
Jõuluime valgel
Hea jõelähtmelane!
Seekordne vallaleht satub jõulueelsesse aega.

Kuigi Eestinigi ulatunud tarbimisühiskond vaju-
tab oma kommertsliku pitseri sellele aasta kõige
pühalikumale nädalale, mis lõpeb hardas vaiku-
ses koduse kuuse ümber või kirikus ristilapse
sündi kuulutaval jumalateenistusel, katsugem
siiski just nüüd leida hingerahu ja olla hästi head
oma lähedastele.

Olen alles noor inimene ja jõulud on ühe osa
minu elust tähendanud ikka päkapikkudele soki-
jätmist, jõuluvana ootusärevust ning kinkide
saamist. Alles nüüd hakkan tasapisi mõistma, et
tunduvalt olulisem on ise kinke teha ja neid
jõuluvana kaudu lähedastele, sõpradele ja kollee-
gidele jagada.

Jõulusõnum ise on ju rõõmu jagamine - ka siis
kui mõtleme selle religioossemale poolele. Sel-
lele, et inimesle kingiti Jumalapoeg, kellest sai
Lunastaja ja surmast Päästja. Ent paljudele siiski
on olulisem see inimlik rõõm, mis sünnib koos
teadmisega, et nüüd hakkavad taas päevad valge-
maks minema ja et ees ootab uus kevad, suvi, sü-
gis... uus aastaring koos uute väljakutsete ja soo-
vide täitumisega.

Jõuluime on valguse ja kordumise korduma-
tuse ime - kui siin meenutada Nazim Hikmeti üht
luuletust. Luuletusi loetakse jõulude aegu palju.
Jõulude ajal sooviks, et me suudaksime oma elu
elada nõnda, et selle võiks kunagi kokku võtta
ühe kauni luuletusena.

Häid pühi teile kõigile ja õnnelikku uut aastat
2006!

Anna-Maria
Veidemann,
tegevtoimetaja

Hea vallarahvas !
Taas on üks aastaring täis saamas ja jõulud on
ukse ees. On aeg teha möödunust kokkuvõtteid ja
kavandada uusi plaane.

Loodan, et me saavutame kiiresti hea ja töise
kontakti valla elanikega ning leiame head lahen-
dused nendele probleemidele, mis valla rahvale
kõige suuremat muret on tekitanud.

Mõni sõna minust endast. Olen põline Jõeläht-
me valla elanik. Sündisin küll Tallinnas kuid 35
aastat olen elanud Lool. Siin oli mu lapsepõlve
mängumaa, siit käisin koolis Lagedil ja Tallinnas.
Kõrgema hariduse omandasin Tallinna Tehnika-
ülikoolis automajanduse erialal. Viimased kolm
aastat olen kaasa löönud ka kohalikus poliitika-
elus. Just niikaua olen olnud ka meie valla voli-
kogu liige ning seetõttu omavalitsuse juhtimisega
mõningal määral tuttav. 

Samal ajal tunnistan, et oma kogemustepagasi-

ga on mul raske võistelda endise vallavanema,
paljude valla ametnike aga ka mitmete avaliku ja
erasektori ettevõtete juhtidega. Kogemused on
olulised, ent selleks, et hoogsamalt edasi liikuda,
peab olema riskijulgust ja ettevõtlikkust, mida
rohke kogemustekoorem võib teinekord ka pidur-
dada. Ja ega head kogemused kuhugi ei kao, olen
vallavanemana tänulik iga targa nõuande ja
näpunäite eest. Eesmärk on meil ju kõigil üks -
muuta valla juhtimine senisest veelgi efektiivse-
maks, inimesekesksemaks ning tulemuslikumaks.
Nii, et kallis vallarahvas, nagu vanasti arvasid
Kolga lahe ümbruse külades elavad inimesed, nii
arvan ka mina - annaks Jumal häda, küll abi leiab!

Lisaks valla seadusandlikule ja täitevvõimule
tahame ellu kutsuda ka Valla Arengu Ümarlaua,
kus oma esindajate kaudu saavad kaasa mõelda ja
kõneleda kõik, kellele on tähtis ja oluline Jõe-

lähtme valla hea käekäik. 
Üks on selge, me peame senisest oluliselt roh-

kem toetama valla elanike omaalgatuslikke ette-
võtmisi. Selleks, et ettevõtlikkus ja loovus saaks
õieti rakendatud, tahame hakata korraldama semi-
nare ja koolituspäevi nii külavanematele kui ka
kohalikele kultuuri- ja hariduselu eestvedajatele.
Hakatuseks saan teile aga öelda - olge julged,
tulge oma hea idee või ettepanekuga välja, küll
me sellele vallavalitsuses ka toetuse leiame. Kul-
tuuri- spordi- hariduse ja teiste sotsiaalelu vald-
kondade toetamiseks kavatseme lähiajal välja töö-
tada vastavad süsteemid.

Soovin teile rahulikku jõuluaega ning särtsakat
ja tegusat uut aastat!

Teie vallavanem
Tarmo Palderma

Jõelähtme
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Kas tead,mis heldemaks teeb tasapisi?
Miks julm ei olda iial juhtumisi?
Miks lillekiivrid roostega ei kattu?
Miks elu tähetund on kordumatu?
Miks tulukene tuisuööde kestel
ei kustunud,ei kustu inimestel?

/Betti Alver"Tähetund"/

Alati teie!
Minu ametiaeg Jõelähtme vallavanemana on lõp-
penud. Selline oli 16. oktoobril 2005.aastal valitud
volikogus moodustatud Reformierakonna, Isa-
maaliidu, Res Publica ja Keskerakonna võimuliidu
otsus. Küllap tuli see otsus paljudele Teile üllatuse-
na, aga mis parata, elu on kord nii seatud, et me ei
pruugi alati teada, mis meid homme ees ootab.

Teiega koos töötatud 20 aastat olid mulle
suurepärased ja meile kõigile teguderohked. Koos
Teiega suutsime taastada Jõelähtme valla oma-
valitsusliku staatuse, jääda sõltumatuks ja iseseis-
vaks kõigis haldus-territoriaalse reformi kavade
tormituultes ning jõuda Vabariigi 10-ne jätkusuut-
likuma valla hulka. Seejuures suutsime alati toi-
mida moraalselt ja endast parimat andes.

Ühisel nõul ja jõul sai renoveeritud spordi-
hoone ja lasteaed Lool, Kostiveres aga lasteaed ja
perearstikeskus, Loo alevik sai endale uue kul-
tuurikeskuse. Pidevalt on täiendatud ja paranda-
tud tänavavalgustust külades ja alevikes, valla
teed on täna tunduvalt paremas korras kui Tal-
linna tänavad. Üheksakümnendate aastate algu-
ses, kütusekriisi aegadel, kui paljudes keskasula-
tes olid paneelmajad kütmata ja torud külmunud,
suutsime halvema ära hoida. Küll raske raha eest,
aga majad ja korterid said jälle soojaks.  

Tänaseks on valminud ka valla arengukava ju-

ba aastani 2015 ja vallateede register. Meie ühise
koostöö aastate jooksul suutsime muuta valla
ilusamaks, puhtamaks jahäälestada inimesed
koostööle. Selles on ka kõigi Teie panus, sest ma
olen alati rõhutanud - vald ei ole ametnikud valla-
majas, vaid vald on inimesed, kes sellel territoo-
riumil elavad ja peavad seda oma koduks. Kodust
algab kõik, nii meie arusaamad, tõekspidamised
kui ka suhtumine kaaskodanikesse. 

Suur tänu Teile.
Tunnistan, et on rakse lahkuda, kui on nii pikki

aastaid heade kolleegidega ühist vankrit veetud.
Kuid ma lahkun teadmisega, et möödunud aastad
ei ole olnud mahavisatud aeg ei minu ega val-
larahva seisukohalt. Elu läheb edasi ja uus aasta
toob kaasa uuued rõõmud ja hooled. Oma mure-
dega võite alati minu poole pöörduda, sest olen
nüüd ju volikogu liige ja oma valijate lootusi ma
petta ei kavatse.

Veelkord suur tänu Teile, kes Te valimistel
oma hääle minu poolt andsite.

Rahulikku jõuluaega ja edukat 2006. aastat
kõigisse Jõelähtme valla kodudesse

Teie, Taimi Saarma

Kõigile on teada, mis on järele jäänud Res Publi-
cast ja tema loosungist „Vali kord!“ Järjekordseks
sammuks sellel allakäigutrepil kipub osutuma Art
Kuumi saamatus Jõelähtme Vallavolikogu tööle-
rakendamisel. Kui mitmete meie naabervaldade
uued volikogud on pidanud juba neli istungit, alali-
sed komisjonid on sujuvalt tööle asunud ja vallava-
nemad valitud, siis Jõelähtme uus volikogu oli sun-
nitud terve kuu käed rüpes istuma ja ootama, kuni
uus, kiiruga kokkupandud nelja erakonna ühtse ideo-
loogiata võimuliit oma sisemisi vahekordi selgitab.

Ebameeldiv üllatus tabas paljusid volikogu
liikmeid aga siis, kui nad said kätte Art Kuumi
allkirjaga volikogu teise istungi päevakorrakava.
Selle asemel, et keskenduda volikogu komisjo-
nide moodustamisele ja vallavanema valimisele,
pakuti päevakorras välja tegeleda viie muu küsi-
musega, millest kolm käsitlesid detailplaneerin-
gute kehtestamist.  

Vastavalt seadusele, mis on teatavasti kõigile
täitmiseks kohustuslik, sealhulgas ka volikogu
esimehele, peavad arutamiseks esitatavad küsi-
mused olema volikogu poolt nõutavas korras ette-
valmistatud (KOKS § 44)

Jõelähtme valla põhimäärusele vastavalt on
volikogu põhilisteks tööorganiteks alatised ja
ajutised komisjonid ning volikogu õigusaktide
eelnõud tuleb enne istungile esitamist vastavas
komisjonis läbi vaadata. 

Õigustades eelnevalt volikogu komisjonides
läbitöötamata detailplaneeringute eelnõude voli-
kogu päevakorda võtmist, väitis volikogu esimees
istungil, et tegemist ei ole põhimõtteliste küsi-

mustega. Selline vastus näitab, et Art Kuum ei ole
ikka veel mõistnud, millised on tema kui volikogu
esimehe kohustused, tööülesanded ja vastutus.

Esiteks, planeeringud, sealhulgas detailplanee-
ringud on just kõige põhimõttelisemad küsimused,
kuna nende kehtestamine kuulub volikogu ainu-
pädevusse. See tähendab, et üksnes volikogu vas-
tutab ka planeeringute tagajärgede ning planeerin-
gute läbi toimuvate elukeskkonna muutuste eest.

Teiseks, planeeringute kehtestamine pole ühe-
kordse mõjuga, vaid planeeringutega pannakse
pikaks ajaks ja üldjuhul aastakümneteks paika
valla erinevate piirkondade, külade ja alevike
areng. Siin ilmnevadki kompleksselt kõige erine-
vamad mõjud ja ohud (sealhulgas keskkonna-
probleemid, kuritegevus jne), mida tuleb tasa-
kaalustatult läbi analüüsida ja arvesse võtta, ning
kus kiirustamine läheb väga kalliks maksma. 

Just sellised, volikogu juhtivate tegelaste poolt
kiirustades ja mõtlematult läbisurutud planeerin-
gud on viinud elukeskkonna halvenemiseni, liik-
lusummikute tekkimiseni, vajalike lasteaia- ja koo-
likohtade puudumiseni jne, rääkimata otsestest
skandaalidest, mille eest Rahvaliidu saadikud on
oma valijaid hoiatanud. Aga tundub, et uued noo-
red juhid tahavad õppida iseenda vigadest, arvesta-
mata, et need tuleb kinni maksta valla elanikel.

Volikogu esimese istungi järel osutus tõeks ka
Rahvaliidu saadikute ennustus, et Reformierakon-
na ja Isamaaliidu juhtivad tegelased taganevad
nende poolt enne valimisi antud lubadusest viia
läbi aus ja avalik konkurss vallavanemakohale. 

Pole siis ime, et võimuliidu esindajad tegelesid

terve kuu vältel omavahelise nääklemisega valla-
vanema koha pärast (kuigi see poleks pidanud ta-
kistama volikogu komisjonide moodustamist ja
töölerakendamist). Kuna kõik tõsiseltvõetavad
kandidaadid praagiti vastastikuse umbusu tõttu
välja, pakuti lõpuks vallavanemakandidaadiks vali-
mistel ainult 45 häält saanud Tarmo Paldermaa.
Võrdluseks, senise vallavanema Taimi Saarma toe-
tus valijate hulgas oli üle kolme korra suurem.  

Volikogu liikmete küsimustele vastates ei osa-
nud Tarmo Paldermaa tuua ühtegi konkreetset
näidet selle kohta, mida ta teeks paremini kui
senine vallavanem. Volikogu esimehe nõrka ette-
valmistust volikogu istungiks näitab ka see, et ühe
olulise komisjoni – sotsiaalkomisjoni esimees jäi
hoopis valimata. On ilmne, et volikogu tegevuse
korraldamise ja juhtimise esmaste reeglite selline
eiramine ei saa kaua kesta. 

Nelikliidu võimu esimene kuu näitab selgelt,
et mingeid mesinädalaid ei ole ega tule. Reformi-
erakondlased on omaenda võttest selili kukkunud
ja lasknud muuta end sisuliselt isamaaliitlaste
pantvangiks. Res Publicat esindaval volikogu esi-
mehel puudub üldse oma seisukoht ja sõnaõigus.
Omaette huvipakkuv on, miks Keskerakonna
esindaja jätkuvalt Isamaaliidu taktikeppi järgib?

Siiski arvan, et reformierakondlastel pole veel
hilja püsti tõusta ja selg prügist puhtaks pühkida
ja asuda normaalselt kahel jalal käima ning asuda
Jõelähtme valla rahva heaks tööle. 

Maido Pajo
Volikogu liige, Rahvaliit

Lonkab neljal jalal!
Laste 
joonistusvõistluse
"Suitsuvabaks"
võitsid Loo
Keskkooli lapsed
Reedel, 18. novembril toimus Harjumaa tervise-
nõukogu eestvedamisel Harjumaa koolide 1.-4.
klassi õpilastele plakatijoonistamise võistlus
"Suitsuvabaks". Joonistusvõistluse võitis Loo
Keskkooli võistkonna töö "Ei suitsule". 

Teise koha saavutas Kehra Keskkooli vene
laste võistkonna töö "No smoking" ja kolmas
koht läks Raasiku põhikooli võistkonna tööle
"Suitsuvaba keha."

"Kõik laste tööd panid mõtlema, kuidas elu-
viis ja ka keskkond mõjutavad meie lapsi. Kuid
võitjate laste sõnum "Kui Sa mind armastad, siis
palun ära suitseta" läks kohe eriti hinge," sõnas
Kairi Kilp, Harju Maavalitsuse peaspetsialist ter-
visedenduse alal. 

Joonistusvõistluse kolm paremat võistkonda
lähevad Pärnu Terviseparadiisi.

Joonistusvõistluse töid saab näha rändnäituse-
na Harjumaa koolides.

Evelin Uibokand, 
Harju Maavalitsuse avalike ja 

välissuhete nõunik
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"Mida on vaja õnneks? Armastust. Kõik need
inimesed, kes täna saavad esile tõstetud, on
jaganud oma armastust teistele või oma kallile
kodukohale ja on seetõttu väga õnnelikud
inimesed. Õnnelikud topelt, sest see on jagatud
armastus!  Meie suurimad tänusõnad Teile pühen-
dumise ja selle eest, et olemas olete." Nende
sõnadega pöördus  Eesti vabatahtlike tunnusta-
misürituse komisjoni esinaine Lagle Parek oma
avakõnes autasustamisele kutsutute poole.

Eesti vabatahtlike pidulik tunnustamisüritus
toimus 4. detsembril Estonia Kontserdisaalis. Üle
Eesti esitati ligi 350 kandidaati ning neist olid üri-
tusele kutsutud 100 tunnustatavat vabatahtlikku.
Tunnustamisüritus kutsus üles esitama kandidaate
inimeste hulgast, kes on vabatahtlikkuse alusel
panustanud Eesti ühiskonda, aidates abivajajaid
ilma kasu saamata. 

Tunnustamisürituse patrooniks oli Eesti
Vabariigi president Arnold Rüütel, kes andis tun-
nustatavatele üle spetsiaalselt valmistatud rinna-
märgid ning tänukirjad. Kõige nooremaks tunnus-
tatavaks oli 12aastane Anastassia Lepna Männiku
Noortekeskusest ja vanim 91aastane Magdaleena
Maasik Haabersti Sotsiaalkeskusest. 

Kontserdiosas astusid üles tantsu-ja laulu-
lapsed erinevatest Eesti koolidest. Kontserdil

esinesid näiteks pianist Irene-Maria Lindi ning
laste- ja noorte tantsustuudio "Vikerkaar". Üritust
juhtis karismaatiline Hannes Võrno. 

Jõelähtme Lastekaitse Selts (JLS)esitas tun-
nustamiseks Hilda Männiku, kes on Seltsi kaua-
aegne liige ja sellest sügisest ka JLS-i aseesi-
mees.

Hilda Männikut teavad-tunnevad Loo alevikus
vist küll kõik väikesed ja suured inimesed. Hilda
on see, kes organiseerib igal suvel lastele jõu-
kohast tööd õpetades lastele, et kodukoht tuleb
hoida puhas ja korras. Samuti on Hilda poistele ja
tüdrukutele südamele pannud, et kultuurne ning
endast lugupidav inimene ei sodi seinu ning
viskab prügi ainult prügikasti! Lihtsatest asjadest
saabki alguse tõeline heategu - nõnda lihtne see
ongi.

Hilda on aastaid aidanud koguda kokku kasuta-
tud riideid, jalanõusid ning neid abivajajatele tasu-
ta jaganud. Sel sügisel sai JLS suure koguse kasu-
tatud riideid ja jalatseid ka Soomest, Kajaani
piirkonnast. Neid on seltsi liikmed saanud jagada
oktoobrikuust alates endise raamatukogu ruumides
tänu Jõelähtme Vallavalitsuse vastutulelikkusele,
kes oma ruume selleks otstarbeks kasutada andis.

Hilda Männik on oma abi ja tuge pakkunud
kolmel viimasel aastal ka Loo Kooli memme-

taadi peo läbiviimisel, kus ta on koos lastega vas-
tutanud teelaua katmise eest. Hilda Männik on
tõeline Loo aleviku Mary Poppins, sest lisaks
heategevusele jätkub tal veel aega koos lastega ka
Jeti ja Premia jäähallis uisutamas käia.

Viimasel ajal on Hilda Männik koos Kaili
Raua ja Pille Trummiga organiseerimas valla
vähekindlustatud perede lastele tasuta jõulupidu.
Kõik need tööd ja tegemised koos lastega ja laste
heaks on tehtud "aitäh'i" eest ning raha küsimata. 

Põhiliseks tasuks võib muidugi pidada laste
rõõmsat meelt ja säravaid silmi. TV 3-le antud
intervjuus uuriti Hilda Männniku käest, miks ta
teeb vabatahtliku tööd ning sellele vastas proua
Hilda järgmiselt:: "See kõik lihtsalt tuleb mu
seest. Ma tunnen, et ma tahan seda tööd teha!
Mulle meeldivad lapsed. Nad on kõik minu
sõbrad, ka niinimetatud rasked lapsed. Ma armas-
tan neid ja kui on vaja midagi teha nende heaks,
keda armastad, siis sa ju teedki seda, tasu ootama-
ta."

On tõesti hea meel tõdeda, et vabatahtlike tööd
on märgatud ja nende tegevust tunnustatud nii
kõrgel tasemel.

Rozeta Meos
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi esimees

Lusikapeod Jõelähtme Rahvamajas on ühed
ütlemata toredad pidupäevad, mis tekitavad alati
helge ja naerusuise meeleolu.

Sealt nad nüüd tulevad: kes emme-issi süles,
kes käru sees ning justkui üteldes: "Siin me oleme
- Jõelähtme valla tõeline rikkus!"

Seekordne isadepäeva eelne lusikapidu oli tõe-
poolest eriliselt südamlik. Kuigi vald on juba paar-
kümmend aastat väärtustanud perede juurdekas-
vu, on lusikapidude traditsioon kümme aastat vana.

Lusikapidude "ristiemaks" on Silja Trisberg,
kes on ise kõige rohkem neid rõõmuküllaseid
pidusid aidanud sisustada nii lastevanematele
väiksese kontserdi korraldamisega kui ka "tibude-
ga" armsalt suheldes.

Meie kauaaegne vallavanem Taimi Saarma on
kõik need aastad jaganud peost osavõtjaile
nimelisi lusikaid, kinkinud lilli ning öelnud sõnu
südamest südameisse. Seekord ulatati omakorda
lillekimp Taimi Saarmale endale tänutäheks aas-
tate pikkuse hoolitsuse eest.

Silja laululaste toreda etteaste lõppedes sai
tehtud ka pidulik ühispilt kõikide päevakange-
laste osavõtul. Pildile jäid ka endine vallavanem
Taimi Saarma, uus volikogu esimees Art Kuum ja
teisedki asjaosalised. 

Jätkugu õnne ja rõõmu meie valla lasterikas-
tesse peredesse!

Maie Ramjalg

Hilda Männik - Loo aleviku oma Mary Poppins

Lusikad, lutid, naeratused

JÕELÄHTME VALLA TUNNUSLAUSE

Kord tuli loodusmehe ja ränduri Hendrik Relvega
jutuks minu kodukoht Jõelähtme. Hendrik sõnas-
tas nagu muuseas meie kandi omapära väga kau-
nilt ja paljutähenduslikult: "Jõelähtme kandis maa
õhkab sajanditevanuse kultuuri järele. Kui seal
ringi kõndida, siis seda tunneb lausa füüsiliselt."
Võibolla sellest vestlusest saigi alguse aeg-ajalt
mind painav küsimus küsimus, missugune võiks
olla meie valla tunnuslause. Selline tunnuslause,
mis meid Eestis vallana omapäraseks muudaks.
Olulise muutused võivad sageli alata pisikestest
asjadest. Valla tunnuslause on üks sellistest asja-
dest, mis meile endile ja teistele siiakanti saa-
bunud inimestele Jõelähtmet iseloomustava ja
teistest eristava omapära lühidalt ning selgelt kok-
ku võtaks.

Mind lausa häirib, et Loo ja Jõelähtme toovad
paljudes inimestes esimese hooga esile võrdluse
linnuvabrikuga. Hullem veel, kui selle "linnuka"
kujundi sünonüümiks on legendaarse terminaator-
politseiniku Koit Pikaro ajakirjanike abil märgi-
liseks tunnussünonüümiks teadvusesse raiutud
linnuvabriku maffia. Ning kes ei oleks Eesti ini-
mestest korragi elus pealinnast Peterburi maan-
teed mööda idapoole välja sõitnud ja Loo sisse-
sõidutee ääres kõrguvat monumentaalset muna
silmitsenud. Toon aga hoopis teistsuguse näite,
millega meie vald laias maailmas teadvustub. Mi-
nu hea ülikooliaegne sõber on hariduselt paleon-
toloog. Berliini ülikoolis paleontoloogiat õpeta-
des, tuli tal reisida Lõuna-Aafrika Vabariiki, kus
toimus selle eriala inimeste ühenduse rahvusvahe-
line kongress. Lennukis sattus ta kõrvuti istuma
Argentiinast pärit kolleegiga, kellel oli sama reisi-
siht. Nagu inimesed ikka, alustati vestlust sellega,
kust keegi pärit on. Eeldades, et argentiinlasest
geoloogi teadmised Balti riikide geograafiast või-
vad olla tagasihoidlikud, loetles sõber olulisemate
siinsete tähistena pealinnade nimesid. Tallinn ei

öelnud argentiinlasele midagi. Eesti juures pisut
mõelnud, teatas argentiinlane rõõmsalt:"Eesti,
muidugi - Kostivere!" Geoloogidele on Kostivere
üle maailma tuntud kui karsti nähtuse ehedal kujul
esituva kohana. Ehkki Balkanil on sellele loodus-
nähtusele nime andnud Karsti maakond, tegi meie
kuulus loodusteadlane Gustav Vilbaste Kostivere
kuulsaks üle maailma, et see lausa geograafide ja
geoloogide kooliõpikutesse on jõudnud. Aga kas
meie ise väärtustame Kostivere karstiala sama
oluliselt nagu see argentiinlasest paleontoloog või
eelistame ajakirjanduse kaudu teadvusse tambitud
linnukat? Vot see on juba tõsisem küsimus.

Minule kangastub see "linnuka" märgiline tä-
hendus alati kolhoosikorra võidukäiguga kommu-
nistliku reþiimi ajal. Kuna pikalt Jõelähtme vallas
toimetanud vallavalitsus oli samuti tugeva kol-
hoosikorra pitseriga seltskond, polegi vist siin-
kandis erilist huvi olnud selle "linnuka" pitseri
mahapesemisega. Uus vallavolikogu ja -valitsus
võiksid seda Eestis kinnistunud sümbolit nüüd
alateadvusest välja loputama hakata. Jõelähtme
vald vajab tunnuslauset, mis võiks teavitada igal
meie valda siseneval teel, millise valla alale on
jõutud.

Mida peaks valla tunnuslause sisaldama?
Kindlasti võiks olla meie vallale iseloomulikud
maastikud või ajalugu. Suure osa Jõelähtme valla
territooriumist moodustavad loopealsed. Loopeal-
sed ehk alvarid on ordoviitsiumi ja siluri lubjaki-
vide avamusalade õhukestel karbonaatsetel mul-
dadel levivad niidud. Juba märgiliselt on loo-
pealsete maastikutüüp oluline kasvõi seetõttu, et
selle tähistamiseks käibesse jõudnud eestikeelne
termin "alvar" on sellisena jõudnudki kõigisse maa-
ilma keeltesse! Katsuge leida veel eestikeelset sõ-
na, mis sellisena on kasutusel inglise, saksa, prant-
suse, hispaania, rootsi, soome ja teistes keeltes!
Unikaalne juhtum igatahes ning selleski on
"peasüüdlasteks" pärast Eesti iseseisvumist Tartu

ülikooli loodusteaduste professoriks tulnud soome
geograaf Johannes Gabriel Granöning ning tema
kõige andekam õpilane Edgar Kant - hilisem
ülikooli rektor, Lundi ülikooli professor ja seni
täiuslikuma ülemaailmse geograafia-alase sõnas-
tiku koostaja.

Kuid alvareid leidub peale Jõelähtme loomu-
likult ulatuslikult ka mujal ja mitte ainult Eestis.
Alvareid leidub Läänemere saartel (Gotlandil ja
Ölandil Rootsis, Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja
väiksematel saartel Eestis) ning Lääne- ja Põhja-
Eesti rannikualal. Väiksemate laikudena leidub
alvareid veel Rootsi mandriosas Västergötalandis,
Ahvenamaal ja Peterburi piirkonnas. Alvaritele
sarnaseid koosluseid on kirjeldatud ka Kanadast
ja USA-st Suure järvistu piirkonnast.

Loopealsed pärandkooslustena on nii loodus-
liku mitmekesisuse kui ka Eesti kultuuri kandjad.
Nad on ehe näide selle kohta, kuidas inimtegevus
ja loodus ei pruugi üksteisele vastu töötada, vaid
koostöös sootuks midagi uut ja väärtuslikku luua.
Ainulaadsed loopealsed on olulised bioloogilise
mitmekesisuse osad Eestis, nii maastiku kui ka
liigi tasemel. Loopealsetel on elupaiga leidnud
mitmed haruldased taime- ja loomaliigid. Oluline
on ka esteetiline väärtus. Kadakatega loopealsed
on inimese silmale ilusad, nad justkui meenutavad
midagi muistset. Koos ajalooliste mälestiste ja
muististega - asulakohad, kivikalmed, kiviaiad,
vanad ehitised ja käänulised teed - moodustavad
loopealsed pärandkultuuri olulise osa. Et loopeal-
sed, sealsed taimed ja suur liigirikkus püsiksid, tu-
leb teada õiget loopealsete majandamisviisi. Ees-
kätt on vaja õige koormusega karjatada. Vastasel
korral hakkavad loopealse metsastuma ja hävivad.

Ning siit jõuame ka Jõelähtme ajaloo juurde,
mis Eestile on märgiliselt samuti ülioluline. 13.
sajandi alguseks oli praeguse Põhja-Harjumaa alal
kujunemas Revala muinasmaakond. Aga mis
veelgi olulisem, oli ju 2000 aastat samal kohal

püsinud Rebala kihelkond andnud nime meie
pealinnale kui muistse maakonna keskusele. Sest
igasugused muinasjutud Kolõvani ja Lindanise
nimetustest tuleks jätta kui oma aja ideoloogilistel
kaalutlustel sündinud konjukturism. Rebala mui-
naskihelkond hõlmas peale hilisema Jõelähtme
kihelkonna veel Harju-Jaani ja Kuusalu kihelkon-
nad. Kuna Jõelähtmet eraldas Kuusalust Kaberla
ja Valkla vahel kulgenud metsade vöönd, siis kohe
pärast maa vallutamist 13.sajandil ehitati nii
Jõelähtmele kui ka Kuusalusse omaette kirik.
Seda ajaloolist mõõdet ja ühtekuuluvust meenu-
tades võiks aastasadu edasi hüpates mõelda Vana-
Narva maantee kui Vene Impeeriumi tähtsa posti-
tee peale. Ja nagu 2000 aastat tagasi, hilispronksi-
aja e esimese viikingiaja perioodil, kui Rebala oli
sillapea ja tähtis sõlmpunkt Skandinaavia - Volga
- Kaukaasia kaubateel, on ühendusteed tähtsad ka
tänases Jõelähtme elus. On siis ka teed meie kodu-
valla vaieldamatuks sümboliks läbi aja.

Kirjutasin seda seetõttu, et mõelda valla tunnus-
lausele mõtlemisel hoopis olulisematele igaviku-
listele vallaga seotud asjadele kui linnuvabrik,
golfirada või söeterminaal. Volikogu majandus-
komisjon koostöös valla ajalehega kutsuvad kõiki
vallaelanikke mõtlema Jõelähtme valla tunnus-
lausele. Head ideed võiks saata vallamaja aadressil
volikogu majanduskomisjoni Toomas Kümmeli
nimele või meiliaadressile: kymmel@hot.ee või
vallalehe toimetajale, Anna-Maria Veidemannile,
anna0m12@hot.ee. Kevadel kavatseb majandus-
komisjon teha kokkuvõtted ja anda volikogule või-
maluse valida parima leidmiseks nende seast. Et
aga jutt ei jääks vaid jutuks pakun ka ise omapoolse
tunnuslause - IGA JALATÄIS TUHANDEAAS-
TAST KULTUURI. Eelnevat võiks aga võtta kui
seletuskirja minu pakutud tunnuslause juurde.

Toomas Kümmel
Jõelähtme vallavolikogu 

majanduskomisjoni esimees

Iga jalatäis tuhandeaastast kultuuri
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Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 6

Jõelähtme valla Uusküla küla Künkasauna
maaüksuse osa II 
detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse paragrahv
24 lõikest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv
3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Uusküla küla Künkasauna maaüksuse
osa II detailplaneering vastavalt Aaron Kinnisvara OÜ
poolt koostatud tööle nr 08-04 DP, detailplaneeringu
eesmärk on viie väikeelamukrundi moodustamine
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse
ja hoonestustingimuste määramine. Planeeritava ala
suurus on 7539 m².
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
tus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemi-
sest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 3

Pirita linnaosa üldplaneeringu kooskõlastamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse paragrahv
17 lõige 2 punktist 2, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kooskõlastada Pirita linnaosa üldplaneering vas-
tavalt AS Eesti Projekt poolt koostatud tööle nr LV-
219.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks-
tegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 4

Jõelähtme valla Kostiranna küla Lepiku-Mihkli
maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse paragrahv
24 lõikest 3,  Jõelähtme valla Ehitusmääruse para-
grahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Kostiranna küla Lepiku-Mihkli maa-
üksuse osa detailplaneering vastavalt arhitekt Aet
Pikk'a poolt koostatud tööle, detailplaneeringu
eesmärk on kahe väikeelamukrundi moodustamine 0,5
ha suurusele maa-alale ning moodustatavatele krun-
tidele ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste
määramine.
2.Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
tus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3.Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstege-
misest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005  nr. 21

Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punktist 17, paragrahv 28 lõikest
1 ja lõikest 2, paragrahv 29 lõikest 1, paragrahv 49
lõikest 4; paragrahv 50 lõige 1 punktist 5, Jõelähtme
valla põhimääruse punktidest 30.1.17; 50.2; 50.4;
52.1; 52.4; 52.6, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B :
1. Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks: 
1.1. Tarmo Paldermaa
1.2. Kaupo Heinma
1.3. Terje Lillo
1.4. Kai Mets
1.5. Olav Kruus
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
tus 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 5

Jõelähtme valla Liivamäe küla Suurekivi III
maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse paragrahv
24 lõikest 3, Jõelähtme valla Ehitusmääruse paragrahv
3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Liivamäe küla Suurekivi III maaüksuse
detailplaneering vastavalt Aaron Kinnisvara OÜ poolt
koostatud tööle nr 13-04 DP, detailplaneeringu
eesmärk on maa-ala sihtotstarbe muutmine elamu-
maaks ja kahe väikeelamu krundi planeerimine ja
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste määramine. Planeeritava ala suu-

rus on 0,4 ha.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstege-
misest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 7

Jõelähtme vallavanema valimine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punktist 15, paragrahvist 27,
Jõelähtme valla põhimääruse punktist  30.1.15 ning
tulenevalt salajase hääletuse tulemustest, Jõelähtme
Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Valida Jõelähtme vallavanemaks TARMO PAL-
DERMAA.
2. Vallavalitsusel teha käesolev otsus teatavaks
järgmises Jõelähtme valla lehes.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 9

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste va-
limine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahvi 47,
Jõelähtme valla põhimääruse punkti 30.1.20 ja punkti
45.4. ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Valida vallavolikogu alatiste komisjonide esimees-
teks:
1.1  haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks  JÜRI
PAAVEL;
1.2 korrakaitsekomisjoni esimeheks VÄINO HAAB;
1.3 majandus-arengukomisjoni esimeheks TOOMAS
KÜMMEL;
1.4 keskkonnakomisjoni esimeheks TIIA VÄLK.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.
3 .Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 8

Volikogu alatiste komisjonide moodustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahvi 47
lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Moodustada volikogu volituste ajaks järgmised ala-
tised komisjonid:
1.1. haridus- ja kultuurikomisjon
1.2. sotsiaalkomisjon
1.3. korrakaitsekomisjon
1.4. majandus-arengukomisjon
1.5. revisjonikomisjon
1.6. keskkonnakomisjon
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 25. november 2005 nr. 10

Revisjonikomisjoni esimehe valimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 20, paragrahv 48
lõike 1 ja lõike 2, Jõelähtme valla põhimääruse punk-
tid 30.1.20 ja 48.2 ning salajase hääletuse tulemused,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Valida Jõelähtme Vallavolikogu revisjonikomisjoni
esimeheks  MARJE LAIMETS.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
tus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 18

Jõelähtme Vallavolikogu aseesimehe valimise tule-
muste kindlakstegemine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv
22 lõige 1 punkti 14 ning salajase hääletamise tule-
muste alusel, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Tunnistada  JÜRI PAAVEL valituks Jõelähtme
Vallavolikogu aseesimeheks.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Traditsiooniliselt toimub iga aasta jõulukuu
esimesel reedel Loo koolis memme-taadi pidu.
Kutsutud on kõigi Loo kooli õpilaste vanavane-
mad. See ilus traditsioon on sama vana kui meie
kool, tänavu pidasime seda juba 18. korda.

Mõistagi oli kontserdil esineda soovijaid roh-
kem kui ajakava võimaldas. Kes siis ei tahaks
oma vanaemale ja vanaisale näidata, mida on aas-
taga laulutundides ja huviringides selgeks õpitud.

Sel aastal oli esinejaid esimesest kuni küm-
nenda klassini välja. Tublid olid nad kõik: nii 1.
klassi lauluringi lapsed, mudilaskoor, 7B klassi
tütarlaste ansambel, kooli segakoor ja solistid
Eneli Elias 1A klassist., Grete Sylvia Soots 3.
klassist, Keisi Rohtmets 7B ning Tauri Taimsaar
10. klassist, lastekoor õpetaja Aare Värte juhen-
damisel, 2. klassi deklamaatorid, Triin Johanna
Paldermaa 2. klassist ja Kadri Ann Kallas 3. klas-
sist ja 6.-7. klassi näitering. 

Suur tänu tuleb öelda ka laste juhendajatele:
muusikaõpetaja Leili Värtele, õpetaja Maie
Lepikule, klaveriõpetaja Tinna Muddile ning
õpetaja Maire Papile.  

Rosinaks kringli sees osutus aga Ander Ott ja
Allar Valge suurepärane tantsunumber. "See uus
poiss, kes nii hästi tantsib, käib meie klassis,"
uhkustasid klassikaaslased. Oli tõesti, mille üle
uhkust tunda.

Tublid olid ka kontserdi teadustajad Mari
Hütsi, Merilin Pentus 7B klassist ning Rain
Kaaret 4. klassist. Luuleridu ja mõtteteri vana-
emadest luges kaunilt vahepaladeks aga 7B klas-
si õpilane Kerli Puusepp. Peale esinemist tänasid
esinejad oma juhendajaid lilledega.

Kontserdile järgnes peo kõige "magusam" osa:
nii nagu igal aastal, olid vanaemad kodus kõvasti

vaeva näinud ning peolistele suure hulga maits-
vaid kooke ja küpsiseid valmistanud. Kõige kiire-
mini "silmadega ära söödud" küpsetiste valmista-
jad-vanaemad said puutööringi poiste poolt meis-
terdatud auhinnad. Madis Hiiet (4. kl.) kinkis
puulusikad, millel kiri  "Memme-taadi pidu 2005"
Luule Everile, Linda Kadakale, Aino Sepale.

Hilda Männiku juhendamisel kujundatud tee-
laud koolisööklas oli seega head ja paremat kuh-
jaga täis. Ja mis tänapäeval õige haruldane, kõik
said teed juua ja kooki süüa päris ilma rahata.
Ainult limonaadi tuli osta baarist, mida seekord
pidasid Rauno ja Erelt Mägi. Tunnustust väärivad
ka tublid abilised Kristel Sepp ja Leiki Lehemes
9B klassist, Marge Tima, Carol Künnapas ja
Sandra Sorokina 8A klassist, kes aitasid laudu
katta ja hiljem koristada.

Peo alguses ja lõpus oli vanaemadel-vanaisa-
del võimalus vaadata poiste puutöönäitust, millest
osa eksponaate oli mõeldud ka müügiks. Nii
mõnigi leidis sealt kena tarbeeseme jõulukingi-
tuseks. Näituse ja müügiga tegelesid Mati Kroon
6.kl. , Vahur Tima  7A ja Raido Vahesalu 7B klas-
sist.

Osavõtjaid ja külalisi aitasid ära registreerida
tublid 9B klassi noormehed Jürgen Paavel, Oliver
Palmik ja Alari Pira.

Suur tänu ka kõigile teile, meie kooli õpilaste
vanaemadele ja vanaisadele, kes te vaevaks võt-
site ja peole tulite. Te olite laste korraldatud kont-
serdil tänulikuks publikuks ning meil on süda-
mest hea meel, et te meil olemas olete! 

Ilusat jõulukuud teile kõigile!

Rozeta Meos
Loo Kooli huvijuht

Memme-taadi pidu Loo koolis

Loo seenioride sünnipäevapidu
Sel tuulisel ja uduvihmasel novembriõhtul oli
Loo Kultuurikeskuse väike saal taas tuledesäras:
meie seenioride klubi pidas oma esimest sünni-
päevapidu. Perenaised Maimu ja Linda olid and-
nud endast parima - maitsekalt kaetud ja kau-
nistatud peolauad ootasid sünnipäevalisi. Au-
väärses eas ent nooruslikult elevil prouad ja här-
rad kogunesid saali ja kui süüdati küünal, võis
sünnipäevapidu alata.  

Tänu nimekonkursile on klubil nüüd ka oma
nimi – Pihlakobar. Nime autorid Lea ja Evi said
teenitult tänuaplausi osaliseks ja kaunid pihla-
kobarad rinda.Kombe kohaselt oli sünnipäevale
kutsutud ka külalisi. Vallavalitsuse tervitused
andis edasi Liivi Vain, Loo lasteaia poolt õnnitles
Pille Trumm. Oma maja õnnitlused koos maitsva
tordiga andis üle kultuurikeskuse juhataja Pille
Raudkivi.

Seenioride peoõhtutel on varemgi üles astunud
kohalik näitemängu seltskond Maire Papi juhen-
damisel. Seekord naerutati vaatajaid rahvaliku

tükiga Kõversuude talust. Kui meie näitlejad on
siin juba nö “tuntud tegijad”, siis seeniortantsu ja
–lauluansamblile oli see tõeline debüütesinemine.
Ilusad olid nad tõesti - väärikad prouad oma
värvilistes seelikutes ja vallatute kübaratega. Ja
kui alguses oligi häältes veidi pinget ja palgeil
ärevust, siis Kai juhendamisel ning publiku
kaasaelamisel said laulud kõlama ja tantsud hoo
sisse. Esimene kord ja kohe õnnestumine – tõe-
line saavutus.

Õhtu teises osas astus ansambel üles toreda
setuainelise kavaga. Rätikud silmini peas, see-
likusabad lehvimas, nägid naised välja kui
tõelised setu kroosud. Nüüd aga kasvasid tantsud
üle juba ühistantsudeks, lõõtspill hüüdis ja meie
pillimees Rein tantsitas pidulisi väsimatult.  

Pihlakobara esimene aastaring oli täis saanud.

Maire Papp



VALLA EAKAD
SÜNNIPÄEVALAPSED

detsembris 2005

90
26.12 ELLA JÜRJO, Iru küla

88
14.12 AGNES-ELISABETH KIVISILD,

Kaberneeme küla

86
09.12 LINDA MAISA, Manniva küla

84
18.12 ERNA KINGSEPP, Jõelähtme küla

83
24.12 ADELE TIITS, Kostivere alevik

81
19.12 EDGAR SILLA, Loo alevik

80
31.12 ALBERT RÄMMELD, Ülgase küla

10.12 LEIDA KEKS, Loo alevik
15.12 AINO KURGPÕLD, Loo alevik

29.12 LILIAN PIIROJA, Saha küla

75
03.12 HARRI REIDMA, Aruaru küla
03.12 KLAVDIA SÕSOJEVA, Uusküla
20.12 LEIDA KAAS, Kostivere alevik

70
08.12 JOHANNES KIRSIMAA, Ihasalu küla

13.12 VALLI METSTAK, Jõesuu küla
17.12 ZOJA ERENBUŠ, Kostivere alevik
23.12 HELGI ALTNURME, Loo alevik

23.12 LINDA ORONEN, Loo alevik

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA
Jõelähtme vallavalitsus

tel. 6054 850 või 6054 887
TOIMETAJA Anna-Maria Veidemann, tel. 53416596

KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 10. KUUPÄEVAKS
MEILIAADRESSIL: anna0m12@hot.ee

Trükk AS Printall

NOVEMBRIS  SURNUD VALLA ELANIKUD

ENN VENDER 22.05.1942 – 01.11.2005 
VILOR MANKOV 17.02.1935 – 08.11.2005 
TIIA HAAVEL 21.05.1951 – 13.11.2005 
EDGAR-ALEKSANDER MILK 22.03.1921 – 16.11.2005 
KALEV KURG 15.05.1961 – 16.11.2005 
VARVARA KOPYLOVA 07.12.1917 – 26.11.2005 
SERGEI JUŠIN 15.02 .1937 – 28.11.2005

Sügav kaastunne omastele

Arvi Knuut 

kaotuse puhul.

Töökaaslased Tallinna Prügilast

Esmaspäeval, 19.detsembril 2005
kell 18.30 - 20.00

Loo kooli aulas

JÕELÄHTME LASTEKAITSE SELTSI

JÕULUPIDU
valla vähekindlustatud perede lastele

Esineb lastetsirkus "Pärlihaldjas"
Töötoad lastele
Jõuluvana
Buss Kostivere lastele kell 18.00 kaupluse eest
tagasi Loolt kell 20.00

Pidu kutsetega

Rahulikke jõule
Jõelähtme
valla rahvale

Loo Keskkooli pere

KAUNEID JÕULE
kõigile väikestele ja

suurtele valla elanikele
Jõelähtme Lastekaitse Selts tänab kõiki häid
inimesi (Kalle Kivisaar) ja asutusi (Loo Vesi, Loo
Soojus, Loo Elekter), kes on aidanud lastele
jõulurõõmu valmistada annetuste teel.

Jõulud on heategevuse aeg.
Aeg toetada ja aidata neid, kes tõesti abi vajavad. Jõe-
lähtme Lastekaitse Seltsi annetuskastid valla vähekind-
lustatud perede lastele jõulurõõmu valmistamiseks on ka
selle aasta jõulukuul Kostivere ja Loo aleviku suurematse
asutustes, kuhu head inimesed annetusi teha saavad.
2004.a. saime annetusi 1376,70 annetuskarpidesse ja
2000.- laekus meie seltsi kontole.

Annetusi saab teha Jõelähtme Lastekaitse Seltsi arvele
nr. 10220029666017 SEB Eesti Ühispank.

R.Meos´, JLS-i esimees

AS  FAVOR on 1990a. asutatud õhukese lehtmetalli

töötlemisega tegelev ettevõte.

Seoses ettevõtte kiire arenguga ootame oma meeskonda
täistööajaga tööle 

PAKKIJAT  
Pakkija tööülesanneteks on teraslehtrullide lahtipakki-
mine, kauba kvaliteedi lõppkontroll ja valmistoodangu
pakendamine. Pakkija ülesandeks on ka pakkematerjali
ettevalmistamine ning oma töökoha korrastamine.
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, kiirust ja täpsust. Töö
on kolmes vahetuses.

TÕSTUKIJUHTI  
Tõstukijuhi tööülesanneteks on kauba vastuvõtmine, la-
dustamine, saadetiste komplekteerimine ja väljastamine.
Eeldame iseseisvat mõtlemist, korrektsust, eesti ja vene
keele oskust suhtlustasandil.  

OPERAATORIT  (sobib  ka  naistele)
Operaatori tööülesanneteks on lehtmetalli töötlemine
Amada töötlemispinkidel või koostamisosakonnas
osalise või täistööajaga keevitatud detailide silikoonita-
mine ja neetimine. 

AS  Favor  pakub väljaõpet, häid olmetingimusi ja töö-
keskkonda, tööriietust. 
Stabiilset tööd. Tasustamine tunnitasu alusel.
Vahetustega töötajatele on tööandja kulul tagatud trans-
port tööle Tallinna kesklinnast ja Maardust (Nurga tänav 1)

Asume aadressil Vana-Narva mnt. 30/1, Maardu
Kohtumise aeg lepi kokku telefonil 6 349 241, 6 349 200
või krista@favor.ee
Koduleht: http://www.favor.ee

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005  nr. 22

Vallavanema teenistusest vabastamine ning valitsuse liikmete
vabastamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22
lõige 1 punktist 17,  Avaliku teenistuse seaduse paragrahvist 113, pa-
ragrahv 132 lõikest 1 ja lõikest 2, Jõelähtme valla põhimääruse punk-
tist 30.1.17,  Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B :

1. Vabastada vallavalitsuse liikme kohustest ja teenistusest vallavanem
Taimi Saarma avaliku teenistuse seaduse paragrahv 113 lõike 1 alusel
teenistustähtaja möödumise tõttu arvates  06. detsembrist 2005.
2. Vabastada vallavalitsuse liikme kohustest Ülo Laanemets, Arvo
Pärniste, Rein Parve, Leili Müür ja Ave Paat.
3. Maksta Taimi Saarma'le hüvitust kasutamata puhkuse eest 49 kalen-
dripäeva ulatuses.
4. Maksta Taimi Saarma'le ametist vabastamisel hüvitust 6 kuu ameti-
palga ulatuses.
5. Käesoleva otsuse punktides 3 ja 4 nimetatud hüvitus maksta välja
reservfondist.
6. Käesoleva otsuse punktis 4 nimetatud hüvitis maksta välja peale
asjaajamise ja vara üle andmist.
7. Teenistusest vabastatud vallavanemal anda asjaajamine ja teenistuse
tõttu tema kätte usaldatud vara üle hiljemalt 09. detsembriks 2005.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Kaduma läinud 5 aastane isane basset hound Hundu.
Palume helistada numbril: 5272969, 5155346 või
6033034! Leidjale vaevatasu! Tänud!

Kuivad, lõhutud küttepuud. 
Kask, okaspuu (30-50cm).

Tel.6466 013 (kl 10-16), 5626 2850, e-mail
tehnopuit@hot.ee.

Ostame erastamata maad. 
Lahendused erastamise rahastamisel. 
Kinnisvara hindamine ja konsultatsioon 

müügiobjekti puhul tasuta.   
Abivara OÜ tel. 55 696 038

OSTAME  KINNISTUID  

MAAD,MAJAD,SUVILAD JÕELAHTME VALLAS

OU IROLIN  Tel  50 46 333 , 656 2645 alex@irolin.ee

Jõuluaja üritused Jõelähtme kirikus:
18.  12. kl. 11 IV advendi jumalateenistus, vahetult selle
järel TTÜ puhkpilliorkestri advendikontsert. Esitamisele
tulevad järgnevad teosed: G.H.Händel - Passakalja, J.
Swearingen - An Historical Trilogy, W. Schuman - When
Yesus wept, Toselli - Serenaad, Al Govan - Little Christ-
mas piece ja mitmed jõululaulude seaded.
Orkestrit juhatavad Reet Brauer ja Tarmo Kivisilla.
22.  12. kl. 13.30 jõuluaja lastejumalateenistus
24.  12. kl. 17 jõuluõhtu jumalateenistus
24.  12. kl. 21 jõuluöö jumalateenistus, laulab ja musitsee-
rib koguduse ansambel
25.  12. kl. 11 I jõulupüha jumalateenistus
26.  12. kl. 11 II jõulupüha kontsert: Ansambel ORTHO-
DOX SINGERS. Kunstiline juht ja dirigent Valeri Petrov.
Õigeusu jõulumuusikat: Õiglane Nektarius Aeginski,
Petrov, Munkpreester Afanasij Rilec, Gretðaninov,
Tavener, Uibo, Rahmaninov jt. Annetus kiriku heaks.
31.  12. kl. 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus
01.  01. kl. 11 uusaasta jumalateenistus

Kaduma läinud siiami kass, reageerib nimele Gutši-kiisu.
Kõigil, kes on teda näinud,
palume helistada 5158681
või 53307678 või 56222217
või 6080544!
Oleme tänulikud ja 
maksame vaevatasu.


