterelamute 
rekonstrueerimistoetuste 
taotluste vastuvõtu

KredEx avas neljapäeval, 20. jaanuaril korterelamute 
rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Toetusi saavad 
taotleda korteri- või hooneühistud ja korteriomanike ühisu-
sed, kes haldavad enne 1990. aastat (kaasa arvatud) ehitatud 
korterelamut. 
2005. aastaks on riigieelarvest eraldatud KredExile rekonst-
rueerimistööde toetuste väljamaksmiseks 16,5 miljonit, teh-
nilise ülevaatuse rahastamiseks 1,5 miljonit ning korteriühis-
tute juhtide ja ühisuste eestvedajate koolitus- ja teavitamis-
programmideks 1,3 miljonit krooni.  

Korterelamute rekonstrueerimistoetus katab kuni 10% rekonst-
rueerimistööde maksumusest. Toetust saab taotleda kortermajade 
piirde- ja kandekonstruktsioonide (nt katuse- ja fassaadikatte, 
paneelivuukide), gaasipaigaldiste ja elektrisüsteemide rekonst-
rueerimiseks-renoveerimiseks. Ka elamuühistud, kes ei ole end 
veel hoone- või korteriühistuks ümber registreerinud, võivad 
toetust taotleda. 
Alates 2003. aastast on KredEx toetanud üle 600 kortermaja 
rekonstrueerimistöid 28,4 miljoni krooniga. Toetusi on siiani 
kõige rohkem kasutatud katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks 
ja remondiks, piirkonniti on kõige aktiivsemad  olnud Harjumaa 
ja Ida-Virumaa korterelamute omanikud ning haldajad. 
Jätkuvalt väljastame toetusi ka hoone ehitusekspertiisi, energia-
auditi ja ehitusprojekti kulude katteks (ühisnimetus tehniline üle-
vaatus). Maksimaalne toetus 50 protsendilise toetusmäära korral 
on 6000 krooni korterelamu kohta. Seni on toetust saanud ligi 1 
200 kortermaja 2,6 miljoni krooni ulatuses.
Uuendatud taotlusvormid ja tingimused asuvad KredExi veebi-
lehel: www.kredex.ee. Lisainfot toetuste tingimuste kohta saab 
küsida tel. 6 819 979. 
KredEx on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loo-
dud sihtasutus, mille üheks funktsiooniks on riiklikust elamuma-
janduse arengukavast tulenevalt võimaluste loomine elamistin-
gimuste parandamiseks Eestis. Lisaks toetustele pakub KredEx 
kortermajade korda tegemise eesmärgil ka laenukäendust, mida 
saavad kasutada nii ühistud kui ka korteriomanike ühisused.

Kontakt:
-------------
Veiko Faster
Turunduse ja tootearenduse osakond
KredEx
Tel: 6 819 974 / 53 314 920


