
Taimi Saarma sai Harju maakonna teenetemärgi

Mitte keegi ei ole territoriaalsele kooslusele, olgu
see siis vald, linn või küla, andnud sisuliselt
ammendavamat määratlust kui Eesti üks tuntu-
maid sotsiaalteadlasi, geograaf Edgar Kant juba
1927.aastal. Tema koguteoses "Tartu" avaldatud
magistritöö kandis pealkirja: "Linn kui ümbrus ja
organism." Rääkides Jõelähtme vallast, ei ole
mõtet teha mingeid arenguplaane kui me eelnevalt
ei vaatle ega analüüsi meie territoriaalse koosluse
ümbrust ja organismi. Kahjuks kuuleme ikka val-
lajuhtide suust, et valda peab moodsate juhtimis-
teooriate järgi juhtima nagu Hansapanka või et
inimeste mehaaniline juurdekasv ongi valla eduka
arengu eeldus. Primitiivne! Olen alati mõelnud, et
kui kõik Eesti linnapead ja vallajuhid ei jõuagi
Edgar Kanti magistritööd läbi lugeda, siis piisab
isegi ainult pealkirja lugemisest ja selle enesele
lahtimõtestamisest.

19.jaanuaril tähistame Jõelähtme valla kui
omavalitsusüksuse 115.aastapäeva. Väga kena, et
uus vallavalitsus on sellele tähelepanu pööranud
ja kavatseb edaspidi seda olulist päeva koos val-
larahvaga pidulikult tähistama hakata. Kuid
omavalitsustena ei kanna vallad Eestis territori-
aalsete kooslustena sellist ajaloolist järjepidevust
nagu näiteks mujal Euroopas. Põhjuseks on Eestis
sajandeid valitsenud võõrvõim, kes ei ole tahtnud
territoriaalsete koosluste määratlemisel järgida
kohalikku elu vaid ikka omi kolonistlikke ees-
märke. Nii oli see mõisasüsteemiga ja nii oli see
kolhoseerimisega. Eestis ei kujunenud omavalit-
sused kirikukihelkondadest, ainsatest ajaloolistest
terviklikest ja põhjendatud territoriaalsetest
kooslustest. Valdade teke on Eestis seotud päris-
orjuse kaotamisega, Eestimaa kubermangus 1816.
aasta talurahva seadusega. Mõisa talurahva kogu-
kond sai valla õigused, mis tähendas eelkõige val-
lakohtute asutamist. Vald ei olnud veel omavalit-

susüksus vaid pelgalt haldusüksus. Ehk vald ei
olnud tervikorganism, kuna vallakogukonna
organism koosnes vaid talumaast. Mõisamaad
valda ei kuulunud ja see hägustas ümbrust. Seega
oli vald seisuslik haldusorganism, ei enamat.

Täpsemalt sätestati vald kui omavalitsusüksus
alles 1866.aasta 19.veebruari Baltimaade valla-
kogukondade valitsemise seadusega. See vähen-
das oluliselt mõisa järelvalve- ja eestkosteõigust.
Seadus määras kogukonnaliikmete alampiiriks
200 hinge. See tõi endaga kaasa väikeste valdade
liitumise, mis Harjumaal kulmineerus 1890-ndail
aastail. Erinevalt Liivimaa kubermangust, tekkisid
Eestimaal suhteliselt suuremad vallad. Jõelähtme
vallaks liitusid 1891.aastal seitse vallakogukonda -
Jägala, Jõelehtme, Jõelehtme kirikuvald, Kodasuu
(praegune kirjapilt Kodasoo), Kostivere, Rummu,
Ülgase. Mingit aimu see valla territooriumil asunud
talukogukondade organiseerumisest siiski annab.
Kuid õhkamised, et praeguse Jõelähtme valla
kirdeosa kuulus kunagi Kuusalu kihelkonda ei
maksa midagi. Nagu ka see, missugune oli valla
organism enne Maardut ja linnuvabrikut. 

Esimene muudatus Eesti Vabariigi päevil oli
Jõelehtme vallast iseseisva Kodasuu valla eraldu-
mine. 1938. aastal toimunud suure vallareformi
käigus tekkis uus, Iru vald, mis haaras külasid ka
Jõelähtme vallalt. Muus osas toimusid vaid pisemad
piiriõgvendused - Kodasuu vallast liideti Rammu
saar ja osa Kääniku külast, samuti tükke Raasiku
vallast. Vallareformi põhilisi autoreid oli Edgar
Kant ja tema õpilane Endel Krepp. Vahepeal oli
1936.aasta 1.juuli kohanimede ulatusliku nn ees-
tistamise käigus saanud Jõelehtmest Jõelähtme.

Kommunistlik okupatsioonireþiim kaotas nii
omavalitsused kui lõi segamini ka valdade territo-
riaalse organismi, sest kõik allutati kolhoseeri-
mise huvidele. Ka Jõelähtmel valitsesid kommu-

nistliku reþiimi aastatel Kostivere kolhoos ja lin-
nuvabrik, mitte aga külanõukogu. Selle perioodi
siirdeid kohtame vallas veel tänagi, olgu selleks
siis vallasisene transpordikorraldus, keskuste
areng ja funktsioonid.

Nii moodustati Jõelähtme valla territooriumil
8.augustil 1945 kaks külanõukogu - Jõesuu ja
Rebala. Nende piir jooksis laias laastus mööda
Jägala jõge. Iru vallast moodustati aga koguni
kolm külanõukogu - Iru, Maardu ja Viimsi. Kuni
1950-nda aastani tegutsesid vallad ja külanõuko-
gud veel koos, esimesed küll rohkem moe pärast.
1947.aastal nimetati Rebala külanõukogu ümber
Jõelähtmeks. 1954.aastal liideti Jõelähtme, Jõesuu
ja Maardu üheks Jõelähtme külanõukoguks.
1960-ndate aastate alguseks hakkasid hullumeel-
sed eksperimendid väikeste rajoonide ja oblastite-
ga lõppema. Seda aega meenutab Tallinnas Räva-
la ja Estonia puiestee vahel asuv Teaduste Aka-
deemia hoone, mida hakati omal ajal ehitama Tal-
linna oblasti kompartei keskuseks. Kui hoone val-
mis sai, olid oblastid juba likvideeritud!

Suuremaid piirimuudatusi toimus Jõelähtme
külanõukogu jaoks veel 1976.aastal, mil liideti
maid Kuusalu (1705 ha), Raasiku (3722 ha), Som-
merlingi praegune Rae vald (318 ha) ja Viimsi
külanõukogust (172 ha). Teises kohas loovutas
aga Jõelähtme 252 ha Kuusalu külanõukogule.
Kõik need muutused olid tingitud kolhoseerimise
käigus toimunud muutustest ja ümberkorraldus-
test. Sealt edasi kuni iseseisvuse taastamiseni
enam väga suuri piirimuudatusi ei toimunud.

Mis on nende arengute loogika. See, et Rebala
nimetus meie vallale on näiteks sama põhjendatud
kui Jõelähtme. Hea veel, et linnuvabriku omaaeg-
sed juhid kogu territooriumi Looks ei nimetanud.
Kuid kõige tähtsam - valla arengusuundades ei
saa suurt toetuda ajaloole, vaid reaalselt kujune-

nud asustusele, mis on mõjutatud Tallinna lähe-
dusest. Et Loo ja Kostivere kõrvale tuleb luua kes-
kus ka valla põhjaosa inimeste jaoks, sest keskus
kuhu täna transport kõigist valla piirkondadest
kokku jookseb on Loo - kunagi tühjale kohale
rajatud kolhoseerimise produkti. Et Kostiverele
tuleb laguneva kolhoosikeskuse asemele leida uus
kandev funktsioon. Ning loogiline ja kõige täht-
sam küsimus: kus peaks asuma vallakeskus, et see
oleks kõigile elanikele võimalikult kättesaadav. 

Kas aastate pärast Lool enam linnuvabrikut on,
oleneb soomlaste toiduainete kontsernist, kuid
pealinna satelliitkeskusena suurima rahvaarvuga
kompaktseks asulaks jääb ta ka soome kontserni
või mõnede valglinnastumist peatada soovivate
Tallinna juhtide unelmatest sõltumata.

Toomas Kümmel

Jõelähtme
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30. detsembril andis Harju maavanema kohuse-
täitja Jaan Mark kauaaegsele Jõelähtme valla-
vanemale Taimi Saarmale üle Harju maakonna
teenetemärgi. Samasuguse tunnustuse osaliseks
sai ka Harjumaa vaneminspektor Silja Konsa tule-
musliku töö eest Harjumaa mälestiste kaitsel.

Taimi Saarmat autasustas maavanem Harju
maakonna teenetemärgiga kauaaegse tulemus-
liku töö eest Harjumaa omavalitsuste koostöö
edendamisel. Teenetemärgi üleandmine leidis
aset maavanema vastuvõtul Rahvusooperi
"Estonia" Valges saalis, enne traditsioonilist
Harjumaa Balli.

Taimi Saarma oli aastatel 1985-2005 Jõeläht-
me vallavanem, aastatel 1994-2005 Harjumaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse liige. Käesoleval
ajal on Saarma Jõelähtme vallavolikogu liige.

Taimi Saarma on teinud edukat tööd kohaliku
omavalitsuse arendajana Harjumaal ning oma-
valitsuste koostöö edendamisel Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu juhatuse liikmena. Ta on olnud
Harjumaa haridus- ja kultuurielu eestvedaja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja hari-
dustoimkonna esimehena ning Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupi aseesimehena.

Taimi Saarmat on premeeritud Valgetähe V

klassi teenetemärgiga ning Kaitseliidu teenete-
märgiga.

Taimi Saarma kandidatuuri Harju maakonna
teenetemärgi saamiseks esitas maavanemale
Harjumaa Omavalitsuste Liit. 

Harju maakonna teenetemärgiga autasusta-

takse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud
eriliste teenete eest. Teenetemärki annab maa-
vanem alates 1996. aastast. Eelnevatel aastatel on
teenetemärgiga autasustatud 19 inimest.

Palju õnne Taimi Saarmale Jõelähtme valla
rahva poolt!

Vald kui ümbrus ja organism

19. jaanuaril möödus 115 aastat Jõelähtme
vallavolikogu esmakordsest kokkukutsumisest.
Seda daatumit võib pidada praeguse Jõelähtme
valla sünniajaks. Siis ühinesid kuus väikest
mõisavalda - Jõelähtme, Jägala, Ülgase, Kostive-
re, Rummu ja Kodasoo - Jõelähtme vallaks. Uue,
ühendvalla volikogu esimene koosolek toimus
1891.aasta 19. jaanuaril (uue kalendri järgi).
Maksumaksjaid oli siis vallas 982, vallavanemaks
Tõnu Härt ja tal oli kuus abimeest.

XIX sajandi teisel veerandil hakks üle Eesti

tekkima hulgaliselt pisivaldu, mis enamasti
tekkisid ühe mõisa piires. Tänapäevases mõistes
võib neid pidada küla või paarisküla-valdadeks.
Aluse selliste pisivaldade tekkeks pani 1816.
aasta talurahvaseadus.

Sajandi teisel poolel hakkasid need pisivallad
ühinema, moodustades juba tänapäevases mõistes
suuremaid, mitmete küladega omavalitsusi. Sel-
lesse perioodi jääb ka Jõelähtme valla moodustu-
mine. Tollasest territooriumist on suurem osa ka
tänase Jõelähtme valla territoorium, vaid Rummu

ja Kodasoo külad kuuluvad Kuusalu valla alla.
Sellest ajast peale on Jõelähtme vald eksistee-

rinud, elades üle mitmeid piiride muudatusi.
Tookordse Jõelähtme vallavolikogu viimane
koosolek toimus 23. augustil 1950 ning lõpetanud
oma tegevuse, tuli asemele külanõukogu. 42 aas-
tat külanõukoguna funktsioneerinud valla oma-
valitsuslikud õigused taastati 16. jaanuaril 1992. 

Olav Kruus
Jõelähtme Vallavalitsus

arendusjuht

Jõelähtme vald saab 115 aastaseks

Kingsepp ja liistud
Kes meist ei teaks vanasõna "Iga kingsepp
jäägu oma liistude juurde". See põhimõte pidi
olema kunagi väga tähtis, sest "Eesti vanasõ-
nade" raamat annab ligi kakskümmend vari-
anti, mis kõik üle Eesti levinud.

Ootuspäranegi, sest toimiv kodanikuühis-
kond, mille eelkäijaks võiks pidada ka eesti
talupojaühiskonda, eeldabki, et iga ühiskon-
naliige tegutseb vastavalt kokkulepitud ülesan-
nete ja kohustuste või siis professioonile
omases raamistikus ega sekku teise inimese
tegemistesse. Muidugi on olemas kontrolli-
mehhanismid, aruandlus, kuid needki peavad
olema reguleeritud, mis tähendab seda, et
organisatsiooni jätkusuutlikkus, selle töö tule-
muslikkus sõltub mitte ainult inimestest, vaid
ka mängureeglitest ehk liistudest.

Paraku on minu kogemus näidanud, et
"liistude" küsimus on endiselt aktuaalne Eesti
ühiskonna erinevatel tasanditel, sh riigi
(ametkondade) ja omavalitsuse tasandil. Mul
endal puudub kogemus nõukogude ajast, aga
olen kuulnud oma vanematelt ja sugulastelt,
kuidas inimesed, kuigi nad täitsid oma tööüle-
sandeid, elasid pidevas hirmus, et nad kutsu-
takse "vaibale". 

See tähendas juba sisseprogrammeeritud
usaldamatust, kõnelemata ülemuslikust sekku-
misest, eel- ja järeltsensuurist. Viimastel aasta-
tel olen palju lugenud Eesti ühiskonna
totaalsest parteistamisest, mis mitte ainult ei
ilmne vertikaalselt (ministrist üle nõunike ala-
mametnikeni), vaid ka horisontaalselt (nn partei
keskkontorite "lendsalgad" kohtadele, ametnike
erakondlikud "karistamised" ebalojaalsuse või
"isemõtlemise" pärast). 

Kes vähegi tuttav Eesti ajalooga, see teab,
kust pärineb "klikivõim" - 1930-ndate aastate
"vaikivast ajastust".

Tänasest lehest leiab lugeja minu intervjuu
vallavanema hr Tarmo Paldermaaga. Kohe
alguses rõhutab vallavanem, et tema ja valla-
valitsus on vallarahva teenistuses ja et amet-
nikud tuleks tuua lähemale vallaelanikele. See
on õige mõte ja kõneleb sellest, et vallavane-
mal on ettekujutus oma rollist. Administrat-
siooni juhina kasutab ta ühtlasi volikogu usal-
dust. Usaldus ei saa  olla aga veenev ilma ava-
likkuseta.

See pädeb kõigi ametite puhul. Kui üks
sorgib aga teise töös, kui järelvaatamine
rajaneb kahtlustustel või parteilisel ettekirju-
tusel, siis kannatab kogu organisatsioon.  

Jõelähtme vallal on võimalus näidata ees-
kuju. Kodanikuühiskond, mis piltlikult öeldes
nõuab kingsepalt professionaalsust, aga jätab
talle liistud, on meie ühine väljakutse.

Anna-Maria Veidemann
toimetaja
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Vallavanem Tarmo Paldermaa tunnistab vallale-
hele antud intervjuus, et tahab saavutada valla-
rahvaga vahetuma kontakti ning lubab, et talle pii-
sab poliitilisest tegutsemisest kohalikul tasandil.

Hr. Paldermaa, mida kavatsete teha teisiti
võrreldes Teie eelkäijatega?

Tahaks valla ametnikud tuua lähemale vallaela-
nikule. Vallamaja võiks olla meeldiv asutus, kuhu
tavainimene oma muredega pöörduda julgeb.

Üheks suureks probleemiks peetakse tagasi-
side vähesust omavalitsuste ja valijate vahel
valimiste vahelisel perioodil. Mida kavatsete
selle tõhustamiseks ära teha?

Vallakodanikega on vaja kokkusaamisi ka vali-
mistevahelisel ajal. Infot on vaja anda – selleks
kasutame kõiki võimalikke kanaleid. Tahame
vallavalitsuse ja –ametnike tegevusest rohkem
kirjutada meie vallalehes. Tõenäoliselt on vaja
korraldada ka rahvaga silmast-silma kokkusaa-
misi. Samas, iga kodanik on vallamajja oodatud –
kuulame inimese ära, otsime probleemidele koos
lahendusi, jagame infot. 

Mis seisus on bussiliikluses Tallinna linnali-
inide ja Harjumaa liinide “põkkamine”. Kas
vald saab omalt poolt midagi teha selleks, et
linnast Loole pääseks ka pärast teatrietenduste
lõppu ühistranspordiga?

Bussiliikluse teema on aktuaalne, sellega tege-
letakse. Loodetavasti leiame rahuldavad marsruu-
did, et ka teatris saaks käia. Kahjuks sõltub Harju-
maa ühistranspordikeskuse käivitamine vähe

ühest vallast. Teame, et selle institutsiooni käivi-
tamise vastu on huvi kõikidel Tallinna lähiümb-
ruse omavalitsustel. Samas teame ka seda, et selle
süsteemi käivitamine kulgeb liiga aeglaselt. 

Praegu on välja kuulutatud konkurss
Jõelähtme valla tunnuslause leidmiseks. Mis
Teie arvates iseloomustab Jõelähtme valda
kõige paremini?

Midagi Rebala Muinsuskaitsealaga, mis haa-
rab enda alla kolmandiku valla territooriumist,
oleks sobiv meie tunnuslause siduda.

Kuidas jõudsite kohaliku tasandi poli-
itikasse? Mis Teid selles motiveerib? Kas see on
hüppelauaks suurde poliitikasse või rahuldab
Teid tegutsemine valla tasandil?

Rahvas soovib ikka huviga muudatusi, kui
midagi paremaks läheks. Selletõttu olen kandi-
deerinud volikokku, et meie elujärje parendamisel
kaasa lüüa. Ennekõike tahaks tegutseda järeltule-
va põlvkonna hüvanguks, laste ja noorte heaks.
Tegutsemine valla tasandil on mulle piisav, suurde
poliitikasse ei kipu.

Mida tähendab Teile vaba aeg? Kas seda
üldse jääb ning kui jääb, siis kuidas oma vaba
aega veedate?

Vaba aeg peaks olema aeg, kui sa töö asjadele
ei peaks mõtlema. Vallavanemal sellisel kujul sel-
line aeg puudub, kuna sõprade, naabritega suhtle-
misel on läbivaks teemas ikka jooksvad prob-
leemid valla elus. Aga kui rääkida ikkagi vabast
ajast, siis pühendun täielikult perele. Üritan või-
malikult palju leida ühiseid tegemisi lastega.

Mis oli Teie viimaseks kultuurielamuseks?
Aasta lõpul Estonias nähtud lühiooper “Kale-

vipoja tagasitulek” jättis hea mulje.

Mis tundub Teile Teie ametis kõige raskem?
Mis valmistab rõõmu ja pakub rahuldust?

Minu ametis kõige raskem võib olla on see, et

vallavanem peab 24 tundi ööpäevas valla asjade-
ga tegelema. Samas, kui suudad aidata inimesi,
siis see pakub ka rahuldust.

Milline on Jõelähtme valla järgmise aasta
eelarve perspektiiv? Kas eurorahad ulatuvad
ka valla tasemele?

Jõelähtme vald on osaline ulatuslikus ISPA pro-
jektis, kus eurorahadega on plaanis rekonstrueerida
erinevate külade vee ja kanalisatsiooni süsteeme.

Valla eelarve on koos, selle anname jaanuari-
istungil volikogule üle. Volikogu eestseisus on
sellega juba põgusalt tutvunud. Eelarve maht on
veidi üle 52 miljoni krooni. 

Samas tahan märkida, et eelmine vallavalitsus
jättis tegemata seadusest tuleneva – 30. novemb-
riks oleks pidanud vallavalitsus eelarve üldjoontes
kokku seadma, et uus vallavalitsus seda vajadusel
korrigeerida saaks. Mäletatavasti nimetas voli-
kogu uue vallavalitsuse ametisse 5. detsembril ja
päranduseks eelmiselt vallavalitsuselt saime tühja
laua! Mitte ühtegi numbrit ega kriipsu polnud eel-
arvest kirjutatud, Taimi Saarma ei andnud mulle
üle ka mingeid eelkalkulatsioone ega midagi mida
oleks saanud eelarvega seostada. Nii, et meil tuli
alustada nullist ja selles kontekstis oleme tegut-
senud väga kiiresti.

Palun tutvustage veidi lähemalt oma pere-
konda ehk koduseid taustajõudusid.

Minu pere on 5 liikmeline: abikaasa Katrin,
tütar Triin Johanna, poeg Ralf Johannes ja hundi-
koer Zara. Katrin on olnud aasta Loo lasteaia
juhataja. Triin Johanna käib Loo keskkoolis 2.
klassis ning Ralf Johannes käib Loo lasteaias.

Tarmo Paldermaa: Vox populi vox Dei

Paepealne maastik täis ajalugu
Enam kui 2000 aastat on Jõelähtme kandis

põldu haritud – 2004. aasta arheoloogilised kae-
vamised Saha-Loo põldudel on nihutanud põl-
luharimise alguse siinmail isegi tuhande aasta
võrra varasemasse aega (söeproovide põhjal võib
öelda, et põlluharimine sai alguse juba pronksiaja
vanemal perioodil, so II at eKr  lõpus). Eesti ter-
ritooriumi vanimad põllujäänused ongi leitud
Liivakülast (Saha-Loo põllud), samuti Rebalast
ning seega võib nimetada Jõelähtme piirkonda ka
meie maa põllumajanduse hälliks. On harukord-
ne, et tänasel päeval võime teha selliseid suuri
avastusi Eesti ajaloo kohta just siin – Jõelähtme
vallas. Kindlasti on peidus veel palju sellist, mida
me veel ei tea, sest arheoloogia kui teadusharu on
noor – alles viimase saja aasta jooksul on arheo-
loogid Eesti varajasema ajaloo saladusi aidanud
päevavalgele tuua. 

Rebala muinsuskaitseala on üks Eesti ajaloo-
maastike tõelisi pärle – kultuurmaastik koos kal-
mete, kultuskivide, põldude, asulakohtade, arhi-
tektuurimälestiste ja vanaküladega moodustab
ühtse terviku, mille sarnast teist Eestis ei leidu.
Arvud räägivad siinkohal enda eest - Jõelähtme
valla territooriumil on rohkem arheoloogiamäles-
tisi (346 objekti, millest enamus asuvad kaitse-
alal) kui sellistes maakondades nagu Viljandi, Jõ-
geva, Tartu, Valga, Rapla, Pärnu, Järva, Ida-Viru-
maa ja Hiiumaa. 

Maastikud on pidevas 
muutumises

Kostivere lähedalt on leitud ka üks Eesti suuri-
maid ja väärtuslikumaid hõbeaardeid. Muinasleid
tuli välja põlluharimise käigus 1939. aastal ja
peremees andis selle üle Eesti riigile – nii võime
vaadata praegu neid kauneid muinasaja lõpust
pärinevaid ehteid Ajaloo Instituudi muuseumi
varakambris teiste aarete kõrval. Asjad on kindlas
kohas ja heades kätes hoituna ja vaatamiseks loo-
detavasti veel sajandeid. Kuid maastikku koos
oma mälestistega muuseumi panna ei ole võima-
lik! Maastik, kus inimesed elavad ja töötavad, on
lakkamatus muutumises. Traditsiooniline ümber-
kujundamine lõppes nõukogude suurpõllumajan-
duse arendamisega, kui vanu põllustruktuure
eraldavad kiviaiad hunnikutesse lükati ja vilja
üritati kasvatada seal, kus see ei kasvanud. Täna-
sel päeval nimetatakse arendamiseks aga seda,
kui põllumaa tihedalt karpmaju täis ehitatakse!
Need mõlemad näited ei ole loomulikust arengust
tingitud ja tähistavad omamoodi keerulisi ajaloo

etappe, mis on toonud kaasa pöördumatuid muu-
tusi maastike ja elukeskkonna jaoks. Kahtlemata
on olukorrad erinevad, kuid ärme unustame, et
tänase päeva otsustele antakse hinnang alles
kunagi tulevikus – oluline oleks maastiku pla-
neerimisel kokku leppida, milliseid väärtusi
tuleks kõigi nende muutuste keskel hoida, et
säiliks kõige tähtsam: kodutunne, maastiku ilu
ja mitmekesisus, side ajaloo ja kultuuriga,
mida on loonud meie esivanemad. 

Maa kui põllumehe põline 
väärtus on tänapäeval 
teisenenud ehitusobjektiks

Ehitussurve Rebala muinsuskaitseala territoo-
riumile on aasta aastalt suurenenud – pole ka ime,
sest valglinnastumine on üldine tendents pealinna
lähistel. Võrreldes naabervaldadega on Jõelähtme
suutnud siiski massilist põldude täisehitamist
vältida ning oma loomuliku elukeskkonna säilita-
da. Oluline on see, et vallal on juba hea mitu aas-
tat olemas üldplaneering, mis on aluseks valla kui
terviku arengu nägemisel ja suunamisel. 

Tänastel maaomanikel on väga erinevad
arusaamad ja soovid oma maade tuleviku osas.
Maaomanikud on jagunenud laias laastus kaheks:
need, kellel pole vajadust või tahtmist oma esi-
vanematele kuulunud maid müüa ja need, kes on
otsustanud maad ära müüa. Pealinna külje all
paiknev maa on enamasti kõrge hinnaga ja  ka see
on paljude otsuste tegemisel määravaks saanud.
Ainukesed, kes jõuavad täna küsitud hinda maks-
ta, on kinnisvara firmad. Loomulikult on kin-
nisavara tegelaste ainus huvi kasu lõigata – infra-
struktuuride väljaarendamine,  elukeskkonna ja
paikkonna eripära säilitamine huvitab neid ainult
niipalju kui reklaamiks vajalik. Siinkohal põrku-
vad sageli erahuvid ühiskondlike huvidega (riik-
lik kultuurimälestiste kaitse, looduskaitse vm) ja
ka kogukonna huvidega, kes on mures oma
maalähedase ja privaatse elukeskkonna kadumise
pärast. Kompromissitut lahendust siin pakkuda ei
ole! Et kaitseala kultuuri- ja loodusväärtused säi-
liksid, vald areneks, kogukonna- ja erahuvid
oleksid arvestatud, tuleb näha kaitseala kui ter-
vikut. Ainuke võimalus nii mitmepalgeliste prob-
leemide ja küsimuste lahendamiseks on teema-
planeeringu algatamine Rebala muinsuskaitsealal
(teemaplaneering on valla üldplaneeringut täp-
sustav dokument, mis hakkab reguleerima nii
mälestiste kaitset kui maade ümberkruntimisi,
ehitustegevust jne.). Eeltöö selle jaoks on tehtud -
aastal 2004  koostati maakonna toetusel teema-

planeeringu lähteülesanne ning aastal 2005
finantseeris Muinsuskaitseamet suuremahulist
uurimistööd, mille tulemusena valmisid aasta
lõpus muinsuskaitse eritingimused teemapla-
neeringu jaoks. Teemaplaneeringu algatamine on
seaduse järgi nüüd valla pädevuses. 

Muinsuskaitse eritingimused on dokumendina
kättesaadavad vallas ja kaitseala keskuses
Jõelähtmes  ning valla interneti kodulehel (peat-
selt ka valmival Rebala muinsuskaitseala kodule-
hel). Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on

kaitseala territoorium vastavalt muinsuskaitselis-
tele väärtuskriteeriumidele jaotatud neljaks ning
selles on antud ka suundumused külade edas-
pidiseks arenguks. 

Ükski seadus ega määrus ei suuda siiski
paremini kaitsta meie ajaloopärandit ja kodukoha
ilu kui teadlik, kultuuritundlik ja missioonitunde-
ga inimene, kes tahab tulevastele põlvedele
pärandada hästi hoitud kodupaiga. 

Margit Pärtel

Kaduvad maastikud?!

Jõelähtme  talumehed  põldu  kündmas  1930-nndatel

Arheoloogilisted  kaevamisted  Saha-LLoo  muinaspõldudel  (Liivaküla)  2004.a.  Aasta-kkahe
pärast  on  see  lagendik  täis  ehitatud  uusi  maju.  



Möödunud aasta 5. detsembril nimetas volikogu ametisse uue vallavalitsuse, koosseisus – vallavanem Tarmo
Paldermaa, Kaupo Heinma, Terje Lillo, Kai Mets, Olav Kruus.
Vaid pearaamatupidaja Kai Mets on neist varem Jõelähtme Vallavalitsuses töötanud, teised on uued inimesed.
Vallavanema tutvustuseks on tänases lehes intervjuu, abivallavanemad Terje Lillo, Kaupo Heinma ning valla arendusjuht
Olav Kruus tutvustavad siin end ise.
Kai Mets vastas ajalehe soovile, et kuna tema on oma kohal nii kaua töötanud ja kõigile teada-tuntud, siis pole tarvidust
ka teda lähemalt tutvustada.
Siin siis seega vallavalitsuse kolme liikme enesetutvustused.

Abivallavanem 
Kaupo Heinma
Minu töö on seotud keskkonnakaitse, planeeringute ja kommunaal-
majandusega. Kõik vallakodanikud, kel neis valdkondades on vaja
valla abi või konsultatsiooni, on teretulnud minu töökabinetti val-
lamajas. Olen nende töölõikudega tegelenud ka varem Pühalepa
vallas ning keskkonnakaitse on minu otsene eriala – minu töö, huvi
ja hobi.

Olen põline Hiiumaa poiss. Elanud ja kasvanud peamiselt
Suuremõisas, gümnaasiumi lõpetasin Käinas.

Aastatel 2001 – 2005 õppisin Tallinna Ülikoolis keskkonnakor-
raldust ja praegu olen sama eriala magistrantuuriõppes.
Suuremõisa tehinikumis olen lugenud ka loengukursusi keskkon-
nakaitse eriala õpilastele. 

Keskkonnakorraldus on kujunenud hästi populaarseks erialaks,
ent mina ei valinud eriala moetrendide järgi. Mulle meeldivad nii
loodus- kui ka ühiskonnateadused ja keskkonnakorralduses on
need erinevad valdkonnad nii meeldivalt ühendatud. See mind selle
eriala juures köidabki.

Olen 24-aastane, läbinud kaitseväe ajateenistuse Tallinna üksik-
sidepataljonis ning töötanud Pühalepa Vallavalitsuses. Sealses
vallavalitsuses töötasin 2004. aasta kevadest kuni Jõelähtmele
tulekuni möödunud aasta lõpus. Pühalepas olin algul vallavara
nõunik, hiljem vallavanem. Nii, et mõningane omavalitsuskoge-
mus on mul olemus. Möönan, et seda ei ole väga palju, ent valla-
vanemana tuli kokku puutuda päris paljude erinevate olukordade-
ga, sellest on saanud teatud kogemus. Peamiselt õpingute pärast
olen nüüd ilmselt jäädavalt mandrile kolinud. Kavatsen Jõelähtme
valla probleemidesse tõsiselt süüvida, et leida paremaid lahendusi
elu edendamiseks. Tahan pühenduda siinsesse töösse.

Peab tunnistama, et hobide jaoks vaba aega eriti ei jää, ent siis-
ki vaatan hea meelega jalgpalli ja aeg-ajalt mängin seda ka ise.

Abivallavanem
Terje Lillo
Minu vastutusalasse jäävad haridus, kultuur ja sotsiaalhoolekanne.

Olen sündinud Räpinas. Kui olin aastane, kolis meie pere Tar-
tusse ning just seal olen veetnud oma õnneliku lapsepõlve ja koolia-
ja. Minu järgnev eluetapp on seotud Jõgevaga. Töötasin 14 aastat Jõ-
geva Linnavalitsuses, kus esimesed kuus aastat koordineerisin hari-
duse, kultuuri, sotsiaalhoolekande ning tervishoiu alast tööd linnas. 

Alates 1996. aastast olen juhtinud sotsiaalosakonda ning vastu-
tanud tervishoiualase töö eest.  Seega on minu  tööalane kogemus
seotud vahetult kohaliku omavalitsuse tööga. Olen  valitud Jõgeva
Linnavolikogu koosseisu (1996-1999) ja olen kinnitatud Jõgeva
Linnavalitsuse liikmeks (1991-!993); (1993-1996); (2002-2005).
2003. aastal kolisin perega Sauele.

Olen abielus, peres peres 22-aastane poeg, 11-aastane ja 3-aas-
tane tütar. Oman sotsiaaltööalast kõrgharidust, mille omandasin
Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

Minu esimesed kontaktid Jõelähtme inimestega on olnud soojad
ja siirad. Tuntakse muret hariduse kvaliteedi ning laste vabaaja
veetmise võimaluste pärast. Lool valminud avar Kultuurikeskus
annab  tegelusteks võimalusi, samas aga puuduvad laste mänguväl-
jakud alevikus ja  ka lasteaedades. Neeme väikesest kuid kodusest
lasteaiast õhkab soojust, millest suurtes lasteaedades olevad lapsed
ehk ainult unistada saavad. Üllatav on seegi, kui palju ühiseid
ettevõtmisi plaanitakse koos lapsevanematega. Neeme koolimaja ja
rahvamaja iseloomustatakse aga hoopis nõndamoodi – lapsi tuleb
siit õhtul lausa koju saata.

Kultuur on rahvuse eneseteadvustamise alus. Erksas kultu-
urikeskkonnas arenevad inimeste parimad omadused. Kohaliku
omavalitsuse ülesandeks on kultuuri ja spordi tegemiseks vajaliku
infrastruktuuri loomine ja südamega kultuuritööd tegevate inimeste
toetamine. Jõelähtme valla erinevates piirkondades tehakse head
kultuuritööd. Arvan, et need inimesed vajavad toetust ja tunnus-
tamist. Et kõikide tegijate töödest ülevaadet saada, oleks vaja aasta
kultuurikalendrit, mis kõigile kättesaadav ja avalik oleks.

Jõelähtme vald toetab kõigi oma elanike toimetulekut ja turval-
isust. Arvan, et enam tähelepanu peaksime pöörama teenuste kvali-
teedile ja kättesaadavusele. Kostivere päevakeskus on kindlasti
üheks heaks näiteks, kus pööratakse tähelepanu eakate tegevusele,
kõik me tahame aktiivselt vananeda ja tunda, et oleme vajalikud ka
pensionipõlves.

Usun, et tööjõulise meeskonnaga on võimalik teha head tööd
Jõelähtme elanike huvides. 

Ootan Jõelähtme elanike aktiivsust, häid ideid ja koostööd, et
kujundada meie ühised üritused meeldejäävateks sündmusteks.

Arendusjuht 
Olav Kruus
Olen 48-aastane, abielus, kahe täiskasvanud lapse isa. Hariduselt
ajaloolane, viimased 15 aastat tegutsenud siiski ajakirjanduses ja
PR-valdkonnas. 

Avalik suhtlus ja kommunikatsioon on mu üheks töövaldkon-
naks ka Jõelähtme vallas. Ent mitte ainult. Nagu ametinimetuski
ütleb, püüan valla tulevikku ette näha, seda kujundada. Kõikvõi-
malikud arendusprojektid ja nedeks ressursside koondamine (seal-
hulgas lisarahade hankimine) on mu igapäevaseks tööks. Samuti
valla turismimajandusega seonduv. Oleme ausad – selles töövald-
konnas pole seni palju tehtud, samas on tohutu potentsiaal Rebala
kaitseala, kiriku, muinsusobjektide ja ilusate randade näol olemas.

Olen töötanud Haridusministeeriumi nõunikuna, Tallinna Peda-
googikaülikoolis pressiesindajana, Nõmme Linnaosa Valitsuses,
Filmiarhiivis ja ajakirjanikuna erinevates meediatoimetustes (ETV,
Postimees, ETA, Õhtuleht).

Olen gümnaasiumiõpilastele õpetanud ajalugu ning üliõpilaste-
le suhtekorraldust ja meediasuhtlust, nõustanud äriorganisatsioone
ning kultuuriprojekte, mõnda aega olnud ka ise endale tööandjaks. 

Olen uurinud filmiajalugu ning katsetanud endagi kätt doku-
mentaalfilmide tegemisel. 80-90-ndate aastate vahetusel avastasin
Venemaa arhiividest mõnikümmend eestiainelist dokumentaal-
filmikatket, mida Eestis ei teatud. Organiseerisin Eestisse neist
koopiad ja täna on need filmirullid Filmiarhiivi hoidlais.

Varasematel aegadel olen laulnud üsna mitmes kooris ja laulu-
peo lähenedes käib nüüdki nõksakas südame alt läbi, et kas pürgiks
lavale ... Ent hääl on siiski vist roostes, sestap paelub nüüd rohkem
elu visuaalne pool – kujutav kunst ja sisekujundus. 

Mu tütar ja poeg õpivad Tartus ülikoolis, kunstiteadlasest naine
töötab muuseumijuhina.

Mulle on tähtis, et vallakodaniku ja ametniku vahel valitseksid
soojad ja mõistetavad suhted. Et ametnik peaks pühaks ametniku-
eetikat ning oleks avatud kodanike muredele. Samas on oluline, et
kodanik mõistaks ametnike tööd ja omavalitsuse võimalusi. On
loomulik, et omavalitsus peab tegutsema oma piirkonna kodanike
hüvanguks. Selle tegevus peab olema tõhus ning andma valla
kodanikule silmaga märgatavat tulemust. Iga ametnik peab seisma
näoga inimese poole ja olema ennekõike vallakodaniku abistaja,
mitte karistaja. Ja kui seda ollakse, kui omavalitsus tõesti funkt-
sioneerib hästi, siis tuleb seda oma kodanikele ka öelda ning näida-
ta – et inimene usaldaks vallavalitsust, volikogu ja igat ametnikku. 

Seepärast on loomulik, et vallakodanike ja ametnike vahel
tekiks dialoog. Kommunikatsioonispetsialistina püüangi sellele
kaasa aidata. 
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Maade tagastamisega on kiire!

Detailplaneeringuga saab 
tutvuda kuni 31. jaanuarini

Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib paari aasta
pärast Peterburi maantee poolt Loo alevikku
saabujaid tervitada uus elamukvartal, kus nii
kaasaegseid kortermaju, individuaalelamuid kui
ka mõned ärihooned. Planeeritav ala jääb Loo ale-
viku serva ning on 600-700 m kaugusel Peterburi
maanteest. 

Vallavalitsus on välja kuulutanud Loo aleviku
Lepa tee 2-6 maaüksuste detailplaneeringu ava-
liku väljapaneku. Detailplaneeringuga saab valla-
majas tutvuda kuni 31. jaanuarini ja vastulausete
puhul korraldab vallavalitsus avaliku arutelu,
mille toimumise aeg teatakse hiljem.

Lepa tee 2-6 maaüksuste planeeringuga nä-
hakse ette olemasolevate maaüksuste ümberkrun-
timine, maa sihtotstarbe muutmine ning hoones-
tuse kavandamine. Osaliselt on maa-alale jäävad
krundid ka praegu hoonestatud (vanad toot-
mishooned) – need planeeritakse lammutada või
rekonstrueeerida, et oleks võimalik rajada kaas-
aegsed hooned. Kokku on planeeritava ala suurus
7,1 hektarit.

Piirkonna keskseks teeks saab Loo-Lagedi
teelt pöörav Lepa tee, mis planeeritaval alal eral-
dab kortermajade osa (eraldi kinnistu) ja indivi-
duaal- ning ärihoonete osa.

Korterelamute kvartal haarab 2,9 ha suurust
krunti ning sellele võib ehitada maksimaalselt 8
korterelamut. Praeguses planeeringus on arves-

tatud 38-korterilised elamud, seega tuleks maa-
alale kokku ca 300 uut korterit. 

Planeeringu ala idapoolsele alale nähakse ette
kaheksa väikeelamute või paarismajakrunti, mille
suurused on 1300 kuni 2100 m² ja üks ridaelamu
krunt. Lisaks moodustatakse kuus äriotstarbelist
krunti, mis on põhiliselt kavandatud juba prae-
guse hoonestuse juurde. 

Detailplaneeringus on arvestatud nii elektri-,
vee-, gaasi- kui telefoniside vajadusi ja saadud
kõik vajalikud kooskõlastused. Samuti on tehtud
keskkonnamõju hindamine ja arvestatud müra-
taset. Planeeringule on andnud kooskõlastuse ka
Muinsuskaitseamet, kelle soovitusel tuleks säili-
tada planeeritava ala lääneosas asuv arhitek-
tuurimälestis – 1913-1917 aastatel Tallinna kind-
lustamiseks rajatud Peeter Suure Merekindluse
kaitserajatise süsteemi kuuluv Peeter Suure
Merekindluse Iru kaitsepositsiooni kaevikud.

Detailplaneeringu on tellinud kruntide omanik
osaühing Loo Auto. Kui detailplaneering kinni-
tatakse, omanik hangib ehitusprojektid ning saab
ehitusload, võib ehitustegevus kogu planeeritaval
alal kesta vähemalt kolm aastat.

Detailplaneeringuga on vallamajas ja Loo raa-
matukogus (vaid planeeringu põhijoonis) võima-
lik tutvuda kuni 31. jaanuarini igal tööpäeval
kella 8.30 kuni 16.00. 

Olav Kruus
valla arendusjuht
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“Saha külal oleks vaja oma külavanemat, kes
külarahva eest seisaks, kellele iga külaelanik
saaks ja söandaks rääkida nii oma muredest kui
rõõmudest ning ideedest- seoses meie igapäevase
eluga siinses iidses külas “.

Selline mõte tuli mulle pähe siis, kui tuisk oli
külateed kõrgesse hange tõstnud ning nii need ka
oma metsikus ilus terve nädala seisid, inimeste
suurest meeleheitest hoolimata. Mõte liikus sel-
lele ka siis, kui autod lumesulamise ja vihmadega
koos küla kruusateed tõeliseks porimülkaks
muutsid. Aga ka siis, kui kõndisin mööda meie
küla lagunevast piimapukist, kunagi sovhoosile
kuulunud, nüüd täiesti räämas ja peaaegu kokku-
vajunud karjalaudast, võssa kasvanud maalappi-
dest ja mitmel teiselgi puhul. 

Kuid nagu elukogemus näitab - üksinda
mõeldes ja tegutsedes edasi ei jõua. 

Ühel heal päeval kuulsin, et täpselt samu mõt-
teid mõlgutab ka meie küla mees Kalev Lehtla.
Selleks, et kokku kutsuda juba terve külarahva
koosolek ja et see oleks otsustusvõimeline ja -
õiguslik, peab juba koosolekule eelnev tegevus
olema hästi läbi mõeldud ja planeeritud. Kõige-
pealt püüdsime välja selgitada, kuidas ja mis
tingimustel saab külavanemat valida. Alustasime
sellest, et Jõelähtme valla elanike kaasabil panime
paberile Saha küla praegused piirid, mis on
aegade jooksul muutunud, jne.  

Pean tunnistama, et koosoleku ettevalmis-
tamise käigus tabas mind mitugi korda mõte kõik
pooleli jätta ja vanaviisi edasi elada. Enamus
inimesi on alati valmis kurtma ja virisema, aga
midagi ise muuta ja tegutseda tahavad vähesed.
Tänu Kalevile ja tema raudsele kindlameelsusele
ning tegutsemisele sain minagi oma kahtlustest ja
kõhklustest üle. 

Otsustasime alustuseks korraldada Saha küla
elanike mõttetalgud, kus inimesed saaksid oma-
vahel kõigepealt tuttavaks- küla on päris suureks
kasvanud ning suhteliselt palju on ka uusi ela-
nikke. Seal samas saaks suures ringis ka välja sel-
gitatud, kas Saha külal oleks vaja külavanemat?  

Saha küla mõttetalgutele 7.septembril 2005
kogunes 33 inimest. Osalejate rohkus üllatas ja
tegi väga-väga suurt rõõmu. Meeleolu oli val-
davalt entusiastlik ning soov külaelu edendada
suur. Mõttetalgutel sai valitud ka initsiatiivgrupp,
kellele anti ülesanne valmistada ette materjalid
külaelanike koosoleku kokkukutsumiseks ja
läbiviimiseks. Pärastine keskustelu tee- ja kohvi-
laua ümber lõppes alles siis, kui õhtu akende taga
oli juba päris pimedaks muutunud.

Kätte jõudis 16. november 2005. Loo Kul-
tuurimaja saali oli kogunenud rohkesti rahvast.

Algas Saha külaelanike koosolek. Vastavalt Jõe-
lähtme valla külavanema statuudile, tohtisid hää-
letamisel osaleda kahjuks vaid need inimesed,
kellel elukoht ka Eesti rahvastikuregistri andme-
tel Saha külas. Koosoleku viis väga oskuslikult
läbi Vello Voog, kes kohaletulnute poolt koos-
oleku juhatajaks valiti. Kokku osales koosolekul
40 hääleõiguslikku Saha küla elanikku.

Külavanema kandidaat Tarmo Õunap tutvustas
end lühidalt kokkutulnutele (kes teda siis ei tun-
ne!?), ning esitas oma nägemuse küla arengusu-
undadest. Salajase hääletuse tulemusena valiti
Tarmo Õunap pea ühehäälselt Saha küla vane-
maks. Et olemasolevaid ning esilekerkivaid üle-
sandeid tulemuslikult lahendada, on igal küla-
vanemal tarvis abilisi, st. külaelanike poolt vali-
tud küla eestseisust. Otsustati, et eestseisus peab
olema viieliikmeline ning pärast iga kandidaadi
enesetutvustust valiti sellesse meeskonda Heli
Hiis, Made Varul, Jaanus Hiis, Alar Sepp ja Krist-
jan Milk.

Viimasena oli päevakorras punkt, kus iga küla-
elanik sai vastvalitud külavanemale ja eestseis-
usele teada anda oma muredest ja probleemidest.
Rahvas kasutas seda võimalust usinasti ning kirja
sai kolmteist ülesannet, millede lahendamine
meie elu külas veelgi meeldivamaks muudaks. 

Vaatamata sellele, et valimistest on alles nii
vähe aega möödas, on eestseisus juba kaks korda
koos käinud.. Oleme jaotanud omavahel ülesand-
ed ning igaüks meist püüab neid võimalikult hästi
ja hoolega täita. Tänu eestseisuse liikme Alar Se-
pale on meie külas juba uus ja toekas piimapukk,
korralik teadetetahvel, muretsetud on ka uued
postkastid. Tegutseme selle nimel, et liinibussil
oleks tulevikus Saha külas mõlemal suunal kaks
peatust, et külateed saaksid remonditud ning
lumetõrje operatiivselt organiseeritud, et igal
soovijal oleks võimalus saada oma koju interneti
püsiühendus, et külas kehtiks mootorsõidukitele
kiirusepiirang jne. Need võivad tunduda pisias-
jadena, ent  iga suur asi saab alguse väikesest.

Jõudu selles töös annab teadmine, et kõik, mis
me head ja vajalikku teeme, suurendab Saha küla
elanike  OMA KÜLA tunnet veelgi.

Miks ma selle jutu kirjutasin? 
Nii nagu riigi poliitikas, nii ka madalamatel

tasanditel meeldib paljudel inimestel,  rääkida nö.
rahva või elanike nimel, omavad nad selleks
õigust või mitte. Teeme siis meie, Jõelähtme valla
külade elanikud nii, et tõepoolest oleks esindatud
meie külade elanike tegelik arvamus.

Made Varul

Saha külal on nüüdsest oma
külavanem ja esindus

21.detsembril  toimus Loo Kooli uue hoolekogu
esimene koosolek.

Kooli direktor Jaak Hiisjärv tänas üheksa aas-
tat hoolekogu tööd juhtinud Riho Seppa kooli
tänukirja ja mälestuseseme ning lillekimbuga.

Uueks hoolekogu esimeheks valiti üksmeelselt
Andrus Sepp, aseesimeheks Katrin Paldermaa.
Hoolekogu liikmed on Siiri Hundimägi, Silja
Risti, Harry Teder ja Ebe Talpsepp, Rozeta Meos
õpetajate esindajatena ning Mari Vaarik (10.kl.)
õpilaste esindajana. Hoolekogu tööst võtab osa ka
kooli direktor Jaak Hiisjärv.

Teisipäeval, 24.jaanuaril kell 19.00- 20.00
toimub hoolekogu laiendatud koosseisu kokku-

saamine õpetajate toas. Laiendatud koosseisu kuu-
luvad kõikide klasside lastevanemate esindajad:
1A – Siiri Hundimägi; 1B – Silja Risti; 2.kl. –
Katrin Paldermaa; 3.kl. -  Kaili Raud; 4.kl. –
Andrus Sepp; 5B -  Carli Tukia; 6.kl.- Kaarin Hiiet;
7A -  Hille Ilves; 7B -  Toomas Kaldma; 8A –
Katrin Veber; 8B -  Toomas Kaldma; 9A -  Maila
Võsa; 9B – Kristel Nool; 10. – Kaja Edovald; 11.-
Harry Teder 12. – Merle Raud

Rozeta Meos
hoolekogu liige

Loo Kooli uus hoolekogu

Maareformi seaduse muutmise
seadusega kehtestatud tähtajad

27. novembril 2005.a jõustus maareformi
seaduse muutmise seadus, mille eesmärgiks on
määrata erinevate toimingute läbiviimiseks täht-
ajad ning sätestada nimetatud tähtaegadest mit-
tekinnipidamise õiguslikud tagajärjed. Kuna
maareform on kestnud juba 14 aastat, siis on igati
põhjendatud efektiivsed vahendid reformi lõpeta-
miseks. Kuivõrd ehitise või selle osa vallasasjana
võõrandamine on võimalik kuni 2006. aasta 1.
märtsini, on oluline, et ehitiste alune maa saaks
maareformi käigus kinnistatud. 

Eelkõige puudutavad muudatused maa eras-
tamise õigustatud isikute toiminguid. Kui seni ei
ole erastamise õigust omavale isikule üldjuhul
erastamiseks vajalike toimingute tegemiseks
tähtaegu kehtestatud, siis sellise kitsaskoha maa-
reformi seaduse muutmise seadus likvideerib.
Sätestatakse kindlad tähtajad, mille jooksul peab
isik tegutsema. Kui isik ei tee seaduses sätestatud
tähtaja jooksul vajalikke toiminguid, kaotab ta
maa erastamise õiguse. 

Kui kaua saab esitada maa
ostueesõigusega erastamise
avaldusi?

27. novembril 2005.a jõustunud muudatustega
kehtestatakse  maa ostueesõigusega erastamise
avalduste esitamise lõpptähtajad, mis on seotud
ehitise või selle osa vallasasjana võõrandamise
võimaluse lõppemisega 2006. aasta 1. märtsil.
Maareformi seaduse muutmise seadusega ei
ennistatud erastamise tähtaegu ning seetõttu saab
erastamise avaldusi esitada vaid isik, kes oman-
dab ehitise vallasasjana ning ehitise eelmine
omanik ei ole maa ostueesõigusega erastamise
avaldust esitanud. Nimetatud isikutel on õigus
maa ostueesõigusega erastamise avaldus esitada
kolme kuu jooksul pärast ehitise omandamist,
kuid mitte hiljem kui 2006. aasta 1. märtsil. Ehi-
tise teenindamiseks vajaliku maa erastamiseks
tuleb ehitise vallasasjana omandanud isikul aval-
dus esitada hiljemalt 2006. aasta 1. juunil. Seega
pärast 2006. aasta 1. märtsi ei saa enam taotleda
maa erastamist ehitise teenindamiseks vajalikust
maast suuremas ulatuses. 

Katastriüksuse moodustamise
tellimiseks on kehtestatud
kolmekuuline tähtaeg

Maa erastamine eeldab isikupoolset tegutse-
mist. Kuivõrd katastriüksuse moodustamiseks
tellimuse esitamine on maa taotleja ülesanne, on
maa erastamise menetluse venimise vältimiseks
nimetatud toimingu teostamiseks kehtestatud
tähtaeg. Muudatuste kohaselt on erastamise õi-
gust omav isik kohustatud esitama litsentseeritud
maamõõtjale tellimuse katastriüksuse moodus-
tamiseks kolme kuu jooksul kohaliku omavalit-
suse poolt koostatud ostueesõigusega erastatava
maa piiride kulgemise ettepaneku saamisest. 

Kuna praktikas on paljudel juhtudel maa eras-
tamine soikunud just isiku tegevusetuse tõttu, siis
näevad muutmise seaduse rakendussätted ette, et
kui isik on piiride kulgemise ettepaneku saanud
kohalikult omavalitsuselt enne muudatuste jõus-
tumist (so enne 27.11.2005), tuleb tellimus
katastriüksuse moodustamiseks esitada kolme
kuu jooksul muudatuste jõustumisest arvates, so
2006. aasta 27. veebruariks. Sama tähtaja jooksul
on kohustatud katastriüksuse moodustamise tel-
limuse esitama  maareformi seaduse § 231 ja §

232 alusel põllumajandus- ja metsamaa erasta-
mise õigust omavad isikud, kes ei ole vastavalt
maa erastamise korraldaja poolt tehtud ettepane-
kule seni nimetatud tellimust esitanud. 

Maa ostu-müügilepingu
sõlmimisele on kehtestatud 
tähtajad

Paljudel juhtudel on maa erastamise menetlus
soikunud seetõttu, et isik ei tule maa ostu-müügi-
lepingut sõlmima. Seetõttu on seadusandja pida-
nud vajalikuks kehtestada tähtaja ka nimetatud
toimingu tegemiseks. Maa ostu-müügileping
tuleb sõlmida kolme kuu jooksul maa erastamise
otsuse jõustumise või enampakkumise tulemuste
kinnitamise päevast arvates. 

Kui maavanem on maa ostueesõigusega eras-
tamise korralduse vastu võtnud enne muudatuste
jõustumist (so enne 27.11.2005), antakse erandi-
na erastamise õigust omavale isikule õigus sõlmi-
da maa ostu-müügileping seitsme kuu jooksul
muudatuste jõustumisest, so hiljemalt 2006. aasta
27. juunil. Seitsmekuuline tähtaeg on rakendatav
ainult maa ostueesõigusega erastamise korral.
Muudel juhtudel, st piiratud või avalikul enam-
pakkumisega või vaba põllumajandus- ja metsa-
maana erastatava maa puhul, tuleb isikul maa
ostu-müügileping sõlmida kolme kuu jooksul
muudatuste jõustumisest arvates, so hiljemalt
2006. aasta 27. veebruaril, kui seadusega ei ole
sätestatud varasemat tähtaega.

Kes tähtaegselt ei toimeta,
kaotab maa erastamise õiguse

Kui isik ei esita erastamise avaldust, ei telli
katastriüksuse moodustamist või ei sõlmi maa
ostu-müügilepingut muudatustega sätestatud täh-
taegade jooksul, ei ole tal võimalik saada maa
omanikuks maareformi käigus. Kui erastamise
õigust omav isik ei tee tähtaegselt maa erastami-
seks vajalikke toiminguid, kaotab ta maa erasta-
mise õiguse ja maa erastamise menetlus lõpeta-
takse. Juhul kui maal asub ehitis, jäetakse ehitise
teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja
maale seatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud
korras hoonestusõigus ehitise omaniku kasuks. 

Maa tagastamise nõudeõiguse
pärijale kehtestatud tähtaeg

Maa tagastamise nõudeõiguse pärimise regu-
latsiooni lisatakse maa tagastamise nõudeõiguse
pärinud isiku kohustus esitada pärimisõiguse tun-
nistus kohalikule omavalitsusele üheksa kuu
jooksul arvates pärandi avanemisest. Kui päri-
misõiguse tunnistust tähtaegselt ei esitata, siis ta-
gastamise menetlus lõpetatakse ning kompensee-
rimise menetlust ei alustata. Kui pärand on ava-
nenud enne maareformi seaduse muutmise seadu-
se jõustumist (so enne 27.11.2005), peab nõude-
õigust pärima õigustatud isik või nõudeõiguse
pärinud isik esitama pärimisõiguse tunnistuse ko-
halikule omavalitsusele üheksa kuu jooksul muu-
datuste jõustumisest, so hiljemalt 2006. aasta 27.
augustil. 

Palume kõikidel isikutel arvestada maa eras-
tamiseks kehtestatud tähtaegadega ning teosta-
da vajalikud toimingud. Samuti kutsume üles
maa tagastamise nõudeõiguse pärinud isikuid
pöörduma notari poole pärimisõiguse tunnis-
tuse saamiseks, et oleks võimalik see täht-
aegselt esitada maa asukohajärgsele kohalikule
omavalitsusele.

Loole planeeritakse uuselamurajooni



Jõulud ja aasta 2005 on küll juba möödas, kuid
mälestused sellest ärevast ja teguderohkest jõulu-
ootusest püsivad meeles ja soojendavad südant
veel  kaua. 

Pr. M. Jakobi Koogi külast käis jõulude eel
koos Kostivere päevakeskuse juhataja Anne Kan-
niga külas Kaberneeme pensionäridel. Kohalikud
seeniorid korraldasid valla abiga remonditud ja
ajakohastatud kohalikus koolimajas jõuluootus-
õhtu. Tulijaid võttis vastu tuledesäras koolimaja,
kus kaminas põles tuli ja laud oli kaetud. Kõik
hõrgutised, mis lauale kantud, olid memmede
endi valmistatud. Õhtu algas Anne Kanni poolt
lillekimpude ja õnnesoovide üle andmisega sün-
nipäevalastele, keda varem polnud saadud õnnit-
leda. Hetkelise leinaseisakuga mälestati aga
lahkunud Linda Lillet. Kaberneeme pensionäre
olid tervitama tulnud ka Rein Parve ja Olav
Kruus Jõelähtme vallavalitsusest. Kui rahvas juba
kord kokku tulnud, arutati ka päevaprobleemide
üle. Muu hulgas sooviti, et aastate eest Kaber-
neeme külale kingitud päikesekell asetataks tingi-
mata vana koolimaja ette, millest nüüd on kuju-
nenud küla kultuurikeskus. Õhtul osalenud kahet-
sesid, et jõuluootusõhtu möödus liigagi kiiresti
mõnusas vestluses ja jõululaule lauldes.

Sama meeleolukalt möödus ka 18. detsembri
pärastlõuna Jõelähtme rahvamajas, kus pühade-
kringlit maitsesid memmed ja taadid Jõelähtmelt,
Koogilt, Jägalast, Parasmäelt, Ülgastest, Manni-
vast ja mujalt. Rahvamaja taidlejad andsid kont-
serdi, milles oli nii fortet kui pianot, nii vaikseid
mõtisklusi kui ka rõõmu ja sära. Neeme lapsed
lugesid jõululuuletusi ja tantsisid, “Neeme No-
gia” esitas põimiku lauludest, tantsudest ja luule-
tustest. Merike Kahu oma trupiga üllatas järjeko-
rdselt publikut oma oskuslikult valitud etteastete-
ga. Jõuluvana saadikud lõpetasid eeskava ja asu-
sid jagama kingitusteks 2006. aasta kalendreid,

mis Rein Parve oli vargsi kingikotti poetanud. Sel
hubasel jõulupeol astusid ette talendid ka publiku
hulgast: muhe memm Aliide Pihu oma võrukeelse
naljalooga ja sümpaatne härrasmees Aadu Eha
Manniva kandist, kes tõi publiku lustilainetelt
tagasi hardasse jõuluaega, lauldes kaunilt lähe-
dastest, keda meiega enam ei ole. Valla sotsiaal-
osakonna juhataja Rein Parve rääkis nii tõsist
juttu  kui ka viskas nalja. Õdusad tunnid möö-
dusid lennates ning peo lõppedes olid lahkujate
soojad käepigistused ja head sõnad tänuks korral-
dajaile tehtud töö ja nähtud vaeva eest.

Rõõm ja nali, naer ja lust, see jõulukuusse so-
bib just, nii arvasid Jõelähtme valla kultuuriühin-
gu liikmed, kes korraldasid kõigepealt ilusa
kontserdi Jõelähtme kirikus ja seejärel toreda
koosviibimise koos lõbusa eeskavaga kultuuri-
majas. Pole midagi tänuväärsemat, kui valla taid-
luskollektiivide ühispeod! Tänud meie kõigi
poolt korraldajaile, eriti aga Priidule, Margusele
ja Maiele. Lastele organiseeriti sõit Tallinnasse,
kus vaatati muusikali “Tuhkatriinu”. Paar tundi
Linnahallis ja meie väikesed poisid ja tüdrukud
tundsid end kui printsid ja printsessid muinasjutu-
maal. 19. detsembri hilisõhtul toimus valla rahva-
majas agar valmistumine järgmise päeva seenio-
ride vastuvõtuks. Härra Raimo Kägu tõi jõulu-
meeleolu loomiseks rahvamajja suure põhupalli,
härra Ivar Klamas aga kuused. Järgmisel päeval
olidki kõik ettevalmistused tehtud ja maja täitus
jõulu-, prae- ja kohvilõhnaga. Pidulised tulid
aegsasti kohale ning ega ka vallaesindajad Liivi
Vain ja Rein Parve kingitustega hiljaks ei jäänud.
Jõuluõhtu algas operetisolistide kontserdiga, kus
vaheldumisi kõlas kaunis muusika ja hingestatud
aplaus. Peo eeskavasse kuulus ka viktoriin ja
“Briisitaride” esinemine. Programmi lõpetas ar-
mastatud ansambel “Neeme Nogia” mitme uue
tantsuga. Ja siis tulid päkapikud kingitusi jagama. 

Vaevalt oli see pidu lõppenud, kui asuti uue
peo ettevalmistusi tegema. Õled toodi tuppa ning
sätiti veel siit ja sealt, sest hommikuks pidi rahva-
majast saama päkapikumaa. Sellist imet poldud
siinkandis veel nähtud! Korda tuli teha ka jõulu-
vanatuba, kus kõik lapsed korra käima pidid ja
kust iga laps kingiga välja pidi tulema. Laste
rõõm päkapikumaast oli tõesti piiritu, neid jätkus
kõikjale, eriti lustisid nad aga põranda põhkudes
möllates. 

22. detsembril toimus laste jõulukontsert. Esi-
nesid nii lasteaia- kui ka koolilapsed. Jõuluaega
kuuluvad üllatused, seekordne üllatus oli inglise-
keelne näidend Neeme koolilaste esituses. Tänu

teile, õpetajad ja tänu teile, lapsed. Kui jõulud
peetud ja  lumigi maha sadanud, tuli veel midagi
ilusat. Esinema tuli  “Wunderbar”. Oli soe ja
pidulik õhtu koos kontserdiga jõulumuusikast
operetiviisideni. Täname teid, Ingrid Liiv, Aarne
Talvik ja Esper Linnamägi!

Aasta lõpupidu toimus aga Neeme Vana Kala
kõrtsis. 

Ülevaate jõuludest Jõelähtmel edastasid 
M. Jakobi Koogi külast, 

Maie Jõelähtme rahvamajast ning 
M. Kurvet, Neeme Rahvamaja juhataja

Jõulud Jõelähtmel

Vallavalitsuse  sotsiaalosakonna  juhataja  Rein  Parve  tõi  pensionäride  jõulutoetuse  raha
inimestele  otse  kätte,  makstes  mõnel  pool  toetuse  välja  otse  kuusepuu  all.  Kaberneeme
jõulupeol.

Meie koolis algas õige jõuluaeg enne kolmandat
adventi. 13. detsembril sõitsid algklasside õpi-
lased Loo Kultuurikeskusse Päkapikulasse meis-
terdama ja küpsetama. Koos lauldi ja tantsiti ning
tehti näitemängu. Lõpuks andis jõuluvana
igaühele väikese maiustuse.

19. detsember oli mõeldud üllatuseks meie
parimatele õppuritele, kellel tunnistusel head ja
väga head hinded. Nende jaoks oli reserveeritud
Kuulsaali kaks korrust, kus nii nooremad kui
vanemad õpilased said võimaluse mängida
bowlingut. 

Teatrikunsti ja muusika austajatele pakkus
naudingut muusikal „Tuhkatriinu“. 20. detsembril
käis meie kool koguni kahel etendusel (algklassid
hommikusel ja vanemad õpilased pärastlõunasel).
Tundub, et meie vaatajatele meeldisid eriti
erinevad efektid, mille saladused jäidki osaliselt
avastamata.

22. detsembril võisid kõik natuke kauem mag-
ada, sest see koolipäev algas alles keskpäeval
piduliku jõululõunaga. Pakuti traditsioonilist
pühadetoitu, mis kõigile hea maitses. Päev jätkus
juba tavaks saanud jõulujumalateenistusega
Jõelähtme kirikus, kus meie õpilased osalesid
jõulumüsteeriumis, mis kujutas endast üldtuntud
Jeesuse sündimise lugu. Vahepaladena kõlasid
mudilaskoori eeslaulmisel vaimulikud jõulu-
laulud. Kirikust lahkuti hardas meeleolus. Nüüd
jalutasid kõik rahvamaja poole, kus päev jätkus
jõulukontserdiga, millest 5. klassi õpilane

Maarion Oja kirjutas nii:
22. detsembril toimus rahvamajas jõulupidu.

Enne rahvamajja minekut käidi kirikus. Kirikus
lauldi, esitati näidendit ja kuulati kirikuõpetaja
juttu. Kui kirikus olid laulud lauldud, näidend esi-
tatud ja kirikuõpetaja jutt kuulatud, mindi jalgsi
rahvamajja. Kell viis algas jõulupidu, mida kõik
olid ammu oodanud. Peol lauldi, tantsiti ja esitati
näidendeid. Mõni näidend oli väga naljakas.
Lõpuks tuli ka jõuluvana. Et temalt kommipakki
kätte saada, tuli kõige väiksematel ehk esimese
klassi lastel luuletust lugeda või hoopis laulda.
Jõulupidu oli väga tore ja ma arvan, et ka teised
lapsed olid väga rahul.

Viimasel koolipäeval õpilastele tunnistused
kätte jagatud, istusid õpetajad ühise peolaua taha,
et aastast kokkuvõtteid teha ja kokkade valmis-
tatud hõrgutisi maitsta. 

Suur tänu kõigile, kes kõigi meie ettevõtmiste
õnnestumistele kaasa aitasid! Eriline aitäh
Marika Kuurmanile, Pille Raudkivile, Margus
Kirjale, Maie Ramjalale, Priit Põldmale, Svetlana
Siltšenkole, Silja Trisbergile, Kersti Laanejõele,
Linda Tammele. Suur tänu ka Jõelähtme kooli
salapärasele vilistlasele, kes Kostivere koolile
lauatenniselaua kinkis!

Kostivere kooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Karin Harju

Huvijuht Evelyne Lusti

Jõuluüritusterohke aastalõpp Kostivere koolis

See toomapäeva õhtu oli rõske ja tuuline. Tuisu-
tuul lennutas üksikuid lumesagaraid ja jäätunud
tee suutis porivaalusid vaevu peita. Sellest hooli-
mata kumas küünlaloit seenioride toa akendel
ning treppidel õdusalt ja kutsuvalt. Kell näitas
viiendat õhtutundi, kui liikumine Loo teedel õige
tihedaks läks – kohalikud seeniorid kogunesid
2005nda aasta viimasele peole. 

Küünlavalgus, ehitud kuusk ja kodune peolaud
lõid kohe erilise pühadetunde. Perenaist-pere-
meest, seekord Hilli ja Endel Õunap Jürihansult,
võtsid uksel pidulised lahkesti vastu. Nad juha-
tasid külalised kohtadele ja pakkusid kohe klaasi-
kese kuuma glögi, et väljas ligi hiilinud niiskus
kontidesse pesa ei teeks. Täpselt pool kuus pani
Kai jõulukellad kajama, kuulutas aasta viimase
peo alanuks ja kui ühislauluna kõlanud ...kodus
pannil jõuluvorstid oli lauldud, asutigi vorstide
kallale. 

Ent inimene ei ela pühade ajal mitte ainult
verivorstist ja kartulist-kapsast, ka hing igatseb
midagi. Imelise jõuluüllatusena astus kuulajate
ette Loo Kultuurikeskuse vokaalansambel Amabi-
le Meeli Tammu juhendamisel. Nende hõbe-

häälsete laulude saatel rändasime märkamatult
möödunud pooltunni jooksul kaunil jõulumaal.
Küünlavalgust ja jõulumeeleolu jagasid kohaloli-
jaile ka Loo näiteringi  etlejad Maire, Meeta ja
Kaarin. Aplaus esinejaile ei tahtnud ega tahtnud
lõppeda...

Samal ajal, ennäe, oli kingikott kuuse all nagu
imeväel täitunud kingitustega ja lähemal uuri-
misel selgus, et seal leidus igaühe jaoks midagi.
Kai kehastus päkapikuks ning otsemaid moodus-
tati laudkondade ansamblid, kes siis üheskoos
laululehtedelt jõululaule ette kandsid ja pakid
välja lunastasid. Laulda oli tõesti uhke ja hää, sest
saatemuusika süntesaatoril kõlas Kai käe all kui
orkester.

Toreda üllatuse valmistas seenioridele ka
vallavalitsus. Nende jõulutervituse tõid meieni
Liivi Vain ja Rein Parve ning kõik kohalolijad
said endale trükivärske 2006-nda aasta kalendri. 

Õnne sooviti  detsembrikuu sünnipäevalastele
ja tänusõnade osaliseks said kõik, kes selle kauni
jõuluõhtu õnnestumisele kaasa aitasid. 

Maire Papp

Loo seenioride jõulupidu
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SUUR    AITÄH!

Jõelähtme Lastekaitse Selts (JLS) tänab südamest kõiki häid inimesi, kes tegid annetusi korjandus-
karpidesse, mis olid Lool ja Kostiveres.
1. Loo Spordihoones 838.20.-
2. Loo bensiinijaam 381.90.-
3. Loo Nurga  pood 326.90.-
4. Kostivere Nurga pood 116.30.-

Kokku saime lastele jõulurõõmu valmistamiseks  annetusi  1874.80 krooni ulatuses.  Aitäh! Lisaks sel-
lele tegi JLS-i kontole annetuse ka AS Loo Vesi, kes  toetas meie lapsi 1000.- krooniga ja seda juba
neljandat aastat järjest!

JLS korraldas vähekindlustatud perede lastele (157 last) tasuta jõulupeo, kus iga laps sai jõuluvanalt
kommikoti.
Lastele esines laste tsirkusestuudio FOLIE, toimusid töötoad, kus lastele õpetati monojalgrattaga
sõitmist, suure hüppenööriga hüppamist ning þongleerimist. Kostivere lapsed koos vanematega
toimetas Loole tasuta buss ning siinkohal tänud Kostivere OÜ Tranko Transpordile.
Tänud ka Signe Veelmaale, kelle kaudu saime annetustena lastele mänguasju kolmelt Tallinna
ettevõttelt. Mänguasju viisid koolilapsed Loo lasteaia kõikidele rühmadele koos meie kooli tradit-
sioonilise omaküpsetatud jõululeivaga.

Aitäh, et aitasite lastele rõõmu valmistada!
R.Meos, JLS-i esimees



Jõelähtme  vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtmes 19. detsember 2005a. nr 8

Munitsipaalkoolide õpilaskoha tegevuskulu arves-
tusliku maksumuse kinnitamine.

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; 89,
610; 2005, 10, õiend; 31, 230) paragrahv 30 lõige 1
punkti 3, 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; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64,
393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206;
41, 276; 56, 404) paragrahvi 44¹ ja Vabariigi Valitsuse
30. oktoobri 2001a. määruse nr 330
"Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise
kord" (RT I 2001, 86, 517; 2002, 95, 555; 105, 626;
63, 446) Jõelähtme Vallavalitsus
M Ä Ä R A B:
1. Kinnitada Jõelähtme valla munitsipaalüldharidus-
koolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik mak-
sumus ühe õpilase kohta 2006.aastal alljärgnevalt:
1.1.Kostivere Põhikool 18 037.- (kaheksateist tuhat
kolmkümmend seitse) krooni aastas;  1 503.- (üks
tuhat viissada kolm) krooni kuus;
1.2.Loo Keskkool 13 776.- (kolmteist tuhat seitsesada
seitsekümmend kuus) krooni aastas; 1 148.- (üks tuhat
ükssada nelikümmend kaheksa krooni kuus;
1.3.Neeme Algkool 19 126.-  (üheksateist tuhat ükssada
kakskümmend kuus) krooni aastas; 1 594.- (üks tuhat
viissada üheksakümmend neli) krooni kuus.
2. Määrus jõustub 23. detsembril 2005a.

Tarmo Paldermaa
Vallavanem
Helvi Kork
Vallasekretär

Jõelähtme  vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 19. detsember 2005a. nr 9 

Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku
maksumuse kinnitamine.

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; 89,
610; 2005, 10, õiend; 31, 230) paragrahv 30 lõige 1
punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999,
27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002,
61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27,
180; 30, 206; 41, 276) paragrahv 27 lõiked 6 ja 7,
Jõelähtme Vallavalitsus
M Ä Ä R A B:
1. Kinnitada koolieelse lasteasutuse majandamis-
kulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppe-
vahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta
Jõelähtme valla koolieelsetes lasteasutustes
2006.aastal alljärgnevalt:
1.1. Loo lasteaed 28 649.- (kakskümmend kaheksa
tuhat kuussada nelikümmend üheksa) krooni aastas; 2
387.- (kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend seitse)
krooni kuus;
1.2. Kostivere lasteaed 35 600.- (kolmkümmend viis
tuhat kuussada) krooni aastas; 2 967.- (kaks tuhat
üheksasada kuuskümmend seitse) krooni kuus; 
1.3. Neeme lasteaed 50 256.- (viiskümmend tuhat
kakssada viiskümmend kuus) krooni aastas; 4 188.-
(neli tuhat ükssada kaheksakümmend kaheksa)
krooni kuus. 
2. Määrus jõustub 23. detsembril 2005a.

Tarmo Paldermaa
Vallavanem
Helvi Kork
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 1

Jõelähtme valla 2005.a. eelarve muutmine ja IV lisaeelarve kinnitamine

Lähtudes valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvist 23 ja paragrahv 24 lõikest 1 ning vallavalit-
suse ettepanekust, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Muuta Jõelähtme vallavolikogu 25.01.05 määrusega nr. 58 kinnitatud 2005.a. eelarve
lisa 3 alljärgnevalt:

1001    Muutus kassas ja hoiustes      -844 931.-

Kinnitada finantsinvesteeringud miinus kaheksasada kaheksakümmend neli tuhat üheksasada
kolmkümmend üks (-884 931.-) krooni.

2. Vähendada Jõelähtme valla 2005.a. eelarve tulu alljärgnevalt

3. Täiendada  Jõelähtme valla 2005.a. eelarve tulu alljärgnevalt:

4. Täiendada Jõelähtme valla 2005.a. eelarve kulu alljärgnevalt:

5. Määrus jõustub 08. detsembril 2005.a.

Art Kuum
Volikogu esimees 

Finantsvarade suurendamine 420 486.- aasta alguse vabajääk
1032.2 8 197 751.- Loo Soojusest
1032.2 1 825 018.- Kostivere Elamuhooldusest
08.05.81 0.- laenu mitte võtta

Kokku finantsvarade suurenemine  10 022 769.-
Kohustuste vähenemine

2081.6.8 6 295 949.- EÜP laenu tagastamine
2081.6.8 3 240 497.- Rahandusministeeriumi nõue
2081.6.0 30 000.- Majandusministeeriumile laen
2081.6.8 1 721 740.- EÜP ehituslaen

Kokku finantsvara vähenemine  -11 288 186.-

3822 intressi tulu finantsvaradelt 166 912.- Kostivere EH ja Loo Soojus
laenult laekuvad intressid (laen
on vallale tasutud)

3825 maardlate kaevandamise tasu 102 600.-

3825 vee-erikasutus 36 800.-

3882 saastetasu 8 077.-

320 riigilõiv 70 000.-

3000 Üksikisiku tulumaks 500 000.-

3820 laekunud deposiit 7 000.-

3812 põhivara müük 40 000.-

kokku 764 477.-

08202 Loo kultuurikeskuse soojasõlm 1551 74 851.-

09220 Loo Keskkooli soojasõlm 5511 2 790.-

09110 Loo Lastepäevakodu soojasõlm 5511 9 088.-

08102 Loo spordihoone soojasõlm 5511 12 201.-

06605 Kostivere mõisa soojasõlm 1551 82 748.-

09110 Kostivere lasteaed soojasõlm 1551 60 569.- 

09212 Kostivere Põhikooli soojasõlm 1551 113 575.-

06400 tänavavalgustus 5511 424 353.-

kokku 780 175.-
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Jõulukuu 10.päeva pärastlõunal kogunes Jõeläht-
me kirikusse tavatult palju lauluinimesi meie valla
erinevaist paigust. Hiljuti loodud Jõelähtme Kul-
tuuriühingu eestvedamisel toimuv Jõelähtme valla
advendi-ja jõulumuusika festival tahtis ennast
ajalukku laulda. Kuna parajasti oli advendiaeg,
mis kirikumaailmas märgib Jeesus Kristuse sünni-
ootusaega, siis lausus asjakohased festivali ava-
sõnad kiriku diakon Margus Kirja. Olgu siinkohal
öeldud, et tema sidus harraste luuleridade luge-
misega ühtseks tervikuks ka kogu kontserdi.
Mõistagi esitasid ülesastunud kollektiivid eel-
kõige jõulumeelset muusikat, mis sobis suure-
päraselt kirikumiljöösse ja loodetavasti läks ka iga
saalisviibija hinge. Kontsertkava alustas Jõeläht-
me kiriku ansambel, kes esitas meisterlikult huvi-
tavaid rahvalikke jõuluviise. Kindlasti väärivad
kiitust Kostivere päevakeskuse memmed, kes
oma kahe esitatud lauluga tõestasid  seda, et rõõm
laulmisest valdab inimesi east ja tervisest olene-
mata. Järgmised esinejad ansamblist Aareco saa-

vad aga 10.detsembrit 2005 pidada ilmselt oma
ansambli sünnipäevaks, sest just sel päeval astusid
nad selle koosseisuga  esmakordselt suurema pub-
liku ette. Ja tegid seda väga hästi. Ansambel kõlas
ühtlaselt meeldivas pianos, vahendades oma esi-
nemisega kaasaja inimesele ehk üht olulisemat
jõulusõnumit-üksteist peab hoidma.

Oktett AnnabRe oli aga jõuluajal kodupubliku
ees juba neljandat aastat järjest. Laulis seegi kollek-
tiiv jõuludest nii klassikalises kui estraadilikumas
vormis. Järgmise esinemise ootuses said kuulajad
väikese üllatuse osaliseks. Vastavalt kavalehele
loodeti osa saada järjekordse ansambli esinemisest,
aga .... Neemes oli ansamblist Briis saanud lihtsalt
üks vahva ja sõbralik koorikollektiiv, kus koos igas
eas laulusõpru. Vastavalt vajadusele pidigi see
lauluseltskond olemagi nüüd kord ansambel kord
koor. Sedakorda astuti üles koorina, kelle esitatud
muusika ei jätnud kedagi puudutamata. Meeliülen-
davale kontserdile pani suurepärase punkti Loo
Kammerkoor oma vaimulike laulude valikuga, mis

sobis suurepäraselt meenutama seda, et Kristuse
sünnini ja seega kauaoodatud jõuluajani oli jäänud
vaid 14 pimedavõitu päeva. 

Sellega lõppes küll kontsertosa kirikus , kuid
festival polnud veel kaugeltki läbi. Veidi kül-
metanud varavaste ja ninadega, (koma paika) kuid
see-eest ilusast muusikast soojaksköetud südame-
tega pidulisi ootas ees tuledesäras  Jõelähtme rah-
vamaja. Siin sai kõik see pere kõhu täis süüa
Väino Haabi tubli meeskonna poolt kokku keede-
tud kuuma suppi, mis maitses tõesti ülihea. Et aga
kultuuri Jõelähtme vallas ei edenda ainult lauluin-
imesed, selles said kõik rahvamajas viibijad õige
pea ise veenduda. Ava- ja tervitussõnad lausus
pidulistele rahvamaja juhataja Maie Ramjalg.
Saali kogunenud kultuurihuvilistele esinesid nüüd
oma valla tantsijad ja näitlejad. Järgemööda
teenisid publikult aplausi alati särtsakad rah-
vatantsijad Loolillest, reipad tantsumemmed
Kostivere päevakeskusest, supervahvad noored
tantsijad  ning eriti sooja vastuvõtu osaliseks said
Kostivere lapsed oma vallatu päkapikukavaga.
Viimase esinejana astus publiku ette Loo Kul-
tuurikeskuse näitering humoorika lühinäidendiga
Kõversuude perest.

Õhtu pidulikumasse poolde jäi veel Jõelähtme
Kultuuriühingu esimehe Priit Põldma sõnavõtt,
kus ta tänas valla poolt kõiki osalenud kollektiive
ja nende juhte ning avaldas lootust, et tänu loodud
Jõelähtme Kultuuriühingule  saavad edaspidi nii
mõnedki kultuuriasjad vallas paremini korral-
datud. Ametliku osa lõppedes oodati aga  kõiki
tantsupõrandale ansambli „Vanker“ pilli järgi
tantsima. 

Ent.., ei tea, kas oli see päev liiga pikaks veni-
nud, soe supp või klaasike vahuveini uniseks tei-
nud, aga tantsust sedakorda õiget asja ei saanudki.

Vaatamata sellele võib festivali igati kordaläi-
nuks lugeda . Jääb ainult loota, et selle üritusega
on algus pandud kaunile traditsioonile, mis ka
edaspidi ühendab meie valla eri paigust kultuu-
ritegijaid  ja esimesele festivalile järgnevad uued
kokkusaamised ja uued rõõmud muusikast, tant-
sust, ühesõnaga isetegemisest.

See talvefestival oli ennekõike pidu meis endis
ja suuresti ka pidu meist endist. Ju me siis sellised
oleme-valla kultuurieliit 2005. aasta jõulude aegu.

Ester Saaret
Harrastuslaulja ansamblist AnnabRe

Pidu meis(t) endis(t)

Loo Kool osales kooliprojektis "Väike heategu",
müües 15. novembrist kuni 20. detsembrini
2005.a. UNICEF-i jõulukaarte kokku 462 tk.
2848.- krooni eest. 

Kaartide müügiga kogutud raha läks Tallinna
Lastehaigla toetusfondi. 

Tänan kõiki, kes lastelt kaarte ostsid. Te kõik
tegite väikese heateo! Seda väikest heategu
aitasid läbi viia 18  Loo Kooli 1.- 8.kl.õpilast. 1A
klassist Eneli Elias - oli kõige tublim, müües
kaarte 368.- eest. Samast klassist veel: Vaidar
Vatman,Kristin Liisma, Grete-Helena Eranurm,

Karen Viherpuu, Merilin Kolosovski, Karola
Hundimägi, Renet Vanker ja Remo Lutter. 3.kl.
Kadri-Ann Kallas, Kristel Soorand, Karmen
Timberg, Grete-Sylvia Soots. 4.kl. Siim Hütsi,
Glaudia Randmeri, Gerli Vaik. 8A Carola
Künnapas ja 8B klassist Jaanika Sepp. Aitäh
kõigile, kes  projektis osalesid!

R.Meos
Loo Kooli huvijuht

See, et jõulude ajal head tehakse ja soovitakse
kõigile häid soove, on juba traditsiooniks saanud.
Siiani polnud aga meie valla lasteaedu veel keegi
meeles pidanud. 

Kuid 2005.a. jõulud jäävad meile kauaks
meelde, sest Tallinna Prügila üllatas meid sõna
otseses mõttes. Nimelt tulid ühel detsembrikuu
päeval meile hr Allan Pohlak ja hr Tiit Treiberg
ning andsid teada, et Tallinna Prügila soovib
kinkida kõigile Jõelähtme Valla lasteaedadele,
igale 10 000 krooni väärtuses midagi, mida kõige
enam vajatakse.

Nii saigi kokku lepitud, et iga maja valib
kauba välja ja saadab arve Tallinna Prügilale ning
nemad tasuvad arved ja toimetavad kingid kohale.

23. detsembril, lõuna ajal, olidki härrased
"päkapikud" kingiga kohal ja üllatus, üllatus,
kõigele lisaks ka veel suur meepott.

Tuhat tänu meie kõigi poolt heldetele
"päkapikkudele" - Tallinna Prügilale!

Elvi Hantsom
Neeme Lasteaia juhataja

Jõuluüllatus

Kooliprojekt  "Väike heategu"
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Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 13

Jõelähtme valla Neeme küla Mardi 4 maaüksusele
elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtot-
starbe määramine

Võttes aluseks Maakatastriseaduse paragrahv 18 lõike 7
ning Diana Kivirajuja taotluse, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Määrata Neeme külas maatulundusmaa sihtotstarbega
Mardi 4 maaüksusel elamu teenindamiseks vajaliku
1968 m² suuruse maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.  
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 14

Jõelähtme valla Neeme küla Mardi 10 maaüksusele
elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtot-
starbe määramine

Võttes aluseks Maakatastriseaduse paragrahv 18 lõike 7
ning Riima Kaugerand'i taotluse, Jõelähtme Vallavoli-
kogu
O T S U S T A B:
1. Määrata Neeme külas maatulundusmaa sihtotstarbega
Mardi 10 maaüksusel elamu teenindamiseks vajaliku
2554 m² suuruse maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.  
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 15

Jõelähtme valla Kallavere küla Mardi 1, Mardi 5 ja
Kure 2 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punktist 33, planeerimisseaduse
paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme valla Ehitusmääruse
paragrahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kehtestada Kallavere küla Mardi 1, Mardi 5 ja Kure
2 maaüksuste detailplaneering vastavalt OÜ Harju
Projekt poolt koostatud tööle nr 2-D/05, detailplanee-
ringu eesmärk on senise maakasutuse korrastamine, en-
distele köögiviljamaadele väikeelamukrundi planeerim-
ine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse
ja hoonestustingimuste määramine ning tehnovarustuse
lahendamine. Planeeritava ala suurus on 7,72 ha.
2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väl-
jaehitamise tagavad AÜ Farmaatsia ja AÜ Montov vas-
tavalt 01.12.2005.a. sõlmitud lepingule nr. 43/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstege-
misest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 16

Jõelähtme valla Kaberneeme küla Jaagu 2 maaük-
suse 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 Kaberneeme küla Jaagu 2 maaüksuse
detailplaneering vastavalt OÜ Maaplaneeringud poolt
koostatud tööle nr 217-05, detailplaneeringu eesmärk on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ehi-
tusõiguse ulatuse määramine. Planeeritava ala suurus on
0,5 ha.
2. Detailplaneeringukohase drenaaþi väljaehitamise
tagavad VELVE STR¨ M ja FINN JUUL STR¨ M vas-
tavalt 30.11.2005.a. sõlmitud lepingule nr 42/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4.Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 17

Tarmo Paldermaa vabastamine volikogu aseesimehe
kohustest

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi
46¹ ning Tarmo Paldermaa 30.11.2005.a. avalduse
alusel, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1 .Lugeda Tarmo Paldermaa tagasiastunuks Jõelähtme
Vallavolikogu aseesimehe ametikohalt.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 19

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine

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 sotsiaalkomisjoni esimeheks
MERIKE KAHU.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
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. 20

Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punktist 16, paragrahv 28 lõigetest
1 ja 2, Jõelähtme valla põhimääruse punktidest 30.1.16;
50.4; 52.2 ning tulenevalt vallavanema ettepanekust,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B :
1. Kinnitada vallavalitsus 5-liikmelisena.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 05. detsember 2005 nr. 23

Vallavanemale töötasu määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 19 ning lähtudes
Jõelähtme Vallavolikogu 27. aprilli 2004.a. määrusega
nr. 35 kinnitatud Jõelähtme valla põhimääruse punktist
30.1.19., Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Määrata Jõelähtme vallavanem Tarmo Paldermaa
ametipalgaks 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni kuus
alates 05. detsembrist 2005.a.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
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. 24

Jõelähtme valla esindajate nimetamine HOL-i
volikogusse (üldkoosolekule)

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahv 22 lõige 1 punktist 25¹, kohaliku omavalit-
suse üksuste liitude seaduse paragrahv 7 lõikest 2 ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja punktist 18,
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Nimetada Jõelähtme vallavolikogu esindajaks
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus ART KUUM
ja tema asendajaks JÜRI PAAVEL.
2. Nimetada Jõelähtme vallavalitsuse esindajaks Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogus TARMO PALDERMAA ja
tema asendajaks KAUPO HEINMA. 

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 21. detsember 2005  nr. 25

Kulutuste tegemine kuni 2006.a. eelarve kinnita-
miseni

Võttes aluseks Valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahv
14 lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kuni 2006. aasta valla eelarve kinnitamiseni lubada
vallavalitsusel 2006. aasta iga kuu teha kulutusi kuni

ühe kaheteistkümnendikuni 2005. aasta eelarve mahust.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 21. detsember 2005 nr. 26

Inventeerimiskomisjoni otsuse kinnitamine

Lähtudes Riigi raamatupidamise üldeeskirjast,  Raa-
matupidamise Toimkonna Juhenditest, audiitor Eve-
Hilja Kirsima 17. augusti 2005.a. soovitustest ja
Jõelähtme Vallavolikogu 23. augusti 2005.a. otsusega
nr. 228 moodustatud inventeerimiskomisjoni
ettepanekutest, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kinnitada inventeerimiskomisjoni otsus alljärgnevalt: 
1.1. Kinnistud, vastavalt lisale 1;
1.2. Valla omakasutuses olevad hooned ja rajatised, vas-
tavalt lisale 2;
1.3. Põhivara üleviimine kinnisvarainvesteeringute alla,
vastavalt lisale 3.
2. Vallavalitsuse raamatupidamisel teha kanded 31. det-
sembri 2005.a. seisuga.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 21. detsember 2005 nr. 27

Volikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 20, paragrahvi 47
lõike 1, paragrahvi 48 ning lähtudes Jõelähtme
Vallavolikogu 27. aprilli 2004.a. määrusega nr. 35 kinni-
tatud Jõelähtme valla põhimääruse punktidest 30.1.20.,
48.1. ja 48.2.,  Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kinnitada Jõelähtme Vallavolikogu revisjonikomisjon
koosseisus:
1.1 Komisjoni esimees Marje Laimets
1.2 Komisjoni liige Taimi Saarma
1.3 Komisjoni liige Merike Kahu.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 21. detsember 2005 nr. 28

Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 20, paragrahv 47
lõike 1 ning lähtudes Jõelähtme Vallavolikogu 27. april-
li 2004.a. määrusega nr. 35 kinnitatud Jõelähtme valla
põhimääruse punktidest 30.1.20. ja 45.5. ning komis-
jonide esimeeste esildistest, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kinnitada volikogu majandus-arengukomisjon 15
liikmelisena järgmises koosseisus:
1.1 Toomas Kümmel - esimees
1.2 Art Kuum
1.3 Kalev Lehtla
1.4 Maarika Sepp
1.5  Aavo Mooste
1.6 Tarmo Kalju
1.7 Linnar Kaldmaa
1.8 Ljudmilla Kaska
1.9 Tiia Välk
1.10 Ülo Laanemets
1.11 Kaupo Heinma
1.12 Riimas Ukanis
1.13 Tarmo Paldermaa
1.14 Kalmer Kase
1.15 Maido Pajo. 
2. Kinnitada volikogu keskkonnakomisjon 11 liik-
melisena järgmises koosseisus:
2.1 Tiia Välk - esimees
2.2 Jüri Jalakas
2.3 Jelena Lätik
2.4 Toomas Kümmel
2.5 Maarika Sepp
2.6 Arvo Olek
2.7 Riimas Ukanis
2.8 Ave Soekov
2.9 Liis Truubon
2.10 Kaupo Heinma
2.11 Liisa Tammemets.
3. Kinnitada volikogu korrakaitsekomisjon 8 liikmelise-
na järgmises koosseisus:
3.1 Väino Haab - esimees
3.2 Rein Peetrimägi
3.3 Kaupo Luur
3.4 Merike Kahu
3.5 Harri Reidma
3.6 Ljudmilla Kaska
3.7 Arvo Lassi
3.8 Evelyne Lusti.
4. Kinnitada volikogu sotsiaalkomisjon 9 liikmelisena

järgmises koosseisus:
4.1 Merike Kahu - esimees
4.2 Terje Lillo
4.3 Väino Haab
4.4 Tiia Välk
4.5 Mare Seljamäe
4.6 Taimi Saarma
4.7 Kaili Raamat
4.8 Pille Trumm
4.9 Jüri-Anton Kerner.
5. Kinnitada volikogu haridus- ja kultuurikomisjon 13
liikmelisena järgmises koosseisus:
5.1 Jüri Paavel - esimees
5.2 Kersti Lepik
5.3 Pille Raudkivi
5.4 Katrin Paldermaa
5.5 Kaili Raamat
5.6 Kersti Laanejõe
5.7 Harri Reidma
5.8 Taimi Saarma
5.9 Rozeta Meos
5.10 Tiina Klamas
5.11 Maria-Marika Kurvet
5.12 Tiia Välk
5.13 Mart Rannut.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 21. detsember 2005  nr. 2

2006. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Võttes aluseks Maamaksuseaduse paragrahvid 5 ja 11,
Rahandusministri 17. jaanuari 2001.a. määruse nr. 10
"Maamaksuseaduse rakendamise kord"  paragrahvi 6 ja
Jõelähtme Vallavolikogu 26. oktoobri 2004.a. määruse
nr. 50 "Maamaksust vabastamise korra kehtestamine",
Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2006. aastal maamaksu
määraks hinnatsooniti alljärgnevalt:
1.1 H0245001 - 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
1.2 H0245002 - 0,7 % maa maksustamishinnast aastas
1.3 H0245003 - 1,3 % maa maksustamishinnast aastas 
1.4 H0245004 - 1,8 % maa maksustamishinnast aastas
1.5 H0245005 - 1,8 % maa maksustamishinnast aastas
1.6 H0245006 - 2,2 % maa maksustamishinnast aastas
1.7 H0245007 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas
1.8 H0245008 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas
1.9 H0245009 - 2,2 % maa maksustamishinnast aastas
1.10 H0245010 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas
1.11 H0245011 - 2,0 % maa maksustamishinnast aastas
1.12 H0245012 - 0,7 % maa maksustamishinnast aastas.
2. Kehtestada Jõelähtme vallas 2006. aastal põllumajan-
dussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksu määraks kõikides hin-
natsoonides  1,1 % maa maksustamishinnast aastas. 
3. Vabastada avalduse esitanud pensionärid, represseeri-
tud ja represseeritutega võrdsustatud elamumaa kasuta-
jad 2006. aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, kuid
summas mitte üle  600.-  krooni.
4. Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arves-
tus maksjate lõikes.
5. Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2006.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 21. detsember 2005 nr. 3

Sünnitoetuse maksmise kord ning sünnitoetuse ja
matusetoetuse määr 2006. aastal

Võttes aluseks sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 23
punkti 1 ning Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari
2003.a määruse nr 9 Jõelähtme valla eelarvest sotsiaal-
toetuste maksmise kord Jõelähtme Vallavolikogu  
M Ä Ä R A B:
1. Maksta 2006.a Jõelähtme valla eelarvest ühekordset
laste sünnitoetust alljärgnevalt:
1.1. Lapse ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval
on Eesti Rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta
Jõelähtme vald ning teise vanema elukoht lapse
sündimise päeval on Eesti Rahvastikuregistri andmetel
Jõelähtme vald - 3000.- (kolm tuhat) krooni; 
1.2. Lapse ühe vanema elukoht  lapse sündimise päeval
on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald -
1500.- (üks tuhat viissada) krooni; 
2. Maksta 2006.a. Jõelähtme valla eelarvest ühekordset
laste sünnitoetust vallasemadele alljärgnevalt:
2.1. Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta
Jõelähtme vald - 3000.- (kolm tuhat) krooni; 
2.2. Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel alla ühe aasta Jõelähtme
vald - 1500.- (üks tuhat viissada) krooni;
3. Lapse sünnitoetusele lisandub beebipakk.
4. Määrata Jõelähtme valla eelarvest makstava matu-
setoetuse suuruseks 2006. aastal 2000.- (kaks tuhat)
krooni.
5. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2006.a kuni 31.
detsembrini 2006.a. registreeritud sündide ja surmade
puhul.
6.  Määrus jõustub 27. detsembril 2005.a.

Art Kuum
Volikogu esimees



VALLA EAKAD
SÜNNIPÄEVALAPSED

jaanuaris 2006

95
23.01 ERNA SEPP, Saha küla

93
23.01 HILDA-ANETTE SIKKA, Kostivere alevik

91
11.01 ELISE RINK, Saha küla

89
15.01 ARMILDE MÜÜR, Uusküla

86
18.01 LINDA LÄNS, Kaberneeme küla

85
25.01 BORISS OTSUS, Loo alevik

83
27.01 SALME KULLO, Saha küla

81
31.01 HARRI ROOKS, Loo alevik

09.01 AINO KALLINEN, Loo alevik

80
17.01 ERNA EHA, Kaberneeme küla

75
14.01 ENDEL ÕUNAP, Saha küla
03.01 ELLA VARUL, Loo alevik
18.01 HELVI VAIN, Rebala küla

70
23.01 HELMU JÕELEHT, Neeme küla

05.01 VIRVE JÄRVEKANN, Haljava küla
21.01 ELVIRA REINSON, 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

DETSEMBRIS 2005.A. SURNUD JÕELÄHTME VALLA
ELANIKUD

MIKHAIL ANTIPOV 25.10.1927 - 06.12.2005
ARVI  KNUUT 09.12.1953 - 11.12.2005
HELVE EHALA 30.06.1939 - 29.12.2005
ROSA VÕSANG 15.10.1926 - 30.12.2005
ASTRID PILL 03.04.1913 - 31.12.2005

LLOOOO  KKOOOOLL  AANNNNAABB  TTEEAADDAA::

TÄISKASVANUTE  KOOLITUS    

Teisipäeval, 7.veebruaril 2006.a. kell 19.00-20.00
toimub Loo Kooli aulas  KOOLITUS TÄISKASVANUTELE
"Kuidas kuulata last, kui tal on mure".
Koolitaja on Gordoni Perekooli psühholoog Karmen
Palts, kes räägib ka sellest, kuidas  laps hakkab sind kuu-
lama .
Koolitus on kõigile Jõelähtme valla elanikele tasuta.
Koolituskulud tasub ja kohvilaua katab Jõelähtme Las-
tekaitse Selts projektitoetusega Jõelähtme Vallavalitsu-
selt.
Osavõtuks saate registreerida telefonil 60-80-403 Loo
Kooli sekretär, mobiilil 52-84-48-3 või e-mailil
rozeta.meos@mail.ee kuni  03.02.06

Perereis  Pariisi  Eurodisneylandi

"Elu on nagu raamat ja see, kes ei reisi, 
loeb sellest ainult ühe lehekülje"

Loo Kool organiseerib suvel oma kooli 1.- 12.klassi õpi-
lastele ja nende vanematele vahva pereürituse -
Eurodisneylandi  külastamise Pariisis.
Reis läbi viie Euroopa riigi Rootsi, Saksamaa, Taani,
Belgia ja Prantsusmaa toimub 25.juunist kuni 3.juulini
2006.a. Laevaga sõidame Rootsi ja sealt edasi bussiga.
Kaks ööbimist laevas, kaks Taanis ning kolm ööd Pariisi
eeslinnas.
Üks terve päev on planeeritud Eurodisneylandi külas-
tamiseks. Hind ühele reisijale on 4400.- 
Sõidust huvitatuile toimub infotund esmaspäeval,
13.veebruaril kell 19.00-19.30 Loo Kooli aulas. Kaasa
võtta pass. Täpsem info  tel. 60-80-403 R. Meos või /ja
52-84-48-3 ; e-mail rozeta.meos@mail.ee
KINKIGE ENDALE JA OMA LAPSELE ÜKS UNUSTA-
MATU REIS!
TULGE MEIE REISIKLUBISSE!

Rozeta Meos
Loo Kooli huvijuht

TÄHELEPANU  KOOLID  &  LASTEAIAD!

8.märts 2006 pole enam kaugel, mil kutsume oma valla
noori näitekunstihuvilisi JÕELÄHTME VALLA LASTE
TEATRIFESTIVALILE!
Usun, et proovid juba käivad ja olete valmis registreerima
end Jõelähtme Rahvamaja aadressil : 
joelahtmerahvamaja@hot.ee
Registreerida võib ka posti teel või telefonitsi 6033053,
53978896.
Vajalik info oleks: etenduse autor, pealkiri, trupi nimetus,
osalejate arv ja juhendajate nimed, etenduse ajaline
kestvus, transpordi vajalikkus.
Ajalugu näitab, et festival on tavaliselt kestnud kella 11st
hommikul kuni 15.30ni pärastlõunal. Tore kui te ei kiirus-
taks peale oma esinemist kohe koju, sest ka viimased
esinejad tahaksid nautida rohke publiku kaasaelamist.
Sooja supiga turgutame väsinud vaimu ja kindlasti on
kohal ka üllatuskülalised, kes lustivad koos teiega algu-
sest lõpuni.

Kuulmiseni,kohtumiseni!
Maie Ramjalg

LOO  KOOLIS  alustab  tööd

JJUUDDOORRIINNGG

Loo Kooli 1.-12.kl. judohuvilistel õpilastel on nüüd
suurepärane võimalus hakata käima Lool judotrennis.
Esimest tundi  lubas tulla läbi viima INDREK PERTEL-
SON, tänu kellele ka ringi  mõte teoks saab.
Treening hakkab toimuma kaks korda nädalas.
Treeningutasu 200.- kuus.

Ootame vähemalt 25- 30 huvilist, et saaks teha kaks
vanusegruppi.

Täpsem info Loo Kooli huvijuhi käest.

JÕELÄHTME  RAHVAMAJA  ANNAB TEADA :

HHEEII  MMÄÄLLUUMMÄÄNNGGUURRIIDD!!

Läheneb Jõelähtme valla VIII  MÄLUMÄNGUTURNIIR!
Esimene ring läheb lahti 12.veebruaril kell 14.00
Jõelähtme Rahvamajas. Küsimusi valmistavad ette ja
turniiri viivad läbi meile tuntud mälumängurid INDREK
SALIS ja JEVGENI NURMLA.
Ootame seniseid nutikaid võistkondi Neemest, Loolt,
Haljavast, Koogilt, Parasmäelt, Rootsi-Kallaverest, Jõe-
lähtmest jne. aga teretulnud on ka uued võistkonnad (3-
liikmelised).
Leidke aega, et eelnevalt telefonitoru tõsta ja numbril
6033053 või 53978896, end kirja panna.
Nii et, uuel aastal uue hooga! 

Maie Ramjalg

RILANTO KINNISVARA
võtab tööle Raasikule: 

PANEELMAJA  PANEELIDE  KOOSTAJA

Eeldused: 
vähemalt keskharidus
aktiivne, aus, kohusetundlikus
eestikeel, venekeel

Meie pakume sulle:
väljaõppe kohapeal
töötasu alates 8000.- (neto) kätte
meeldivat kollektiivi
täistööaeg
transport Tallinnast

Lisainformatsiooni saate telefonil 5202136

Jõelähtme kirikus toimuvad jumalateenistused igal
pühapäeval algusega kell 11.00
Loo kultuurikeskuses toimuvad jumalateenistused iga
kuu viimasel laupäeval algusega kell 16.00
Neeme rahvamajas toimuvad jumalateenistused iga kuu
esimesel laupäeval algusega kell 16.00

Diakon Margus Kirja

Loo Kooli  5.- 12.klassi õpilastele

PREEMIAREIS    JURMALA    VEEPARKI

reedel, 27.jaanuaril 2006.a. Väljasõit kell 7.00 kooli eest. 
Veepargis  kell 13.00- 17.00, 4 tundi. Peale seda  LIDO-s
söömine, 1 tund. Tagasi Loole jõuame umbes 24.00

Veepargi pilet ja bussisõit kokku  350.- Maksta huvijuhi kätte
20.jaanuariks.
NB! Jõelähtme Lastekaitse Selts toetab vähekindlustatud pere-
de lapsi. Saime projektitoetust Jõelähtme Vallavalitsuselt. Toe-
tuse saamiseks tuleb vanemal kirjutada vabas vormis avaldus.
Söögiraha LIDO-s söömiseks kulub vastavalt isule 2- 4 latti  (50.-
/100.- EEK) ja tuleb ise  vahetada ning kaasa võtta! Grupi suurus
40 õpilast + 4 õpetajat ( Meos, Kosk, Paavel ja lapsevanem Olle)

NB!Sõita saavad need õpilased, kellel käitumine ja õppimine on
korras!

R.Meos
JLS-i esimees

Tule hommikusuplusele!
Talvenukrus kipub peale?  Oled mõelnud alustada päeva
värskelt, tehes hommikul enne tööleminekut väikese
supluse?
Pakume Sulle võimalust kolmapäeviti, alates 1.veebrua-
rist tulla varahommikul kella 7.00-st ujuma (esialgu korra
nädalas, kui on huvi, siis edaspidi ka sagedamini). 
Hind alates 15.-/ in.  korra eest, sisaldab hommikusauna.

Loo  ujula

KKÕÕIIKKEE  MMOOOODDSSAATT
HHÄÄSSTTII  SSOOOODDSSAALLTT

RÕIVAPOOD
RÄTSEP

ALUSTAS TÖÖD JA OOTAB TELLIMUSI
RÕIVASTE ÕMBLUS JA PARANDUS

T-R 10.00-17.30
L 10.00-15.00
Saha tee 9C
Loo alevik 

AUTOJUHTIDE  KURSUSED
LOO  KESKKOOLIS

Loo Kooli õpilastele alates 15,5 aastast

Õpetaja Ülo Rebane autokoolist "PLEKK-LIISU"

2.grupp alustas  esmaspäeval , 16.jaanuaril 2006 kell

18.00 ruumis nr. 6
NB! Täpsem info ning registreerimine

Rozeta Meos
Loo Kooli huvijuht

Telefon  60-80-403  kooli kantselei
Mobiil 53-84-48-3

e-mail  rozeta.meos@mail.ee

* Müüa puitbrikett,turbabrikett,küttegraanul,tel.56491535,
www.leilibrikett.ee

* Meie kliendid soovivad osta metsa- ja põllumaad, suvilat
või maja. Kinnisvara hindamine ja konsultatsioon müügiob-
jekti puhul tasuta.  Abivara OÜ tel. 55 696 038

* Pakume tööd müüjale Harju TÜ Kaberneeme kaupluses.
Info kauplusest või personaliosakonnast, tel. 655 6944.


