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Alati on üks poiss, kelle 
pärast tasub kooli pidada
Nõuka-ajast saati hak-
kab 1. septembri paiku 
paljudel hinges kripel-
dama, et kas on ikka 
valmis kõik pliiatsid ja 
suled. Nostalgilise mu-
helusega saadame ra-
nitsaid ja hellalt lehitse-
me värsket aabitsat. 

Oleme siiski kaasaegsemad ega topi 
enam õpilaspäeviku kõrvale astri-
kimpu, häbeneme koolimajja astu-
des rõõmsat nägu näidata. Ostural-
lid õpetavad rahas mõtlema, no ja 
õpetajate palgad tõusvat üle päeva, 
mis neil viga! Õpetajate päeval pi-
gem jämmime ja teeme actioni,t kui 
mõtleme tänulikult tähtpäevaliste – 
pedagoogide tegeliku elu ja töö peale, 
mis sageli on üks ja seesama. Lihtne 
on tavainimesel võtta erinevaid seisu-
kohti, sest igaüks on ju koolis käinud 
ja arvab end seega olema eksperdi.

Kes kiidab mind?
 Mina tunnen oma kümnendal 

õpetajaks olemise aastal, et tahaks 
tänu. Palka, jah, seda ka, aga… Ta-
haks vahel harva kuulda, et „Tubli!“ 
ja „Oled töökas!“ ja ehk isegi „Vaat, 

seda sa tegid küll väga hästi!“ Klas-
siõpetajana (kes pole enne kuulnud 
– see on pedagoog, kes võib õpetada 
I kuni VI klassini k õ i k e) olen har-
junud kiitma ja kiitma ja veelkord 
kiitma. Tegid harjutuse lõpuni – oi, 
kui tubli. Võtsid õpiku kaasa – väga 
hästi. Mõtlesid tunnis kaasa – fantas-
tiline. Pidasid oma kohustusi seekord 
meeles – vapustav! Kiidan ja moosin, 
sest piitsa aeg on ammu möödas, kõi-
gil õpilastel on oma õigused paremini 
peas kui tähestik. Kiidan selle eest, et 
nad teevad seda, milleks nad minu 
juurde kooli tulevad.

Kes kiidab mind? Ahjaa, sära-
silmsed lapsukesed ja iga tund on 
eriline ja aeg seab üha uued välja-
kutsed ja õpetaja õpib kogu elu ja… 
„Alati on üks poiss, kelle pärast ta-
sub kooli pidada,“ ütles õpetajat 
kehastanud Epp Eespäev näidendis 
„Vincent“. See’p see ongi, miks ma 
õpetaja olen ja olla tahan. Kuulsin 
etendusele eelnenud tunnuskirja-
de jagamisel, et Linda Tamm tahab 
juba 50 aastat järjest. Meid, õpeta-
jaid, oli seal šampusepokaali ja koo-
gikesega nooblis hotellikohvikus 
terve hulk ja meile öeldi aitäh! Jõe-
lähtme Vallavalitsus kutsus ja kor-
raldas. Küll oli kena olla! Nägime 
üksteist üle hulga aja ja me polnud 
üldsegi koolis, me polnud andjad, 
vaid saajad.

Unustamatu elamus
Saime unustamatu elamuse eten-

dusest, mida elasid (sest näitlemiseks 
seda lugu nimetada oleks allahind-
lus) noored näitlejad Alo Kõrve, Hele 
Kõre, Andero Ermel ja Evelin Pang. 
Tean, et etenduse tiim nende selja 
taga on niisama tubli ja vapustav, sest 
kõik kokku ja igaüks eraldi on hak-
kama saanud erakordse looga. Kaa-
sa aitasid nii ebatavaline lavaruum 
– hobuveski Laia tänava lõpus kui ka 
lavastuslik nipp eheda söögivalmis-
tamisega. Õpetajalikud „Kiitus! Väga 
hästi! Viis pluss!“ saan tagantjärele, 
toibununa siin kirja panna nii Tal-
linna Linnateatrile kui Vallavalitsuse 
inimestele, kes meile selle kingituse 
tegid. Palju raskem on õigeid sõnu 
leida nende mõtete ja tunnete kir-
jeldamiseks, mis mind kohapeal ja 
praeguseni valdavad. 

Kindel on, et see tegi hingele head. 
Inimesed pingutasid minu pärast, et 
pakkuda mulle seda, mis neile endale 
väga oluline on. Mõnda aega on jälle 
mõtet teleka ees selitades leida ennast 
homsest tunnist või ühe lapse murest 
mõtlemas. Lähen ikka jälle elevusega 
uuele päevale, nädalale, veerandile 
vastu. Leian ja katsetan midagi uut, 
õpetan ja kiidan, elan ja töötan. Ja kui 
vahel meelde tuleb, et teen tööd, mille 
tulemust õhtuks pole ette näidata, mis 
kunagi valmis ei saa, mida emad-isad 

tihti mänguks peavad, siis tean, et 
minu koht on siin. Valisin oma tee ja 
töö ja keegi saa seda minu eest elada. 
Õpetaja tee on ennast teiste inimeste 
ellu segada, soovides „koolipoisile, ka 
ulakale, ainult head“ (O. Arder). 

Ka meie teeme midagi erilist
Mina näen Neeme Algkoolis palju 

head, aga küll on aeg-ajalt hädasti tar-
vis, et ka teised asjassepuutuvad ini-
mesed seda näeksid. Mõelda, kui väike 
tiim meil ikka on – 19 last ja 7 õpetajat, 
sama hulk inimesi sai hakkama lava-
teosega Vincent van Gogh’i toomisega 
tänapäeva. Meie siin Neemes teeme ka 
päevast päeva midagi erilist, näiteks 
õpime liitklassis. Mida see tähendab, 
kulla lapsevanem, kas ikka tead? Me 
teame ja tunneme teineteist paremini 
kui kodurahvas, sest päeva viljakama 
aja veedame pead-jalad koos. Päevad 
on siin Neemes pikad, veelgi tähtsam, 
et tegusad. Kuna tegijaid on täpselt nii 
palju, kui meid on, peavad kõik tege-
ma kõike. Neemes pole kombeks enne 
tegusid kaagutada, teeme ära, küll siis 
kuulete. Igatahes õpetajatel on maitse 
suus ja tuhin sees, et väljaspool kooli 
ühiselt midagi ette võtta. Oleme ju tub-
lid, kus me pääseme! Palju õnne meile, 
pedagoogidele, meie päeva puhul ja ai-
täh igaühele, kes samuti mõtleb!

Tiina Ojasson-Võsa, 
õpetajate Külli ja Jaan Ojassoni laps, 

Jõelähtme valla pedagoogid pidulikul vastuvõtul kohvikus Madmoiselle
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Sügis sillutab teed 
talve
Lõpuks on pikk ja ilus suvi läbi saanud, 
peagi siis see talv ka juba ei tule. 
Aga selleks, et talv, nagu huumoriga 
pooleks öeldakse, “ootamatult” ei 
tuleks, valmistume juba lumetõrjeks. 
Selleks kogunesid vallamajja need 
ettevõtted ja üksikisikud, kes meil iga-
aastaselt lumelükkamisega tegelevad, 
ning panid paika oma tööpiirkonnad. 
Jõelähtme vallas on lumetöödel olnud 
kombeks kasutada oma ettevõtteid ja 
inimesi, mitte korraldada selle tarbeks 
üht suurt hanget. Ühelt poolt oleks see 
ju vallavalitsusele lihtsam: suhelda ühe 
partneriga, kuid nagu Tallinna linna ko-
gemused näitavad, siis suured tegijad 
lükkavad lume esmalt magistraalidelt 
ning kõrvalteedele jõutakse siis, kui lumi 
juba läinud.. Oma inimeste kasutamine 
annab tööd ka kohalikele, ning kui tee 
on läbimatu, siis teatakse kohe, kellele 
arupärimiseks helistada. Usun, et 
kirjeldatud valemiga tagame kõigil valla 
teedel parema läbitavuse.
Samas on oluline, et ka enne talve 
saaks teedel normaalselt liigelda. 
Selle tarbeks laseb vallavalitsus tee 
seisundinõuetest tulenevalt pidevalt 
kruusateid hööveldada ja sõelmetega 
katta ning asfaldiauke parandada. 
Suurem asfaldiaukude lappimine 
toimus oktoobris Loo alevikus, sellel 
aastal tahame löökaugud likvideerida 
ka veel Kostiveres. Siiski toimub selle 
aasta suurim tee-ehitus hoopis Kalla-
veres, kus on ette võetud Saviranna 
tee rekonstrueerimine. Käesoleval 
aastal valmistatakse ette tee põhi ning 
kevadel, kui ilmad lubama hakkavad, 
saab tee ka kahekordse pindamisega 
tolmuvaba katte. 
Sama oluline kui teede hea seisukord, 
on ka hästi toimiva ühistranspordi 
tagamine, et inimesed saaksid tööle 
ja kooli ning õhtul koju tagasi. On ju 
ühistranspordi olemasolu üks normaal-
selt toimiva ühiskonna osa. Kahjuks 
pean tõdema, et rahuldavalt töötavat 
ühistransporti meil pole. Loodetavasti 
hakkab uus süsteem, millest pikalt 
eelmises valla lehes kirjutati, hästi tööle, 
ning aasta pärast võiksime tõdeda, 
et bussiühendus Jõelähtme valla 
ja pealinna vahel paraneb oluliselt. 
Õnneks on meil olemas koolibuss, 
mis nii mõnessegi kohta jõuab, kuhu 
ühistransport kunagi käima ei hakka 
ning kõigil elanikel on võimalik ka seda 
kasutada. 
Pea iga kuu toimub meil ühistran-
spordis muudatusi, ka oktoobrikuu ei 
ole selles osas erandlik. Muudatused 
puudutavad just marsruuttakso teenust. 
Kuna need on riikliku dotatsioonita 
ettevõtmised, siis sõidab komme-
rtsvedaja just niikaua, kuni see talle 
majanduslikku tulu toob. Oktoobriski 
saime järjekordse teate liinide sulge-
mise kohta ja seda seekord Pesor 
liinidelt, mille tulemusel oleks Neeme 
küla transpordiühendus tunduvalt 
halvenenud. Vallavalitsus ei saanud 
aga sellega leppida ning läbirääkimiste 
tulemusel jõudsime kokkuleppele, et 
alates 6.novembrist muutub Neeme 
küla ühendus Tallinnaga kiiremaks ning 
väljumiste ajad elanikele sobivamaks. 
Lisaks sellele saab lahenduse ka Re-
bala küla transpordiprobleem. Nimelt 
hakkab uus liin sõitma marsruudil 
Kaberneeme- Ihasalu- Neeme- Koogi- 
Jõelähtme- Rebala- Tallinn. Oluline on 
asjaolu, et buss jõuab hommikul Tallin-
nasse 7. 45, mis annab ka hommikul 
tööle minevatele inimestele põhjuse ja 
mõtte ühistransporti kasutada. Parema 
ülevaate transpordi-
muudatustest saate 
Jõelähtme valla 
kodulehelt www.
joelahtme.ee.
Nautige värviki-
revat sügist kuni 
mustvalge pilt 
vallutab maa!

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

Vald toetab alternatiivseid 
lapsehoiuteenuseid
Jõelähtme vallas on 
tänase seisuga 296 eel-
kooliealist last, kellest 
245 käivad valla laste-
aedades. 2006./07. õp-
peaastaks jäi järjekor-
da 25 last. 2007 aastal 
soovivad ainuüksi Loo 
lasteaeda kohta 38 last. 
Vallavalitsus pakub lee-
vendusena erinevaid 
lapsehoiu variante. 

Novembris algavale lapsehoidja 
koolitusele suunab vald kolm 
hakkajat inimest

Eelmises vallalehes avaldatud in-
formatsioon lapsehoidmiskursuste 
kohta leidis aktiivset vastukaja. Kur-
suste vastu tundis huvi 10 inimest 
ja tänaseks on vastastikused kok-
kulepped saavutatud 3 inimesega, 
kes asuvad omandama lapsehoidja 
kutsekvalifikatsiooni. Koolitust viib 
läbi Tallinna Pedagoogilise Seminari 
sotsiaaltööosakond. Koolitusel osale-
jad peavad läbima 160 tundi, millest 
auditoorset tööd 140 ja iseseisvat ju-
hendatud tööd 20 tundi.

Lool töötab mängutuba
Tänasel päeval töötab hoogsalt 

Loo Kultuurikeskuses laste mängu-
tuba, kus Kai Müürsepa juhendami-
sel kogunevad emmed pisipõnnide-
ga mängima ja suhtlema. Edaspidi 
saame kvalifitseeritud lapsehoidjaid 
rakendada laste mängutoas ja anna-
me emadele võimaluse pisut hinge 
tõmmata. Vähetähtis pole seegi, et 
koolitatud spetsialistide käe all on 
lastel võimalus igakülgselt areneda. 
Endiselt jätkavad oma tööd beebi-
koolid nii Kostivere Lasteaias kui ka 
Loo Kultuurikeskuses.

Toetame eralasteaedu
Loomulikult on lapsevanemad, 

kellel täna lapsehoiuvõimalus puu-
dub, hädas ja mures. Uuest aastast 
toetab vald lapsevanemaid, kelle 
laps ei ole saanud lasteaiakohta oma 
valla munitsipaallasteaias ning ka-
sutab seetõttu koolieelse eralasteaia 
teenust. Eralasteasutus peab tegut-
sema erakooliseaduse alusel ja oma-

ma koolitusluba. Eralasteasutusele 
makstav toetus on võrdne koolieel-
setele munitsipaallasteasutustele 
eelarve jaotamise aluseks oleva sum-
maga ühe lapse kohta. Arveldamine 
toimub eralasteasutuse ja vallava-
litsuse vahel. Kuna Loo Lasteaed ei 
suuda rahuldada kõigi selle piirkon-
na lapsevanemate vajadusi lasteaia 
kohtade osas, oleme valmis toetama 

alternatiivseid lapsehoiuteenuseid. 
Üks neist on eralasteaedade poolt pa-
kutav lapsehoid ja selle kompensee-
rimise mehhanism. Teadmine, et ka 
eralasteaias käivat last toetatakse, an-
nab ehk kindlustunnet ka meie vallas 
võimalike eralasteaedade tekkeks. 

Terje Lillo 
Abivallavanem

Lapse kooliminek ja 
tema koolitamine toob 
vanemale kaasa täien-
davaid materiaalseid 
kohustusi. Juba augus-
tikuus soetatakse lapsu-
kesest koolijütsile vajali-
kud õppevahendid ning 
riided, kuid koolitulek 
ja- minek koormavad 
mõne vanema rahakotti 
kogu õppeaasta vältel.

Jõelähtme vallavalitsus ja sotsiaalko-
misjon on käesoleval aastal muutnud 
õpilaste koolisõidu transpordikulude 
kompenseerimise korda. Kindlasti 
on see paljudes tekitanud küsimu-
si, võib-olla isegi pahameelt, et olen 
neile helistanud ning palunud esitada 
täiendavaid dokumente (palgatõen-
deid) ja uurinud nende leibkonna 
suuruse kohta. 

Antud korra muutmise tingis as-
jaolu, et valla territooriumil asuvates 

koolides on täitmata õpilaskohti ning 
soovime teada, miks lapsevanemad 
ei eelista lapse õppimist meie valla 
koolides. Olen kuulnud vanematelt 
erinevaid etteheiteid meie koolide 
kohta, kuid samas on sellesama kooli 
arengus võimalus vanematel näiteks 
hoolekogus oma sõna sekka öelda 
ning aidata kaasa parema hariduse 
andmisele koolides.

Jõelähtme volikogu sotsiaalko-
misjon ja vallavalitsus otsus-
tasid sel õppeaastal toetada 
väljaspool valla koole õppivaid 
õpilasi alljärgnevalt:

1. kompenseerida õpilastele kooli 
sõiduks ja huvialaringidest osavõtu 
transpordikulud 100 %-liselt, juhul:

a) kui õpilane on muukeelne või 
vajab eriharidust,

b) kui pere brutosissetulek ühe pe-
reliikme kohta on alla 3000 krooni.

2. kompenseerida õpilasele kooli 
sõiduks ja huvialaringidest osavõ-
tu transpordikulud 50 %-liselt, kui 
pere brutosisetulek ühe pereliikme 
kohta on vahemikus 3000-5000 
krooni.

Selleks, et koolisõiduks 
transpordikompensatsiooni 
taotleda, tuleb Jõelähtme val-
lavalitsuse sotsiaalosakonnale 
esitada:

1. Avaldus, milles märkida õpila-
se- ja kooli nimi, klass, perekonna 
suurus, perekonna brutosissetulek.

2. Palgatõendid töökohtadelt (soo-
vitavalt viimase 6 kuu väljavõte),

3. Koolitõend, mis tõendab antud 
õpilase kooli nimekirja kuulumist.

Kompenseerimine toimub kuupi-
leti või sõidupiletite alusel, mis tuleb 
esitada vallavalitsuse sotsiaalosakon-
da.

Indrek Jegorov 
Lastekaitse vanemspetsialist

Õpilaste sõidusoodustusest

Kõik valla lapsed peavad kooli jõudma

Loo lasteaias “Pääsupesa” on tänaseks kõik kohad hõivatud
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Vastavalt  asjaõigus-
seadusele on mets 
maatüki oluliseks 
osaks. Kinnisasja 
omanikul on õigus ka-
sutada maatükil kas-
vavat metsa ja muud 
looduslikku taimestik-
ku, arvestades teistes 
seadustes ettenähtud 
piiranguid. 

Arvestades praktikas üleskerkinud 
probleeme võttis Riigikogu selle aas-
ta juunikuus vastu uue metsaseadu-
se, mis jõustub 1. jaanuarist 2007.
a. (avaldatud RTI, 04.07.2006, 30, 
232). Tegu on Eesti taasiseseisvumis-
järgse aja kolmanda metsaseaduse-
ga. 

Metsaseaduse põhieesmärk on ta-
gada metsade kaitse ja nende säästev 
majandamine. 

Oluline on märkida, et metsa-
seadust kohaldatakse ainult metsa-
maa ning sellel kasvava taimestiku 
ja seal eluneva loomastiku suhtes.  
Metsamaaks loetakse maa, mis on 
vastavalt kantud maakatastrisse, 
pindalaga vähemalt 0,1 ha ning 
millel kasvavad puittaimed on 
kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja 
puuvõrade liitusega vähemalt 30 
protsenti. 

Metsamaaks ei loeta õuemaad, 
pargi, kalmistu, haljasala, mar-
ja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, 
dendraariumi ning puu- ja põõsai-
standike maad. Puude raiumine ne-
ndel maadel toimub kohaliku oma-
valitsuse poolt ettenähtud korras. 
Vastav kord on meie vallas praegu 
väljatöötamisel.

Metsaseadust ei kohaldata:
• väiksema kui 0,5 hektari suuruse 

metsamaa lahustüki suhtes, 
• maa osas, millel puude keskmine 

vanus ei ületa 10 aastat ja mis ei ole 
kantud maakatastrisse metsamaana, 

• tee ja raudtee kaitsevööndi suh-
tes, 

• maatüki osas, kus projekteeri-
mistingimuste või detailplaneeringu 
kohaselt on kavandatud metsa ma-
jandamisest erinev maakasutus, välja 
arvatud raadamist käsitlevad sätted 
ning 

• maa suhtes, mis kuuluvad teh-
novõrgu ja tehnorajatiste kaitsevöön-
disse.

Seadus näeb ette metsakasutus-
õiguse kitsendused, mille kohaselt 
riigimetsas ja piiramata või tähista-
mata erametsas tohib viibida ning 
marju, seeni, pähkleid, ravimtaimi 
ning lilli korjata metsaomaniku huve 
kahjustamata. Piiratud ja tähistatud 
eramaal tohib viibida ainult maa-
omaniku loal. 

Samuti ei tohi häirida metsae-
lukaid ning jälgida tuleb ka tuleo-
hutusnõudeid. Telkida ja lõket teha 
tohib kohtades, mille metsaomanik 
on selleks ette valmistanud ja tähis-
tanud või tema loal. Metsas võib lii-
kuda ainult lõastatud koertega, välja 
arvatud jahikoerad jahi ajal.  Autode 
ja muude sõidukite tohib sõita üksnes 
metsateedel ja ainult metsaomaniku 
loal või sõita väljaspool teid.

Metsaandide korjamise ja metsa 
puhkeotstarbelise kasutamise eest 
võib metsaomanik tasu nõuda ainult 
juhul, kui ta on nendel eesmärkidel 
teinud kulutusi.

Metsatulekahjude ennetamiseks 
on kohalikul omavalitsusel õigus 
keelata metsa kasutamine, sealhul-
gas ka  jahinduseks, teadus- ja õppe-
tööks ning puhkuseks. Keelata saab 

ka võõras metsas viibimist. Alates 
01.01.2007 määrab volikogu, kas ta 
rakendab sellist keeldu ise või volitab 
seda tegema vallavalitsust. Metsa-
omanikul omas metsas viibimist ära 
keelata ei saa.

Metsa majandatakse metsamajan-
duskavade alusel. Kava koostamise 
kohustus ei laiene kinnisasjale, mille 
metsa pindala on väiksem kui kaks 
hektarit. Kava koostatakse vähemalt 
iga kümne aasta järel ja nende koos-
tamist toetab riik sihtasutuse Era-
metsakeskus kaudu. 

Metsast tulu saamise põhiline al-
likas on siiski puiduraie. Metsateatist 
esitamata võib metsaomanik raiuda 
kolm tihumeetrit puitu metsamaa 
ühe hektari kohta raie korras, mis on 
selles metsaosas õigusaktiga lubatud, 
kuid mitte enam kui 15 tihumeetrit 
kinnisasja kohta aastas. 

Üheks olulisemaks muudatuseks 
metsaomaniku jaoks on kohustus ra-
kendada metsa uuendamise võtteid 
senise kolme esimese raiejärgse aasta 
asemel kahe aasta kestel.

Metsaomanik on lageraiete puhul 
kohustatud maksma metsauuenduse 
tagamiseks tagatisraha ja uuendama 
metsa oma kuludega lubatud viisil ja 
lubatud puuliikidega. Metsa uuen-
damise tagatisraha küsitakse siiski 
ainult üle 2 ha suuruste raielankide 
tegemisel, mis on oma tüübilt kas 
sinilille-, jänesekapsa- või jänese-
kapsa-mustikakuusikud. Tagatisraha 
makstakse omanikule tagasi jooks-
valt, vastavalt metsauuendustööde 
tegemisele.  Tagatisraha maksmise 
sätted jõustuvad 1. juulist 2007.a.

Uus metsaseadus näeb ette või-
malused erametsanduse toetamiseks 
sihtasutuse Erametsakeskus kaudu:

Toetust võib saada erametsaoma-
nik või metsaühistu. 

Uus metsaseadus näeb ette ka 
keskkonnale õigusvastaselt tekitatud 

kahju hüvitamise.  Kahjuks loetakse 
seda, kui rikutakse raie-eeskirju, kah-
justatakse puid, põõsaid, metsakul-
tuuri või looduslikku uuendust nende 
mehhaanilise vigastamise või kasvu-
tingimuste ebasoodsaks muutmise 
teel. Metsa kahjustamiseks loetakse 
ka pinnase kahjustamist, metsa põ-
lemise ja tulekahju põhjustamist, 
metsa risustamist, raiekoha või met-
samaterjali laoplatsi koristamata 
jätmist, samuti seda, kui rikutakse 
metsast toore koorimata okaspuu 
väljaveo tähtaegu.

Näiteks kui on risustatud metsa:
- sinna veetud jäätmete või muude 

ainetega või muul viisil, arvestatakse 
kahju 100 krooni risustatud maa-ala 

ühe ruutmeetri kohta;
- peatus- või laagrikoha koristamata 

jätmisega, arvestatakse kahju kümme 
krooni risustatud maa-ala ühe ruut-
meetri kohta. Kui on jäetud koristama-
ta raielangid või metsamaterjali laop-
latsid, arvestatakse kahju 5000 krooni 
raiejäätmetest või metsamaterjali jää-
kidest koristamata maa-ala ühe hektari 
kohta või 25 krooni iga üksikpuu või 
-põõsa raiumise koha koristamata jät-
mise kohta, kuid mitte enam kui 5000 
krooni ühe hektari kohta.

Kõik, kes metsaga kokku puutu-
vad, peaksid uue metsaseadusega ka 
ise tutvuma.

Maido Pajo 
Volikogu liige

Uuest aastast uue metsaseadusega

Muugal asuv söetermi-
nal tutvustas äri- ja 
koostööpartneritele, 
Jõelähtme vallajuhtide-
le, keskkonnaasutuste-
le ning ümberkaudse-
te külade esindajatele 
mõeldud infopäeval ette-
võtte senist tegevust 
ning plaane lähitulevi-
kuks.

Muuga söeterminali omanikfirma 
AS-i Coal Terminal juhatuse liige 
Jelena Põder ütles ettevõtte plaane 
tutvustades, et terminal jätkab in-
vesteeringuid keskkonnakaitsesse ja 
söeterminali arendamist. Septembri 
lõpus alustati teise sulatussõlme ehi-
tamist, mis tagab terminali efektiivse 
töö ka talvel, rääkis Jelena Põder. In-
vesteeringu suurus on ligi 16 miljonit 
krooni.

Keskkonnakaitsesse on Muuga sö-
eterminalil plaanis tulevikus täienda-
valt investeerida veel üle 20 miljoni 
krooni, kinnitas Jelena Põder. Käeso-
leva aasta detsembris paigaldatakse 
veel teinegi monitooringujaam, mis 
mõõdab reaalajas õhu puhtust termi-
nali territooriumil. 2005. aasta algu-
sest on Muuga söeterminal investee-

rinud keskkonnakaitsesse kokku üle 
45 miljoni krooni.

Tallinna Sadama üks suuremaid 
projekte

Tallinna Sadama juhatuse esime-
he Ain Kaljuranna sõnul on Muuga 
söeterminali arendamine ja välja-
ehitamine olnud seni Tallinna Sada-
ma üks suuremaid projekte. “Lisaks 
täiendavatele kaubamahtudele, mida 
uus terminal sadamale annab, on 
Muuga söeterminali rajamine kogu 
Muuga sadama idaosa väljaehita-
mise algus, mis on Tallinna Sadama 
esmaseid arengusuundi lähiaastatel,” 
rääkis Ain Kaljurand söeterminali in-
fopäeval.

Ain Kaljuranna sõnul on hea meel 
nentida, et söeterminal on algusras-
kustest üle saanud ning saab nüüd 
asuda äriplaani realiseerima, arvesta-
des kõiki keskkonna- ja ohutusnõu-
deid. See peaks muutma terminali 
tegevuse ümbruskonna jaoks sõbrali-
kumaks, usub Tallinna Sadama juht.

Koostöö terminaliga on muutu-
nud konstruktiivsemaks

Jõelähtme vallavanema Andrus 
Umboja sõnul on valla ja söetermi-
nali koostöö käesoleva aasta keva-
dest alates muutunud konstruktiiv-
semaks. Söeterminal on täitnud kõik 
valla nõudmised, et muuta terminal 
nõuetekohaseks ja keskkonda ning 
elukeskkonda vähem reostavaks, rää-

kis Andrus Umboja.
Samuti on söeterminal pannud 

õla alla keskkonnaprojekti elluviimi-
sel Uuskülas, kus korrastatakse sa-

deveesüsteemid, ning toetanud valla 
kultuuriüritusi. Loodame, et see po-
sitiivne koostöö jätkub ka edaspidi, 
ütles Andrus Umboja.

Muuga söeterminal tutvustas senist tegevust 

Söeterminalil on kõik vajalikud load 
Käesoleva aasta juuli alguses sai Muuga söeterminal kätte kõik vajalikud load. Har-
jumaa keskkonnateenistus väljastas terminalile õhusaaste ja heitvete ärajuhtimise 
load ning Jõelähtme vallavalitsus andis tegevusloa terminali tööks.

Jaanipäevaks realiseeris söeterminal mahuka keskkonnainvesteeringute pro-
grammi, mille käigus täiustati terminali niisutussüsteemi ja investeeriti söetolmu 
vähendamisse ühtekokku 15,5 miljonit krooni.

Hetkel on käimas söeterminali raudteeharu laiendustööd. 40 miljonit krooni mak-
sev juurdeehitus võimaldab tõsta terminalis ümberlaaditavat mahtu kuni 5,5 miljoni 
tonnini aastas ehk söeterminali nominaalvõimsuseni.

Muuga söeterminal
 
• Tänaseks on Tallinna Sadam ja 
Coal Terminal investeerinud termi-
nali rajamisse ligi 1,5 miljardit kroo-
ni. Tootmistegevust söeterminalis 
korraldab Coal Terminal Operator 
AS ning praeguseks on Muugal 
käideldud tegevuse algusest 4 
miljonit tonni sütt. Raudteeoperaa-
tori ülesandeid täidab iseseisev 
tütarettevõte Coal Terminal Trans 
AS, mis koos AS-ga Coal Terminal 
Operaator annavad tööd rohkem 
kui 200 inimesele.

• Muuga söeterminali peami-
ne partner ja üks aktsionär on 
Austria firma Krutrade AG, mis on 
Venemaa juhtivaid söetreidereid. 
Krutrade AG-ga on söeterminalil 
sõlmitud garanteeritud mahtudega 
leping viieks aastaks.

• Muuga söeterminal on üks 
suuremaid ja tänapäevasemaid 
Euroopas. Terminal projekteeriti ja 
tehnoloogiline skeem kavandati 
koostöös Saksamaa söekäitlemis-
seadmete tarnijaga ThyssenKrupp 
Foerdertechnik GmbH.

• AS-i Coal Terminal omanikud 
on Transgroup Invest ja Krutrade 
AG 45 protsendiga ning ettevõtja 
Maksim Liksutov 10 protsendiga.
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Kiviaia päev Jõelähtmel
10. oktoobril toimus 
Jõelähtme rahvamajas 
alanud ja kiriku juures 
lõppenud üritus, mille 
käigus räägiti taas kord 
kiviaedade rajamisest, 
taastamisest ja hoolda-
misest ning pastoraadi 
õuel näidati mismoodi 
aia ladumist alustada ja 
kuidas kivid paremini 
aias püsivad.  

Kiviaedade teema on taas elu sisse 
saanud, sest 2007. aastal on plaanis 
käimasolevat kiviaedade toetuspro-
grammi muuta. Kuna muudatuste 
tegemine on alles pooleli, siis esialg-
ne tutvustus toetuste määra ja kritee-
riumide osas oli üsna umbmäärane. 
Niipalju saab siiski öelda, et toetuste 
jagamise tingimused ei kujune enam 
nii rangeks ja taotlejate ring laieneb 
seetõttu kindlasti. Endiselt jaotatak-
se toetust PRIA büroode kaudu ning 
taotlus peab saama heakskiidu ka 
Muinsuskaitseametist. 

Külaplats igasse 
külasse!
Jõelähtme Vallavalitsus alus-
tas koostöös külavanemate ja 
-aktivistidega valla küladesse 
külaplatsidele asukohtade otsimist. 
Nimelt on võimalik vallal taotleda 
munitsipaalomandisse jätkuvalt 
riigi omandis olevaid reformimata 
maaüksuseid valla ja külaelu aren-
damise eesmärgil.

Hetkel on külaplatsid leitud Iru, 
Neeme, Ihasalu, Koogi, Koi-
la, Vandjala ja Loo külale ning 
materjalid edastatud Jõelähtme 
Vallavolikogule otsuse tegemiseks. 
Pärast vallavolikogu positiivset 
otsust esitatakse külaplatside 
munitsipaliseerimise taotlused 
Keskkonnaministeeriumile, kus 
keskkonnaminister Vabariigi 
Valitsuse esindajana otsustab, kas 
taotletavad maaüksused jäetakse 
riigi omandisse riigi maareservina 
või rahuldatakse Jõelähtme valla 
taotlus ja maaüksused antakse 
munitsipalomandisse. 

Eleri Riks 
Maakorralduse vanemspetsialist

Üks teistmoodi päev!
Üks teistmoodi päev oli  Loo koolis 
neljapäeval, 5.oktoobril. 1.-4.klassi 
õpilastele andsid 3. ja 4. tunni 12. 
klassi õpilased.

Oli õpetajate päev, mil võim koolis 
on traditsioonikohaselt mõneks 
tunniks antud abiturientidele.

Sel päeval võis õpetajate asemel 
sööklaski korrapidajatena abituri-
ente kohata.

Õpetajaid ootas kohvivahetunnil 
ilus üllatus - 12. klassi neiud olid 
katnud õpetajatele kena kohvilaua, 
kuhu vahetunnikella helisedes 
jõudis maitsev ahjusoe kringel. 

Lõpuklassi õpilased klassijuhataja 
Triin Sepa eestvedamisel korral-
dasid pärisõpetajatele väga ilusa 
õpetajate päeva aktuse.

Laulud, mida lapsed esitasid, olid 
hästi valitud ning läksid hinge.

Õpetajatele kingiti sügislilli ning 4. 
klassi õpilased klassijuhataja Sirje 
Aava juhendamisel olid valmis-
tanud õpetajatele kaunid kaardid.

Loo Keskkooli saksa keele 
õpetajat HELGI ORG`i tunnustati 
koolipere ees rahvusvahelise 
magistrikraadi kaitsmise eest 
Sern Univerität Hagen, Universi-
tät Lepzig , Universität Bochum.

Õpetajaid oli tulnud pidupäeva 
puhul õnnitlema ka Jõelähtme 
vallavanem Andrus Umboja, kes 
koos lilledega andis edasi kingitu-
se vallavalitsuse poolt – kutse pi-
dulikule koosviibimisele ja seejärel 
toimuvale Linnateatri etendusele 
„Vincent“17. oktoobril.

Loo kooli õpetajaid pidas lillede ja 
hea sõnaga meeles ka majanaab-
rist Loo Kultuurikeskuse juhataja 
Pille Raudkivi.

Õpetajate päeva direktsioon:

direktor- Lauri Köönverk

õppealajuhataja- Anneli Margumets

huvijuht –Reet Männik

Tänusõnad neile ja  kõigile „õpeta-
jatele“, kes õpetajatele ilusa päeva 
kinkisid!

Rozeta Meos

Juba mitmendat aastat 
tähistatakse meilgi 1. 
oktoobril rahvusvahe-
list eakate päeva. Jõe-
lähtme Vallavalitsuse 
toel ja noorukese muu-
seumitöötaja Merle ju-
hendamisel võtsid Loo 
ja Kostivere seeniorid 
ühiselt ette ekskursioo-
ni TUNNE OMA KO-
DUVALDA. 

Uudistati Kostivere kivikalmeid, 
kõnniti Jägala jõe ääres, tutvuti Lin-
namäe hüdroelektrijaamaga. Jalu-
tati läbi metsa, imetleti  sügisvärvi-
des loodust ja peeti paisjärve ääres 

Selle aasta külapäeval sain praegustelt ning endis-
telt külaelanikelt väärtusliku pildimaterjali, mida 
tahaksin kasutada Vandjala ja Loo külade ajaloo 
talletamisel ja väikese raamatu tegemisel.

Palun siinjuures vallaelanike abi kahe Vandjala 
küla noortest tehtud pildil olijate tuvastamiseks. Tõe-

näoliselt on mõlemad pildid tehtud 1918.aastal.
Samuti ootan lisamaterjale kõigilt inimestelt, 

kellel on alles mälestusi ja pilte nende külade kohta. 
Eriti tänulik oleksin, kui kellelgi juhtub olema pil-
dimaterjali minu vanaisa Martin Jacob Samueli pg. 
Bachfeldti kohta, kes arreteeriti 1943.a. ning suri 

teadaolevalt 1946.aastal. Elusolevad  lapsed olid sel 
ajal nii väikesed, et ei mäleta isast eriti midagi.

Ootan teie teateid telefonidel 6081665, 
56698710. E-mail norbek@hot.ee.

Tiia Välk 
Vandjala ja Loo külavanem

Palve valla inimestele!

Ilus sügispäev oli

Kiviaedade toetuse jagamisega püü-
takse säilitada meie maa maastikulist ja 
looduslikku mitmekesisust – kiviaeda-
dega on seotud meie rahva ajaloolised, 
kultuurilised ja ka esteetilised väärtus-
ed, samuti on kiviaiad seotud mitmete 
looma- ja linnuliikide elupaigaga ning 
taimede kasvukohaga. 

Loodetavasti on kevadeks kivi-
aiatoetuste programmi põhimõtted 
selgunud ja siis saab midagi rääkida 
summadest ja kohustustest, siiski 
määruse kinnitamiseni võib jõuda 
alles sügisel. 

Rebala muinsuskaitseala otseselt 
toetuste jagamise protsessis ei osale, 

küll aga püüame meieni jõudnud uu-
diseid esimesel võimalusel lehe ja in-
terneti kodulehe www.rebala.ee  kau-
du edastada, samuti paneme ülesse 
kiviaia-teemalisi materjale. 

Margit Pärtel 
Rebala muinsuskaitseala juhataja

Igal piirkonnal on talle omased kiviaiad – sõltuvalt materjali leidumisest ja kiviladumise tradit
sioonidest. Meie kandile on omased enamasti lapiti laotud paekiviaiad, kuid kui leidus maakive, 
siis torgati neidki  pae vahele. Vahel tehti seda ehk ilu pärastki!

piknikku. Edasi sõideti Jõelähtme 
kirikusse, kus krapsakamad ka tor-
nigalerii näitust uudistasid. Ringsõit 
lõppes Rootsi-Kallavere külas, kus 
meid Mihkli talu peremees, meile pea 
kõigile hää tuttav Kure-Raul juba oo-

tas. Seni kui me vastavatud külamuu-
seumi väljapanekutega tutvusime, oli 
talu naispere juba õue peal kohvilaua 
katnud. Rüüpasime kuuma hõrku 
jooki, lasime lõhnaval õunapirukal 
hea maitsta ja kiitsime perenaisi. 

Õunad potsatasid õuemurule ja päi-
ke naeris uibu otsas, maalides meie 
seenioriprouade põsed kenasti pune-
tama.

ILUS SÜGISPÄEV OLI.
Kai Müürsepp

Loo ja Kostivere seeniorid väljasõidul
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Juba teist aastat elab 
Iru külas 18- aastane 
noorsportlane Elisabeth 
Juudas. Seitsmendat 
aastat murdmaasuus-
atamisega tegelev neiu 
treenib praegusel hetkel 
Nõmme Spordikoolis 
ja on noortevõistlustel 
nii üksiksõidus kui ka 
teatevõistkonna koos-
seisus kindlalt juba 
mitmendat aastat eesti 
esikolmikusse kuuluv. 
Kohtumisel Loo Kul-
tuurikeskuses vestlesi-
me tagasihoidliku neiu-
ga nii möödunust kui ka 
tulevikuplaanidest.  

 

“Olen tänu sportlikele vanematele 
erinevate spordialadega tegelenud 
kogu oma senise elu. Minu isa on 11-
kordne Eesti meister trekisõidus ja 
olnud ka kunagise NSVL-i koondises, 
ema tegeles aktiivselt suusaorien-
teerumise ja iluvõimlemisega. Isalt 
on rattasõidupisiku saanud ka vend 
Karl,” ütleb Elisabeth.

 Juba kuueaastasena alustas neiu 
iluvõimlejana spordiklubis Piruett 
aktiivsemat sporditegemist. Samas 
osales ta pidevalt ema treenita-
vas võimlemisrühmas Aegviidus. 
Vahelduseks ka põgusalt tennise-
mänguga tegelenud neiu otsustas 
12- aastasena oma eelnevad harras-
tused lõpetada ja pöörduda ema tei-
se lemmikala – suusatamise – poo-

le. Tollal Aegviidus elav neiu leidis 
vastavalt ümbritsevale keskkonnale 
sobilikuma spordiala ja selgeks sai 
ka asjaolu, et sõltumata alast, on 
spordita elamine talle ilmvõima-
tu. Siiski tundus omapäi metsades 
treenimine liiga üksluisena ja tõsi-
semaid treeninguid otsustati vane-
mate soovitusel jätkata Tallinnas. 
Paraku tekkis kohe ka probleem: 
tuli jagada end Aegviidu kooli ja 
Nõmme spordikooli vahel. Vane-
mate teadmata tegi isepäine neiu 
sisseastumiskatsed Tallinna Reaal-
kooli ja positiivse vastuse saabudes 
ei olnud vanematel õnneks ka mida-
gi koolivahetuse vastu.

 Kergenduseks oli kindlasti paari 
aasta tagune elukohamuutus. Koliti 
Tallinna linnale lähemale Iru külla. 
Pere elukoht vahetus, kuid Elisabethi 
sõbrad olid niikuinii juba kujunenud 
spordiringkondadest ja koolist. Re-
aalkoolis on klassikaaslased tüdru-
kult tihti uurinud, kuidas neiu jõuab 
6 korda nädalas toimuvate treenin-
gute kõrvalt veel õppida praktiliselt 
neljadele- viitele. “Tehke omale pä-
evaplaan ja õppige aega ratsionaalselt 
sisustama!” õpetab noor neiu. 

“Parimaks tundeks suusatamise 
juures on saada ratastelt lumele,” 
õhkab neiu, “ootan juba talve ja 
suusalaagreid Soomes ja Eestis. Sel-
le aasta kevadest otsustasin proovi-
le panna end ka laskesuusatajana. 
Ala tundub mulle põnevam just sel-
le poolest, et lisaks heale füüsilisele 
vormile nõuab laskesuusatamine ka 
head keskendumisvõimet ja enese-
kontrolli. Parema tulemuse nimel 
olen võtnud isegi joogakursusi.”. Ni-
melt alates tänavu kevadest treenib 
piiga laskesuusatajana Spordiklubis 
Biathlon Eesti noortekoondise peat-
reener Tõnu Pääsukese juhtimi-
sel. Lisaks suusatreeningutele käib 
tütarlaps nüüd ka Männiku tiirus 

laskmist harjutamas.
 Vestlust lõpetades rõhutab Eli-

sabeth, et senistele tulemustele pani 
aluse siiski treener Külli Halliku. 
“Loodan, et elu näitab, kas laskesuus-
atamine on ikka minu ala, või tuleb 
murdmaale truuks jääda. Loodan 
jaanuaris osaleda Juunioride ja U23 
MM võistlusel Itaalias ja loomulikult 
järgmisel hooajal pääseda Eesti noor-
tekoondisesse laskesuusatamises.”

 Vastavalt Jõelähtme vallavalitsuse 
korraldusele saab Elisabeth Juudas 
toetust talvistes laagrites osalemise 
tarbeks. Edu Sulle, Elisabeth!

Priit Põldma 
kultuuri ja spordi vanemspetsialist

Öeldakse, et leib on va-
nem kui meie. Leiba 
olevat hakatud tegema 
juba mitu tuhat aastat 
tagasi ning esimesed lei-
vad meisterdati odrast. 
Mitte küll odrajahust, 
vaid peeneks pressitud 
odrateradest. Rukkil-
eiva kohta on teada, et 
seda hakati valmistama 
umbes 1000 aastat ta-
gasi. Juba vanarahvas 
teadis, et oma tehtud 
leib on magus. Nii et–
jätku leivale!

Loo Lasteaias Pääsupesa on tradit-
siooniliselt iga aasta oktoobrikuu 
esimene nädal Leivanädal. Iga päev 
toimusid erinevad tegevused. Sis-
sejuhatavad lood ja mõistatused , 
kakukeste meisterdamine ja küpse-

tamine, piltide joonistamine. Päike-
selaste rühm valmistas ette tutvus-
tava kava “Kuidas rukis leivaks saab” 
ja sel korral külastati etteastega kõiki 
rühmi. Lapsed said teada suunavate 
mõistatuste ja laulude kaudu, kus ja 
kuidas rukis kasvab, kuidas temast 
jahu saab, kuidas leiba küpsetatakse 
ja mis maitsega leib on. Erinevate lei-
vasortide degusteerimine peegeldus 
laste nägudes. Magusamaitselistele 
reageeriti säravsilmselt ja leib mait-
ses sedavõrd, et nõudis ampsule lisa. 
Lapsi huvitas, miks peab leiba söö-
ma? Selleks saime laste endiga vestel-
des kokku 12 toredat põhjust:

• rukkileib maitseb hästi
• rukkileib lõhnab hästi
• rukkileib näeb isuäratav välja
• rukkileib ei tee paksuks
• rukkileivast saab kõhu täis
• rukkileivast saab energiat
• rukkileib teeb head nii kõhule kui 

südamele
• rukkileib hoiab hambad korras
• rukkileib on igati tervislik
• rukkileivas on tervislikud vita-

miinid ja kiudained
• rukkileib aitab kiiremini kasvada.
• rukkileib on õige eesti leib 

Säravsilmsete laste usinad käed 
valmistasid nädalalõpuks võileiva-
torte, iga rühm oma. Mõne tordi peal 
said leivaviilud linnukese kuju või 
silmad või hoopis naeratava näo. Nii 
kujunes võileivatortide näitus. Ja mis 
kõige vahvam – õhtul maiustati igas 
rühmas omatehtud tordiga. Nii et 
küsimusele, kuidas rukis leivaks saab 
võib ka küsida: kuidas rukis tordiks 
saab?

Siinkohal lugejalegi üks mõistatus:

Lamab lumeteki all,
aga külm ei ole tal.
Saabub kevad, unest virgub,
mehe pikkuseks siis sirgub,
voogab tuules nagu meri,
pea täis kullakarva teri.

Mõista, mõista, mis see on?
 Evelin Hall  

Loo Lasteaia Pääsupesa muusikaõpetaja

Tule üritusele 
“Jõelähtme sügis-
olümpia 2006”

Seekordsel sügisesel koolivaheajal 
saab teoks laager, kus alates 
esmaspäevast, 30.oktoobrist kuni 
reede, 3. novembrini on võimalus 
kohtuda erinevate spordialade 
kuulsustega meie koduvallas. 
Päevad algavad hommikvõimlemi-
se ja –treeninguga, mida juhenda-
vadki nende spordialade tähed . 
Laagripäeval pakume osalejatele 
lõunasööki ja võimalust esitada 
küsimusi päevakülalisele. Peale 
lõunat toimuvad erinevad tege-
vused laagris olijate vahel. Laag-
rist osavõtjal on kohustus kanda 
sportlikku ja ilmastikule kohast 
riietust. Ööbitakse siiski kodudes 
ning järgmisel päeval oodatakse 
kõiki jällegi sportlikult aega veetma. 
Laagrilisi transpordib laagribuss 
liinil Kostivere- Loo- Kostivere. 
Teistest küladest soovijad peaksid 
ühendust võtma lastekaitsetöö-
taja Indrek Jegoroviga (6054858, 
e-mail: indrek@joelahtme.ee), et 
leida ka teie transpordiküsimustele 
lahendused.

Laager algab esmaspäeval kell 
10.00 Loo spordihoone juures, kus 
toimub kohtumine korvpallikuul-
susega. Kostiverest toob huvilised 
kohale laagribuss, mis väljub kell 
9.45 Kostivere keskväljakult. Samu-
ti toimetab buss päeva lõppedes 
kell 16.45 osavõtjad tagasi Kosti-
veresse. Lõunat saame Loo kooli 
sööklast.

Teisipäevase päeva veedame 
Kostivere põhikooli spordisaalis ja 
meie külaliseks on jalgpallur. Loolt 
väljub laagribuss Kostiveresse 
kell 9.45, laagripäeva lõppemisel 
kell 16.45 tuleb buss tagasi Loole. 
Lõunat saame ja peame Kostivere 
põhikooli sööklas.

Kolmapäeval on laager Loo spor-
dihoones ja hommikust treeningut 
viib läbi kuulus võrkpallur. Laag-
ribuss Kostiverest väljub kell 9.45 
ja päeva lõppedes 16.45 toimetab 
teid tagasi Kostiveresse. Päeva 
veedame Lool.

Neljapäeval oleme taas külas Kos-
tivere koolil, kus meiega alustab 
päeva kuulus kergejõustiklane, 
samas saame ka lõunasööki ning 
veedame ka teise poole päevast. 
Hommikul kell 9.45 toob buss 
lapsed Loolt Kostiverre ja õhtul kell 
16.45 väljub laagribuss Loole.

Laagri viimasele päevale on külla 
oodata eestlasest olümpiavõitjat, 
kellega alustatakse sportlikku pä-
eva  Loo spordihoones. Peetakse 
ühine lõuna ning pressikonverents, 
kus lastel on võimalus olümpia-
võitjale küsimusi esitada . Pärast 
lõunat toimub Sügisolümpia pidulik 
lõpetamine Loo kultuurikeskuses. 
Laagribuss väljub Kostiverest 9.45 
ning tagasi 16.45

Selleks, et laagrist osa võtta, tuleb 
oma soovist koheselt teada anda 
Margot Leismannile (margot@
lookultuurikeskus.ee) või Indrek 
Jegorovile (indrek@joelahtme.ee). 
Oodatud on kõik lapsed vanuses 
7-18, et osaleda harukordsetel 
olümpiamängudel, mis toimuvad 
seekord just Jõelähtme vallas.

Laagri läbiviimist toetavad Jõeläht-
me Vallavalitsus ja Kultuuriminis-
teerium.

Julget pealehakkamist ja sportlikku 
koolivaheaega!

Indrek Jegorov 
Lastekaitse vanemspetsialist

Persoon

Elisabeth Juudas – noor suusa
täht Jõelähtme vallast

Kuidas rukis leivaks saab?

Senised tulemused: 
• ENMV teatesuusatamises 
2005.a- 3. koht

• Tallinna Noorte MV 2005.a- 1. 
koht

• Skandinaavia Karikas 2006.
a- 21. koht

• ENMV teatesuusatamises 
2006.a- 2. koht

• EMV (täiskasvanute!) teate-
suusatamises 2006.a- 2. koht

• ENMV suvebiatlonis 2006.
a- 3. koht

Leib on meie igapäevane toit
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Teemaplaneeringu 
algatamisest Rebala 
muinsuskaitsealal 

Jõelähtme Vallavolikogu istungil 22. 
veebruaril 2006 võeti vastu otsus 
(nr. 35) algatada valla üldplaneerin-
gu osa teemaplaneering «Rebala 
muinsuskaitseala miljööväärtusega 
hoonestusalade, väärtuslike põllu-
maade, maastike ja looduskoosluste 
määramine ning nende kaitse- ja 
kasutustingimuste määramine.» 
Selle otsusega peatati 74 km² 
suurusel Rebala muinsuskaitseala 
territooriumil uute detailplaneerin-
gute koostamise algatamine kuni 
teemaplaneeringu kehtestamise-
ni. Enne 22. veebruari algatatud 
detailplaneeringud jäid menetlusse. 
Seejärel kinnitati teemaplaneerin-
gu lähteülesanded ning alustati 
riigihanke korraldamist töö teostaja 
väljavalimiseks. 2005. aasta suvel 
teostas Tallinna Ülikooli Ökoloogia 
Instituut koostöös Eesti Vabaõhu-
muuseumiga Rebala muinsuskaitse-
alal uuringu piirkonna teemaplanee-
ringu eritingimuste koostamiseks. 
Tallinna läheduse tõttu on selles 
paikkonnas tunda väga tugevat kin-
nisvaraarendajate huvi ning sealsed 
ainulaadsed maastikud ja arhitektuur 
vajavad senisest palju selgemat 
tsoneerimist. Valminud dokument 
saab aluseks Rebala teemaplanee-
ringule, mis peab tagama kaitseala 
jätkusuutliku arengu. Teemapla-
neeringu eesmärgiks on koostada 
planeering, mis täiendab ja täpsus-
tab Jõelähtme valla üldplaneeringu-
ga määratud arengu põhisuundi ja 
tingimusi Rebala muinsuskaitseala 
osas, lähtudes muinsuskaitseala 
eesmärgist ning planeeringualal 
arenguga kaasneda võivate mõjude 
hindamisest ning selle alusel säästva 
ja tasakaalustatud ruumilise arengu 
tingimuste seadmisest. Teemapla-
neering täpsustab muinsuskaitseala 
struktuuri, valmistab planeeringualal 
ette detailplaneeringute koostamise 
alused detailplaneerimise aladel.

15. juunil 2006 täiendas volikogu 
oma otsusega nr.80 teemaplaneerin-
gu algatamise veebruarikuist otsust: 
lubada ajutiselt, kuni teemaplanee-
ringu valmimiseni, Muinsuskaitse-
ameti tingimustel algatada Rebala 
muinsuskaitsealal detailplaneerin-
guid olemasolevate kinnistute piires 
kuni kahe uue elamukrundi moodus-
tamiseks ning kommunikatsioonide-
ga seotud probleemide (juurdepää-
suteed, vesivarustus, kanalisatsioon, 
sadeveed jne) lahendamiseks. 

15. augustil 2006 algatas Jõelähtme 
Vallavalitsus ka teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise. 

Teemaplaneeringu koostajaks on 
valitud projekteerimisfirma Ruum ja 
Maastik.

kutsusime külla sõpruskoore, kandis majand 
vastuvõtuga seotud kulud. Isetegevuslastele 
oli sõit ekskursioonidele tasuta (Leningrad, 
Viiburi, Taga-Karpaatia, Moskva jne). Lin-
nuvabriku rahvas oli väga teatrilembeline ja 
ühiskülastuste tulihingeline organiseerija oli 
Anne Johanson. Peale Tallinna teatrite käisi-
me bussiga ka Tartu, Viljandi ja Pärnu teat-
rites. Vaatamata paljudele ühiskülastustele, 
kutsusime külla ka esinejaid. Mäletan, kui-
das linnuvabriku klubis laulsid Artur Rinne, 
Uno Loop, Helgi Sallo, Mare Väljataga, Ülle 
Ulla jpt. Ehkki klubis teatrilava polnud, andis 
Noorsooteater meil etenduse «Armastus, sa 
kallis magus mesi» pilgeni täis saalile. 

Üheks õnnestunumaks ürituseks oli roh-
kem kui 20 aastat tegutsenud pereklubi KIKE-
RIKII, mille hingeks oli Kai Kippasto-Müür-
sepp. Klubiõhtutel käisid esinemas tuntud 
näitlejad, lauljad ja mitmete huvitavate eriala-
de inimesed (Eino Baskin, Voldemar Kuslap, 
Ada Lundver, RAM-3, Gunnar Hololei, Peeter 
Saul, Ita Ever, Aarne Oit, Marju Kuut, Fred 
Jüssi, Sulev Nõmmik ja paljud teised).

Ehkki me kõik olime eestikeelsed ja - 
meelsed, nõudis aeg oma ja saime vastavalt 
vajadusele hakkama ka tollase ideelis-poliitili-
se nõudlusega. Nii koori kui ansambli repertu-
aaris olid vastavasisulised laulud, mis andsid 
kollektiividele võimaluse osaleda ka suurtel 
üleliidulistel üritustel Moskvas ja mujal. Mäle-
tan, kuis Lenini 100. sünniaastapäevaks koos-
tas Kai sellise stsenaariumi, et meie klubi pär-
jati üleliidulise konkursi võitja aumedaliga.

Linnuvabriku direktor Aleksander Lind oli 
küll parteilane, kuid ta polnud kommunist. 
Kindla käega majandit juhtides oli tal tugev 
tulevikuvisioon. Tema ettevõtmisel ehitati La-
gedi mõisa lagunenud viinaköögist väärikas ja 
kaasaegne kultuurikeskus, kus toimus palju 
kontsertesinemisi ja majandi üritusi. Ta nõu-
dis palju nii iseeneselt kui teistelt, ja mõistes, 
kui rasket tööd teevad kanatalitajad, kandis 
ta tõesti reaalselt hoolt oma töötajate eluolu 
parandamisel. Mäletan, kuis ühel päeval kut-
sus direktor vabriku spetsialistid oma kabi-
netti ja  tegi meile ülesandeks välja pakkuda 
koht majandi puhkebaasiks. Mina nimetasin 
naljaga pooleks Krimmi. «Aga miks mitte 
Kaukaasia?» küsis selle peale Lind. Asi oligi 
otsustatud ja sain korralduse osta lennupilet 
Sotši. Mina - Kaukaasiasse ja oma viletsa vene 
keelega! Ehmatus oli suur, see oli tõesti täiesti 
tundmatus kohas vette hüppamine. Läks aga 
õnneks ja leidsin üsna hõlpsasti puhkebaasiks 
sobiliku koha Adlerisse, «Lõunamaiste kul-
tuuride pargi» vahetusse lähedusse. Tublid 
ehitustöölised lõid kevadeks majad püsti ja 
1968. aastast peale olin ma 26 õnnelikku suve 
Adleri puhkebaasi juhataja. 

Linnuvabriku töötajatele oli lennusõit Adle-
risse tasuta, tasuta oli ka puhkebaasis elamine 
ja ekskursioonid (Ritsa järv, Suhuumi, Sotši, 
Krasnaja Poljana jpt). Igal kevadel tuli Adleri 
laager puhkajate vastuvõtuks valmis seada, or-
ganiseerida remonditöid, muretseda varustust. 
Kuigi püüdsin esialgu klubitööd ja puhkelaagri 
majandamist omavahel ühitada, sai Adler ikka-
gi minu peamiseks tegevusalaks. 1977.a. loobu-
sin klubitööst täielikult ja ametisse astus suurte 
organisaatorikogemustega Rein Parve.

Kummaline küll, aga neil kaugetel 60ndatel 
ja 70ndatel me teadsime hästi, mis on rõõm, aga 
ei teadnud, mis on stress. Praegu lehte lugedes ja 
raadiot kuulates tundub mulle, et stress on üks 
tänapäeva tõsisemaid märksõnu. Töö ja töötus, 
kodu ja kodutus, tegevus ja tegevusetus – kõik 
tekitavad stressi. Inimesed on kaotanud kind-
luse, väsinud murest homse päeva ees. Kuidas 
leida abi, kust saada rohtu, mis avitab? 

Head Loo inimesed, kultuuripõld on endi-
selt hõlmamatult lai ja ise tegemine või tehtu 
nautimine võikski olla see, mis aitab meil va-
hepeal kaotsiläinud rõõmu üles leida.

Ja seda nii juubeliaastal kui tulevikus!

Elvi Ulm,
klubijuhataja aastail 1965-1977

PLUSS  & 
MIINUS 

  Paljud valla teed 
saavad talveks pa-
randatud

  Jõelähtme vallas 
esineb  liiga tihti eba-
seaduslikku ehitus-
tegevust
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Uus üldplaneering 
Loo alevikule, 
Liivamäe külale ja 
Saha külale

Kehtiv Jõelähtme valla üldplanee-
ring koostati aastatel 2001 -2002.
a. ja kehtestati Jõelähtme Valla-
volikogu 29.aprilli 2003 otsusega 
nr 40.
Aeg on edasi läinud ning keh-
tiv üldplaneering on ajale jalgu 
jäänud. Antud piirkonnas al-
gatatud 48-st detailplaneeringust 
29 sisaldavad põhimõttelisi 
üldplaneeringu muutmise ettepa-
nekuid.
Tulenevalt Tallinna lähedusest on 
käesoleval ajal planeerimisalane 
ja ehituslik surve Loo alevikule, 
Liivamäe külale ja Saha külale 
väga suur.
Käesoleval ajal menetluses ja  
kehtestatud detailplaneeringu-
tes nähakse ette kodu rajamine 
orienteeruvalt kuni 650 perele.  
Samuti kavandatakse uusi tootmi-
settevõtteid Loo alevikku ja selle 
ümbrusesse.
Kas me oleme selleks valmis? 
Jõelähtme Vallavolikogu 26.jaa-
nuarist 2006 otsusega 29 algatas 
Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneeringu koos-
tamise. 
Üldplaneeringuga antakse 
lahendus piirkonna teedevõrgule,  
perspektiivsetele tehnovõrkudele, 
nähakse ette uued elamualad ja 
võimalikud tööstus-ja äripiirkon-
nad ning selgitatakse sotsiaal-, 
kultuuri- ning haridusobjektide va-
jadus ning võimalikud asukohad. 
Kogu üldplaneeringuga haarata-
va ala suurus on ca 1740 ha.
Algatatud üldplaneering on pärast 
kehtestamist aluseks nimetatud 
piirkonnas detailplaneeringute 
koostamisele ja ehituskorraldu-
sele.
Loo aleviku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneeringu koosta-
misel on Jõelähtme Vallavalitsuse 
konsultandiks konsultatsiooniette-
võte Hendrikson & KO.

Johann-Aksel Tarbe
Vallaarhitekt

 50 aastat kultuurielu Lool 
50ndatel aastatel olid asjad nii 
seatud, et mitmeid olulisi ameteid pee-
ti nn ühiskondlikel alustel. Kui 1956.
a. suvel sündis Tallinna Linnuvabrik, 
polnud seal muidugi ette nähtud kul-
tuuritöötaja ametikohta. Selle töö 
võttis enda kanda tollane majandi va-
nemraamatupidaja  (hilisem pearaa-
matupidaja) Maime Ratassepp. Tema 
juhatas lasteringi, tema ettevõtmisel 
korraldati üritusi ja pidusid. See oli 
1965.a. sügisel, kui Maime mulle ette-
paneku tegi, võtta see kultuuriköis 
enda vedada. Asusingi oktoobrist ala-
tes tööle ja kuna klubijuhataja ameti-
kohta polnud, vormistati mind a/ü 
raamatukoguhoidjaks. 

Vilgas seltsielu toimus vanas mõisaajast 
jäänud kivihoones keset küla (see maja las-
teaia lähistel on praegugi alles). Klubi juu-
res tegutsesid lastering (juhendaja Maime 
Ratassepp), segakoor ning naisansambel 
(juhendaja Valdo Ratassepp), sega-rahva-
tantsurühm, puhkpilliorkester, mille eestve-
dajaks oli Arnold Jüris ja näitering, mida 
juhendas Eduard Pea. Igal laupäevaõhtul toi-
mus klubi saalis tants, musitseerimas käisid 
mitmed tuntud pillimehed (Raivo Tammik, 
Rein Rannap jpt). Tol ajal oli kombeks kor-
raldada tasulisi peoõhtuid nö segaeeskavaga: 
alustas puhkpill, siis tulid laulud, vahepala 
tegid näitlejad ja lõpetas koor. Solistiks oli 
noor kaunihäälne Kai Kippasto, kes võlus 
publikut ka Imbi Valgemäe imiteerimisega. 
Piletöriks oli Läänsalu-mammi, kes oli ukse 
peal täiesti oma ülesannete kõrgusel – karm, 
aga õiglane. Näiteringi sufl ööriks oli Adam-
soni-memm, kes oli samuti oma ala tõeline 
meister. Mäletan hästi näitemängu «Met-
sakollid», mille sisuks oli röövkalapüük. 
Peaosalisi mängisid Ami ja Leonid. Ami, 
kes mängis kalade kokkuostjat ja säras laval 
alati kui tõeline täht, unustas tihtipeale teks-
ti ära. Nii kostiski saali kõigepealt sufl öörist 
Adamsoni-memme jõuline esitus, mida siis 
Ami papagoina püüdlikult kordas. «Metsa-
kollides» oli ette nähtud seik, et kokkuostja 
tuleb viinapudeliga kalamüüja juurde. Tõe-
lise näitlejana põdes Ami ka rambipalavikku 
ja et pudelist julgustust saada, võttis kord 
vee asemel kaasa viina. Seal nad siis korda-
mööda rüüpasid ja Leonid, kes oli täiskars-
klane, jäi laval silmnähtavalt purju. Miilit-
satöötaja koputuse peale pidid kalamüüjal 
kiiruga lahkudes püksid rebadele langema, 
kuid vindine Leonid kaotas need hoopis. Saal 
muidugi rõkkas naerust. Paljudel taidlejatel 
olid kollektiivis oma kindlad ülesanded. Nii 
näiteks küpsetas Elle Temper alati kõigi ja-
oks eriliselt maitsvaid pugudest kotlette ja 
tõi need suure potiga väljasõidule kaasa. Nii 
ei pidanud ükski laulja, näitleja ega pillimees 
tühja kõhu pärast muret tundma. Selliste 
lõbusate kavadega sai ringi sõidetud mööda 
Harju rajooni kultuuriasutusi mitmeid aas-
taid, kuni linnuvabriku direktor Aleksander 
Lind tasulised esinemised ära keelas. Tema, 
esteet nagu ta oli, pidas isetegevuslaste raha-
teenimist taunimisväärseks.

1966.a. valmis linnuvabriku kontori juu-
res uus saal ja anti luba luua ka klubijuhata-
ja ametikoht. Kultuuritöös algas täiesti uus 
ajajärk. Majandi osatähtsus vabariigis tõusis, 
hakkas käima  palju külalisi, ka vennasvaba-
riikidest. Nüüd esinesid isetegevuslased arvu-
katele külalistele ja peod toimusid erinevatel 
tähtpäevadel. Segakoori ja naisansambli et-
teotsa asus noor ja särav dirigent Ahto Nurk, 
kelle juhendamisel lauljad osalesid edukalt 
nii rajooni laulupäevadel kui suurtel laulupi-
dudel. Et isetegevuslased olid ühtlasi majandi 
visiitkaardiks, pidas Al. Lind oluliseks kollek-
tiivide kaunist esinemisriietust ja polnud ku-
nagi probleemi selle rahastamisega. Praegusel 
ajal kinnitatakse, et tasuta lõunaid ei ole. Peab 
tunnistama, et tollal oli meil neid piisavalt, õi-
gemini – lõunad tasus linnuvabrik. Kui näiteks 

KUIDAS EELMISE SAJANDI TEISEL POOLEL LINNUVABRIKU-MAIL KULTUURI TEHTI
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FOTODEL: 
1. Adler 1969 
2. Rein ja Ruth Karemäe ning Elvi Ulm 
3. Linnuvabriku ajaloost räägib Al. Lind 
4. Naistepäevapeol üllatavad mehed šampanjakäruga

NB!

Vallaarhitekt 
Johann-Aksel 
Taube uued 

vastuvõtuajad 
on: 

T 8.15-13.00; 
K 13.00-16.30.

Arhitekti 
vastuvõtt toimub 

Jõelähtme 
Vallavalitsuses 

Maa- ja 
planeerimise 
osakonnas.
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Jõelähtme Vallavolikogu

MÄÄRUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 37

 

Jõelähtme Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni 
 põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 47  ja Jõelähtme valla põhimääruse § 45 lõike 
2 alusel. 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

(1) Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) korrakait-
sekomisjoni (edaspidi komisjon) põhimäärus määrab kind-
laks komisjoni moodustamise korra, komisjoni õigused ja 
kohustused ja komisjoni töökorra. 

(2) Komisjon juhindub oma töös kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest, Jõelähtme valla põhimäärusest ning 
käesolevast määrusest. 

§ 2. Komisjoni moodustamine 

(1) Jõelähtme vallavolikogu korrakaitsekomisjon on alatine 
komisjon, mis moodustatakse vähemalt viieliikmelisena val-
lavolikogu volituste ajaks st. et lisaks komisjoni esimehele 
peab komisjoni kuuluma vähemalt 4 (neli) liiget.

(2) Komisjoni esimehe ja esimehe ettepanekul  aseesime-
he valib volikogu oma liikmete hulgast salajasel hääletusel 
Jõelähtme valla põhimääruses sätestatud korras. 

(3) Komisjoni liikmete arv ja koosseis kinnitatakse komisjoni 
esimehe esildisel volikogu poolthäälte enamusega avalikul 
hääletamisel. 

(4) Komisjoni likvideerimine ja ümberkorraldamine, selle 
koosseisu ja põhimääruse muutmine toimub volikogu, ko-
misjoni või komisjoni esimehe ettepanekul.

§ 3. Komisjoni  liikmest väljaarvamine ja tagasiastumine 

(1) Komisjoni koosseisust väljaarvamise otsustab voliko-
gu komisjoni esimehe esildise alusel kas komisjoni liikme 
avalduse alusel või juhul, kui komisjoni liige ei ole osalenud 
vähemalt 3 (kolmel) järjestikusel komisjoni koosolekul

(2 ) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal 
komisjonist tagasi astuda ning tema volitused komisjoni 
liikmena lõpevad ennetähtaegselt vallavolikogu vastava ot-
suse jõustumisel. 

§ 4. Komisjoni pädevus, kohustused ja õigused 

(1) Komisjoni pädevuses olevad küsimused on:

1) korrakaitse, avalik kord ja elanikkonna turvalisus;

2) liiklusohutus ja -korraldus;

3) alaealiste ja noorte järelevalvetus ning õigusrikkumised;

4) koostöö turva-, tuletõrje- ja päästestruktuuride, politsei 
ning kaitseliiduga;

5) kinnipidamiskohast vabanenute probleemid;

6) elanikkonna kaasamine turvalisuse ja õiguskorra tagami-
sele, naabrivalve.

(2) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks voliko-
gu, volikogu esimees ja vallavalitsus. 

(3) Oma ülesannete täitmisel teeb komisjon vajadusel koos-
tööd teiste volikogu komisjonidega, valla asutuste, ettevõte-
te ja organisatsioonidega ning tutvub vallaelanike arvamu-
sega, korraldades selleks infotunde ja uurimusi. 

(4) Komisjonil on õigus: 

1) nõuda ja kontrollida dokumentatsiooni, mis puudutavad 
komisjoni 

pädevuses olevaid küsimusi; 

2) esitada arupärimisi volikogu poolt valitud või kinnitatud 
ametiisikutele;

3) teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve 
projekti kohta;

4) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;

5) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu 
hüvitamist volikogu poolt kehtestatud korras;

6) kontrollida komisjoni pädevusse kuuluvate volikogu ot-
suste täitmist.

(5) Komisjon annab volikogule aru tehtud tööst vähemalt 
üks kord aastas.

 (6) Komisjoni liikmed on kohustatud nii komisjoni liikme vo-
lituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist hoidma talle töö 
tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu 
puutuvaid andmeid, asutusesiseseks kasutamiseks mää-
ratud informatsiooni ning muud konfidentsiaalsena saadud 
informatsiooni. 

§ 5. Komisjoni põhiülesanded 

(1) Komisjoni põhiülesanne on  valla (edaspidi vald)  kor-
rakaitse alaste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste 
väljaselgitamine ja teostamine koostöös  Vallavalitsusega 
(edaspidi vallavalitsus). 

(2) Oma pädevuse piires komisjon:

1) esitab volikogus ja vallavalitsuses arutusele tulevate küsi-
muste suhtes arvamusi ja ettepanekuid;

2) algatab volikogu määruste ja otsuste eelnõusid ning osa-
leb nende koostamisel ja väljatöötamisel;

3) annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud õigusak-
tide eelnõude kohta;

4) selgitab välja valla turvalisuse ja õiguskorra tagamise 
valdkonna arengus lahendamist vajavad probleemid ning 
teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid nende la-
hendamiseks;

5) osaleb valla arengukava ning korrakaitse valdkonna põ-
hiliste strateegiliste arengusuundade väljatöötamisel;

6) osaleb valla noorte huvitegevuse arendamisel ning kars-
kete eluväärtuste kaitsmisel;

7) teostab komisjonile suunatud avalduste ja järelpärimiste 
läbivaatamist, teeb otsuseid ja pakub lahendusi;

8) oma eesmärkide saavutamiseks teeb koostööd naabe-
romavalitsustega;

9) aitab edendada spordialast tegevust ja vallaelanike ter-
visesporti;

10) aitab kaasa külaliikumise edendamisele ja arendami-
sele;

11) analüüsib valla korrakaitsealast finants- ja sisulist tege-
vust;

12) esitab vallavolikogule kinnitamiseks komisjoni põhikirja 

ning teeb ettepanekuid selle muutmiseks ja täiendamiseks;

13) lahendab muid temale volikogu poolt antud ülesan-
deid. 

§ 6. Komisjoni koosolek 

(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Töö toimub komisjoni-
sisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel. 

(2) Koosoleku kutsub kokku ning seda juhatab ning etteval-
mistamist korraldab komisjoni esimees, esimehe äraolekul 
aseesimees. 

(3) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni kutsu-
tavate isikute nimekirja esitab komisjoni kokkukutsuja üldju-
hul 5 tööpäeva enne koosoleku algust vallakantseleile, kes 
edastab teate komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. 
Komisjoni koosoleku toimumisest teavitatakse volikogu kõi-
gi komisjonide esimehi, kellel on õigus osaleda komisjoni 
koosolekul. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda, 
päevakorda esitamata, etteteatamistähtajaga vähemalt 24 
tundi.

(4) Komisjon võib pidada ühiseid koosolekuid teiste komis-
jonidega samuti võib komisjoni esimees koosoleku päeva-
korrapunktide arutelule kutsuda volikogu ja vallavalitsuse 
liikmeid, samuti spetsialiste ja eksperte väljastpoolt komis-
joni, informeerides sellest eelnevalt komisjoni liikmeid. 

(5) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt tarvidusele, 
kuid mitte harvem kui üks kord kuus. 

(6) Komisjoni koosolek on üldjuhul avalik, kui komisjon ei 
ole otsustanud teisiti. 

(7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosole-
kust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, seal-
hulgas esimees või aseesimees. 

(8) Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte 
võrdsuse korral otsustab koosoleku juhataja hääl

§ 7. Komisjoni otsused ja protokoll 

(1) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamuse-
ga. Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga Jõeläht-
me valla õigusaktide vastuvõtmisel. 

(2) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse haldusdoku-
mentidele kehtestatud nõuetele vastav protokoll. 

(3) Komisjoni protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
ning sellele kirjutab alla koosoleku juhataja. 

(4) Protokolliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantse-
leis, kus vastavas komisjoni kaustas hoitakse ka komisjoni 
muid ametlikke materjale. Vallavalitsusel ja komisjonide 
liikmetel on õigus saada protokollist ärakiri. Isikutel, kelles-
se puutuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada hiljemalt 7 
päeva jooksul väljavõte protokollist. 

(5) Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid 
andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või 
mõeldud vallavalituse siseseks kasutamiseks. 

§ 8. Komisjoni suhtluskorraldus 

(1) Komisjon suhtleb volikoguga komisjoni esimehe kaudu, 
kes esitab komisjoni otsused, arvamused ja ettepanekud 
vallavolikogule. 

(2) Komisjon suhtleb vallavalitsusega volikogu kaudu, kes 
esitab komisjoni taotlusel vallavalitsusele ülesandeid. 

(3) Komisjoni tehnilist teenindamist korraldab vallavalitsuse 
kantselei. 

 

Ardo Lass  
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

MÄÄRUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 34

Kostivere Lasteaia põhimääruse muutmine ja  
kinnitamine uues redaktsioonis

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Jõelähtme Val-
lavolikogu 17. detsembri 2002 määruse nr 5 “Valla koolide 
ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamise ning 
muutmise korra kehtestamine” ning Kostivere Lasteaia ju-
hataja taotluse alusel, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muuta Kostivere Lasteaia põhimääruse punkti 5 ja sõ-
nastada see alljärgnevalt:

“5. Lasteaias on 5 rühma:

4 lasteaiarühma

1 sõimerühm (1,5 – 3a).”

§ 2. Muuta Kostivere Lasteaia põhimääruse punkti 14 ja sõ-
nastada see alljärgnevalt:

“14. Laps võetakse lasteaeda vastu vallavalitsuse poolt keh-
testatud korras.”

§ 3. Kinnitada Kostivere Lasteaia põhimäärus paragrahv-lõi-
ge-punkt süsteemis vastavalt lisale.

§ 4. Määrus jõustub 30. oktoobril 2006.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

MÄÄRUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 35

OÜ Jõelähtme Varahaldus põhikirja muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 
35 lg 3, äriseadustiku § 139 lg 1 p 7¹, § 168 lg 1 p 1 alusel, 
Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

Muuta osaühingu Jõelähtme Varahaldus põhikirja alljärg-
nevalt:

§ 1. Tunnistada kehtetuks põhikirja punkti 2.1. alapunktid 

3, 4, 5 ja 6. 

§ 2. Tunnistada kehtetuks põhikirja punkti 6.1. alapunktid 
4 ja 9.

§ 3. Muuta põhikirja punkti 6.2 ja sõnastada see alljärgne-
valt:

“6.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui 
sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.”

§ 4. Muuta põhikirja punkti 8.4. ja sõnastada see alljärgne-
valt:

“8.4. Juhatuse liikmed valib kuni kolmeks aastaks ja kutsub 
tagasi nõukogu.”

§ 5. Täiendada põhikirja punktiga 8.13. alljärgnevas sõnas-
tuses:

“8.13. Kinnisasjade ning vallasasjade võõrandamine ja 
koormamine on lubatud ainult nõukogu eelneval nõusole-
kul.”

§ 6. Muuta põhikirja peatükki IX ja sõnastada see alljärg-
nevalt:

“IX NÕUKOGU

9.1. ühingul on nõukogu.

9.2. nõukogul on 3 (kolm) liiget.

9.3. nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi osanike koo-
solek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik 
nõusolek.

9.4. nõukogu planeerib osaühingu tegevust ja korraldab 
osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse te-
gevuse üle.

9.5. nõukogu valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed.

9.6. nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi.”

§ 7. Määrus jõustub 30. oktoobril 2006.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

MÄÄRUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 36

Üüri piirmäära kehtestamine

  

Juhindudes elamuseaduse § 37’ ja tulenevalt vallavalitsuse 
ettepanekust,  Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kehtestada Jõelähtme valla haldusterritooriumil asuva-
te Jõelähtme vallale kuuluvate eluruumide üüri piirmääraks 
15 (viisteist) krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta 
ühes kuus.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu otsused 
nr. 53, 14. aprillist 1994.a. “ Üüride piirmäärade kehtestami-
ne”; nr. 59, 21. septembrist 1995.a. “ Üüri piirhinna kehtesta-
mine” ja  nr. 23, 19. detsembrist 1996.a. “ Üüri – ja hooldus-
tasu tariifi kinnitamine Loo ja Kostivere alevikus”.

§ 3. Määrus jõustub 30. oktoobril 2006.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

 

Jõelähtme Vallavolikogu

MÄÄRUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 33

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 1 ja § 22 lg 4 ning 
koolieelse lasteasutuse seaduse § 10, Jõelähtme Vallavo-
likogu

MÄÄRAB:

§ 1 Kehtestada juurdelisatud “Koolieelsete eralasteasutuste 
toetamise kord” 

§ 2 Vallavalitsusel kinnitada 

(1) finantseerimislepingu vorm;

(2) toetuse kasutamise aruande vorm;

(3) õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vorm.

§ 3 Määrus jõustub 1.jaanuarist 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord

§ 1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib koolieelsete eralasteasutuste 
(edaspidi eralasteasutus) tegevuse sihtotstarbelist toeta-
mist. Toetuse saamise õigus on eralasteasutusel, kus käi-
vad lapsed, kelle elukoht on  rahvastikuregistri andmetel 
Jõelähtme vald. Toetuse maksmine lõpetatakse peale lapse 
lahkumist eralasteaiast.

§ 2. Üldsätted

(1) Eralasteasutus käesoleva korra mõistes on koolieelse 
lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev 
ning koolitusluba omav koolieelne lasteasutus.

(2) Eralasteasutuse toetus kaetakse Jõelähtme valla eelar-
vest.

(3) Eralasteasutustele makstav toetus on võrdne koolieelse-
tele munitsipaallasteasutustele eelarve  jaotamise aluseks 
oleva summaga ühe lapse kohta. Toetuse kinnitab Jõeläht-
me Vallavalitsus.

(4) Toetus sisaldab eelkõige pedagoogida palga ja õppeva-
hendite soetamise kulu.

(5) Toetussumma eraldab eralasteasutustele kaks korda 

aastas Jõelähtme Vallavalitsus.

§ 3. Toetuse taotlemine ja määramine

(1) Toetuse määramise aluseks on eralasteasutuse juhataja 
taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele, kus on märgitud laste 
ees-ja perekonnanimed ning isikukoodid.

(2) Eralasteasutuse juhataja esitab Jõelähtme Vallavalitsu-
sele taotluse toetuse saamiseks  kaks korda aastas,  15. 
jaanuariks ja 15. septembriks

(3) Esmasel taotlemisel esitab eralasteasutuse juhataja li-
saks punktis (1) nimetatule alljärgnevad dokumendid:

1) koolitusluba;

2) arengukava;

3) õppekava;

4) õppeasutuse eelarve;

5) alushariduse riiklik statistiline aruanne (eralasteasutus, 
kes on tegutsenud kauem kui üks aasta);

6) maksuameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

§ 4. Finantseerimislepingu sõlmimine

(1) Jõelähtme vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jook-
sul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra §3 lõi-
ge (3) sätestatud tingimustele. Kui tingimused on täidetud 
, sõlmib vallavalitsus eralasteasutuse juhatajaga finantsee-
rimislepingu. Puuduste esinemisel teavitab vallavalitsus 
sellest eralasteaia juhatajat ning annab tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel 
menetlus selle eralasteasutuse toetamiseks lõpetatakse.

(2) Finantseerimislepingus sätestatakse:

1) lepingu periood;

2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraa-
fik;

3) eralasteasutuse kohustus teatada vallavalitsusele laste 
arvu muutumisest lasteasutuses;

4) toetussumma muutmise mehhanism laste arvu muutumi-
sel eralasteasutuses;

5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;

6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 5. Aruandlus ja kord 

(1) Eralasteasutus, kellega on sõlmitud finantseerimisle-
ping, on kohustatud kaks korda aastas, kümne tööpäeva 
jooksul peale lepinguperioodi lõppemist, esitama vallava-
litsusele aruande toetuse kasutamise ning 31. augustiks 
aruande õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste kohta.

(2) Eralasteasutus on kohustatud informeerima riiklikku 
järelvalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutus-
test ja nende täitmisest. Ettekirjutuste täitmata jätmisel või 
eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele 
alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust

§ 6. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1.jaanuarist 2007.

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 110

Audiitori määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 1 p 1, Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 1 ja 
Eesti Vabariigi vannutatud audiitor Ülle Sikk-Kuusmaa nõu-
soleku Jõelähtme valla 2006. ja 2007. aasta majandusaasta 
aruannete auditeermiseks, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Määrata Jõelähtme valla 2006. ja 2007. aastate majan-
dusaasta aruandeid auditeerima Eesti Vabariigi vannutatud 
audiitor Ülle Sikk-Kuusmaa (tunnistus nr 186).

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 111

Volikogu esindaja nimetamine Kostivere Põhikooli 
hoolekogusse

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 41 lõi-
ke 4, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Nimetada Jõelähtme Vallavolikogu esindajaks Kostivere 
Põhikooli hoolekogus volikogu liige Taimi Saarma.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 121

Saha küla Kangrupõllu maaüksuse detailplaneeringu 
kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 2, planeerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
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1. Kehtestada Saha küla Kangrupõllu maaüksuse detailp-
laneering vastavalt  arhitekt Mari-Ann Hütti poolt koostatud 
tööle nr DP-1/06, millega on kavandatud 5,46 ha pindalaga 
maa-alale kolm elamukrunti paariselamute ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude ja välisvalgus-
tuse väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 23. 
oktoobril 2006a. sõlmitud lepingule nr. 12/06.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvestades otsuse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 122

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemapla-
neeringu  „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” 
kooskõlastamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 2, planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 2, Jõelähtme Val-
lavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” 
vastavalt Viimsi Vallavalitsuse ja ENTEC AS poolt koostatud 
tööle nr 609.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 124

Jõelähtme valla Parasmäe küla Kasemäe maaüksuse 
elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtots-
tarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Parasmäe küla 
Kasemäe maaüksuse  omaniku Indrek Sepp’a  avalduse, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S  T A B :

1. Määrata Parasmäe külas Indrek Sepp’a omandisse kuu-
luva maatulundusmaa sihtotstarbega Kasemäe kinnistu 
(reg. nr 9938702, katastritunnus 24504 : 008 : 0598) elamu 
teenindamiseks vajaliku 6609 m² suurusega maaüksuse 
sihtotstarbeks elamumaa.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 127

Maavanemale seisukoha andmine

Lähtuvalt Harju Maavalitsuse 19.09.2006.a. kirjast nr. 3.2-
2/37, soovib Harjumaal Jõelähtme vallas, Rebala külas, 
Oleg Ignatov’i ja Eduard Ivanišvili kaasomandisse  kuuluva 
kinnistu Väino-Jaani, mis on registreeritud Tallinna Linna-
kohtu kinnistusosakonna Harju kinnistusjaoskonna kin-
nistusregistri registriosas nr. 9192502, pindalaga 9,88 ha, 
katastritunnus 24504:008:0395, mõttelise osa omandada 
välismaalane Aleksandr Ivanov.

Lähtuvalt kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse 
§ 2 lg 5 võib füüsiline isik, kes ei ole Eesti või lepinguriigi 
kodanik, omandada maatulundusmaa sihtotstarbega kin-
nisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandus-
maad, üksnes maavanema loal. Sama seaduse § 4 lg 1 
kohaselt edastab maavanem enne loa andmist maa oman-
damise taotluse seisukoha võtmiseks ka kinnisasja asuko-
hajärgsele kohaliku omavalitsuse volikogule. Seaduse § 
4 lg 3 kohaselt võetakse seisukoha andmisel muu hulgas 
arvesse taotleja eeldusi kinnisasja sihtotstarbele vastavaks 
ja efektiivseks kasutamiseks. Jõelähtme vallale ei ole esi-
tatud dokumente, mis tõendaksid taotleja eeldusi kõne all 
oleva kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Kinnisasja 
omandamise kitsendamise seaduse § 4 lg 5 kohaselt ei toe-
ta kohaliku omavalitsuse volikogu loa andmist, kui taotleja 
esitatud dokumendid ei võimalda kõiki hindamiseks vajalik-
ke asjaolusid tuvastada.

Arvestades eelpooltoodut ning võttes aluseks kinnisasja 
omandamise kitsendamise seaduse § 1 lg 1, § 2 lg 5, § 4 lg 
3, 4 ja 5, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Mitte nõustuda Jõelähtme vallas, Rebala külas Oleg 
Ignatov’i ja Eduard Ivanišvili kaasomandisse kuuluva 
kinnistu Väino-Jaani (pindala 9,88 ha, katastritunnus 
24504:008:0395, registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnis-
tusosakonna Harju kinnistusjaoskonna kinnistusregistri 
registriosas nr. 9192502), mõttelise osa omandamisega 

välismaalase Aleksandr Ivanov’i poolt.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

 

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 123

Jõelähtme valla Kallavere küla Liini maaüksusele ela-
mu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe 
määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Kallavere küla Liini 
maaüksuse  omaniku Ilja Kuraš’i avalduse, Jõelähtme Val-
lavolikogu

O T S U S  T A B :

1. Määrata Kallavere külas  Ilja Kuraš’i omandisse kuulu-
va maatulundusmaa sihtotstarbega Liini kinnistu (reg. nr 
5567202, katastritunnus 24504 : 004 : 0124) elamu teenin-
damiseks vajaliku 5286 m² suuruse maaüksuse sihtotstar-
beks elamumaa.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 126

Jõelähtme valla Haljava küla Kärba 2B maaüksuse ela-
mu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe 
määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 lõike 7, Haljava küla Kärba 
2B maaüksuse  omaniku Ingvar Tiitso avalduse, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S  T A B :

1. Määrata Haljava külas Ingvar Tiitso omandisse kuuluva 
maatulundusmaa sihtotstarbega Kärba 2B kinnistu (reg. nr 
7554002, katastritunnus 24504 : 009 : 0122), elamu teenin-
damiseks vajaliku 1265 m² suurusega maaüksuse sihtots-
tarbeks elamumaa.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 125

Jõelähtme valla Neeme küla Korstna I maaüksuse ela-
mu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe 
määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 lg 7, Neeme küla Korst-
na I maaüksuse omanike Raina Hammer’i ja Alar Hammer’i 
avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S  T A B :

1. Määrata Neeme külas Raina Hammer’i ja Alar Hammer’i 
ühisomandisse kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega 
Korstna I kinnistu (reg. nr 3028802) Korstna I katastriüksu-
sel (katastritunnus 24505 : 001 : 0808) elamu teenindami-
seks vajaliku 658 m² suurusega maaüksuse sihtotstarbeks 
elamumaa.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 112

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra” , Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Iru külas asuv Iru küla-
platsi maaüksus.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü). 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees    

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 113

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 2, Vabariigi 
Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud “Maa 
munitsipaalomandisse andmise korra” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaalomanidsse Jõe-
lähtme vallas Neeme külas Kivineeme tänav lõik T-3.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 007. transpordimaa (L).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees 

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 114

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra” ning Loo ja 
Vandjala küla külavanema Tiia Välk´u 01.10.2006 avalduse, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Loo külas asuv Loo 
külaplatsi maaüksus.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 115

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalomanidsse Jõe-
lähtme vallas Loo alevikus Loo teeninduskeskuse teeninda-
miseks vajalik maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees 

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 116

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Neeme külas asuv 
Neeme külaplatsi maaüksus. 

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 117

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra”, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Ihasalu külas asuv 
Rannaniidu maaüksus.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 118

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra” ning Koogi ja 
Koila küla külavanema Heli Läns´i 15.08.2006 avalduse, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt munit-
sipaalomandisse Jõelähtme vallas Koogi külas asuv Vana-
veski maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees     
     

 

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 119

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 133 kinnitatud 
“Maa munitsipaalomandisse andmise korra” ning Loo ja 
Vandjala küla külavanema Tiia Välk´u 01.10.2006 avalduse, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda külaplatsi rajamiseks Harju maavanemalt mu-
nitsipaalomandisse Jõelähtme vallas Vandjala külas asuv 
Vandjala külaplatsi maaüksus.

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse sihtotstarbega 
– 005. sotsiaalmaa (Ü).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUS 

Jõelähtme  24. oktoober 2006. a nr 120

Jõelähtme Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsuse nr 88 tü-
histamine

Võttes aluseks Maa-ameti 28.08.2006 kirja nr 6.2-3/8286, 
Harju maavanema 05.09.2006 kirja nr 2.1-13/5877 ja Tulun-
dusühistu Talismaa 21.09.2006 avaldust, annab Jõelähtme 
Vallavolikogu 

K O R R A L D U S E:

1. Tühistada Jõelähtme Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsus 
nr. 88 “Jõelähtme valla Ruu küla Kõrre maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine”.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass

Volikogu esimees

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE JUURDE KUULUVA-
TE LISADE JA SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODULEHEKÜLJEL:  
www.joelahtme.ee 
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KASULIK TEADA!

Austatud Jõelähtme val
la  elanikud, suvilate ja 
suvekodude omanikud 
ning lapsevanemad!

Ka Teie ise saate takistada kuritege
vust, pöörates suuremat tähelepanu 
oma ja naabrite vara kaitsmisele, 
millega hoiate ära kurikaelte vaba ja 
jultunud tegutsemise!

• Muretsege oma kodule korralik 
uks ja ukselukk, parem, kui neid on 
kaks.

• Lahkudes kodust kontrollige, et 
uksed ja aknad oleksid kindlalt su
letud.

• Ärge hoidke oma kodu võtmeid 
kohas, kus need võivad sattuda võõ
raste kätte.

• Pikemal ärasõidul paluge usal
dusväärsel tuttaval või naabril kont
rollida Teie kodu ja tühjendada regu
laarselt postkasti.

• Teavitage ka naabreid sellest, 
kellel ja millise transpordiga on luba  
külastada Teie suvilat või suvekodu.

• Ärge jätke aeda või maja juurde 

laokile jalgrattaid, muruniidukeid 
ning muid tööriistu, mis ahvatlevad 
vargaid. 

• Märgates suvilate vahel või ma
jade ümbruses sihitult hulkuvaid 
isikuid, tundke huvi nende tegevuse 
vastu, püüdke meelde jätta tundma
tute riietus ja muud tunnused ning 
kirjutage üles võõraste autode re
gistreerimisnumbrid.

• Tundke vahel huvi ka naaber
maja või suvila juures toimuva vastu, 
sest mitte alati ei viibi seal oodatud 
külaline

• Kodus olles hoidke välisuksed 
alati lukus.

• Magama minnes ärge jätke ak
naid avatuks ning toas nähtavale ko
hale autovõtmeid, mobiiltelefone ja 
rahakotte. Ärgates võite avastada, et 
neid ei ole enam.

• Märgistage ja kirjutage üles väär
tuslikemate esemete numbrid ja eri
tunnused.

• Hoidke kindlas laekas või kohas 
kodumasinate ja muude esemete teh
nilisi passe ja garantiitalonge.

• Autosid hoidke lukustatud ga
raazis, valvatavas parklas või hästi 

valgustatud kohas.
• Muretsege oma autole kindlasti 

signalisatsioon ja vajadusel ka lisa
turvaseadmed.

• Viibides metsas või rannas, kus 
ei ole valvatavaid parklaid, ärge jätke 
autodesse dokumente, mobiiltelefo
ne, rahakotte ning muid väärtuslikke 
esemeid. Mitte alati ei aita ka esemete 
peitmine, sest hilisem kahju ei korva 
Teile hetkelist mõtlematust. Mõelge, 
kas on ikka otstarbekas randa min
nes võtta kaasa kogu hinnaline vara. 
Püüdke auto parkida võimalusel nii, 
et see oleks nähtav Teile või kaaslas
tele.

• Ärge kirjutage üles kõikvõima
like kaartide PIN koode ega jätke 
neid koos kaartidega autodesse või 
muudesse kergelt ligipääsetavatesse 
kohtadesse. Nii tagate oma hoiuste 
ja muude vajalike toimingute turva
lisuse.

• Nautides kaunist loodust, ärge 
unustage, et Teie autosse jäetud vara 
vastu võivad sel ajal tunda huvi kuri
kaelad, kes teesklevad loodushuvilisi.

• Ostes kalli jalgratta, muretse ka 
hea lukk!

• Kindlustage kindlasti oma kodu 
ja vara.

• Teadke, et varga elu, toimetami
ne ja ligipääs Teie varale tuleb teha 
võimalikult raskeks.

Teie tervis ja vara on ohus ning 
võite sattuda kuriteo ohvriks, kui:

• lähete kaasa  võõrastega (kutsu
takse kaasa autoga sõitma jne.)

• kiitlete oma koduse varaga
• kutsute endale külla sõpru, keda 

vähe tunnete või kelle mineviku koh
ta pole midagi teada

• jätate oma jalgratta järelvalveta 
ja lukustamata või lukustate kõrvalis
se ning valgustamata kohta

• hoiate oma rahakotti seljakotis, 
avatud kotis või  pükste tagataskus

•  tarvitate alkoholi teile vähetutta
vate inimeste seltsis

• te ei märka eemale hoida kri
minogeensetest, sageli ka valgusta
mata kohtadest ja pimedal ajal põh
jendamatult kogunenud noorukite 
gruppidest.

 Eestis on üha kasvavaks prob-
leemiks alkoholi tarvitamine ja  

narkomaania 
• Pöörake suuremat tähelepanu 

oma järeltulevale põlvkonnale. 
• Suhelge lapsega võimalikult pal

ju, rääkides avameelselt ka alkoholist 
ja uimastitest.

• Hoidke usalduslikku vahekorda.
• Seadke lapsele kindlad piirid ning 

kontrollige tema tegemisi ja käimisi. 
• Tundke huvi lapse suhtlusring

konna vastu.
• Julgustage oma last vastu seisma 

grupi halbadele mõjudele.
• Ärge keelake lapsel sõpru külla 

kutsuda.
• Püüdke sisustada laste vaba aega 

millegi kasulikuga.
• Püüdke näha lapses head. Kiit

mine ja mõistmine aitavad rohkem 
kui hukkamõist ja laitmine.

• Olge ise heaks eeskujuks – lapsed 
õpivad selle põhjal, mida näevad.

 Alkoholi tarvitamise ja nar-
komaania leviku vastu peame 
võitlema kõik koos – ainult nii 
on võimalik saavutada posi-
tiivseid  tulemusi!

Kuidas kaitsta ennast, oma vara ja järeltulevat  põlvkonda

Tööõnnetus:
ú 17.10.2006 juhtus õnnetus Saha-Lool, 
kus veoauto järelkärus kaubaalust sät-
tinud autojuhi sõrm jäi aluse alla. Õnnetus 
juhtus hetkel, mil kaup hakkas aluse pealt 
maha nihkuma ning alust tõsta aidanud 
tõstukijuht lasi sellest lahti.  Mees viidi 
esmaabi andmiseks keskhaiglasse. 

Joobes isik:
ú 14.10.2006 kella 22.40 ajal teatati joo-
bes meesterahvast Koogi külas Jägala 
jõe silla juures. Jõelähtme korrakaitseük-
sus viis joobes Marguse koju. 

Liiklusõnnetus:
ú 14.10.2006 kella 08.10 ajal juhtus 
Kaberneeme teel  liiklusõnnetus, milles 
osalesid Ford Escort ja liinibuss. Ini-
mesed õnnetuses viga ei saanud ning 
juhid pöörduvad kindlustusse. 

ú 11.10.2006 kella 07.00 ajal  sõitis 
34-aastane Anatoli Uuskülas oma 
sõiduautoga BMW kivihunnikusse. Juht 
oli joobes ning viidi politseiosakonda 
kainenema. 

Tulekahju:
ú 04.10.2006 kella 16.16 ajal põles 
Uusküla külas suvila, mille eluruumid 
osaliselt hävisid. Keegi põlengus viga 
ei saanud, kuid põlevast majast toodi 
välja 54-aastane alkoholijoobes Ana-
toli, kes tervisekontrolliks Mustamäe 
haiglasse viidi. 

Muu sündmus:
ú 13.10.2006 oli Loo alevikus Saha 
teel vahejuhtum, kus 35-aastane Väino 
takistas tõstukijuhil auto teisaldamist 
ning eiras sellega avalikku korda kaits-
va isiku seaduslikku korraldust. Juhtu-
nu kohta alustati väärteomenetlus.

ú 13.10.2006 viidi Loo alevikust Too-
me teelt politseiosakonda kainenema 
42-aastane Jüri, kes tabati sõiduauto 
Renault` roolis. Kinnipidamisel oli 
mees agressiivne ega allunud politsei-
nike korraldustele.  

ú 16.10.2006 kella 01.50 ajal viibis 19-
aastane Ahti Loo alevikus avalikus kohas 
alkoholijoobes ning tarbis alkohoolseid 
jooke. Meest ootab väärteokaristus.   

ú 08.10.2006 kella 16.05 ajal sai 
politsei väljakutse Loo bussipeatuses-
se, kus lebas joobes meesterahvas. 
64-aastane Arne oli politsei jõudmise 
ajaks Saha teele jõudnud. Mees oli sõ-
nakas ja agressiivne ning politseibussi 
paigutamisel lõi jalaga vastu bussiust 
ning rikkus politseinike vormiriided. 
Mees viidi Ida-Harju politseiosakonda 
kainenema. Juhtunu kohta alustati 
kriminaalmenetlus karistusseadustiku 
§ 274 tunnustel, mis käsitleb vägivalda 
võimuesindaja suhtes. 

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised:
ú 01.10.2006 tarbis 17-aastane neiu 
Lool avalikus kohas alkohoolseid 
jooke. Juhtunu kohta alustati väärteo-
menetlus. 

ú 09.10.2006 kella 15.15 ajal suitse-
tasid kaks neidu, üks 16- ja teine 15-
aastane Loo bussipeatuses. Alaealised 
said suulise hoiatuse tubakatoodete 
tarbimise eest. 

POLITSEIKROONIKA

Vargused:

aeg koht objekt kahju

07.-14.10 Kallavere k suvila Kütteseadmed 2450

11.10 Saha k ehitusobjekt piikvasar 5000

11.10 Golfiklubi 
parkla

sõiduauto arvuti

06.10 Kostivere 
alevik

korter Ehted, sularaha 2600

08.-10.10 Liivamäe k Ehitusjärgus 
eramu

aknad 10 035

06.-09.10 Loo alevik ehitussoojak tööriistad 126000

01.-02.10 Vandja k Osaühingu 
territoorium

metallikonteiner 23600

01.-02.10 Maardu k sõiduauto Valuveljed, päikeseprillid 23000

01.-02.10 Toome tee, 
Loo alevik

maja eest Sõiduauto BMW 325i, 
must, 1988 

25 000

01.-18. okt
Jõelähtme vallas vormistatud liikluseeskirjarikkumisi  – 64

Jõelähtme valla arengukava arutelu toimub 4.11.2006.a kell 10.00 
Jõelähtme Rahvamajas  Ootame kaasa lööma kõiki aktiivseid valla-
kodanikke. Eelnõu avalikustatakse peatselt ka valla kodulehel.

Ajakava:
10.00 – 10.30 kogunemine ja kohv 
10.30 – 10.40 Jõelähtme vallavanema hr. Andrus Umboja avasõnad 
10.40 – 11.15 Tallinna lähiümbruse areng ja suundumused  
11.15 – 11.45 Sotsiaalse infrastruktuuri arenguvajadused  
11.45 – 12.00 Arengukava koostamise põhimõtted ja eesmärk 
                      Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
12.00 – 12.30 Lõuna 
12.30 – 13.20 Arengukava hetkeseisu tutvustamine 
                      Demis Voss ja Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
13.20 – 13.25 Töörühmade ja töömetoodika tutvustamine 
                      Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
13.25 – 14.45 Töörühmade töö 
14.40 – 15.00 Töörühmade töö tulemuste kokkuvõte

Haridus ja vaba aeg  
töörühma juhib Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Planeerimine, infrastruktuur, ühistransport ja korteriühistud   
töörühma juhib Urmas Mardi, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus  
töörühma juhib Demis Voss, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Ettevõtlus, tööhõive ja turism   
töörühma juhib Hannes Orgse, Jõelähtme valla arendusjuht

3. oktoobril 2006.a. toimus Loo Keskkooli 
aulas kohtumine Loo aleviku ja ümbruskonna 
elanikega, et ühiselt arutada turvalisuse ja 
muid kurikaeltega seonduvaid probleeme Loo 
alevikus. Meie eesmärk oli püüda ühiselt leida  
probleemidele lahendusi ja otsida, kuidas 
edasi.
Kohal olid vallavanem, volikogu esimees, Ida-Harju 
Politseiosakonna komissar, valda teenindav kons-
taabel, korrakaitsekomisjoni liikmed ja kahe naab-
rivalve sektori vanemad ning Jägala küla esindaja. 
Keda aga ei olnud, need olid paljud Loo aktiivsed ja 
teotahtelised elanikud... Neist oli kohal ainult neli.

Milles asi? 
Tundub, nagu kedagi korraprobleemid ei huvitaks, 
kuigi alatihti kurdetakse, kui halb ja ebaturvaline on 
elu Lool!

Loodame, et järgmisel koosolekul Loo alevikus on 
osalejate arv oluliselt suurem. Teretulnud on kõigi 
konstruktiivsed ettepanekud ning ühtlasi ka MTÜ 
Jõelähtme Korrakaitse töö tõhustamiseks!

Kõiki, keda huvitab ja kel on soovi aidata politseid 
avaliku korra tagamisel ABIPOITSEINIKUNA, ooda-
takse Loo korrakaitsepunkti aadressil: Loo alevik, 
Saha tee 11A,  7. novembril 2006.a. kell 15.00 
- 19.00. 

Arvo Lassi

Austatud Jõelähtme 
Valla aktiivsed ja te-
otahtelised elanikud! 
Muudame oma kodu-
valla turvaliseks ja 
keskkonnasõbralikuks! 
Ootame kõiki, kes soo-
vivad osaleda abipo-
litseinikuna korra- ja 
keskkonnakaitsega 
seonduvate probleee-
mide ja olukordade la-
hendamisel 7. novem-
bril 2006.a. kell 15.00 
– 19.00 Loo Korrakait-
sepunkti ruumides.
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
septembris 2006

92 23.10 Hilda-Marie Noor Haljava küla

88 10.10 Maria Leonidova Neeme küla

86 12.10 Helmi Peetrimägi Võerdla küla

84 22.10 Ljubov Sirkas Jägala küla

81 15.10 Evald Püss Kostivere alevik

80 18.10 Märt Adamson Iru küla

75 15.10 Õie Nugiseks Loo alevik

75 16.10 Maimo Sikka Kostivere alevik

75 27.10 Hilja Algo Loo alevik

70 14.10 Luule Matvejeva Kostivere alevik

70 17.10 Endel Laul Loo alevik

70 25.10 Vello Jürjo Iru küla

70 27.10 Antonina Lukina Kostivere alevik

 
Kallile Heljule südamlik  

kaastundeavaldus

POJA
kaotuse puhul!

Kostivere päevakeskuse pere

ÕNNITLEME  
KULDPULMADE PUHUL

13.10.2006

HÄRNI JA LEIDI 
SIKKA`T

KOSTIVERES

ÕNNITLEVAD LAPSED, 
LAPSELAPSED JA  

SUGULASED

Õnnitleme!

LEILI VÄRTE - 55

Kolleegid Loo Keskkoolist

 
 

Tellitud õnnitlus siin maksab 60 
krooni, pildiga õnnitlus 100 krooni. 

Õnnitlused

RRLektus AS vajab Loo 
poodi (Saha tee 18)

MÜÜJAT.

Info tööpäeviti tel 
6008405

Soovin üürida 2-toalist 
korterit Kostivere või Loo 

alevikus. Tel: 56219137

Vundamenditööd  
tel. 55 696 054

Ostan jupi maad  
tel. 53 446 126

Võtan rendile korteti, 
maja või aastaringseks 
elamiseks kohandatud 

suvila 55 696 038

Jõelähtme Vallavalitsus 
soovib üürida kortereid 
õpetajatele Loo ja  Kos-
tivere alevikes ja Neeme 

külas. Ootame pakkumisi 
tel 60 54 882 või  
e-posti aadressil  

priit@joelahtme.ee

Vajatakse koduhooldus-
töötajat. Helistada Jõe-

lähtme Vallavalitsuse sot-
siaalosakonda: 6054860

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 

krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-
märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

OÜ Loo Vesi on vee-ettevõtja Jõelähtme vallas.

Seoses töödemahu suurenemisega võtame konkursi korras tööle

arendusjuhi,
kelle ülesanne on ettevõtte arendusprojektide juhtimine ja järelevalve.

Töö peamiseks sisuks on projektide liitumis- ja tehniliste tingimuste koosta-
mine ja väljastamine, kooskõlastamine ning liitumislepingute sõlmimine.

Sobivalt kandidaadilt eeldame:

 • tehnilist haridust 
 • head arvuti kasutamise oskust 
 • head vene ja inglise keele oskust 
 • head suhtlemis-ja koostööoskust 
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus antud valdkonnas.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd  
 • sõbralikku kollektiivi  
 • vajadusel väljaõpet kohapeal    
 • korralikku palka

Kandideerimiseks palume saata avaldus koos palgasooviga ja CV hiljemalt 
1.detsembriks  k.a. aadressil Saha tee 9f, Loo ,74201, Harjumaa või e-posti 

aadressil loovesi@loovesi.ee. Lisainfo tel. 60 80 437.

Kolmapäeval, 1. novembril 2006 kell 17.00 toimub Jõelähtmes Rebala 
muinsuskaitseala keskuse ruumides kaitseala teemaplaneeringuga seotud 
muinsuskaitselisi eritingimusi ning teemaplaneeringu valmimist tutvustav 
arutelu, millest võtavad osa Muinsuskaitseameti ja eritingimusi koostanud 
töörühma esindajad ning teemaplaneeringu koostajad. 

Muinsuskaitseamet tellis 2005. aastal Rebala muinsuskaitseala paremaks kor-
raldamiseks muinsuskaitselised eritingimused, mille alusel algatati 2006. aasta 
veebruaris teemaplaneering: Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega hoo-
nestusalade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste määramine 
ning nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine. Augustis algatati lisaks 
veel keskkonnamõju strateegiline hindamine. Niisiis on suurest tegevuskavast 
osa juba tehtud, osa alles alguses. Kindlasti kohtusid paljud kaitseala elanikud 
eelmisel aastal uurimustöö tegijatega ja ollakse kursis ka teemaplaneeringu 
algatamisega, kuid mis see täpsemalt tähendab ja mis see endaga kaasa toob, 
kuivõrd on kaitseala elanikel endil võimalus kaasa rääkida kodupaiga väärtus-
te ja miljöö säilimisele - sellest 1. novembril toimuval kokkusaamisel rääkida 
kavatsemegi.

Oodatud on kaitseala külade esindused ja kõik asjahuvilised!

LIIN 1
6:45 Kostivere pood
6:50 Maardu mõis
7:05 Kallavere vene kool
7:10 Ülgase
7:15 Kallavere eesti kool
7:20 Kroodi oja
7:25 Maardu teerist
7:35 Iru küla 
7:45 Loo kool 
8:00 Kostivere pood
8:05 Parasmäe küla
8:10 Aru-Aru
8:20 Haljava mõis
8:25 Jägala
8:40 Kostivere kool ja lasteaed
 2h – 82 km

LIIN 2
7:00 Kostivere pood
7:05 Jõelähtme vald, Koogi
7:10 Koeralooga, Neeme tee
7:30 Kaberneeme
7:45  Kuusalu kool
8:00 Upsi, Ruu küla
8:10  Koogi
8:15  Jõelähtme vald, Männisalu
8:20 Rebala küla
8:30 Kostivere kool
 1,5h – 78 km

LIIN 3
6:55 Kostivere pood
7:10 Haljava
7:15 Jägala sõj. linnak
7:25 Männisalu, Rebala küla
7:35 Kostivere pood
7:40 Maardu mõis
7:45 Lagedi mõis
7:50 Loo kool
8:00 Kostivere pood
 1h – 62 km

LIIN 4 –  esmaspäeviti Kosejõe kooli
 õpilased
 3h – 140 km
7:15 Kallavere eesti kool
7:20 Kroodi oja
7:50 Loo kool
8:15  Haljava
9:30 Kosejõe kool
Tagasisõit reedel 11:15 Kosejõelt koju.

LIIN 5
13:00 Kostivere pood
13:15 Kallavere Kütte tänav
13:20 Ülgase 
13:30 Rebala küla
13:45  Kostivere kool
 1h – 33 km

LIIN 6
13:45 Kostivere kool
    Rebala küla
 Männisalu, Jõelähtme vald
 Koogi
 Koeralooga
 Tammiku
 Jägala sõj. linnak
 Haljava
 Raasiku
15:05 Neeme kool (reedel 14:55)
 Jõesuu
 Jägala joa
 Ruu, Neeme teerist

 Koogi
 Jõelähtme vald
15:40 Kuusalu kool (reedel 13:45)
 Kaberneeme
16:20 Neeme (reedel 14:55)
 Koeralooga
 Koogi
 Jõelähtme vald
 Kostivere pood
 3,5h – 139 km

LIIN 7                                 
14:50  Loo kool      
 Iru küla 
15:05   Maardu tee  
15:15 Kallavere Kütte tänav
15:20   Ülgase 
15:25 Rebala küla
 Võerdla  küla
15:40 Jägala sõj. linnak                            
15:50   Kostivere kool                      
            Maardu mõis (bussipeatus)                        
16:10   Loo kool     
 Iru küla
16:25 Maardu tee
16:35 Kallavere Kütte tänav
16:40 Ülgase
16:45 Rebala küla
 Võerdla küla
 Jägala sõj. linnak
 Haljava
 Kostivere pood
 2,5h – 116 km    
   
                                   
LIIN 8
14:45 Kostivere kool
            Rebala küla
 Võerdla
            Männisalu
 Jõelähtme vald
            Koogi
            Koeralooga
 Ruu küla
           Tammiku
            Jägala sõj. linnak
 Haljava
 Raasiku
            Kostivere kool
 1h – 46 km

LIIN 9
15:30 Kostivere kool
 Rebala küla
 Võerdla küla
 Männisalu
 Jõelähtme vald
 Koogi
 Koeralooga
 Tammiku
 Jägala sõj. linnak
 Haljava
 Raasiku
 Kostivere pood
 1h – 41 km

          
LIIN 10
17:30 Kostivere lasteaed
 Parasmäe küla
 Aru-Aru
 Haljava mõis
 Jägala sõj. linnak
 Kostivere pood
 0,5h – 32 km

Tranko Transport OÜ
T. Haavel

OÜ TRANKO TRANSPORDI JÕELÄHTME VALLA ÕPILAS-
LIINID 2006/2007 õppeaasta II veerandist 6. novembrist

Imetamisnõustamise tugigrupp JÄTKAB jututundidega NOVEMBRIS  
Kostivere Lasteaias  REEDETI enne Beebikooli tundi, ALGUSEGA kell 9.00.

Käsitlemist leiavad teemad:  
 • lapse tervis ja toitmine,  
 • ema tervis pärast sünnitust 
 • titaga pere igapäevaelu ja heaolu 
 • lapse areng, kasvamine ja kasvatamine  
 • kõik sinu enda pakutud teemad ja küsimused 

Alati saab nõu pidada imetamise nõustajaga. Nõustamistund on tasuta.  
Registreeruma ei pea.

3.nov. 2006 TITA KAKA, GAASIVALUD JA KÕHUMURED 
Jätkame sujuvalt teemaga millega alustasime eelmisel tunnil (20.10.06 Seedemikro-
floora tasakaal). Jõuame jutuga seedemikrofloora häirumisel tekkinud terviseprob-
leemideni, kuidas neid leevendada ja lahendada.

10.nov. 2006 TITAGA VÕIMLEMINE, MASSAAZ 
Räägime lihtsamatest võimlemisharjutustest ja massaazist, mida saab emme kodus 
ise oma lapsega teha ja milleks ei ole vaja eriväljaõpet. Proovime harjutused praktili-
selt läbi teha ja silitame oma lapsi. 

17. nov. 2006 LÄHEDUSSUHE 
Ema ja lapse kontakt. Mida ja kuidas see mõjutab? Teadmisi nurgavoodiajaks. Tund 
sobib hästi kuulamiseks juba raseduse ajal. Aga vestleme ka ema ja lapse kontaktist 
kogu esimese eluaasta jooksul.

24 nov. 2006 LAPSE KANDMINE – LINATAMINE 
Kes on linalapsed ja mida kujutab endast linatamine. Kas linatamine erineb lapse 
kandmisest kõhukotis? Miks lapse kandmine hea on? Proovime ka praktiliselt lina 
selga siduda. Kel on oma lina või kandekott olemas, palun kaasa võtta.

Edasine info jooksvalt. Vaata lisaks ka kodulehelt www.perekool.ee

Teid ootab jututundi ämmaemand  
Elina Piirimäe

ÜHISTRANSPORDI MUUDATUSED!
Alates 30.10.2006 muutub ühistranspordi korraldus AS Temptrans liini 
203 osas alljärgnevalt:

Ülgase – Kallavere – Tallinn ja Tallinn – Kallavere – Ülgase

07.10  –  07.20     –    07.50 18.07 – 18.40     –    18.50
 
Alates 06.11.2006 toimuvad muudatused alljärgnevatel Pesor Liinide liinidel:
235  Tallinn – Lagedi Loo
236B  Tallinn – Jõelähtme Neeme
236C  Tallinn – Jõelähtme – Kaberneeme – Salmistu - Kuusalu
246  Kehra – Anija – Raasiku – Aruküla – Lagedi – Loo - Tallinn

Alates 06.11.2006 muutub õpilasliini nr 2 sõiduplaan alljärgnevalt:
Kostivere – Koogi – Koeralooga – Kaberneeme – Kuusalu 
07.00       – 07.05  –       07.10     –      07.30         –   07.45

Täpsem info www.joelahtme.ee või www.harjuytk.ee
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Armsad sõbrad!
Seegi aasta pole igavene!

31.detsembril kell 21.00 on teil võimalus heade 
sõprade seltsis osaleda aastavahetuse peol 
Jõelähtme rahvamajas. Menukas ansambel 

“Vanker” õlitab juba  rattaid, üllatusesinejad ja 
õhtujuhtki stardivalmis. Südaööl laseme taevas-
se rakette, lööme  pokaale ja astume üllatuste 
aega! Osta lauakoht juba aegsasti (100 krooni) 

välja- on kindlam! Lauasistujate arvu on võimalik 
reguleerida. Kodus söö kõht kenasti täis, meie 

paneme lauale kergeid suupisteid ja šampanjat. 
Avatud rikkalik baar müstiliselt mõistlike hinda-

dega. Jälgi reklaami ja helista info saamiseks tel. 
60 33 053 või 53 978 896- Maie. Ära kaua mõtle, 

rahvamaja saal pole kummist. Kohtumiseni!

Jõelähtme Vallavalitsus otsib oma  
töökasse meeskonda

EHITUSJÄRELEVALVE  
VANEMSPETSIALISTI

Kandidaat võiks omada ehitusalast  
haridust või selle omandamist ning  
tunda huvi valla ehituse käekäigu  

vastu. CV palume saata postiga  
Jõelähtme Vallavalitsusse või eposti  

aadressile lia@joelahtme.ee


