
Lennart Meri on sündinud 29. märt-
sil 1929 Tallinnas Eesti diplomaadi ja 
hilisema Shakespeare’i tõlkija Georg 
Meri perekonnas. Koos perekonna-
ga lahkus ta varakult Eestist ning on 
pidanud üheksa korda kooli ning neli 
korda keelt vahetama. Kõige sooje-
malt meenutab ta oma õpinguid Lyc 
Janson de Sailly’s Pariisis. 

Eesti okupeerimine Nõukogude 
Liidu poolt tabas perekonda Tallin-
nas. Aastal 1941 küüditati perekond 
koos kümnete tuhandete saatuse-
kaaslastega Eestist, Lätist ja Leedust 
Siberisse. Perekonnapead lahutati 
perekondadest ja suleti kontsentrat-
sioonilaagritesse, kus vähesed ellu 
jäid. Kaheteistaastaselt alustas Len-
nart Meri oma karjääri metsatöölise-
na. Ta on olnud ka kartulikoorija ja 
metsaparvetaja. 

Meride perekond jäi ellu ja jõu-
dis tagasi Eestisse, kus Lennart Meri 
1953. aastal lõpetas Tartu Ülikooli 
ajaloo eriala cum laude. Nõukogude 
administratsioon ei lubanud tal aja-
loolasena töötada. Lennart Meri lei-
dis tööd Eesti vanimas, Vanemuise 
teatris dramaturgina ning seejärel 
Eesti ringhäälingus kuuldemängude 
produtsendina. 

Aastal 1958 ette võetud retkest 
Kesk-Aasiasse Tjan-Šani mäestikku ja 
vanadesse islamikeskustesse Karaku-
mi kõrbes kirjutas Lennart Meri oma 
esimese raamatu, mille lugejad soo-
jalt vastu võtsid. Juba üliõpilaspõlves 
oli Meri sunnitud ennast elatama kir-
jatööst, kui nõukogude administratsi-
oon ta isa kolmandat korda arreteeris. 
Tookord õnnestus Meril koos noore-
ma vennaga, kes oma kooliõpingud 
katkestas ja taksojuhina tööle asus, 
ema üleval pidada ja õpingud lõpeta-
da. Kuid alles esimese raamatu kaudu 
leidis Lennart Meri oma kutsumuse. 
Veerand sajandi vältel käis ta üksi 
või enda korraldatud ekspeditsiooni-
dega endise Nõukogude Liidu kõige 
raskemini ligipääsetavates piirkon-
dades, kus teda paelusid väikerah-
vaste kultuurid, Siberi avastamise ja 

koloniseerimise ajalugu ning järjest 
süvenev majanduslik ja ökoloogiline 
konfl ikt kohalike vajaduste ja Mosk-
va käsumajanduse vahel. Reisidest 
sündinud raamatud ja fi lmid suutsid 
läbida raudse eesriide, neid on tõl-
gitud tosinasse keelde. Nõukogude 
Liidus keelatud fi lm “Linnutee tuu-
led” (koostöös Soome ja Ungariga) 
sai New Yorgi fi lmifestivalil hõbeme-
dali. Soome koolides on tema fi lme 
ja tekste kasutatud õppematerjalina. 
1986 valis Helsingi Ülikool Lennart 
Meri oma audoktoriks. Juba varem, 
1963. aastal oli Lennart Meri võetud 
vastu Eesti Kirjanike Liidu liikmeks. 
Kaheksakümnendatel aastatel valis 
Soome Kirjanike Liit ta oma auliik-
meks. 

Reiside vahel tõlkis Lennart Meri 
Remarque’i, Graham Greene’i, Ver-
corsi, Boulle’i ja Solženitsõnit. Meri 
kirjandus-, fi lmi- ja tõlkelooming ai-
tas oluliselt säilitada eesti identiteeti 
totalitaarse venestamise ajal. Kõige 
tuntumaks sai tema “Hõbevalge”, 
Eesti ja Läänemere ajaloo laiahaar-
deline rekonstruktsioon, mis kujutas 
eestlast kui avatud maailma aktiivset 
tegurit Põhja-Euroopas. 

Oodanud üle kahekümne aasta 
nõukogude administratsioonilt luba 
raudeesriide taha pääsemiseks, kasu-
tas Lennart Meri Soomes avanenud 
võimalusi sihikindlalt, meenutamaks 
vabale maailmale Eesti olemasolu. Ta 
lõi usalduslikke ühendusi poliitikute, 
ajakirjanike ja okupatsiooni eest põ-
genenud eestlastega. Ta oli esimene 
eestlane, kes avaldas ka väljaspool 
Eestit protesti nõukogude admi-
nistratsiooni kava vastu kaevandada 
Eestis fosforiiti, mis oleks kolmandi-
ku Eestist elamiskõlbmatuks teinud. 

Keskkonnakaitse kasvas Eestis 
peagi üle laulvaks revolutsiooniks, 
milles Eesti haritlaskonnal oli juhi 
osa. Lennart Meri kõne “Kas eestlas-
tel on lootusi” seadis kesksele kohale 
rahva eksistentsi probleemid ja leidis 
tugevat vastukaja ka väljaspool Ees-
tit. Lennart Meri siirdumine loome-

tegevuselt poliitikasse läks sujuvalt 
ja poliitilisi sündmusi ennetavalt. 
Aastal 1988 asutas ta valitsusvälise 
Eesti Instituudi kultuurisidemete 
arendamiseks läänega ja noorte suu-
namiseks välismaale. Eesti Instituu-
di varjus rajatud kultuuriesindused 
Kopenhaagenis, Stockholmis, Lon-
donis, Bonnis, Pariisis ja Helsingis tä-
itsid saatkondade funktsioone ja said 
ametlikeks suursaatkondadeks 1991. 
aasta augustis, kui demokraatlik lääs 
taastas diplomaatilised suhted Eesti 
Vabariigiga. 

Ei Eesti ega ka Lääne silmis olnud 
sovetlik ja natsistlik okupatsioon kat-
kestanud Eesti Vabariigi kontinuitee-
ti ega tühistanud ka Eesti rahvusva-
helisi kohustusi ja õigusi. Seepärast ei 
kuulu Eesti ka nn. uute demokraatiate 
hulka, sest juba 1921. aastal oli Eesti 
Vabariik aktiivne Rahvasteliidu liige. 
Diplomaatiliste suhete taastamise ak-
tidele kirjutas Lennart Meri alla juba 
välisministrina. Sellele kohale nime-
tas 12. aprillil 1990 rahvarinde liider 
Edgar Savisaar pärast esimesi mitte-
kommunistlikke valimisi. Enne seda 
oli Lennart Meri koos kaasautoritega 
jõudnud avaldada dokumentide ko-

gumiku “1940. Eestis. Dokumente ja 
materjale” (1989), mis püüdis nõuko-
gude parlamendiliikmetele tulemus-
teta tõestada, et Eesti okupeerimise 
ja sovetiseerimise aluseks oli olnud 
Hitleri ja Stalini vaheline kuritegelik 
pakt Euroopa jagamiseks kahe totali-
taarse režiimi vahel. 

Välisministrina pidi Lennart Meri 
kõigepealt looma välisministeeriumi, 
tööle kutsuma õppimisvõimelisi noo-
ri, kujundama kindla suhtluskanali 
välisriikidesse ja samas esindama 
Eestit olulisematel rahvusvahelistel 
konverentsidel. Ta võttis osa CSCE 
konverentsidest Kopenhaagenis, New 
Yorgis, Pariisis, Berliinis, Moskvas ja 
Helsingis, Läänemere maade Nõuko-
gu asutamiskonverentsist Kopenhaa-
genis, kohtus korduvalt USA ja Eu-
roopa riigipeade ja välisministritega 
ning esines esimese Ida-Euroopa kü-
lalisena NATO peakorteris Brüsselis. 

Pärast lühikest teenistust suur-
saadikuna Soomes (23.04.1992 - 
10.10.1992) valiti Lennart Meri Eesti 
Vabariigi riigipeaks. Meri vannutati 
ametisse 6. oktoobril 1992. aastal. 
1996. aasta 20. septembril valiti Len-
nart Meri teiseks ametiajaks Eesti Va-

bariigi presidendiks. 
Lennart Meri on oma kirjaniku- ja 

poliitikutöö kestel valitud Kalevala 
Seltsi välisliikmeks ja Soome Kir-
janduse Seltsi kirjavahetajaliikmeks, 
Euroopa Teaduste ja Kunstide Aka-
deemia ning Kommunismiohvrite 
Mälestusfondi rahvusvahelise nõuko-
gu juhatusse, Parlamentidevahelisse 
Antisemitismivastasesse Nõukokku. 
Ta on endiselt Eesti Kirjanike Liidu, 
Eesti Kineastide Liidu ja Eesti PEN-
klubi liige, kodukaunistusaasta, kee-
lepuhastusaasta ja Tartu Ülikooli 
sihtasutuse patroon, Coudenhove-
Kalergi Euroopa-auhinna ja Liberaal-
se Internatsionaali auhinna laureaat, 
mitmete riikide ordenite kavaler ja 
valitud detsembris 1998 aasta eu-
rooplaseks. 

Lennart Meri on teist korda abielus. 
Ta abikaasa Helle Meri (1949) töötas 
aastani 1992 Tallinna Draamateatris 
näitlejana. Esimene abikaasa Regi-
na Meri emigreeris 1987 Kanadasse. 
Lennart Meril on kolm last ja neli lap-
selast: pojad Mart (1959) ja Kristjan 
(1966) ning tütar Tuule (1985). 

Armsad kaasmaalased,

Mul on teile täna teatada kurb sõnum - lahkunud 
on president Lennart Meri.

Kui tänase emakeelepäeva puhul heiskame rah-
vuslipud, mõelgem seejuures ka Lennart Merile, 
kes nii riigimehe kui kirjamehena hindas eesti 
keele ilu ja õpetas ka teisi seda hindama. Meie 
hulgast on lahkunud poliitik ja visionäär, kellest 
jääb meie riigi ja rahva ellu väga mitmekesine 
pärand.

Vabariigi Presidendi avaldus
president Lennart Meri surma puhul 14. märtsil

2006 Eesti Televisioonis
14.03.2006

Lahkus Lennart Meri – Suur Eestlane
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Eesti Vabariigi 88 aastapäeva tähis-
tamine Jõelähtmel
24. veebruaril oli Jõelähtme kiriku 
ning Esimeses maailmasõjas ja 
Vabadussõjas langenute mäles-
tussamba vahel märgata vilgast 
tegevust. Juba varahommikul askel-
das lumelabidatega mälestusmärgi 
esisel platsil kohalik Kaitseliidu 
meeskond.
Kaitseliidu mehed olidki sel päeval ehk 
kõige toimekamad. Lisaks lumekoris-
tusele seisid eakad mehed külma ilma 
trotsides ausamba ees valves kella 
10-st kuni 13-ni.
Lisaks sellele oli Kaitseliidu eriüles-
andeks kohale toimetada välikatlad, 
milles sisalduvat tummist hernesuppi 
maitsesid mehed ka ise hää meele ja 
isuga.
Veerand tundi enne piduliku tseremoonia algust rivistus üles Kostivere 
kooli muusikaõpetaja Silja Trisbergi poolt kokku kombineeritud pois-
te-noorte-mees-nais-segakoor. Kokku oma kümmekond hinge – kõik 
vabatahtlikult ilma käsuliinideta kohale tulnud lauluinimesed. Ainus 
muusikainstrumendi valdaja “trompetimees” soojendas pilli põues ja 
törtsutas prooviks helisid. Rahvale jagati laululehti.
Platsi teises servas lustisid poised-tüdrukud lumekindluse kallal ja sätti-
sid torni tippu Eesti lipu. 
Vallavanem Tarmo Paldermaa kohendas sini-must valges värvikom-
binatsioonis pärga käsivarrele, vallavolikogu esimees Art Kuum piilus 
viimaseid hetki kõneteksti. Ja siis ta algas. Kõigepealt Eesti rahvushümn, 
kõne, pärg ausamba jalamile, kirikuõpetaja Margus Kirja õnnistus koos 
küünla süütamisega. Kirikukellad. Minimalistlik ja karge. Üle pika aja vald 
ja rahvas koos. 
Ja kuigi inimesi võinuks olla rohkem ning tegevus võinuks jätkuda valla-
majas olid uued vallajuhid algust teinud tänuväärse ettevõtmisega. Tuua 
kokku oma valla rahvas sellel meie jaoks tähtsal päeval.

Kellest ja millest kõneles valla nimel Art Kuum?
Sellest, et ärgem unustagem neid omakandi mehi, tänu kellele me 
Jõelähtmel, Kaberneemes, Neemel, Rebalas, Haapses, Lool, Kostiveres, 
Ülgases ja teistes külades oma kodudes koos perega tänast päeva 
näeme. Meie enda poolt hoitud ja tagasi võidetud vabas riigis. Nagu 
ütles meie seast lahkunud president Lennart Meri - seda vabaduse imet 
peame me endale ikka ja jälle meenutama. Ning sellest jutustama oma 
lapselastele ja lapse-lapselastele, kelle ohutunne vabas ühiskonnas 
elanuna suikuma on jäämas. Me peame alati mäletama oma minevikku, 
läbi generatsioonide ja aegade. See teadmine on meie jõud, millest 
raskel hetkel jõudu ammutame. 
Teiseks võtmesõnaks kõnes oli kokkuhoidmine. Hetkel meie nõrgim lüli. 
Just uues ajaruumis, kus kõike kipub määrama rikkus ja kus Eesti kihis-
tub meeletu kiirusega, lööb raha meie vahele järjest sügavama kiilu. Ja 
nii ongi, et meie senise suurima hirmuallikas - riiaka naabri ähvardav vari 
- on asendumas meie enda uhkuse, upsakuse ja raha poolt seatavate 
väärtustega.
Aga tagasi tulles pidupäeva juurde. Art Kuuma kõne väärib lugemist. 
Ja rahulikku mõtisklemist. Allakirjutanu arvates on see lihtsam, lühem, 
siiram ja sisukam kui samal päeval Estonia konserdisaalis kõlanu. 

Meeli Hunt,
Jõelähtme vallalehe 
toimetaja

Tere kallid kaasmaalased, kes te tänase ilusa 
talveilmaga olete tulnud siia tähistamaks Eesti 
Vabariigi aastapäeva!

Täna 88 aastat tagasi kuulutati välja iseseisvus-
manifest, mida peetaksegi meie riigi sünniks. See 
oli ajalooline hetk mil Eesti rahva unistus oma 
rahvusriigist oli teoks saanud. Et seda ülevat het-
ke meenutada ja paremini mõista otsisin eile õh-
tul välja selle manifesti ja lugesin ta veelkord läbi. 
Kindlasti vääriks kogu see ajalooline dokument 
ette lugemist, kuid siinkohal tsiteeriksin vaid ühe 
lõigu:

“Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus 
sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja 
juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus 
valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrah-
vaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühi-
negem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas 
töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis on selle 
maa eest valatud, nõuab seda ja meie järeltulevad 
põlved kohustavad meid selleks!”

Usun, et see tsitaat tõi meile kõigile meelde 
mitte ainult 1918-nda aasta vaid ka Eesti taasise-
seisvumise ja “laulva revolutsiooni” aastad. Meie 

vabariigi taasiseseisvumisest on möödunud vaid 
väga lühike aeg, kuid juba tundub nagu see oleks 
kauge ajalugu ja emotsioonid, mis meid tol het-
kel ühendasid on ununenud või kohe-kohe unu-
nemas. See ühtekuuluvustunne ja joovastav õnn, 
mis meid tol hetkel ühendasid on taandumas ja 
ühiskond on tasapisi lõhestumas ning kihistu-
mas. 

Kui vabariigi algusaastail oli meie riigi iseseis-
vuse suurimaks ohuks sõjaliselt meist tugevamad 
naaberriigid, siis täna on nendeks ohuallikateks 
just ühtekuuluvustunde kadumine, globalisee-
rumine, ....jne. Usun, et kaasaegses ühiskonnas, 
kus sõjaline oht väikeriikide iseseivusele on taan-
dumas, hakkab üha suuremat rolli omariikluse 
säilitamisel mängima iga üksik inimene – sina ja 
mina ning loomulikult ühiskonna algrakuke – pe-
rekond ning Eesti rahvas tervikuna. Oluline ei ole 
see kui mitu püssimeest meil on, vaid see kas meie 
südames on koht kodumaa jaoks või mitte.

Õnnitlen veelkord kõiki siinviibijaid Jõeläht-
me vallavalitsuse ja volikogu poolt Eesti Vabariigi 
sünnipäeva puhul ja soovin kõigile head peomee-
leolu!   

Jõelähtme vallavolikogu esimehe Art Kuuma kõne
24. 02. 2006 Jõelähtmel

Kirikuõpetaja Margus Kirja, volikogu esimees Art Kuum ja vallavanem Tarmo Paldermaa enne 
tseremoonia algust.

Kaitseliit maitses ka ise tummist sõdurisuppi

Pärja asetasid Jõe-
lähtme vallavanem 

Tarmo Paldermaa 
ja volikogu esimees 

Art Kuum.
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23. veebruaril täitus 120 
aastat Anna Raudkatsi 
sünnist. Teeneka „tant-
sumemme“ väärika 
elutöö tunnustamiseks 
otsustas Eesti Rahva-
tantsu ja Rahvamuusika 
Selts koos Rahvakultuu-
ri Arendus- ja Koolitus-
keskuse, Laulu- ja Tant-
supeo Sihtasutuse ja 
Eesti Folkloori Seltsiga 
kuulutada 2006. aasta 
Anna Raudkatsi aas-
taks.

Selleks kogunesid 18. veebruaril Kei-
la Kultuurikeskusesse nende asutuste 
esindajad, samuti paljud rahvatantsu 
juhid ja mõned rahvatantsukollektiivid.

Anna Raudkats on esimesi kõrg-
haridusega võimlemispedagooge 
Eestis. Ta on lõpetanud 1915.aastal 
Aleksandri nim. Helsingi Ülikooli 
Võimlemise Instituudi ja tema elutöö 
on seotud kehakultuuri, eriti kooli-
võimlemise arenguga. 

Tunnustuse tõi Raudkatsile aga 
rahvatants, mida ta aktiivselt propa-
geeris, kogudes ja avaldades esimese-
na Eestis rahvatantsude ja laulumän-
gude kirjeldusi. Raudkats on tuntud 
ka esimese rahvatantsude seadjana. 

Tema seatud Tuljak on rahvatantsija-
te nii lemmik kui ka omamoodi tant-
supidude“ hümn“.

Jõelähtme noorte rühmal oli au 
osa võtta Anna Raudkatsile pühen-
datud pidulikust üritusest Keilas ja 

harjutada Henn Tiiveli käe all koos 
Kolga rahvatantsurühmaga Anna 
Raudkatsi Tuljakut, mida ürituse lõp-
pedes esitati publikule.

Svetlana Siltsenko
Jõelähtme noorte rühma juht

Jõelähtme noored tantsisid Anna 
Raudkatsi auks tuljakut

„Tuljak” Jõelähtme noorte rühma ja Kolga rühma esituses.

Jõelähtme Valla Korrakaitse Ühing lahendab 
peretülisid ja abistab kaadripuuduses politseid
Märtsikuu esimesel 
päe val sai täis aasta, mil 
Jõelähtme valla terri-
tooriumil alustas tööd 
mittetulundusühingu 
(MTÜ)“ Jõelähtme Val-
la Korrakaitse Ühing“ 
patrullteenistus.

MTÜ asutamisleping on sõlmitud 
2004 aasta juunis ja selle eesmärks on 
Jõelähtme valla territooriumil korra 
kaitsmine ja politsei abistamine vasta-
valt kehtivatele Eesti Vabariigi seadus-
tele. Ühing juhindub oma tegevuses 
mittetulundusühingute seadusest, teis-
test Eesti Vabariigi normatiivaktidest, 
ühingu poolt sõlmitud lepingulistest 
kohustustest ja ühingu põhikirjast. 
Tegevuse alustamine lükkus erinevatel 
põhjustel mitme kuu võrra edasi.

Vastavalt koostöölepingule (valla-
valitsus – Ida-Harju politseiosakond 
– korrakaitseühing) toimub patrulli-
mine valla territooriumil kolm korda 
nädalas, enamasti nädalavahetustel. 
Põhiliseks tööks on kujunenud joobes 
noorte kogunemiste avastamine ning 
nende ära hoidmine. Avastatud on ka 
väga palju alkoholijoobes autojuhte kes 
seavad ohtu vallaelanike elu ja tervise, 
samuti teeme koostööd politseiga, kes 
meiepoolt avastatud rikkumis menet-
leb. Suur töö oli ka Harju X Maakait-
sepäeva ja sellele järgnenud valla jaani-
päeva korra tagamine. 

Korrakaitseühingul on valmisolek 
asuda patrullima kuni seitse päeval 
nädalas kuid kahjuks ei võimalda seda 
meie praegune eelarve. Patrulli tihen-
damine oleks vallarahvale kasulik, sest 
aitaks tõkestada kuritegevust, tänava-
huligaansusi ja leevendaks tunduvalt 

politsei kaadripuuduse probleeme kor-
rakaitsjate tänavale saatmisel. 

Meie töödest-tegemistest saab 
täpsema ülevaate interneti aadressilt 
www.korrakaitse.ee. 

Põhirõhk korrakaitsealasel tööl on 
suunatud Loo ja Kostivere alevikele 
ning Ülgase- Rebala kandile, kust on 
kaebusi kõige rohkem. Suvisel ajal 
ka Neeme, Kaberneeme ja Jägala joa 
ümbrus. 

Loodame oma töös vallaelanike 
kaasabile. Kui märkate kuskil rikku-
mist või teil on kahtlus, et rikkumine 
võidakse korda panna, võtke meiega 
ühendust telefonil 53 441 001 (vastab 
patrulli ajal, patrullivälisel ajal auto-
maatvastaja) ja 110. Või saatke kiri 
korrakaitse@korrakaitse.ee 

Meeldivale koostööle lootma jäädes,
Rein Peetrimägi
juhatuse esimees

Jõelähtme Valla 
Korrakaitse Ühing
12 kuud numbrites:
• Patrullitud valla territooriumil 155 
päeval

• Teenindatud 45 väljakutset

• Avastatud 41 liikluseeskirjade 
rikkumist, neist joobes juhte 29

• 19 õigusrikkujat toimetatud po-
litsei osakonda, neist 14 joobes 

• Avastatud 15 alaealiste õigus-
rikkumist, neist alkoholijoobes 11 
(tütarlapsi 4), narkojoobes 3

• Lahendatud 4 peretüli 

• Tehtud 28 ettekannet korrakait-
sespetsialistile väärteomenetluse 
alustamiseks 

• Avastatud 24 muud õigusrik-
kumist 

Korrakaitseühingul on valmisolek asuda patrullima kuni seitse 
päeval nädalas kuid kahjuks ei võimalda seda praegune eelar-
ve. Pildil korrakaitsja Raivo Havam.

LUGEJA PAHANDAB:
Tere!
Kirjutan veebruarikuu Jõelähtme valla 
lehes ilmunud artikli “ Loo Keskkoolis 
otsiti alternatiive....” pärast.
Artikli esimeses osas kirjutasin projek-
tist “Kosmoselaev maa” mina, Harry 
Teder ja saatsin Triin Sepale, geogaafia 
õpetaja Loo KK-s. Pr. Sepp pidi lisama 
keskkonnakonverentsi osa.
Nüüd artiklit lugedes oli alla kirjutatud 
Jõelähtme leht, mis ei ole õige, sest te-
gelikud autorid olid Triin Sepp ja mina, 
Harry Teder.
Miks Te ehite ennast võõraste sulge-
dega? Mis te ei pannud õigeid artiklite 
kirjutajate nimesid? Mina julgen oma 
artiklitele alla kirjutada, olen ka enne 
Jõelahtme lehes kirjutanud.
Vastust ootab ka õpetaja Helgi Org, 
kes oli keskonnakonverentsi korraldaja.
Lugupidamisega,

Harry Teder
Loo elanik ja Loo KK hoolekogu 

juhatuse liige

Toimetaja vastab:
Lugupeetav Harry Teder,
Teie nurin on igati õigustatud, sest 
nimetataud artikkel ilmus tõepoolest 
Jõelähtme lehe allkirjaga. Juhtus nii, et 
seoses lehe toimetajate vahetusega ja 
sellest tulenevate materjalide edastami-
sega olid artikli saatja ja autorite nimed 
artikli juurest kaduma läinud. Seetõttu 
ka anonüümsus. Võõraste sulgedega 
ehtimise vajadust lehel ega toimetajal 
kindlasti polnud.
Teie kollektiivne artikkel ise oli infor-
meeriv ja peale toimetamist kena 
kohaliku uudise väärtusega. Vabanda-
me kõikide asjaosaliste ees tekkinud 
arusaamatuse pärast ja loodame, et 
tulevikuski meid põnevate vallauudiste-
ga varustate.

Toimetus

Hea uudis on, et aprill on pea-
gi käes ja seoses sellega ka 
iga-aastane pensionitõus. Eel-
mise aasta pensionitõusuga 
võrreldes on see mõnevõrra 
erinev, sest samast kuupäe-
vast ehk 1. aprillist suuren-
datakse pensione lausa kahel 
korral. Esmalt viiakse läbi 
riiklike pensionide indeksee-
rimine ning seejärel lisatakse 
pensioni baasosale täienda-
valt 60 krooni ja aastahindele 
1,53 krooni.

Eestis on ligi 130 000 pensio-
näri, kelle praegune pension on ca 
2750 krooni, mis tõuseb eeldatavalt 
3000 kroonist kõrgemale.

Halb uudis on, et see osa pen-
sionist, mis ületab 3000 krooni, 
kuulub kehtiva seaduse kohaselt 
tulumaksustamisele. Kuid siin on 

võimalus kasutada lisaks maksu-
vaba tulu, mis käesoleval aastal on 
2000 krooni kuus. See õigus on nii 
töötaval kui ka mittetöötaval pen-
sionäril.

Sotsiaalkindlustusametil on õi-
gus üldine maksuvaba tulu pensio-
ni väljamakselt maha arvata üksnes 
pensionäri isikliku avalduse alusel. 
Seetõttu on oluline, et tulumaksu 
kinnipidamise vältimiseks esitaksid 
pensionärid sellekohase avalduse 
elukohajärgsele pensioniametile.

Avalduses peab kindlasti olema 
märgitud avaldaja nimi, isikukood, 
elukoht ja kuu ning aasta, mil-
lest alates soovitakse maksuvaba 
tulu mahaarvamist. Allkirjastatud 
avalduse võib saata posti teel või 
elukohajärgsesse pensioniametisse 
ise kohale viia.

Tähelepanu pensionärid: 
hea ja halb uudis

19. aprillil kell 11.00 saavad 
Rae Kultuurikeskuses Harju-
maal kokku rahvamajade ja 
kultuurimajade juhatajad üle 
Eesti, et tutvustada oma tööd 
ning üheskoos arutleda prob-
leemide üle. 

Rahvamaja juhataja on oma val-
la ja maakonna kultuurikorralduse 
võtmeisik, kelle teadmistest, oskus-
test ja aktiivsusest oleneb kohalike 
inimeste elukvaliteet. Seda nii ko-
haliku kultuuri loojana kui tarbija-
na.

Üleminek ühetasandilisele oma-
valitsusele ja sellega kaasnenud 
muudatused on paraku rahvama-
jade juhatajates tekitanud iden-

titeedikriisi. Kui muuseumidel, 
raamatukogudel on töökorraldus 
seadustatud, siis rahvamajade osas 
see puudub. 

Suurkogunemisel on kavas moo-
dustada survegrupp, kes oleks part-
ner nii riigile kui kohalikele omava-
litsustele kultuuritöö korraldamise 
seadustamiseks kohaliku omava-
litsuse tasandil ning aitaks kaasa 
kindlustunde loomisele kohapeal.

Suurkogunemisel osalevad ka 
kultuuriminister Raivo Palmaru 
ja Lääne-Viru maavanem Urmas 
Tamm. Suurkogunemise kokkukut-
sujaks on Rahvakultuuri Arendus- 
ja Koolituskeskuse rahvamajade 
juhatajate kursus.

Kõikide rahvamajade juhata-
jad ühinege!
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Kui Otepää on teenitult 
uhke oma kulmedali 
võitnud olümpiakange-
laste üle, siis Jõelähtme 
vald võib uhke olla, et 
siin elab olümpialiiku-
mise pulsil kätt hoidev 
mees – Eesti Olümpia-
komitee (EOK) presi-
dent Mart Siimann. 

Jõelähtmelt on pärit ka Torino olüm-
piamängudel osalenud noor suusa-
sprinter Peeter Kümmel, kelle pare-
mad võistlused alles ees. Kui Andrus 
Veerpalu võitis olümpiakulla oma 
neljandatel mängudel, siis Peeter 
Kümmelile oli Torino alles esimene 
olümpia jõuproov. Ja uskuge, sellest 
noorest mehest me veel kuuleme! 

Aga on veel üks näitaja, millele 
Otepääl midagi vastu panna ei ole. 
Jõelähtme vallas asuvas Sillaotsa kü-
las elab kõrvuti tänavatel kaks kõva 
meest, kes kumbki annab välja oma 
olümpiaraamatu. Eesti väiksuse juu-
res on kahe olümpiaraamatu välja 
andmine sulaselge luksus. 

Esimene olümpiaraamat, mis il-
mus rekordilise kiirusega – vähem 
kui kahe nädalaga - nägi ilmavalgust  
9. märtsil ja selle toimetajaks on aja-
kirja Sporditäht juht Indrek Schwede. 
Teist, alles ilmumist ootavat raama-
tut toimetab spordiajakirjanik Gun-
nar Press. 

Jõelähtmel elab suvehooajal veel 
kolmaski tuntud spordiajakirjanik 
Jaan Martinson. Loodetavasti ei ilmu 
järgmiste olümpiamängude järel kol-
me raamatut. Aga mine sa tea. Kan-
ged mehed need Jõelähtme mehed!

Kas tulevane president tuleb 
Jõelähtmelt?

Jõelähtme vallas Haapse külas 
elav EOK president Mart Siimanni 
nimega on spekuleeritud kui tulevase 
Eesti presidendi omaga. Kuidas selle 
asjaga siis ikkagi on?

Kas kuulujutul, et EOK presiden-
dist võiks saada Eesti Vabariigi 
president on tõepõhi all?

Olen kuulnud neid kuulujutte ja 
vastan nagu praegugi – ei ole sellist 
kavatsust olnud ega ole praegu. Jät-
kan EOK-s. 

Millised on EOK presidendi 
emotsioonid pärast esmast 
olümpiaeufooriat? 

See suur hetke emotsioon, mis ise-
gi meestele rõõmupisara silma tõi ei 
saa väga kaua kesta. Kuigi vaimustus 
hinge on jäänud. 

Tõsine ja vahetu mõju on, et paljud 
poisid-tüdrukud hakkavad spordiga 
tegelema. Seda eeskuju me alles hak-
kame tundma. Ma usun, et paljudele 
lähiajal sündivatele lastele pannakse 
nimeks Kristina ja Andrus.

Spordimaailm on kord selline, et 
olümpiavõitjateks saavad sadade-
tuhandete hulgast vaid üksikud, teisi 
õpetab sport reeglite järgi elama, en-
nast ületama, vastast austama. Neist 
kasvavad korralikud inimesed.  Kulla-
võidud ei ole ainult spordisündmused 
vaid muudavad meie elu üldisemalt. 

Kui tuli esimene kuld, siis Vahur 
Kersna olümpiastuudios ütles: 
“Oli õnnelik päev. Üle pika aja 

oli tunne - eestlane olla on uhke 
ja hää.”

Mul on au olnud seda tunnet tun-
da ka varem. Nägin Veerpalu ja Noole 
kullavõite. Aga suurvõitude puhul kui 
trikoloor tõuseb ja mängitakse meie 
rahvushümni, siis ON eriline tunne ja 
mis seal salata, tuleb ka pisar silma. 
Sedasama rääkisid kohapeal mitmed 
karused mehed, kellest seda ei usuks-
ki.

Arnold Rüütli silmis küll pisarat 
ei näinud.

Seda ma ei tea, seisin sel hetkel 
tema selja taga. Aga kindlasti oli tal 
rinnas sama võimas tunne kui meil 
kõigil. Kõik ei väljenda oma emotsi-
oone ühel viisil.

Kumb medal tekitas tugevama 
emotsiooni, Kristina või Andru-
se oma?

Esimene oli tõeline uhke tunne 
juba Kristina pärast, kel ei ole spordi-
tee läinud kergelt ja kelle elu unistus 
nüüd täitus. Aga ka Eesti pärast. Kui 
tuli teine Kristina kuld, siis oli selge 
– mängude kangelanna on sündinud 
ja nüüd ei pidurda teda miski ka kol-
mandat võitmast.

Kui Andrus sõitis, siis oli hea meel 
nii Andruse kui ka Mati Alaveri pärast. 
Nad panustasid ju ühele distansile ja 
võtsid tohutu riski. Alaver näitas, et 
ta on maailma parim suusatreener 
suutes vormi nii täpselt ajastada. Ja 
Jaak Mae sõitis hästi. Need kõik olid 
võimsad aga erinevad tunded, neid ei 
saa omavahel võrrelda.

Kas see, et Kristina kolmandat 
kulda ei saanud oli pettumus?

Eks ta oli oma eelnevate sõitude-
ga kõikide ootused nii kõrgele ajanud 

– keegi ei uskunud, et nüüd enam 
kolmandat kulda ei tule, Aga kaks 
esimest sõitu nõudsid kõvasti vaimu-
energiat ja eks teised olid ju ka tuge-
vad. Ma arvan et mitte keegi ei heit-
nud Kristinale ette tema kaheksandat 
kohta. Mul oli võimalus temaga peale 
fi nishit rääkida. Ta oli õnnelik ja ra-
hul, mitte üldsegi pettunud.

Peale Eesti edu hakkasid levima 
kuulujutud, et asi polnud puhas. 
Kas kadedus?

See on ikka nii, et kui mõni riik on 
edukas siis leidub neid, kes arvavad et 
see pole ausalt tulnud. Nii ka seekord. 
Aga see oli pigem meie lehtedes, ko-
hapeal ei kostunud ühtegi  taolist 
vihjet. 

Küll aga oli uhke tunne, kui suur-
riikide esindajad tulid ja surusid kätt. 
Soome president õnnitles ja kiitis 
meie ilusaid esindusriideid. Soom-
lased ei saanud seekord ühtegi kulda, 
aga nad tänasid, et nende hümn siiski 
kõlas.

Suured riigid korraldasid vastu-
võtte ja meid polnud algul planee-
ritud kutsuda. Pärast kullavõite aga 
tuli kutseid siit ja sealt.

Pettumusi elati erinevalt üle. 
Mõned norra kolleegid hoidisd pigem 
kõrvale. Kui Salt Lake City’s võitsid 
norrakat 13 kuldmedalit, siis siin vaid 
kaks. Eestil oli viis medalilootust ja 
neist tuli kolm kulda. Norral oli me-
dalilootusi üle 20, aga saadi 18 ja 
neist vaid kaks kulda. Eks selles val-
guses oli uhke olla küll.

Kas Alaveri ära ei taheta osta?
Seda peab tema käest küsima. 

Alaver on tipp-treener, parim mees-
suusatajate treener maailmas. Ei saa 
välistada, et talle ettepanekuid tehak-

se. Aga talle tehakse ettepanekuid ka 
Eestis ja mitte ainult treeneri positsi-
oonile…

Palju on juttu olnud preemiara-
hadest. Kuulujutud räägivad 
EOK pankrotist.

Mõningate ajakirjanike poolt teki-
tatud ažiotaaž EOKpankrotist - seda 
ei taha mitte kommenteeridagi. Aga 
olgu siin rahustuseks öeldud - me 
ei ole pankrotis. EOK eelarve on 50 
miljonit ja kui me jäime Torino puhul 
kahe miljoniga miinusesse, siis pole 
see eriline kunst ära katta. EOK-l on 
head sponsorid ja ka riik on meid toe-
tanud. Sponsorsummad on viimase 
nelja aastaga suurenenud üle kahe 
korra, riigi vahetu toetus aga jäänud 
samale tasemele. Usun, et suure-
päraste tulemuste valguses maksu-
maksja ei pahanda kui mõned kroo-
nid tulevad spordi, olümpiavõitjate ja 
tulevaste mängude toetuseks. 

Rääkige mõni lõbus lugu ka!
See lugu lõppes küll hästi, aga teki-

tas suuri pingeid. Torino olümpiakü-
las heisatakse iga riigi rahvuslipp, 
delegatsioon rivistatakse üles ja va-
hetatakse kingitusi. Kuna meie Too-
mas Tõnisega olime Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee külalised, siis olid 
meil oma hotellid ja auto koos autoju-
higa. Meie kaks autojuhti, itaallased 
Roberto ja Marko olid vabatahtlikud 
ja töö eest tasu ei saanud. Juhtus 
nii, et olümpiakülla avamisele sõites 
eksis Roberto ära. Startisime tund 
aega varem, küla oli vaid 15 minuti 
kaugusel. Juht muudkui keerutab ja 
keerutab, aga kohta üles ei leia, pinge 
tõuseb. Helistan delegatsioonile - seal 
juba kõik kogunevad. Ütlesin meie 
pressiatašeele Sven Sommerile, et 

ta peab ise kõne pidama ja et leidku 
mingi kingitus, sest päriskingitus oli 
ju minu käes. Lõpuks jõudsime siiski 
kohale just hetkeks kui küla direkt-
riss Manuela di Centa kõnepulti läks. 
Olin ka minemas kui äkki keegi ütleb, 
et kuule sul on varrukas küljest ära! 
Oligi! Kahjuks oli meie uus vorm de-
fektiga. 

Kõik see oli minutite küsimus. 
Minu jope vahetati kellegi omaga ära 
ja hõigatigi Eesti välja.

Kõlavad noodid, et murdmaa-
suusatamine hakkab kaotama 
populaarsust. Asemele on 
tulnud atraktiivsemad alad nagu 
näiteks lumelaud jne.

Populaarsust ei saa mõõta harras-
tajate ega osalejate arvuga. Alates an-
tiikajast on olemas klassikalised alad, 
mis olenemata pealtvaatajate arvust 
ei kao mitte kuskile. Me räägime 
sellest, kuidas sport inimesi liidab ja 
riiki esindab. See on oluline kasvatus-
lik funktsioon. Eesti jaoks on tähtis 
suusatamine, kuskil mujal suusahüp-
ped või lumelaud. On riike, kus on 
populaarne näiteks naiste maahoki. 
Eestis pole seda ala olemaski. 

Meie austame oma olümpiavõit-
jaid ja meie jaoks on nad kangelased, 
meie noored juhinduvad nendest. 

Küll aga võitleb ROK liigse laiene-
mise eest. Kui tuua sisse uus ala, siis 
millestki tuleb paratamatult loobuda.

Tuleks nüüd valla spordi juurde. 
Kunagi oli EOK-l projekt, mille 
abil küladesse  rajati spordi-
väljakuid. Jõelähtmel me seda 
väljakut ei näe. Mis sellest 
projektist on saanud?

See oli pilootprojekt nimega “EOK 
tuleb külla” ja oli pigem spordivai-

Mis te arvate, kas tulevane Eesti president võib   

“Uhke tunne oli Kristina pärast, kelle elu unistus täitus,” kinnitas EOK president Mart Siimann pärast esimest eufooriat.
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   tulla Jõelähtme vallast?

mustust ning eeskuju pakkuv kui 
suuri investeeringuid eeldav ettevõt-
mine, kus iga maakond ise valis kolm 
küla, kuhu me mänguväljakuid aita-
sime rajada. Kumbki pool andis poole 
vahenditest ja väljakud rajati valda-
valt väikestes, mitte-rikastes kohta-
des. Põhimõte oli, et jõukam saab ise 
hakkama. Kuna linnad on jõukamad 
ning ega Jõelähtme valdki vaene ole, 
siis me siia ei jõudnudki. 

Kümneid miljoneid maksvad spor-
dihooned on väga tore, aga ärgem 
unustagem, et lihtsamaid mänguväl-
jakuid annab ise teha. Ma ei tunne 
meie valla asju, et kas siin mängu-
väljakute rajamine käib? Ilmselt ei 
käi, aga see kõik sõltub ka kohalikest 
inimestest ja valla juhtidest.

Mis retsepti annate valla rah-
vaspordi arendamiseks?

Suurte ujulate, hallide ja saalide 
kõrval, mida igal pool püütakse ehita-
da on kena, aga kui me tahame, et 
rahvas hakkaks liikuma, siis … Soom-
laste eeskuju on näidanud, et isegi nii 
sportliku rahvuse puhul kui nemad 
on, tekivad omad probleemid: inime-
sed saalides häbenevad oma keha, või 
et neil pole uhkeid fi rmariideid selga 
panna. See on ikkagi rohkem noorte 
ja enam sportlikke eesmärke sead-
vate inimeste koht. Enamik soomlasi 
spordib pargis, maanteedel, väikestel 
mänguplatsidel. 

Rahvasporti arendatakse lihtsa-
te vahenditega – olgu see palliplats, 
petank või muu taoline – põhiline, et 
rahvas hakkaks liikuma. See suund 
võiks meilgi olla. Ei saa vallajuhte 
süüdistada, peab endale otsa vaata-
ma. 

Jõelähtme vallas Haapse külas, 
kus mina elan on meil komandat aas-

tat vahva Kaberneeme klubi. Lisaks 
sellele et me aeg-ajalt tantsime ja vei-
ni joome oleme korraldannud kesk-
konna kaitsmise aktsioone, näiteks 
puhastanud rannaäärt. Meenub üks 
lugu, kui olin Riigikogu liige ja kuuma 
ilmaga käisime prügikott käes mööda 
randa. Teised päevitasid ja arvasid, et 
me oleme palgalised koristajad. Üks 
mees näitas mulle , et “smotri, tam 
ješjo musor jest (Vaata, seal on veel 
sodi”!  Siis Riigikogu liige Siimann 
läks ja võttis selle prahi üles.

Aga see on innustav eeskuju. 
Korra oleme teinud kepikõnni 

matka ja seda võiks rohkem viljeleda, 
sest see ei nõua investeeringuid vaid 
pealehakkamist. Kepikõnd on algaja-
tele liikumisharrastajatele vanusest 
sõltumata. See on selles mõttes vahva, 
et inimesed saavad midagi koos teha. 
Nagu spordivõistlusel – inimesed 
tahavad võitu koos nautida, tahavad 
koos peredega liikuda ja  naabritega 
juttu ajada. Meie abikaasaga oleme 
aktiivsed kepikõnni harrastajad, aga 
mida rohkem rahvast, seda vahvam.

Kas olete nõus kui vallalt tuleb 
ettepanek – tulge teeme koos 
ühe kepikõnnimatka?

Igal juhul! Ja mitte vald ei peaks 
seda ettepanekut tegema vaid EOK 
võiks selle vallale teha. Sporti võib 
mitut pidi teha. Üks ring inimesi on 
vanad pühendunud liikumishar-
rastajad, kes ise ilma rahastamata 
harjutavad ja sõidavad nagu meie 
peaminister Vasaloppetile. Seda sorti 
inimesi pole vaja stimuleerida, ne-
mad tegutsevad nagunii rõõmu ja ra-
huldustundega. 

Teine suund on peresport, et pe-
rekonda tugevdada ja koos hoida. 
Et inimesed tunneksid rõõmu mitte 

teleka vaatamisest vaid koos matka-
rajal olles või hiljem naabritega koos 
sauna nautides. Siin võiks olla vallal 
ja EOK-l koostööd, et korraldada rat-
tamatku, kepikõndi jms, kogu perele.

Jõelähtme vald on väga suur vald 
ja identiteeti me eriti ei tunne. Ma 
loodan, et ma kedagi ei solva öeldes, 
et Loo või Saha-Loo jäävad liiga kau-
gele ja mingit sidet meie külal nen-
dega pole. Samal ajal Kaberneeme ja 
isegi Kuusalu on meile lähedasemad. 
Sport ei peaks alati toimima admi-
nistratiivsete joonte järgi.

Kas on mingit retsepti kuidas 
suurlinnaga külgnevas vallas 
sporti siiski arendada?

See sõltub meist endist, kuivõrd 
aktiivsed me oleme ja viitsime. Siin 
pole vaja valla pole vaadata. Aga vald 
võiks näiteks aidata külade vahelis-
te spordivõistluste arendamisel. See 
oleks päris põnev, sest küla on taas 
tekkimas ja taastumas. Külal on iden-
titeet. Külade võrkpallile tuleks kogu 
külarahvas kaasa elama. Valla leht 
võiks seda kajastada. See külade idee 
mulle meeldib.

Eesti rahva arvukus kahaneb ja 
noorte tervis kehveneb pidevalt. 

See on globaalsem probleem. Ka 
jõukamates riikides on sama mure. 
Ma arvan et sport võiks olla elujõu ja 
tervise näitaja. Tulles tagasi intervjuu 
alguse - Kristina ja Andruse eeskuju 
juurde. Kui teed sporti, siis pole sul 
ainult keha tugevam vaid ka hing 
on rõõmsam. Minuealistele pensio-
nieelikutele hakatakse rääkima, et 
tervisesport. Aga nooremate puhul, 
kel energiat palju ja veri vemmeldab, 
nendele on sport rõõmu allika. Noor 
teeb sporti, et olla seksikam, olla sõp-
radega koos, parem välja näha – see 
on sport ja seda peaks rõhutama. 

Kas lisaks kepikõnnile veel 
mingit sporti harrastate?

Ma olen teinud sellise vea, et kui 
mingi asja ette võtan, siis teen seda 
põhjalikult. Koolis vist polnud spor-
diala, millega ma ei tegelenud. Olin 
noores põlves Tartu linna parim 
jäähoki väravavaht. Kui kolm aastat 
tagasi sõbrad ütlesid, et nii – meil 
on üks meeskond, kus on küll sinust 
nooremad  30-40 aastased, aga tule 
meile väravavahiks! - siis tuli  meel-
de, et olin väravavaht olnud. Klubi 
muretses uhke vormi ja uisud ning 
hakkasin kolm korda nädalas trenni 
tegema. Unustasin ära, et olen 60-le 
lähenev, mitte 16-aastane. Vitsad tu-
lid kiiresti. Tervis ei pidanud vastu ja 
pidin loobuma. Alustasin liiga äkki.  
Aga ujumas käin ja järgmisel aastal 
võtan suusatamise ette. Aegviidu 
suusarajad on lähedal ja lapselapsed 
ootavad innukalt.

Mida televiisorist eelistate 
vaadata?

Amet on selline, et kõik nädalava-
hetused kuluvad praktiliselt võistlus-
tele. Tööpäevad mööduvad kontoris 
ja nädalavahetustel käin üritusi ava-
mas ja lõpetamas. Ja mitte ainult 
suurvõistlustel vaid ka jõudu mööda 
valdades ning külades. Arvan, et üks 
kolmandik valdadest on mul läbi käi-
dud. See meeldib mulle. Elamus, mil-
le saad mõne väikese mänguväljaku 
avamisest on suurem ja ehedam kui 
pealinnas, kus võimalusi on palju.

Jõelähtmelt pärit noort 
suusatajat Tartu linn 
omaks ei tunnista, kuigi 
noormees on sündinud 
Tartu tudengiperes ja 
ülikoolilinnas elanud-
õppinud pikad ülikooli-
aastad. 

Kui Peeter Kümmel end peale ülikoo-
li lõpetamist linna hingekirjast maha 
võttis ning sügisel doktoriõppesse 
minnes taas Tartusse registreeris, 
kehitasid spordifunktsionärid üks-
kõikselt õlgu – sa pole mingi Tartu 
mees ja rahalist toetust ära meilt 
looda. Seega on sponsorite leidmine 
sportlase enda eraasi. Ning muidugi 
Suusaliidu abi kui on ette näidata tu-
lemusi maailma eliidiga rinda pistes.

Torino olümpiamängudel televisi-
ooni vahendusel vanema poja Peetri 
sõitudele kaasa elades närveeris Jõe-
lähtme vallavolikogu liige Toomas 
Kümmel nii, et pärast poja fi nišit oli 
tal tunne nagu ta oleks seal ise võis-
telnud. Aga see on igal Peetri võistlu-
sel nii, tunnistab Toomas Kümmel. 
Ei tea mis siis veel saab kui Kümme-
lite kümneaastased kaksikutest pojad 
Johannes ja Jaagup Nõmme suusa-
klubi trennist kord Peetri jälgedesse 
peaksid sirguma!

Peeter ise oma sõiduga rahule ei 
jäänud: “Eesmärk oli kindlalt 30 esi-
mese - see on kuuma grupi hulka jõu-
da, aga ei õnnestunud. Stabiilsusest 
jääb veel puudu. Mõnel maailmaka-
rika etapil olen kindlalt kolmekümne 
seas, siis jälle sealt väljas. Praegu olen 
hooaja kokkuvõttes maailma karika 
arvestuses 45. Ambitsioonid peavad 
olema aga kõrged, järgmise hooaja 
eesmärk on jõuda maailma eliiti - 
kuuma gruppi”.

Kas liigne koolitarkus sind kam-
mitsema ei hakka? Et doktorant 
Kümmel hakkab sõidu ajal liig-
selt oma käitumist analüüsima? 

Ega ma ülearu palju sellele ei mõt-
le, pinge ja koormus on liialt tuge-
vad. Tõenäoliselt võtan vastu otsuse, 
et jätan ühe aasta õpinguid vahele. 
Pühendun järgmise hooaja ainult 
suusatamisele. Doktorantuuri lõpu-
teema on mul olemas, see puudutab 
minu enese lemmikala – suusasprin-
ti. Sport on tänapäeval väga kiireks 
ja tehniliselt keerukaks muutunud. 
Seetõttu on vaja ka eriteadmisi. 
Võtame või näiteks lume struktuu-
ri, aga sellest oleneb ju suusavalik. 
Üks Norra teadusinstituut on välja 
toonud üle 200 lume erineva struk-
tuuri, millega tuleb määrde ja suusa 
alusmustri valikul arvestada.

Mis mulje jäi Torino olümpiast?

Olümpia ei olnud Itaalias eriti täh-
tis. Torinos olles ei saanud üldse aru, 
et viibid olümpialinnas - olümpiasüm-
boolikat ei hakanud kusagil silma. Kui 
Itaalia kuulus jalgpallur Francesko Tot-
ti samal ajal jalaluu murdis, räägiti tele-
kas ja muus medias ainult sellest. Kolm 
päeva arutas Itaalia meedia seda lugu 
tundide kaupa iga nurga alt. Samal ajal 
võitsid Itaalia mehed suusateates kulla. 
Sellele pühendati ainult pisike lõiguke 
teleaega. Taliolümpia oli itaallaste jao-
ks siiski suhteliselt vähetähtis üritus.

Kuidas itaallastega suhtlemine 
sujus?

Halvasti, itaallased on valdavas ena-
muses umbkeelsed. Nende käest on 
mõttetu midagi küsida, nad lihtsalt ei 
saa aru. Meil oli üks kujukas vahejuh-
tum. Enne olümpiakülla jõudmist otsi-
ti kõik autod läbi ja lisaks nõuti mingit 
läbipääsuluba. Meil seda ei olnud. Kui 
uurisime, et mis see on ja kelle käest 
seda saab, seisis terve Itaalia politsei 
Grande Capo 10-meheline salk seal 
ja ainuke, mida nad öelda suutsid oli 
“Stopp”! Viimases hädas helistasime 
Martti Rajule, kes sõitis siis 40 km kau-
guselt kohale, et panna mingi paberili-
pakas aknale! Uskumatu! 

Kas pealtvaatajad elasid kenasti 
kaasa?

Itaallased ei kipu teistele kaasa 
elama. Sellist kaasaelamist nagu meil 
Eestis oli seal vähe. Torino olümpial 
oli piletite arv piiratud ja rahvast oli 
murdmaasuusatamise võistluspaigas 
kohal kindlasti vähem kui Otepää 
maailmakarika etapil. Otepää on üld-
se ainus fenomen, kus saab võistlus-
tele pileteid müüa, mujal maailmas 
ei tuleks ükski inimene selle peale, et 
raha eest võistlusi vaatama tulla. 

Kuidas Eestis toimuvatesse 
võistlustesse suhtutakse?

Tihti toimub maailmakarikas ke-
set tühja põldu. Õhtul kuskile välja 
minna ei ole ja omavahelist suhtle-
mist suusatajate vahel ei saagi tekki-
da. Suusarahvale meeldib Pühajärve 
suverull, seal on bankett, saab pärast 
võistlust koos pidu pidada ja suhelda. 
Sellepärast siia meelsasti tullaksegi. 

Miks Eesti ei suuda välja panna 
ühtlast teatemeeskonda?

Torinos saavutatu oli meie lagi. Kan-
depind on teistel riikidel lihtsalt palju 
suurem. Skandinaavias, Saksamaal 
on sada korda rohkem harrastussport-
lasi. Eesti on läbi ajaloo võitniud vaid 
ühe medali, see oli tüdrukute laske-
suusatamise juunioride MM-i pronks. 
Olümpia teatemedal võrdub sellega, 
et kõik neli meest peaksid individuaal-
distantsidel olema võimelised võitma 
medali. Suured suusariigid, kes võida-
vad olümpiamedali, nende kõik mehed 
sõidavad end tavaliselt ka üksikaladel 
esimese kuue hulka. 

Mart Siimann allkirjastab Kristina Šmiguni rahatšekki ühele 
miljonile kroonile.

Peeter Kümmel: “Itaallastele polnud 
Olümpia tähtis”

Peeter Kümmel isa Toomasega Torino olümpiaraamatut
uurimas.
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Tädi Maali küsib: mis saab minu kanadest kui tuleb linnugripp?
Mis haigus on lindude gripp?

Lindude gripp (LG) on väga 
nakkav, ägedalt kulgev lindude 
viirushaigus. LG kuulub eriti oht-
like loomataudide hulka kuna 
põhjustab lindude massilist hai-
gestumist, suurt suremust ning 
ulatuslikku majanduslikku kahju. 
LG-le on vastuvõtlikud kõik kodu- 
ja uluklinnud. Nakkusallikaks on 
haiged või haiguse läbipõdenud 
viirusekandjad linnud. Nakatumi-
ne toimub seedetrakti või hinga-
misteede kaudu. Haigete lindude 
ravi puudub. Haiguse puhkemisel 
kehtestatakse karantiin, haiged ja 
haiguskahtlased linnud tapetakse 
ja hävitatakse. 

Kuidas LG levib?
LG viirus eritub väliskeskkon-

da nakatunud või siis nakkuse 
läbipõdenud lindude rooja ja hin-
gamisteede nõrega, levib kergesti 
inimese, saastunud esemete ja 
transpordivahendite vahendusel 
ja säilib pikalt eluvõimelisena vees 
(sõltuvalt keskkonna tingimus-
test), samuti linnulihas, munades. 
Tavaliselt säilib LG viirus elu-
jõulisena madalal temperatuuril. 
Lindude väljaheidetes võib viirus 
temperatuuril 4º C püsida nakatu-
misvõimelisena vähemalt 35 päe-
va, 37º C juures aga kuus päeva. 
Kõrgetel temperatuuridel viirus 
hävib: 60º C juures 30 minutiga 
ning 75º C juures mõne minuti-
ga. Viirus on tundlik enamlevinud 
desovahendite suhtes nagu joodi 
ühendid, formaliin ja seebikivi. 

Millist ohtu kujutavad mets-
linnud LG levikul?

Gripiviiruste kandjateks loo-
duses on metslinnud (peamiselt 
veelinnud), kellelt võivad nakkuse 
saada kodulinnud, eelkõige kodu-
veelinnud nagu haned ja pardid. 
Rändlindudega võib haigus levida 
pikkade vahemaade taha. 

Mida teha LG kahtluse kor-
ral?

LG kahtlusest on loomapidaja 
kohustatud koheselt teavitama 
kohalikku veterinaararsti (või ve-
terinaarkeskust). Loomapidaja 
peab osutama igakülgset kaasabi 
vajalike proovide võtmisel ja uu-
rimiste läbiviimisel haiguse diag-
noosimiseks. 

Millised on meetmed LG 
ennetamiseks?

Soovitame loomapidajatel hoi-
da linde suletud hoonetes ning 
katta kodulindude söötmispaiku, 
et vältida võimalikke kontakte 
rändlindudega, kes on võimali-
kud haiguse levitajad. Samuti on 
soovitav tagada koduspeetavate 
hanede ja partide ning teiste lin-
nuliikide eraldatus ning varakult 
kohalikku loomaarsti teavitada 
LG kahtlusest. 

Lindlatesse ei tohiks võõraid 
lubada. Farmis töötamisel tuleb 
kanda kaitseriietust ja -jalanõusid. 
Oluline on hoida puhtust ja korda 
nii farmis kui ka farmide ümbru-
ses ning paigaldada farmi sisse-ja 
väljapääsudele desomatid. 

Kas LG on ohtlik ka inimesele?
Inimese nakatumine on seni 

valdavalt toimunud ainult otsesel 
kokkupuutel haigestunud linnuga 
(nt linnufarmide ja –turgude töö-
tajad, lihatöötlejad). Haigestunud 
inimesel tekib kõrge palavik, hin-

gamisteede haigestumise nähud 
(köha, hingeldus, kurguvalu), sil-
mapõletik. LG viirus on elujõuline 
vaid madalatel temperatuuridel 
ning hävib kõrgetel temperatuu-
ridel. Nii on korralikult läbiküpse-
tatud või keedetud (70ºC juures) 
linnutoote (liha, muna) tarbimine 
ohutu. Toore linnuliha tarbimine 
on seotud riskiga mitte ainult seo-
ses lindude gripi levikuga, vaid ka 
teiste haiguste korral (näiteks sal-
monelloos), mis võivad levida too-
re või poolküpsetatud liha kaudu. 

Kas nakatuda võib ka nii, et 
astud näiteks linnu väljahei-
tesse või puutud muudmoodi 
kokku saastunud jalanõu või 
vaibaga?

Haige linnu eritistest naka-
tumine on võimalik, näiteks vai-
bale või maapinnale sattunud 
väljaheide kuivab ja võib tolmuga 
kanduda hingamisteedesse. See-
pärast ei soovitata (eriti lastel, kes 
on ninaga ohule lähemal) viibida 
lindude toitmis- ja elukohtades. 
Lapsi tuleb ka hoiatada, et nad ei 
puudutaks haigeid või surnud lin-
de. Kui tuppa tulles on jalanõud 
saastunud, siis tuleb need korra-
likult puhastada ja pärast seda ka 
käed hoolega puhtaks pesta. Käte 
seebiga pesemine aitab lahti saada 
ka paljudest teistest haigustekita-
jatest. 

Kas nakkuse võib saada ka 
linnulihast, munadest, sulge-
dest?

Kokkupuutel haigestunud lin-
nu liha, munade või sulgedega 
võib nakatuda LG-sse.

Missugused on LG haigusnä-
hud inimesel?

Tüüpilised nähud: järsk enese-
tunde halvenemine koos kõrge pa-
lavikuga (alates 38 kraadist), pea-, 
lihas- ja kurguvalu, köha ja nohu, 
hingamisraskused, silma side-
kesta põletik. Raskem haigusega 
kaasnev tüsistus on kopsupõletik, 
mis võib esile kutsuda hingamis-
puudulikkuse, kuid esineda või-
vad ka südame-, lihas- ja kesknär-
visüsteemi kahjustused.

Kas nakatunud inimest saab 
ravida?

Maailma Terviseorganisatsi-
oon on tunnustanud lindude gripi 
raviks inimestel kahte viirusevas-
tase toimega ravimit: oseltamiviri 
ehk Tamifl ud ja zanamiviri ehk 
Relenzat. 

Kuidas ennast ise kaitsta, kui 
pandeemia Eestisse jõuab?

Kui pandeemia peaks Eestisse 
jõudma, kehtestatakse epidee-
miatõrje meetmed:  keelatakse 
massüritused, suletakse laste-
asutused, piiratakse inimeste lii-

kumist, isoleeritakse nakatunud. 
Haiguse leviku tõkestamiseks on 
oluline vältida lähikontakti hai-
gega (gripiviirus levib ruumis 
köhapiiskadega kuni 1,5 m kau-
gusele), kokkupuutumist haiges-
tunu rögaga või sellega saastunud 
pindadega.Tuleks hoiduda rahva-
rohketest kohtadest ja võimalu-
sel isegi ühistranspordivahendite 
kasutamisest. Väga tähtis on käte 
pesemine, eeskätt pärast haige lä-
hikonnas viibimist ja muidugi pä-
rast tualeti kasutamist, enne sööki 
jne. Gripihaigel ei ole soovitatav 
minna arsti juurde, arst tuleks 
koju kutsuda või küsida temalt ra-
visoovitusi. 

Mis saab siis, kui perest kee-
gi haigestub?

Gripihaige tuleb kohe paiguta-
da eraldi ruumi ja piirduda tema 
hooldamisel 1–2 inimesega. Tuleb 
vältida lähikontakti haigega (gri-
piviirus levib ruumis köhapiiska-
dega kuni 1,5 m kaugusele) ning 
kokkupuutumist tema rögaga või 
sellega saastunud pindadega. Hai-
gega suhtlemisel/tema hooldami-
sel tuleb kanda kaitsevahendeid: 
kindaid, kaitseprille, maski. Kui 
tekib vajadus haiget ühest ruumist 
teise viia või kaugemale transpor-
tida, tuleb ka talle mask ette pan-
na. Väga tähtis on käte pesemine, 
eeskätt pärast haige lähikonnas 

viibimist. Haigena ei peaks ise ars-
ti juurde minema, vaid ravijuhiste 
saamiseks tuleks arstiga ühendust 
võtta. 

Mis meetmeid rakendatakse 
nakatunud lähipiirkonnas?

Taudipunkti ümber määra-
takse 3 km raadiusega ohustatud 
tsoon ja 10 km raadiusega järe-
levalvetsoon. Nendes tsoonides 
kehtestatakse ranged tauditõrje-
meetmed. 

Kas nakatunud piirkonnas 
asuvad lemmiklinnud huka-
takse?

Ettevõttes, kus on diagnoositud 
kõrge patogeensusega linnugripp, 
asuvad lemmiklinnud hukatakse. 
Ohustatud tsoonis ja järeleval-
vetsoonis asuvad lemmiklinnud 
ei tule ilmtingimata hukata, kuid 
järelevalveametnik võib otsustada 
selle kasuks, kui see on vajalik.

Mida peab tegema, kui laps 
on surnud lindu katsunud?

Esimesel võimalusel peab laps 
käed ära pesema ning käsi mitte 
näo juurde või suhu panema! Lap-
si tuleb eelnevalt hoiatada, et ta 
surnud lindu ei katsuks. 

Mida peab tegema, kui leian 
autolt, rõdult jne linnu välja-
heiteid? 

Kindlasti ei tohiks väljaheiteid 
palja käega katsuda. Kui lindude 
väljaheidet on katsutud palja 
käega, siis tuleb käed pärast sooja 
vee ja seebiga ära pesta. Autoak-
nalt saab linnuväljaheited eemal-
dada kojameestega või siis auto-
pesulas. 

Kas suvel võib järve ujuma 
minna? 

Jah võib, sest veest on peaaegu 
võimatu nakatuda. Isegi kui vette 
on sattunud nakatunud lindude 
väljaheiteid, siis nad lahustuvad ja 
hajuvad vees. Siiani on LG olnud 
inimesele väga raskesti nakkav. 
Haigestunud on vaid need inime-
sed, kes on olnud otseses kontak-
tis surnud lindudega pikema aja 
jooksul ning pole hügieeninõue-
test kinni pidanud. 

Kas kuldnokkade pesakastid 
peab nüüd LG tõkestamiseks 
aiast maha võtma? 

Ei, selleks ei ole praegu tarvi-
dust. 

Kui kassid võivad LG-sse na-
katuda, siis kas inimene võib 
kassilt nakkuse saada? Kui 
kass on leidnud surnud linnu 
ja sellega kokku puutunud, 
siis mida peaks kassiga ette 
võtma? 

Siiani ei ole kusagil tähel-

datud, et kassid oleksid saanud 
nakkuse lindude käest. Labora-
tooriumitestid on siiski kinni-
tanud, et kassid võivad haigestu-
da H5N1 tüvega grippi. Tais on 
olnud juhtumeid, kus kaslased 
on nakatunud loomulikul teel kui 
nad on söönud LG-sse nakatu-
nud linde. Kuid siiani puuduvad 
raportid selle kohta nagu oleksid 
kodukassid ja koerad nakatunud 
kui nad on kokku puutunud LG-
s olevate mets-ja kodulindudega. 
Samas võiksid kassi- ja koera-
omanikud jälgida, millega nen-
de lemmikloomad väljas tegele-
vad ning võimaluse korral neid 
surnud lindudest ja teistest kor-
justest eemale hoida. Siiani pole 
veel ükski nakatunud koduloom 
andndud viirust edasi inimesele 
ehk inimesed pole H5N1 viirust 
koduloomade käest saanud. 

Kas tubaste puurilindude 
pidajad peaksid praegu 
mingeid ettevaatusabinõusid 
kasutama?

Kuna puurilinnud on enamas-
ti puuris ja siseruumides, siis nen-
de kokkupuude metslindudega 
ning selle kaudu nakatumine on 
minimaalne kui mitte olematu. 
Kuid loomulikult tuleks jälgida, 
et puurilinnud ei pääseks õue 
lendama. 

Oletame, et Eestist avasta-
takse mõni LG-sse surnud 
lind. Kas siis põllumehele on 
ohtlik töötades tekkiv tolm, 
kui põllul peatub haneparv?

Praegusel hetkel ei ole, sest 
õhust ei ole veel keegi H5N1 nak-
kust saanud. 

Kas tooreid või poolpehmeid 
mune süüa on ohutu?

Mune tuleks kasutada siiski 
korralikult keedetuna või teisiti 
kuumtöödelduna, sest munad ja 
muud linnusaadused võivad kan-
da ka teisi haigusi nagu salmonel-
loos. 

Kas sel aastal tuleb hakata 
pääsukesepesi hävitama?

Ei pea hakkama pääsupesi hä-
vitama. Siiani pole veel maailmas 
leitud juhte, kus pääsukesed oleks 
nakatunud LG-sse ning muutu-
nud seeläbi ohtlikuks loomadele 
ja inimesele. 

Kas lindude toidumajast võib 
H5N1 nakkuse saada?

Tänasel päeval ei saa, palun 
pange julgesti lindudele toidumaj-
ja süüa. 

Kuidas desinfitseerida koera 
pärast temaga jalutamas käi-
mist, ta võib ju linnu väljahei-
te sisse astuda?

Selle ohu väldib tavaline loo-
madele mõeldud šampoon. Koera 
käppasid võiks pärast igat jalutus-
käiku pesta.

Mis hakkab juhtuma tädi 
Maali, tema kodu ja kodu-
loomade ning naabritega kui 
tädi Maali kolmest kanast üks 
haigestub? 

Tädi Maali, tema perekond ja 
ka koduloomad elavad edasi, hai-
gestunud ja kaks ülejäänud kana 
tuleb paraku hukata. Tädi Maali 
laudast saab taudipunkt, karantiin 
kehtib 21 päeva, peale seda aega 
võib ta sinna uued kanad panna. 
3 km raadiuses tädi Maali laudast 
ümbritsevad laudad märgitakse 
üles, hakatakse kodulindudelt iga-
päev vereproove võtma. Seal piir-
konnas ei tohi tädi Maalid omava-
hel kanu ega kanamune vahetada, 
ega ka kusagile kaugemale viia. 

Kas peaks oma kanad juba 
varakult supiks tegema?

See oleks radikaalseim ja efek-
tiivseim riski maandamise moo-
dus, kuid praegusel juhul ei ole 
seda kindlasti vaja teha. Eestis 
pole hetkel veel ühtegi LG juhtu-
mit avastatud. 

Mis kasu on kodulindudel 
võrgust katusest, kui väike-
sed linnud võivad sealt läbi 
lennata ja suured sellest läbi 
väljaheiteid pillata?

Kõige suurem risk on lindude 
vahetu kontakti puhul, kui LG jõu-
ab Eestisse, siis eeldatavasti jõuab 
just rändlindudega. Praeguse sta-
tistika järgi on peamine viirukand-
ja kühmnokkluik, (hall)hani ja 
part, kes sealt võrgust nagunii läbi 
ei mahu. Võimalikest väljaheide-
te kohta nii palju, et kodulindude 
söödaava peab olema kaetud. Kui 
on võrk, siis metslinnud ei tule sin-
na sööma, nende otsene kontakt 
kodulinduega on minimaalne. 

Vastused seisuga 13.03. 2006

LINDUDE GRIPI INFOTELEFON

 1676 

VASTAB KÜSIMUSTELE

TÖÖPÄEVITI 9:00-18:00

Telefon on helistajatele tasuta 
ja avatud tööpäeviti kell 09.00 
– 18.00. Väljaspool infotelefoni 
tööaega saavad inimesed jätta oma 
küsimused ja teated automaat-
vastajale või esitada oma küsimus 
läbi linnugripi infolehekülje www.
linnugripp.ee. Massilise lindude 
suremuse korral peaksid inime-
sed ühendust võtma kas kohaliku 
veterinaarkeskusega või helistama 
hädaabinumbril 112.

Linnugripi ohu märk on massili-
selt surnud veelinnud või kodu-
linnud. Sel korral tuleb kindlasti 
helistada kas infotelefonile 1676 või 
kohalikku veterinaarkeskusesse 

Harjumaa Veterinaarkeskus
Västriku 2b, 11312 Tallinn
Tel/faks 655 2600
E-mail: info.harju@vet.agri.ee

Infotelefoni praktika on näidanud, 
et enamik kõnesid infotelefonile on 
seotud surnud lindudega. Koda-
nikud teatavad peamiselt Tallinna 
tänavatelt leitud tuvidest, kajakatest 
ja varestest. Kuna üksiku linnalin-
nu surm ei näita linnugripi ohtu, 
antakse informatsioon edasi kohali-
kule omavalitsusele, kelle kohuseks 
on linna tänavatelt ka surnud linde 
ja loomi kõrvaldada.

Veterinaar- ja Toiduameti riski-
analüüsi põhjal ei kujuta endast 
inimesele ohtu lind, kellel ei 
ole lindude gripile iseloomulik-
ke tunnuseid. Info leitud linnu 
kohta soovitame edastada linnu 
asu(leiu)kohajärgsesse veterinaar-
keskusesse või infotelefonile 1676 
juhul, kui lind on leitud lasteasutuse 
territooriumilt.

Kuna looduses elavatel veelindudel 
kulgeb linnugripp sageli ilma sel-
gete väliste haigustunnusteta, siis 
peaks surnud linnu leidmisel välja 
selgitama järgmised asjaolud: 

• Kas lind on: kodulind (põlluma-
janduslind või kodus lemmikloo-
mana peetav lind), linnalind (tuvi, 
varblane), veelind (part, hani, luik) 
või muu metsalind. 
• Elus või surnud? 
• Kas on näha vigastusi nagu 
murtud tiib või muud traumale 
viitavat? 
• Kas on näha midagi muud ebaha-
rilikku või tähelepanuväärivat? 
• Kas lind leiti: maanteelt, elektri-
liinide lähistelt, tuulegeneraatorite 
lähistelt, linnalähistelt, loomapida-
mishoonete lähistelt, asustamata 
kohas, asulas. 
• Kas leitud linde on: üks, 2- 10, 
rohkem kui 10, massiliselt.
• Üksiku surnud linnu leidmisel 
pole vajadust pöörduda vete-
rinaarteenistuse poole - info 
edastada vastavasse omavalitsusse 
(korraldab surnud lindude ärakoris-
tamist).

Kui pole viiteid traumale ega muid 
arusaadavaid põhjusi rändelise 
eluviisiga veelinnu ebaharilikuks 
käitumiseks või hukkumiseks, peab 
vastav info minema linnu asukoha-
järgsesse veterinaarkeskusesse kus 
siis otsustatakse edasine tegevus 
(vajadusel proovivõtt jne) või helista-
ge linnugripi infotelefonile 1676.

Samuti huvitab mitmeid helistajaid, 
kas linnugripi ohu tõttu võib linde 
toita ning kas on vaja hakata linnu-
pesasid hävitama. Kõiki helistajaid 
rahustatakse, et lindude söötmist 
ei ole vaja lõpetada ning linnupe-
sasid ei ole vaja puutuda. Oluline 
on vältida otsest kontakti võõraste 
lindudega, näiteks mitte sööta linde 
peost.

AS Tallegg juhatuse esi-
mees Peeter Soormi sõ-
nul on linnukasvatuses 
edukad need, kes suu-
davad pidevalt järgida 
ja karmistada hügiee-
ninõudeid ning hoida 
bioohutusel kätt pulsil. 

See on karm töö, sest ülitundlikus 
äris kipub ikka mida juhtuma. Isegi 
kõige karmimate meetmete puhul. 
Ikka mõni hiir lipsab lindlasse sisse. 
Isegi kodustes tingimustes me teame, 
kui raske on neist paharettidest lah-
ti saada, toob Soom elegantselt sisse 
elulise näite.

Tallegg on tugeva veterinaar ja toi-
duameti kontrolli all. Igal aasta võe-
takse lindlatest ja haudejaamadest 
kuni tapamajadeni loendamatuid 
proove. See on nii suur number, et 
Soorm ei oska seda paugupealt peast 
öeldagi. Ta puhub põsed õhku täis ja 
mõtleb. Siis laseb pahinal õhu välja. 
No on nii suur number, et laiutab 
käsi. 

“Tallegg on Eestis ainus broile-
ritööstus ja kogu teravik on meile 
suunatud,” selgitab ta. “Kõik proovid, 
mis Euroopa Liidus nõutakse, võe-
takse Eesti kontekstis ühest kohast 
ehk meilt”. 

Osavalt põimib ta juttu teise nal-
jaka näite. Et kui EL nõuab, et aastal 
2006 tuleb igas riigis lindlatest võtta 
152 sokiproovi, siis Prantsusmaal jao-
tub see suure riigi peale laiali. Üks 
proov võetakse Lyonist, teine Mar-
seillest, kolmas Pariisist jne , aga Ees-
tis võetakse kõik need sokiproovid 
Talleggist. Seega on kontroll tõesti 
kõva. 

Kui möödunud novembris käis 
üks EL komisjon siin kontrollkäigul, 
olid välismaalased üllatusest kee-
letud. Eestis olid kõik nõuded ja ette-
kirjutused viimseni täidetud. 

“Ettevõtte juhina mina ei näe, et 
linnugripi paanika, mis Euroopas va-
litseb, meile levib,” on Soorm surm-
kindel. “Me ei ole tädi Maali või onu 
Jüri, kes kasvatab oma kümmet lin-
nukest kodus lauda juures, kus par-
did-haned liiguvad vabalt laiali ning 
puutuvad metslindudega kokku. Tal-
legg on tööstuslik tootja ja tema ter-
ritoorium on suletud. Sinna ei pääse 
metslind ligi”. 

Ja veel üks vahva näide. Soorm 
on naljakate ja eluliste lugude jutus-
tamisel peale mihkel: “Möödunud 
aastal avastasime midagi üllatuslik-
ku. Nimelt lupjasime me ära farmi 
söödapunkrite alused ja üllatus-ülla-
tus - metslinnud, kes muidu aktiivselt 
liiguvad just söödapunkrite ümbru-

ses, kus võib midagi maha pudeneda 
– mõni söödagraanul või nisutera-
ke – lubjatud aluselisele pinnale ei 
maandunud isegi varesed ega tuvid.”  
Soorm arvab kaljukindlalt, et Talleggi 
hooned on hästi kaitstud. Eks sedasa-
ma loodame meiegi.

Talleggi linnukasvatusdivis-
jonidirektor-peaveterinaararst 
Lauri Kallikorm on tõsisem mees, 
tema nalja ei viska. Küll aga teab 
raudseid fakte. Linnugrippi Eestis 
kunagi diagnoositud ei ole ja selle-
vastane vakstineerimine on keelatud. 
Tema haldusalas teostatakse mu-
nakanade tootmiskarja pidevat uuri-
mist. Eelmise aasta suvest alustati ka 
metslindude uurimist. 

Ka Kallikorm kinnitab, et Talleggi 
linnud asuvad kõik suletud ruumi-
des ja kokkupuude väliskeskkonnaga 
puudub. See on üks peamisi fakto-
reid, mis maandab linnugripi võima-
likkust. Talleggis on lisaks tavapära-
sele kontrollile koostatud täiendav 
meetmestik linnugripi tõrjeks. See 
välistab igasuguse farmi külastamise 
väliskülaliste poolt, farmi personal 
peab kandma kaitseriietust, sealhul-
gas ka jalavarjude katteid, pesema 
ja desinfi tseerima käsi. Farmides on 
kahekordsed desobarjäärid, see aga 
tähendab väga kõrgel tasemel hügi-
eeninõudeid. Võrgustatud on kõik 
ventilatsiooniavad, et välistada väi-
keste metslindude sattumist lindla-
tesse. 

“Meil on kavas paigaldada far-
mide territoorimidele röövlindude 
mulaažid,” tuleb Kallikorm välja 
trumbiga “Katsed on andnud väga 
häid tulemusi ja esimeste soojade il-
madega hakkame neid paigaldama”. 

Kõik Talleggi 540 töötajat on 
saanud lisakoolituse, kuidas käituda, 
mis teha, kuhu helistada kui midagi 
peaks juhtuma.

Mis saab kui Talleggi maja 
tagant leitakse kolm surnud 
lindu?

Kallikormil on vastus varnast võt-
ta. Nimelt on EL poolt välja antud 
määruses antud täpsed juhised, kui-
das tegutseda. Kõigepealt kuulub 
antud koht karantiini alla ja selle üm-
ber kehtestatakse 10 km-line järel-
valvetsoon. Järelvalvetsooni sees on 
omakorda kolme km-ne ohutsoon. 
Ohutsoonis, kus on kinnine territoo-
rium, nagu Tallegg ja kus pole hai-
geid linde on lindude realiseerimine 
lubatud. Muidugi peale põhjalikku 
ja pidevat toidu- ja veterinaarameti 
poolseid uuringuid. 

“On kitsendused kuid elu ei jää pä-
ris seisma,” ütleb peaveterinaararst 
lõpetuseks. “Kui leitakse linnugrippi 
surnud luik kahe kilomeetri kaugu-
selt, siis ei tähenda, et me peame au-
tomaatselt oma linnud hävitama.” 

“Linnukasvatus – see on 
hügieeniäri”

Lauri Kallikorm ja Teet Soorm.
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme 22. veebruar 2006 nr. 6

Jõelähtme valla 2006. aasta eelarve 
kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 
punkti 1, Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla 2006. aas-
ta eelarve tulud ja finantseerimistehingud 
ning kulud ja finantseerimistehingud ta-
sakaalus, kogumahus viiskümmend neli 
miljonit seitsekümmend viis tuhat (54 075 
000) krooni. 
§ 2. Kinnitada Jõelähtme valla eelarve tu-
lud summas viiskümmend kaks miljonit 
üheksasada neli tuhat ükssada neliküm-
mend kuus (52 904 146) krooni vastavalt 
lisale 1.
§ 3. Kinnitada Jõelähtme valla eelarve ku-
lud summas viiskümmend kaks miljonit 
kolmsada viiskümmend kolm tuhat (52 
353 000) krooni vastavalt lisale 2, sealhul-
gas
(1) halduseelarve kulud summas 47 707 
000.-  krooni.
(2) kapitalieelarve kulud summas 4 646 
000.- krooni.
§ 4. Kinnitada Jõelähtme valla finantsee-
rimistehingud summas miinus viissada 
viiskümmend üks tuhat ükssada neliküm-
mend kuus (-551 146) krooni vastavalt li-
sale 3, sealhulgas 
(1) tulud finantseerimistehingutest üks 
miljon ükssada seitsekümmend tuhat ka-
heksasada viiskümmend neli (1 170 854) 
krooni.
(2) kulud finantseerimistehingutest üks 
miljon seitsesada kakskümmend kaks tu-
hat (1 722 000) krooni.
§ 5. Sulgeda 2005. eelarveaasta kasuta-
mata jäänud assigneeringud.
§ 6. Eelarveaasta jooksul vallale sihtots-
tarbeliselt eraldatud vahendid võtta val-
lavalitsusel eelarvesse vastavalt nende 
otstarbele, informeerides sellest koheselt 
volikogu.
§ 7. Kinnitada Jõelähtme valla 2006. aas-
ta eelarve kassatagavara suuruseks kaks-
kümmend tuhat (20 000) krooni.
§ 8. Käesolev määrus jõustub 01. jaa-
nuarist 2006.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 7

Valla reservfondi kasutamise kord

Vastavalt valla- ja linnaeelarve seaduse 
paragrahvile 17, Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
§ 1. Valla eelarve reservfond (edaspidi 
reservfond) moodustatakse vastavuses 
valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi-
le 6 valla kassaeelarve koosseisus. Valla 
reservfondi konkreetse suuruse määrab 
vallavolikogu valla eelarve kinnitamisel.
§ 2. Reservfondi kasutab vallavalitsus ett-
enägemata kulude katmiseks.
§ 3. Taotlused reservfondist täiendava 
raha eraldamiseks kinnitatud eelarve ku-
ludele esitatakse vallavalitsusele eelarve 
eest vastutaja poolt. Taotlusel peab ole-
ma vastavat valdkonda koordineeriva abi-

vallavanema, osakonnajuhataja või valla-
sekretäri seisukoht.
§ 4. Raha eraldamine reservfondist ot-
sustatakse vallavalitsuse poolt ning vor-
mistatakse vallavalitsuse korraldusega. 
Taotluse tagasilükkamise korral viidatak-
se äraütlemise põhjusele.
§ 5. Vallavalitsusel on õigus nõuda finant-
seeritavalt juriidiliselt või füüsiliselt isikult 
eraldatud summa kasutamise kohta raa-
matupidamise algdokumente.
§ 6. Vallavalitsus on kohustatud reserv-
fondi kasutamise kohta esitama andmed 
kaks korda aastas ja vallavolikogu iga-
kordsel nõudmisel.
§ 7. Määrus jõustub 1. märtsist 2006.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme 22. veebruar 2006 nr. 8

Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pe-
dagoogide töötasustamise alused

Aluseks võttes põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduse paragrahv 44 lõiked 3 ja 3², pa-
ragrahv 45 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 09. 
veebruari 2006.a. määruse nr.  43  “”2006. 
aasta riigieelarve seaduses” kohaliku oma-
valitsuse üksustele jooksvateks kuludeks 
tasandusfondi määratud eraldiste jaotami-
se tingimused, kord ja jaotus” ning Vabariigi 
Valitsuse 09. veebruari 2006.a. määruse nr. 
41 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijär-
kude palga alammäärade kehtestamine”, 
Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada  Jõelähtme valla  munitsipaal-
koolide  pedagoogide  töötasustamise alu-
sed ja palgamäärad.
§ 2.  Direktori palgaastmed ning vahetu 
õppe-ja kasvatustöö.
(1)  Kooli direktori palgaaste on lähtudes 
õpilaste arvust koolis järgmine:
1) alla 70 õpilasega koolides  
22
2) 70-120 õpilasega koolides 23
3) 121-300 õpilasega koolides 27
4) 301-600 õpilasega koolides 29
(2) Direktori palgaastme määramisel lähtu-
takse õpilaste arvust koolis. 
(3) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal 
palgaaste on üks kuni kolm astet madalam 
direktori palgaastmest.
(4) Algkoolis arvatakse direktori vahe-
tu õppetöö  tema  tööaja hulka 15 tundi           
nädalas kahe klassikomplekti puhul raken-
dades palgaastet 22.
(5) Põhi- ja keskkoolis sisaldab direktori ja 
õppealajuhataja tööaeg õppe- ja kasvatus-
tööd kuni 6 tundi nädalas.
§ 3. Pedagoogide palgaastmed.
(1) Pedagoogide     palgaastmete    raken-
damisel    tuleb   arvesse   võtta     õpetaja 
vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle 
atesteerimisel omistatud  ametijärku ning 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud munit-
sipaalkoolide õpetajate  palga alammäära-
sid.    
1) noorempedagoog 6600 kr 19
2) pedagoog  7000 kr 20
3) vanempedagoog 8000 kr 22
4) pedagoog-metoodik     9700 kr 25
(2) Nimetatud  palgaastmeid  kohaldatakse   
pedagoogidele,  kellel  on antud  ametikohal 
töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuete-
le vastav kõrgharidus.            
(3) Pedagoogide   kvalifikatsiooninõuetele   
vastava   keskeriharidusega   pedagoogi

palgamäär    võib olla  15 % madalam  kõrg-
haridusega  pedagoogi palgamäärast
1) noorempedagoog 5740 kr 24
2) pedagoog   6100 kr 25
(4) Pedagoogidele, kellel puudub tema 
ametikohale õigusaktidega sätestatud kor-
ras vastav  kvalifikatsioon,  rakendatakse   
kesk-  ja   keskerihariduse  puhul   palgaas-
tet nr 14 ning kõrghariduse puhul palgaas-
tet nr 16.
§ 4. Lisatasude määramine.
(1) Direktoril on õigus määrata aastaeelar-
ves töötasufondi piires:
1) lisatasusid  täiendavate    tööülesannete    
täitmise    ja    nõutavast tulemuslikuma töö 
eest, mis määratakse töö- ja või kollektiivle-
pingus;
2) ühekordseid    toetusi    ja   preemiaid,   
kusjuures    kooli    kõikidele   töötajatele 
ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid 
ühekordseid toetusi ja  preemiaid makstak-
se samal alusel ka direktorile;
3) lisatasusid asendamise eest vastavalt 
pedagoogi palgaastmele;
4) käesoleva paragrahvi  lõike 1 punktis 
1  nimetatud   täiendavate  tööülesanne-
te täitmise   ja   nõutavast  tulemuslikuma  
töö  eest  pedagoogile  lisatasu  maksmise 
määraks   kuus   on   kuni   50 protsenti   
tema   ametikoha  palgaastmele vastavast  
kuupalgamäärast.
§ 5. Lisatasu klassijuhatamise eest.
(1) Klassijuhataja  ülesannete  täitmise eest 
makstakse  pedagoogile  tasu tema  ame-
tikoha palgaastmele vastavast kuupalga-
määrast:
1) põhikooliastme klassis noorempedagoo-
gile 800 krooni, pedagoogile 860  krooni,  
vanempedagoogile   970  krooni   ja   peda-
goog-metoodikule 1180 krooni;
2) gümnaasiumiastme klassis  noorempe-
dagoogile   270   krooni,  pedagoogile   290  
krooni,   vanempedagoogile  320  krooni  ja  
pedagoog- metoodikule 390 krooni.
§ 6. Tarifitseerimisnimekiri.
(1) Koolid   vormistavad   pedagoogide   
töötasu   õppeaasta   alguses     koostata-
vas  tarifitseerimisnimekirjas,   mille    koos-
tamise    aluseks   on    riiklik   õppekava    
ja  kooli aastaeelarves töötasuks määratud 
summa.
(2) Koolid  koostavad  tarifitseerimisnimekir-
ja     alusel    haridusministri  kinnitatud vormi  
kohase  koondtarifikatsiooni,  mille esitavad 
15. septembriks vallavalitsusele ja muudele 
instantsidele seadustes sätestatud korras. 
§ 7. Palgamäärad.
(1) Kinnitada Jõelähtme valla koolide peda-
googide palgamäärad alljärgnevalt:

§ 8. Tunnistada   kehtetuks   Jõelähtme   Val-
lavolikogu   22. veebruari 2005.a   määrus  
nr. 64 ”Jõelähtme valla munitsipaalkoolide 
pedagoogide töötasustamise alused”.
§ 9. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 
2006.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 9

Jõelähtme valla koolieelsete lasteasu-
tuste pedagoogide palgaastmete ja pal-
gamäärade kinnitamine

Võttes aluseks Haridusministri 26. augus-
ti 2002.a. määruse nr. 65  “Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded” ja Jõelähtme valla  
2006.a.  eelarve,  Jõelähtme Vallavolikogu 
M Ä Ä R A B:
§ 1. Koolieelse lasteasutuse juhataja pal-
gaaste on lähtudes laste arvust lasteaias 
järgmine:
(1) alla 50 lapsega lasteaias   
23
(2) 50 – 100 lapsega lasteaias  26
(3) 100 – 150 lapsega lasteaias   28.
§ 2. Juhataja asetäitja õppe-ja kasvatusalal 
palgaaste on üks kuni kolm astet madalam 
juhataja palgaastmest.
§ 3. Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja eri-
pedagoogi palgaastmed on järgmised:
(1) nooremõpetaja  19
(2) õpetaja    20
(3) vanemõpetaja  22
(4) õpetaja-metoodik  25.
§ 4. Paragrahvis 3  toodud palgaastmeid  
kohaldatakse  õpetajatele  ja eripedagoo-
gidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsi-
ooninõuetele vastav kõrgharidus. Peda-
googide kvalifikatsiooninõuetele vastava 
keskeriharidusega õpetaja ja eripedagoogi 
palgaaste on üks või kaks astet madalam 
sama ametijärguga kõrgharidusega õpeta-
ja palgaastmest. Õpetajana töötava isiku, 
kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuetele, palgaaste kesk- ja 
keskerihariduse puhul on 17, kõrghariduse 
puhul 18.
§ 5. Lasteasutuse juhatajal on õigus mää-
rata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud 
summa piires:
(1) lisatasusid täiendavate tööülesannete 
täitmise eest.
(2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, kus-
juures lasteasutuse kõikidele töötajatele 
ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid 
ühekordseid toetusi ja preemiaid makstak-
se samal  alusel ka lasteasutuse juhatajale.
§ 6. Kinnitada Jõelähtme valla koolieelsete 
lasteasutuste pedagoogide palgamäärad 
alljärgnevalt:
§ 7. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Valla-

volikogu 25. jaanuari 2005 a. määrus nr 59 
“Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste 
pedagoogide palgaastmete ja palgamäära-
de kinnitamine”.
§ 8. Määrust rakendatakse alates 01. jaa-
nuarist 2006a.

Art Kuum
Volikogu esimees

Palgaaste Palgamäär Palgaaste Palgamäär

14 3310 23 8000

15 3560 24 8500

16 4050 25 9100

17 5400 26 9600

18 5750 27 10200

19 6180 28 10800

20 6600 29 11500

21 7060 30 12250

22 7500

Palgaaste Palgamäär Palgaaste Palgamäär

14 3535 23 8550

15 3800 24 9100

16 4075 25 9700

17 5740 26 10270

18 6087 27 10900

19 6600 28 11525

20 7000 29 12300

21 7540 30 13085

22 8000
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 10

Teenistujate töötasustamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 
1 punkti 36, avaliku teenistuse seaduse pa-
ragrahvi 11, Vabariigi Valitsuse 20.02.1996.
a. määruse nr 50 “Kohaliku omavalitsuse 
ametnike ametikohtade nimetuste kehtes-
tamine” alusel 
I  Reguleerimisala
§ 1. Määrust kohaldatakse Jõelähtme valla 
ametiasutuse teenistujate töötasustamisel.
II Teenistujate ametigrupid ning ametinime-
tused
§ 2. Määrusega kehtestatakse ametiasu-
tuses kasutamiseks alljärgnevad ametnike 
ametigrupid ja ametinimetused:
(1) Juhid:
1) vallavanem;
2) abivallavanem;
3) vallasekretär;
4) finantsjuht.
(2) Vanemametnikud:
1) pearaamatupidaja;
2) osakonna juhataja;
3) arendusjuht;
4) jurist;
5) vallaarhitekt;
6) peaspetsialist;
7) vanemraamatupidaja;
8) vanemspetsialist jne.
(3) Nooremametnikud:
1) sekretär-asjaajaja;
2) spetsialist; 
3) raamatupidaja;
4) inspektor;
5) nooremspetsialist jne.
§ 3. Ametinimetusi  kasutatakse  ametiasu-
tuses  volikogu  poolt  kinnitatud koosseisu-
listele kohtadele teenistusse nimetamisel.  
§ 4. Ametinimetusi on lubatud kasutada 
koos teenistusülesannet või tegevusala 
määrava täpsustusega.
III Teenistujate palgaastmete ja palgamää-
rade kehtestamine 
§ 5. Määrusega kehtestatakse:
1) ametnike palgaastmed vastavalt lisale 1;
2) ametnike palgaastmestikule vastavad 
kuupalgamäärad vastavalt lisale 2.
§ 6. Abiteenistujatele ja teistele töölepingu 
alusel töötajatele töötasu määramisel kasu-
tatakse ametiasutuse hallatavatele asutus-
tele kehtestatud palgaastmeid ja kuupalga-
määrasid. 
IV Palgaastmete jaotuse kehtestamine 
§ 7. Vallavanem kehtestab käskkirjaga asu-
tuse koosseisus ettenähtud ametikohtadele 
vastavad palgaastmed lähtudes käesoleva 
määruse lisast 1 ja abiteenistujate korral hal-
latavatele asutustele kehtestatud palgaast-
metest ja kuupalgamääradest ning vallavo-
likogu poolt kinnitatud eelarves asutusele 
ettenähtud töötasuvahendite olemasolust.
V Palgamäärade diferentseerimine 
§ 8. Vallavanem võib erandkorras kehtesta-
da käskkirjaga asutuse ametikohtadele di-
ferentseeritud palgamäärad, kohaldades 
kehtestatud palgamääradest kuni 50% kõr-
gemaid palgamäärasid. 
§ 9. Palgamäära võib paragrahvis 8 toodust 
erinevalt diferentseerida ainult vallale olulis-
tele kohtadele teenistusse kutsumisel. 
VI Lisatasude kehtestamine 
§ 10. Teenistujatele  on  lubatud  vallava-
nema  otsusel ja  vallavolikogu  poolt kin-
nitatud eelarveliste töötasuvahendite ole-
masolul määrata lisatasusid tulemusliku 
töö või täiendavate teenistusülesannete 

täitmise eest.
§ 11. Vallavanemale  lisatasu  maksmise  tu-
lemusliku  töö  ja  täiendavate teenistusüle-
sannete täitmise eest otsustab volikogu.
§ 12. Tulemusliku töö eest lisatasu määra-
mise aluseks võib olla asutuse töö tulemus-
likkuse hindamine teenistujate kollektiivse 
panuse kaudu asutuse eesmärkide saavu-
tamisel. Seda hindab asutuse juht. Nime-
tatud lisatasu kollektiivile on lubatud maksta 
vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves pal-
gavahendite olemasolul.
§ 13. Paragrahvis 12 nimetatud lisatasu 
makstakse kollektiiviga samal alusel ka asu-
tuse juhile ning sellel juhul ei kohaldata kä-
esoleva korra paragrahvis 11 kehtestatut.
VII Lõppsätted
§ 14. Käesoleva määrusega tunnistatak-
se kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu  25. 
jaanuari 2005.a. määrus nr. 61 “Vallavalitsu-
se teenistujate ja allasutuste töötajate pal-
gaastmestiku kinnitamine 2005. aastaks”.
§ 15. Määrust rakendatakse alates 1. jaa-
nuarist 2006a.

Art Kuum
Volikogu esimees

LISA nr. 1
Jõelähtme Vallavolikogu    22.02.06.a. 
määrusele nr. 10
“Teenistujate töötasustamise kord”

AMETNIKE PALGAASTMED
1. Juhid   29-40
2. Vanemametnikud 19-34
3. Nooremametnikud 15-26

LISA nr. 2
Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.06.a. 
määrusele nr. 10“ 
Teenistujate töötasustamise kord”

AMETNIKE PALGAASTMETELE VASTA-
VAD KUUPALGAMÄÄRAD KROONIDES 

Palgaaste Kuupalgamäär Tunnipalga-
määr 40-tunni-
se töönädalaga

15 6250 37,08

16 6500 38,57

17 6700 39,75

18 6950 41,24

19 7300 43,31

20 7750 45,98

21 8200 48,65

22 8500 50,43

23 8900 52,81

24 9400 55,77

25 9700 57,55

26 10000 59,33

27 10500 62,30

28 11400 67,64

29 12350 73,28

30 12800 75,95

31 13400 79,51

32 14600 86,63

33 15000 89,00

34 16000 94,93

35 17000 100,87

36 18500 109,77

37 20000 118,67

38 21500 127,57

39 23000 136,47

40 25000 148,33

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 11

Jõelähtme valla hallatavate asutuste töö-
tajate töötasustamise kord
 
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 
2 ning palgaseaduse paragrahvide 9 ja 11 
alusel 
I Reguleerimisala
§ 1. Määrust kohaldatakse  Jõelähtme valla 
valitsusasutuse hallatavate asutuste tööta-
jate  töötasustamisel. 
§ 2. Määrus  ei  reguleeri  koolieelsete laste-
asutuste  ja munitsipaalkoolide pedagoogi-
lise kaadri töötasustamist. 
II Valitsusasutuse hallatavate asutuste töö-
tajate palgaastmete ja palgamäärade keh-
testamine 
§ 3. Määrusega kehtestatakse 
1) valitsusasutuse hallatavate asutuste töö-
tajate palgaastmed vastavalt lisale 1;
2) valitsusasutuse    hallatavate    asutuste    
töötajate    palgaastmestikule    vastavad  
kuupalgamäärad vastavalt lisale 2.
III Palgaastmete jaotuse kehtestamine 
§ 4. Hallatava  asutuse juhataja, kehtestab  
käskkirjaga  asutusele  koosseisus ette-
nähtud töökohtadele vastavad palgaast-
med lähtudes käesoleva määruse lisast 1, 
määruse lisast 2 ja vallavolikogu poolt kin-
nitatud eelarves asutusele ettenähtud töö-
tasuvahendite olemasolust.
§ 5. Vallavalitsuse hallatavate asutuste juha-
tajate kohtadele vastavad ja valla muudes 
munitsipaal- struktuuriüksustes (mitte re-
gistreeritud munitsipaalasutus ) ettenähtud 
töökohtadele vastavad palgaastmed, lähtu-
des käesoleva määruse lisast 1, lisast 2 ja 
vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves ette-
nähtud töötasuvahendite olemasolust, kin-
nitab vallavanem oma käskkirjaga. 
IV Palgamäärade diferentseerimine 
§ 6. Asutuse juht võib erandkorras ja val-
lavalitsuse kirjalikul nõusolekul kehtestada 
käskkirjaga asutuse töökohtadele diferent-
seeritud palgamäärad, kohaldades lisas 2 
kehtestatud palgamääradest kuni 50% kõr-
gemaid palgamäärasid ja näidates ära pal-
gamäärade suurendamise põhjendused. 
§ 7. Palgamäära võib paragrahvis 6 toodust 
erinevalt diferentseerida ainult asutusele 
olulistele töökohtadele töötajate töölekutsu-
misel. 
V Lisatasude kehtestamine 
§ 8. Töötajatele on lubatud asutuse juhi ot-
susel ja vallavolikogu poolt kinnitatud eelar-
veliste töötasuvahendite olemasolul määra-
ta lisatasusid tulemusliku töö ja täiendavate 
tööülesannete täitmise eest.
§ 9. Lisatasu  makstakse  vastavuses  kol-
lektiivlepingus  toodud  või asutuses keh-
testatud lisatasude maksmise korraga.   
§ 10. Asutuse juhile lisatasu maksmise tu-
lemusliku töö ja täiendavate tööülesannete 
täitmise eest otsustab juhi ametisse nime-
tanud isik. 
VI Lõppsätted
§ 11. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 
2006a.

Art Kuum
Volikogu esimees

LISA nr. 1 
Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.06.a. mää-
rusele nr. 11   “Jõelähtme valla hallatavate 
asutuste töötajate töötasustamise kord” 

VALITSUSASUTUSE HALLATAVATE ASU-
TUSTE TÖÖTAJATE PALGAASTMED
1. Asutuste juhid   11-31
2. Kõrgema haridusega spetsialistid   13-27
3. Keskeriharidusega spetsialistid 6-22
4. Abipersonal, erihariduseta töötajad  1-15

LISA nr. 2
Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.06.a mää-
rusele nr. 11  “Valitsusasutuse hallatavate 
asutuste töötajate töötasustamise kord” 

VALITSUSASUTUSE HALLATAVATE ASU-
TUSTE TÖÖTAJATE PALGAASTMESTI-
KULE VASTAVAD KUUPALGAMÄÄRAD 
KROONIDES

Palgaaste Kuupalgamäär Tunnipalga-
määr40-tunni-
se töönädalaga

1 3000 17,80

2 3175 18,84

3 3350 19,88

4 3550 21,06

5 3800 22,55

6 4050 24,03

7 4300 25,51

8 4500 26,70

9 4700 27,89

10 4900 29,07

11 5200 30,85

12 5550 32,93

13 5800 34,41

14 6050 35,90

15 6250 37,08

16 6500 38,57

17 6700 39,75

18 6950 41,24

19 7300 43,31

20 7750 45,98

21 8200 48,65

22 8500 50,43

23 8900 52,81

24 9400 55,77

25 9700 57,55

26 10000 59,33

27 10500 62,30

28 11400 67,64

29 12350 73,28

30 12800 75,95

31 13400 79,51

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 12

Jõelähtme Vallavalitsuse struktuuri ja 
teenistujate koosseisu kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punk-
ti 36, avaliku teenistuse seaduse paragrahv 
11 lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:
§ 1. Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse 
struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt 
lisale 1.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Valla-
volikogu 29. juuni 2004 määrus nr. 42 “Jõe-
lähtme Vallavalitsuse struktuuri ja teenistu-
jate koosseisu kinnitamine”.
§ 3. Määrus jõustub 01. märtsil 2006a.

Art Kuum
Volikogu esimees 
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 14

Volikogu liikmetele volikogu tööst osa-
võtu eest tasu maksmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 
1 punkti 21 ja punkti 22 alusel

§ 1. Vallavolikogu esimehele makstakse 
töötasu 5000.- krooni kuus.
§ 2. Vallavolikogu aseesimehele makstakse 
töötasu 1500.- krooni kuus.
§ 3. Vallavolikogu alatise komisjoni esime-
hele makstakse tasu 1000.- krooni kuus.
§ 4. Vallavolikogu liikmele makstakse tasu 
500.- krooni iga kohal viibitud volikogu is-
tungi eest.
§ 5. Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele 
makstakse tasu 300.- krooni iga kohal vii-
bitud komisjoni koosoleku eest.
§ 6. Ametnikele, keda on kutsutud osa võt-
ma komisjoni koosolekust väljaspool amet-
niku tööaega, makstakse tasu 300.- kroo-
ni iga kohal viibitud komisjoni koosoleku 
eest.
§ 7. Paragrahvis 4 nimetatud tasu ei maksta 
volikogu esimehele, aseesimehele ja ko-
misjonide esimeestele.
§ 8. Vallavolikogu istungitest ja komisjonide 
koosolekutest osavõtu üle peab arvestust 
valla kantselei.
§ 9. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Valla-
volikogu 26. septembri 2005 määrus      nr. 
73 “Hüvitise maksmine volikogu liikmete-
le”.
§ 10. Määrus jõustub 01. märtsil 2006a. 

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 36

Osaühingute Kostivere Elamuhooldus ja 
Loo Vesi ühinemine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punk-
ti 24 ja paragrahv 35 lõike 2, äriseadustiku 
paragrahv 391 lõike 1, paragrahvid 393, 
394 ja 397, Jõelähtme Vallavolikogu, kui 
OÜ Kostivere Elamuhooldus ja OÜ Loo 
Vesi ainuosanik
O T S U S T A B:
1. Ühendada OÜ Kostivere Elamuhooldus 
OÜ-ga Loo Vesi.
2. Ühendatud ühingu ärinimi on: OÜ Loo 
Vesi.
3. Ühinemisaruande koostamine ei ole va-
jalik.
4. Audiitor ei pea ühinemislepingut kontrol-
lima.
5. Lugeda OÜ Kostivere Elamuhooldus lõp-
penuks.
6. Osanikel on võimalik 30. november 2005 
sõlmitud ühinemislepinguga tutvuda kuni 
13. märtsini 2006.a.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 37

Volikogu liikme valimine rahvakohtunike 
nimetamise komisjoni koosseisu

Lähtudes kohtute seaduse paragrahv 108 
lõikest 2, Harju Maakohtu 18.01.2006 kirjast 
ning tulenevalt salajase hääletamise tule-
mustest, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Valida rahvakohtunike nimetamise ko-
misjoni volikogu liige Ardo Lass.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 38

Jõelähtme valla Kallavere küla Uuesau-
na I, Uuesauna II ja Uuesauna III maaük-
suste detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse 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 Kallavere küla Uuesauna I, 
Uuesauna II ja Uuesauna III  maaüksuste 
detailplaneering vastavalt  OÜ  Arhitektuu-
ribüroo Orub poolt koostatud tööle nr 223, 
detailplaneeringu eesmärk on kolmele kin-
nistule elamumaa sihtotstarbe määramine 
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõi-
guse ulatuse ja hoonestustingimuste mää-
ramine. Planeeritava ala suurus on 0,84 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude 
ja välisvalgustuse väljaehitamise tagab 
arendaja vastavalt 05.02.06 sõlmitud lepin-
gule nr. 01/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 22. veebruar 2006 nr. 39

Jõelähtme valla Jägala küla Mõisa tee 
20  maaüksuse detailplaneeringu keh-
testamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse 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 Jägala küla Mõisa tee 20  
maaüksuse detailplaneering vastavalt  Aa-
ron Kinnisvara OÜ poolt koostatud tööle 
nr 10-04 DP, detailplaneeringu eesmärk on 
kolme väikeelamukrundi moodustamine 
0,66 ha suurusele maa-alale ning moodus-
tatavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ja 
hoonestustingimuste määramine. 
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest.
3. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.
Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 22. veebruar 2006 nr. 40

Jõelähtme valla Loo aleviku Lepa tee 2-6 
maaüksuste detailplaneeringu kehtesta-
mine

Juhindudes   kohaliku   omavalitsuse   kor-
ralduse   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 Loo aleviku Lepa tee 2-6 
maaüksuste detailplaneering vastavalt Arhi-
tektibüroo Laan & Remi OÜ poolt koostatud 
tööle nr DP-13.04.12. Detailplaneeringu 
eesmärk on ühe 2,9 ha suuruse elamu-
maa sihtotstarbega krundi planeerimine 
korrusmajade rajamiseks, ühe elamumaa 
sihtotstarbega krundi planeerimine ridaela-
mu rajamiseks, 8 väikeelamu krundi pla-
neerimine ja 6 ärimaa sihtotstarbega krundi 
planeerimine ning neile ehitusõiguse ulatu-
se määramine. Planeeritava ala suurus on 
kokku ca 7,5 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude 
ja välisvalgustuse väljaehitamise tagab ehi-
tusloa taotleja vastavalt 22.02.06 sõlmitud 
lepingule nr. 03/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades 
otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 22. veebruar 2006 nr. 41

Jõelähtme valla Liivamäe küla  Vanasau-
na 2 maaüksuse  detailplaneeringu keh-
testamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse 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 Vanasauna 
2 maaüksuse detailplaneering vastavalt  
IDEE & JOONIS OÜ poolt koostatud tööle 
nr 05-023, detailplaneeringu eesmärk on 29 
elamumaa sihtotstarbega krundi planee-
rimine, ühe üldmaa sihtotstarbega krundi 
planeerimine, kahe transpordimaa sihtots-
tarbega krundi planeerimine ning kahe 
tootmismaa sihtotstarbega krundi planee-
rimine.   Detailplaneeringuga määratakse 
moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse 
ulatuse ja hoonestustingimused ning an-
takse tehnovarustuse lahendus. Planeerita-
va ala suurus on  7,25 ha. 
2.  Detailplaneeringukohaste teede ja  teh-
novõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa  
taotleja vastavalt 20.02.06 sõlmitud lepin-
gule nr. 02/06.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades 
otsuse teatavakstegemiseks.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 42

Majanduslike huvide deklaratsioonide 
hoidmise komisjoni koosseisu kinnita-
mine

Võttes aluseks korruptsioonivastase seadu-
se paragrahv 12 lõike 1 ja paragrahv 14 lõi-
ke 5, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Kinnitada majanduslike huvide deklarat-
sioonide hoidmiseks, esitamise korraldami-
seks ning kontrollimiseks ja deklaratsiooni-
de hoidmisega seotud teiste seadusest 
tulenevate ülesannete täitmiseks komisjon, 
kuhu kuuluvad ametikoha järgselt järgmi-
sed isikud:
1.1. vallavolikogu esimees
1.2. kantselei vanemspetsialist; 
1.3. vallasekretär.
2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavo-
likogu 07. novembri 2002.a. otsus nr 5 “Ma-
janduslike huvide deklaratsioonide hoidmi-
se komisjoni koosseisu kinnitamine”
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme  22. veebruar 2006 nr. 43

Jõelähtme Vallavolikogu 21. detsembri 
2005.a. otsuse nr 28 muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 
punkti 20 ja paragrahv 47 lõike 1, Jõeläht-
me valla põhimääruse punktid 30.1.20.; 
45.5. ja 45.7. ning lähtudes korrakaitseko-
misjoni esimehe Väino Haab’i ettepanekust 
muuta volikogu korrakaitsekomisjoni koos-
seisu ja volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe 
Merike Kahu ettepanekust muuta volikogu  
sotsiaalkomisjoni koosseisu, Jõelähtme 
Vallavolikogu 
O T S U S T A B:
1. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 21. det-
sembri 2005.a. otsuse nr. 28   punkti 3 ja 
sõnastada see alljärgnevalt: 
“3. Kinnitada volikogu korrakaitsekomisjon 
7 liikmelisena järgmises koosseisus:
 1.1 Väino Haab – esimees
 1.2 Rein Peetrimägi
 1.3 Kaupo Luur
 1.4 Merike Kahu
 1.5 Harri Reidma
 1.6 Ljudmilla Kaska
 1.7 Evelyne Lusti.
2. Muuta Jõelähtme Vallavolikogu 21. det-
sembri 2005.a. otsuse nr. 28   punkti 4 ja 
sõnastada see alljärgnevalt: 
“4. Kinnitada volikogu sotsiaalkomisjon 9 
liikmelisena järgmises koosseisus:
 1.1 Merike Kahu – esimees
 1.2 Väino Haab
 1.3 Tiia Välk
 1.4 Mare Seljamäe
 1.5 Taimi Saarma
 1.6 Kaili Raamat
 1.7 Pille Trumm
 1.8 Jüri-Anton Kerner
 1.9 Margus Kirja.”
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees
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Eelarve tulud 2006 aastal
Tunnus Kirje nimetus

30 Maksud 45,668,000
3000 Füüsilise isiku tulumaks 35,643,000
3030 Maamaks 10,000,000
3044 Reklaamimaks 25,000
32 Kaupade ja teenuste müük 3,432,000
320 Riigilõivud 450,000
322 Kaupade ja teenuste müük 2,701,000
3220 Laekumised haridusasutuste majan-

dustegevusest sh
2,701,000

Lasteaia kohatasu 220,000
Lasteaia toiduraha 450,000
Huvikooli õppetasu 6,000
Muud tasud 25,000
Haridusteenus teistele omavalitsustel
e(õpilaskoht)

2,000,000

323 Muu kaupade ja teenuste müük 280,000
3232 Laekumine muust majandustegevu-

sest ja teenuste müügist
15,000

3233 Üüri- ja renditulu 210,000
3237 Hoonestusõiguse tasu 55,000
329 Tulud üldvalitsemisest 1,000
 Toetused 1,867,590
352 Sihtotstarbelised toetused jooksva-

teks kuludeks-koolitoit
773,590

350 Eraldised jooksvateks kuludeks-pal-
kade ühtlustamiseks

418,000

352 Hariduse investeeringud tasandus-
fondi koosseisus

676,000

38 Muud tulud 1,936,556
3825 Tulud loodusressurside kasutamiselt 1,908,000
3882 Saastetasu 28,556
Kokku tulud 52,904,146

LISA NR 1
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 
22.02.06 määrusega nr. 6  

Eelarve kulud 2006 aastal 2006 Tegevuskulud Eraldised

Materi-
aalsete ja 
immateriaal-
sete varade 
soetus ja 
renoveeri-
mine Muud kulud

KOKKU KOKKU
personali-
kulud

majandus-
kulud

KOKKU KULUD  sh 52,353,000 38,845,362 21,371,733 17,473,629 7,734,878 4,646,000 1,126,760

01 Üldised valitsussektori 
teenused sh 6,539,037 5,345,397 3,303,774 2,041,623 233,640 960,000

01111 Valla- ja linnavolikogu 813,834 813,834 663,834 150,000
01112 Vallavalitsus 4,691,563 4,531,563 2,639,940 1,891,623 160,000
01330 Reservfond 360,000 360,000

01600 Omavalitsuste liikmemaks ja 
ühistegevuse kulud 233,640 233,640

01700 Valitsussektori võla teeninda-
mine 440,000 440,000

03 Avalik kord ja julgeolek sh 545,480 239,980 79,980 160,000 305,500
03200 Päästeteenistus 92,990 92,990 39,990 53,000
03600 Kaitseliit 20,000 20,000 20,000
03600 Muu avalik kord ja julgeolek 432,490 126,990 39,990 87,000 305,500
04 Majandus sh 6,342,374 3,957,374 1,617,974 2,339,400 400,000 1,985,000
04210 Maakorraldus 1,046,223 1,046,223 575,323 470,900

04510 Vallateede- ja tänavate korras-
hoid 2,600,000 1,600,000 1,600,000 1,000,000

04740 Üldmajanduslikud arenduspro-
jektid ja planeeringud 1,385,000 400,000 985,000

04900 Majanduse haldamine/Arengu 
ja plan osakond 1,311,151 1,311,151 1,042,651 268,500

05 Keskkonnakaitse sh 2,462,044 2,447,044 494,744 1,952,300 15,000
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 510,000 510,000 510,000

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja 
maastiku kaitse, haljastus 1,380,000 1,380,000 1,380,000

05600 Muu keskkonnakaitse (ISPA), 
haldus 572,044 557,044 494,744 62,300 15,000

06 Elamu- ja kommunaalmajan-
dus sh 2,850,040 2,850,040 255,540 2,594,500

06400 Tänavavalgustus 1,090,000 1,090,000 1,090,000
06602 Kalmistud 200,080 200,080 95,580 104,500

06605 Elamu- ja kommunaalmajan-
duse haldamine 1,559,960 1,559,960 159,960 1,400,000

07 Tervishoid sh 360,000 360,000 360,000
07210 Perearstikeskused 360,000 360,000 360,000

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 
sh 7,366,739 6,098,594 3,411,039 2,687,555 230,000 904,000 134,146

08102 Loo Spordihoone 930,000 430,000 430,000 500,000
08102 Spordiorganisatsioonid                           200,000 155,000 155,000 45,000
08209 Seltsitegevus 110,000 110,000
08207 Rebala kaitseala                                      875,093 516,947 264,947 252,000 230,000 128,146
08201 Jõelähtme raamatukogu          108,904 108,904 62,904 46,000
08201 Kaberneme raamatukou 218,351 218,351 141,821 76,530
08201 Kostivere raamatukogu 209,206 209,206 162,206 47,000
08201 Loo raamatukogu 589,823 589,823 418,123 171,700
8201 Neeme raamatukogu 210,769 210,769 141,519 69,250 6,000
08202 Jõelähtme rahvamaja          701,737 701,737 352,537 349,200
08202 Loo kultuurikeskus 1,965,368 1,791,368 1,253,193 538,175 174,000
08202 Neeme rahvamaja 471,874 465,874 248,174 217,700
08208 Kultuuriüritused 240,000 205,000 205,000 35,000

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamis-
teenused, avalikud suhted 495,615 495,615 365,615 130,000

08400 Usuasutused 40,000 40,000
09 Haridus sh 23,274,307 16,149,693 11,098,208 5,051,485 5,350,000 1,757,000 17,614
09110 Kostivere lasteaed             2,976,212 2,776,212 2,177,618 598,594 200,000
09110 Loo lasteaed 4,606,418 4,422,418 3,417,258 1,005,160 184,000
09110 Neeme lasteaed 1,093,773 1,093,773 636,191 457,582
09211 Neeme Algkool 434,933 434,933 169,709 265,224
09212 Kostivere Põhikool 2,562,060 2,274,060 1,357,360 916,700 288,000
09220 Loo Keskkool 6,250,911 5,148,297 3,340,072 1,808,225 1,085,000 17,614
09600 Õpilaste sõidusoodustused 1,750,000 1,750,000

09800
Muud hariduskorralduslikud 
kulud, õpilaskohad teistele 
OV-le

3,600,000 3,600,000

10 Sotsiaalne kaitse sh 2,612,980 1,397,242 1,110,476 286,766 1,215,738
10200 Üldhoolekodud  211,020 211,020
10200 Eakate päevakeskus  210,616 210,616 138,616 72,000
10201 Koduteenused 131,003 131,003 131,003
10701 Toimetulekutoetus          264,718 264,718

LISA NR 2
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 
22.02.06 määrusega nr. 6  

Finantseerimistehingud 2006 aastal

Finantsvarade suurenemine 1,170,854

aasta alguse vaba jääk 1,170,854

Kohustuste vähenemine 1,722,000

2081 Kohustuste tagasimaksed 1,722,000

1001 Muutus kassas ja hoiustes -551,146

LISA NR 3
Kinnitatud Jõelähtme Vallavolikogu 
22.02.06 määrusega nr. 6  

Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus tahab ka 2006. aastal 
olla heaks partneriks erasekto-
rile ja informeerida Harjumaa 
ettevõtjaid toetusvõimalustest 
ning pakkuda riigi poolt fi nant-
seeritud tasuta nõustamis-
teenust taotluste koostamisel. 

Eesti ettevõtjate üheks suurimaks 
probleemiks on vananenud ja vä-
hetootlik tehnoloogia, mis mõjutab 
oluliselt meie ettevõtjate konkurent-
sivõimet. Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse juhataja Alar Kolk loo-
dab, et järgnevatel EL eelarveaasta-
tel (2007- 2013) hakkavad ka meie 
ettevõtjad toetust saama uutesse 
seadmetesse investeerimiseks. Ot-
seinvesteeringuteks on võimalik toe-
tust saada vaid alustavate ettevõtjate 
stardiabiks ning ettevõtluse infra-
struktuuri arendamiseks, kusjuures 
eelistatud on tööstusettevõtetele 
kaasaegse infrastruktuuri rajamiseks 
suunatud projektid. 

Stardiabi
2006. aastal Majandus-ja Kom-

munikatsiooniministeerium on star-
diabiks eraldanud 28 miljonit krooni. 
Esitatud taotlustest on aasta esimese 
kahe kuuga jagatud välja umbes 
2 miljonit krooni ja rahastatud 15 
projekti (neist 3 Harjumaalt). Senist 
aktiivsust arvestades peaks stardiabi 
raha jätkuma 2006 aasta lõpuni.

Harjumaalane, kui:
• Sul on plaanis alustada ettevõt-

lusega või oled registreerinud oma 
ettevõtte mitte kauem kui 12 kuud 
tagasi,

• Sinu tegevusala ettevõtjana on 
seotud tootmise (v.a. põllumajan-
dus) või teenuste osutamisega,

• Sa vajad investeeringute tegemi-
seks starditoetust,

SIIS tule Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskusesse, kus:

• anname nõu, kas kuulute star-
diabi saajate sihtgruppi, 

• abistame äriplaani koostamisel, 
• aitame stardiabi taotluse esita-

miseks vajalike dokumentide paketi 
komplekteerimisel.

Infrastruktuuri toetus
Samuti ootame konsultatsioonile 

Harjumaa ettevõtjaid, kes on huvi-
tatud toetuse taotlemisest ettevõtlu-
se infrastruktuuri arendamise toe-
tuse programmile. Infrastruktuuri 
toetuse minimaalne suurus sel aastal 
on 100 000 krooni, maksimaalne 2,5 
miljonit krooni. Harjumaa ettevõt-
jad saavad taotleda toetust kuni 50% 
projekti maksumusest, välja arvatud 
Saue ja Maardu linn, Harku, Kiili, 
Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme ja Rae 
vald, kus toetuse suurus on 25% pro-
jekti abikõlblikest kuludest. 

Sel aastal on kuulutatud välja kolm 
vooru, mille tähtajad on 31. märts, 30. 
juuni ja 15. september. Kokku jagatak-
se välja 81,8 miljonit krooni. 

Ärge jätke taotluse esitamist vii-
masesse vooru, sest eelmise aastate 
kogemuste põhjal on konkurents 
taotlejate vahel siis kõige suurem. 

Oluline on korrektse projektdoku-
mentatsiooni koostamine, ehitusloa 
saamine ja eelarve koostamiseks vaja-
like hinnapakkumiste hankimine. Kõik 
kavandatud tegevused, mis kuuluvad 
projekti eelarvesse, peavad olema 
kaetud projektdokumentatsiooniga, 
mille põhjal on väljastatud kohaliku 
omavalitsuse poolne ehitusluba. 

Konsultatsiooniaja saate 
kokku leppida: tel 6566 522, 
täiendav info: www.hedc.ee 

Reet Randla
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 

ettevõtluskonsultant

INVESTEERINGUTOETUSED
ETTEVÕTJATELE
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Valla eakad sünnipäevalapsed
märtsis 2006 

89 21.03 ADO EHA Manniva küla
91 22.03 MARTA-ALIDE PRÖÖM Ruu küla
90 07.03 ARMIDE LAIGAR Ihasalu küla
88 20.03 MATRJONA VENDIK Uusküla küla
87 27.03 ELLI-VILHELMINE ASOR Loo alevik
85 30.03 MILDA MÄGI Manniva küla
84 30.03 VERONIKA SUSI Maardu küla
82 08.03 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik
81 03.03 ASTA TIMM Loo alevik
81 14.03 HILDA LEMMIK Neeme küla
81 17.03 ANNA POKKI Jõesuu küla
80 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik
80 01.03 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik
75 17.03 EINAR HIIS Saha küla
75 15.03 VIRVE TAMM Iru küla
75 27.03 MELAINE KUKK Kostivere alevik
70 28.03 ENDEL NOOL Ülgase küla
70 29.03 ARKADIUS KITING Kostivere alevik
70 08.03 LIDIA LAIMETS Loo alevik
70 13.03 MAIMU SIHVER Uusküla küla
70 14.03 SILVI KIVISAAR Loo alevik
70 24.03 SAIMA-HELENE SAKS Loo alevik

Veebruaris 2006.a. surnud valla elanikud

ADELE TIITS
24.12.1922 – 04.02.2006 

MADINA VALEEVA
17.07.1917 – 11.02.2006 

HARRY METSAMÄRT
01.05.1931 – 12.02.2006 

VIKTOR HIRVONEN
17.06.1926 – 16.02.2006 

ARMILDE MÜÜR
15.01.1917 – 21.02.2006 

Linnar Kaldmaa
03.04.1953 – 03.03.2006

Lugupeetud inimese kaotus on alati ränk. Eriti ränk on see veel siis kui lah-
kumine on ootamatu ja aeg ei tohiks olla justkui sealmaal. Aga saatus ei küsi 
meilt meie soove ja tahtmisi. Isegi siis kui kõik plaanid pooleli jäävad. Paraku.
Isamaaliidu Jõelähtme osakond mälestab meie esimeest ja head kolleegi 
Linnar Kaldmaad. Linnar kuulus nende inimeste hulka, kelle kohta saab 
öelda vähe, aga samas on kõik öeldud– ta oli hea inimene, särav ja alati 
positiivne.
Linnar ei olnud parteisõdur, nagu tänapäeva Eestis halvamaiguliselt polii-
tikaga tegelejaid tihti iseloomustatakse. Isamaaliidu Jõelähtme osakonda 
juhtides ei kasvatanud Linnar mõttekaaslaste ringi põhimõttel valimisnime-
kiri peibutamiseks võimalikult pikk saada. Temale oli tähtis, et koonduksid 
sarnaste põhimõtetega inimesed. Linnar hindas klassikute sõnastatud 
põhimõtet,”reaalne partnerlus põhineb ühistel väärtustel,” ka tegelikkuses.
Laialdaste huvidega targa inimesena tegi Linnari elu mitmeid pöördeid. 
Omandanud kõrgema hariduse Kiievi Tsiviillennunduse Inseneride Instituu-
dis, paelus teda ka elu kultuuriline pool. Kas oli selleks päritolu Johann Köleri 
suguvõsast või koorilaulu harrastus või lihtsalt geen, mis andis ande nii eriil-
meliste huvide viljelemiseks. Seetõttu ei ole imestada, et Linnar oli aastatel 
1992-1998 Kultuuritöötajate Ametiliidu esimees ja TALO üks asutajaliige.
Linnari vääramatu põhimõte ühiste väärtuste otsimisele inimestes saatis teda 
kalavetel ja mereretkedel ning pääldis viimastel eluaastatel ka ettevõtluses, 
partneriks kunagine pinginaaber kooliajast. 
Jõelähtme vallale pühendatud episoodides joonistus välja Linnari kui visio-
näri ja tarmuka diplomaadi omadus. Linnari visioonid koduvallaga põhinesid 
ikka neil ühistel väärtustel mis Jõelähtme valla rahvast oma elukeskkonna ja 
koduga sidudes inimlikult olulised on. 
Inimesed jagunevad kaheks – ühed kelle tähendus pärast nende lahkumist 
Toonela teele hakkab kahanema ja teised, kellel kasvama. Kahtlemata kuu-
lub Linnar viimati nimetatute sekka.
Isamaaliidu Jõelähtme osakond avaldab kaastunnet lahkunu omastele 
ning mälestab head sõpra ja mõttekaaslast.

Lastekaitse Liit korraldab kirjandi-
võistluse teemal “Minu isa“ sooviga 
koguda laste kogemusi ja mõtteid isa 
tähtsast rollist oma elus.

Kirjandivõistluse eesmärk on innustada lapsi kirjuta-
ma talle olulisest täiskasvanust – isast ning anda isadele 
ja kõikidele teistele täiskasvanutele võimalus lapsi pare-
mini mõista.

Kirjandivõistlusele oodatakse võistlustöid 6.-12. klassi 
õpilastelt.

Ootame kirjandeid teemadel:
•  Minu isa
•  Koos isaga
•  Kiri isale
•  Isa-parim sõber
• Kui mina oleksin isa
• Miks on isa vaja?
• Päev koos isaga
• Kuidas me isaga...
• Minu soov/palve isale
• Vabateema: otsusta ise, millest tahaksid 

 kirjutada...

Konkursi tingimused:
Hindamine toimub kahes vanusekategoorias: 6. - 9. 

klass ning 10. - 12. klass.
Konkursile ootame töid pikkusega kuni 3 lehekülge 

A-4 formaadis.
Lastekaitse Liit moodustab kirjandite hindamiseks 

žürii.
Kolm oma vanusegrupis parimaks osutunud kirjandi-

kirjutajat saavad auhinnad.
Võistlustöid oodatakse kuni 31. maini 2006

Võistlustööd palume saata märgusõnaga “KIRJANDI-
VÕISTLUS” aadressil: 

Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 10142 

Konkursitööle peavad olema kinnises ümbrikus li-
satud töö esitaja andmed: 

•  Ees- ja perekonnanimi
•  Vanus ja klass
•  Töö pealkiri
•  Osaleja kodune aadress, indeks, telefon, 

 e-maili aadress 
•  Kooli nimi ja aadress
 
Kirjandivõistluse tulemused tehakse teatavaks 2006 

aasta novembri alguses.
Võitjad kuulutatakse välja ja auhinnad antakse üle 

Lastekaitse Liidu konverentsil ”Meie lapse mured” 23. 
novembril. Parimad kirjandid avaldatakse Lastekaitse 
Liidu ajakirjas ”Märka Last”.

 
Lisainformatsioon telefonil 6418486 
e- post kersti@lastekaitseliit.ee ja Lastekaitse Liidu 

koduleheküljel www.lastekaitseliit.ee

Kirjandivõistlus põhikooli- ja 
gümnaasiumi õpilastele

Ajalehtede kujundusseminar

30. märts 2006, Tallinna Postimaja (Narva mnt 1) 
keldrikorruse suur saal

Osalustasu: EALLi liikmeslehest osalejale 300 krooni, 
mitteliikmeslehest osalejale 700 krooni (sisaldab lõunat ja 
kohvipausi).
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: eall@eall.ee või 
6461005 kuni 24. märtsini.

PÄEVAKAVA

11.00-12.00  Kujunduskonkursi tulemustest.
  Žürii liikmed Roosmarii Kurvits (Tartu Ülikool) 
  ja Merike Pinn (Eesti Päevalehe peakunstnik)

12.00-12.15  Kohvipaus

12.15-13.00  Viimase aja kujundustrendid Soomes ja mujal.
  Ari Kinnari, Aamulehti (Soome) peakunstnik
13.00-13.45  Lõuna

13.45-14.30 Fototoimetuse koostöö kujundajatega 
  Äripäeva näitel. Erik Prozes, Äripäeva 
  fototoimetuse juht Margit Toovere, 
  Äripäeva vanemkujundaja

14.30-15.30  Adobe kujundustarkvara (Indesign, 
  Photoshop) pakutavaid uusi võimalusi ja 
  kuidas neid igapäevatöös kasutada. Vello Laar, 
  Eesti Ekspressi kujundaja ja 
  trükiettevalmistuse spetsialist

Seminari juhib Eesti Ekspressi peadisainer Tõnu Kaalep

Euroopa Komisjoni 
asepresident Fran-
co Frattini kuulutab 
välja plakatikonkur-
si „Euroopa Liit ja 
lapse õigused“ .

EK kutsub üles kõiki Euroo-
pa Liidu (EL) noori osalema 
konkursil “EL ja lapse õigused”. 
10–18-aastastel lapsed ja noo-
red võivad osaleda plakati- ja 
logokonkursil, mis kujutab lapse 
õiguste kaitsmist, väärtustamist 
ja edendamist EL-s. Eestis 
koordineerib konkurssi Eesti 
Lastekaitseliit ning Euroopa 
Komisjoni Eesti esindus. 

Konkurss toimub kahes vanus-
erühmas: 10–14 a ning 15–18 
a vanused noored. Mõlemas 
vanuserühmas valitakse kolm 
parimat võistlustööd. Esimese 
koha saanud võistlustööd ning 
võistkonnad sõidavad tänavu 
mais Brüsselisse, et osaleda 
kõikide liikmesriikide parimate 
plakatimeistrite vahelisel kon-
kursil. Üleeuroopalise konkursi 
võidutöid hakatakse edaspidi 
kasutama Euroopa Komisjoni 
teavitustegevuses ning üldiste 
lapse õigusi edendavate al-
gatuste raames. Plakatikonkursi 
võistlustöö tuleb esitada hilje-
malt 20. aprilliks 2006 Lastekait-
se Liidule. Konkursil osalemise 
registreerimisvormi, täpsemate 
tingimuste ning taustainfoga on 
võimalik tutvuda eestikeelsel 
kodulehel www.euronoor.com 

Lisainfo: 

Kaja Ainsalu, Lastekaitse Liit 
Telefon: 6418 486 
e-post: konkurss@euronoor.
com 

Kadri Kull, Euroopa Komisjoni 
Eesti esindus 
Telefon: 626 4400 
e-post: kadri.kull@cec.eu.int 
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Jõelähtme vallavalitsus

Tel. 60 54 887, 60 54 882, 50 124 20
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