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Hiljaaegu sai Jõelähtme 
vallavalitsusele teatavaks 
üks väga ebameeldiv uu-
dis, nimelt kavandatakse 
rajada Saha-Loo tee äärde 
Maardu linna territooriu-
mile, Iru küla vahetusse 
naabrusesse Iru SEJ ter-
ritooriumile olmejäätme-
te masspõletuse tehas. 
Keskkonnamõju hinda-
mise programmi koha-
selt kavatsetakse põletada  
220 000 tonni eelsorteeri-
mata jäätmeid aastas. 

Esmapilgul on see ju väga lihtne ja 
geniaalne: korjame jäätmed kokku ja 
põletame ära ning saame alternatiivse 
energiaallika, oleme vähem sõltuvad 
sisseostetavast kütusest (vene gaa-
sist), “hoiame toasooja hinna kont-
rolli all” ja säästame keskkonda prügi 
ladestamisega tekkivast reostusest.

Kuid on ka teisi aspekte, mida 
tuleks sedalaadi otsuse tegemisel 

arvestada. Nimelt on Eesti asunud 
jäätmete liigiti kogumise teele, mille 
eesmärgiks on võimalikult suurem 
taaskasutus, mis vähendab lõppla-
destamisele minevate jäätmete hulka 
ning aitab kaasa loodusvarude sääst-
likule kasutusele. Prügi masspõletus 
seda ideoloogiat aga ei toeta, vaid eel-
dab sisuliselt kogu prügi valikuta põ-
letamist, mis seab kahtluse alla selles 
valdkonnas tehtud pingutused liigiti 
prügi kogumise juurutamiseks ning 
inimeste harjumuste ja mõttemaail-
ma muutmiseks.

Probleemid prügi põletamisega
Prügi põletamine ja sellest ener-

gia tootmine ei ole Euroopa kon-
tekstis uus ega innovaatiline tege-
vus. Seda on rakendatud näiteks nii 
Soomes, Rootsis kui ka Saksamaal. 
Jäätmete põletamine hakkab ma-
janduslikult ennast tasuma juhul, 
kui selle tarbeks kogutakse eelsor-
teerimata olmejäätmeid tiheasus-
tatud alalt, kus elab üle 200 000 
elaniku. Majanduslik tasuvus sõltub 
ka põletatavate jäätmete koostisest, 
kuna põletamisega tekib väga suur 
välisõhu saaste, mida on võimalik 
vähendada vaid kaasaegseid teh-
noloogiaid kasutades, kuid need on 
ka väga kallid.

Üks väga oluline faktor prügi põ-
letamisel on asjaolu, et põletamise 
juures tekib sisuliselt pea sama palju 
tuhka, kui palju prügi on ahju aetud. 
See tuleb kõik ka kuhugi ladestada 
ning selleks plaanitakse kasutada Tal-
linna prügilat meie vallas, mis ei lähe 
kuidagi kokku viimase arengukavaga, 
kus nähakse ette prügila eluea piken-
damist läbi kogutud jäätmete taaska-
sutamisele suunamise. Probleemiks 
on ka asjaolu, et ilma prügila ringiehi-
tamiseta ei ole võimalik tuhka Tallin-
na prügilas ladestada. Praegusel juhul 
ummistaks tuhk prügila nõrgveesüs-
teemid ja seejärel ka survekollektori, 
kuhu on ühendatud Loo aleviku ja 
Iru küla kanalisatsioonitrassid, mis 
jõuavad Tallinna linna puhastussead-
metesse. Rääkimata siis probleemist, 
kuidas see tuhk prügilasse jõuaks, et 
välistada ümbritseva keskkonna veel-
gi suurem saastumine. Euroopas asu-
vad masspõletuse tehased üldjuhul 
ladestamiskohtade kõrval, millega 
kaob tuha transportimise vajadus.

Iru küla on suurim küla Jõeläht-
me vallas, asudes vahetult Tallinna 
linna piiril, piirnedes Pirita jõeoru 
maastikukaitsealaga. Alles hiljuti 
valmis Tallinna linna eestvedami-
sel teemaplaneering, millega mää-
ratakse maastikukaitseala aktiivne 

kasutuselevõtt puhkealana. Valla 
üldplaneeringu kohaselt laieneb Iru 
küla lõuna suunas Peterburi maan-
tee poole, kuhu tuleb uus elamura-
joon ja kuhu planeeritakse rajada 
ka uus lasteaed. Juba praegu aval-
dab naabruses asuv tööstusrajoon 
oma negatiivseid mõjusid selles 
piirkonnas. Sellest tulenevalt ei ole 
prügipõletuse tehase rajamine ela-
murajooni kõrvale ei tulevase leha, 
õhusaaste ega ka tohutult kasvava 
müraallika näol mõeldav. Kindel on 
see, et põletustehase asukoha valik 
on pelgalt majanduslik ning see ei 
arvesta ei ümbritseva elu- ega loo-
duskeskkonnaga.

Jõelähtme Vallavalitsus pöördus 
selles küsimuses Maardu Linnavalit-
suse ja Iru SEJ poole ning esitas oma 
eitava seisukoha jäätmepõletustehase 
rajamise kohta Iru küla naabrusesse.

Keskkonnamõju hindamise 
(KMH) algatamise materjalide ning 
KMH programmiga on võimalik kõi-
gil tutvuda Maardu Linnavalitsuses 
(Aadress: Kallasmaa 1, 74111 Maardu, 
Eesti. Üldtelefon: 606 0702, Faks: 
606 0701) ja Maardu Linnavalitsuse 
kodulehel (www.maardu.ee).

Andrus Umboja 
vallavanem

Kas paneksite oma 
lapse lasteaeda, mille 
kõrval tossab korsten 
ja õhus levib olmejäät-
mete haisu? 
Iru Elektrijaam tahab rajada oma 
territooriumile olmejäätmeid põletava 
tehase. Samas on planeeritud elektri-
jaamast mõnesaja meetri kaugusele 
elamukvartal, kuhu peaks tulema 
ka lasteaed. Kas ma paneksin oma 
lapse lasteaeda, mille kõrvalkrundil 
tossab olmejäätmeid põletav korsten 
ning sealt leviv hais sunnib möödu-
des nina kinni pigistama?

Tõstatatud on küsimus inimese 
kodurahust, tema ligimestest ja nende 
turvalisusest. Arenev tööstus soovib 
hooga edasi minna, kuid paraku ei 
arvestata, mida see võib tähendada 
kohalikule elanikule. Koostatud on 
kütusena jäätmeid kasutava soojus- 
ja elektrienergia koostootmisploki 
rajamise keskkonnamõju hindamise 
programm. Vastava programmiga 
sai tutvuda Maardu Linnavalitsuses. 
Keskkonnamõju hindamise viib läbi 
ÅF-Estivo AS. Kogu projekti arendaja 
on OÜ Iru Elektrijaam. Lõpliku otsuse 
teeb Maardu Linnavalitsus.

Koostatud keskkonnamõju hindamise 
programm näeb ette mitmete mõjuallika-
te uurimise. Sealhulgas hinnatakse suit-
sugaaside puhastamist, tekkivat heitvett, 
jaama töötamisest ja kütuse transpordist 
tulenevat müra, vibratsiooni jne.

Hinnatakse küll erinevaid ohuallikaid, 
kuid seda kõike tehakse teoreetiliselt. 
Kuna valimata on veel kindel põletus-
süsteem ja vastav seade, siis tekib 
küsimus, kuidas me saame näiteks 
vibratsiooni või mürataset hinnata, kui 
me ei tea, mis seda tekitama hakkab. 
Teoreetiliselt hinnatakse küll igasugu-
seid parameetreid, aga kuskilt ei loe 
välja seda, kas hinnatakse ka põletus-
jaamast levivat ebameeldivat haisu. 
Seda ei ole paraku ette nähtud.

Iru küla on niigi vaevatud kasvava töös-
tuse poolt. Perioodilisele Iru Elektrijaama 
poolt tekitatud mürale lisandus hiljuti 
meie lähedusse rajatud kütusemahu-
titest leviv hais. Kui ehitatakse veel prü-
gipõletusjaam, kas meie õhk rikastub 
siis veel ühe ebameeldiva haisuga 
või erilise müratüübiga? Sellele ei tea 
vastust keegi. Põletusjaama arendajad 
püüavad kõigest hingest selgeks teha, 
et rajatav tehas ei ole ohtlik keskkonnale, 
kuid kas me seda uskuda ka võime?

Iru külaosade vanematest koosnev 
küla eestseisus arutas seda küsimust 
ja Iru külavanem esitas küla arvamuse 
Maardu Linnavalitsusele, milles väljen-
das täielikku vastuseisu olmejäätmeid 
põleva tehase rajamise vastu.

Andres Johannson 
Iru külavanem

Ei jäätmete põletusele Iru 
soojuselektrijaamas!
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Uue eelarve aasta on 
alanud
31. jaanuaril käesoleval aastal 
toimunud vallavolikogu istungil 
toimus 2007. aasta eelarve teine 
lugemine ja vastuvõtmine. Volikogu 
kinnitas eelarve kaheksa poolthää-
lega, vastu oli neli, erapooletuid 
üks ja hääletamisest ei võtnud osa 
üks volinik. Hoolimata sellest, et 
poolt- ja vastuhääled jagunesid 
koalitsiooni- ja opositsioonisaa-
dikute vahel üsna selgepiiriliselt, 
sisulisi põhimõttelisi lahkarvamusi 
üles ei jäänud.

2007. aasta eelarve kogumahuks on 
86 690 800 krooni, mis on läbi aega-
de suurim eelarve, võrdluseks 2006. 
aasta eelarve koos lisaeelarvetega oli 
68 963 600 krooni. Eelarve koosneb 
tuludest, kuludest ja finantseerimiste-
hingutest. 2007. aasta eelarve tulud 
moodustavad 73 695 875 krooni, 
finantseerimistehingud 12 994 925 
krooni ja kulud seega kokku 86 690 
800 krooni ehk kulude ja tulude 
suhe on tasakaalus. Finantseerimis-
tehingud jagunevad põhimõtteliselt 
kaheks – 2006. aastal ülelaekunud 
vahenditest ning planeeritud laenust 
lasteaia ehitamiseks.

Tuludest suurema osa moodustavad 
maksud, mille maht on 76,8 protsenti 
tuludest. Suurima osa moodustab 
loomulikult üksikisiku tulumaksust 
laekuv ehk 46 miljonit krooni, sellele 
järgneb maamaks 10,5 miljoniga ning 
planeeritud on koguda ka reklaami-
maksu 100 tuhande krooni ulatuses. 
Riigi poolt saadud toetused moodus-
tavad 13,3 protsenti ning osutatud 
teenuste tulu ulatub 6,9 protsenti 
eelarve tuludest.

Kuludest on kaalukamad hariduse-
le suunatud kulud, eelarvest 51,6 
protsenti, võrreldes eelmise aastaga 
(47,5 protsenti) on hariduskulude 
osakaal meie eelarves märgatavalt 
kasvanud nii protsentuaalselt kui ka 
summaarselt. Seega saab öelda, 
et 2007. aasta eelarve on laste ja 
hariduse eelarve, seda kinnitab ka 
asjaolu, et eelarve ei sisalda veel ka-
vandatavat Loo Keskkooli rekonstru-
eerimist, millega alustatakse juba 
käesoleval aastal. Olulisel kohal on 
kultuurile ja vabale ajale suunatud 
vahendid, mis moodustavad 11,3 
protsenti eelarvest. 

Majandusliku sisu põhjal jaguneb 
eelarve peamiselt tegevuskulude, 
eraldiste ja kapitalikulude ehk 
investeeringute vahel. Siinkohal on 
heameel tõdeda, et tegevuskulude 
osakaal eelarvest on langenud, 
seda 78 protsendilt 71,2 protsendile 
ning selle võrra on suurenenud ka 
investeeringute maht 14,6 protsendilt 
20,8 protsendini. Eraldised teistele 
juriidilistele isikutele on jäänud samale 
tasemele.

Kuigi kohalikel omavalitsustel on 
eelarve vastuvõtmise tähtajaks 
märtsikuu, siis annab juba jaanuaris 
vastuvõetud eelarve vallavalitsusele 
parema lähtepositsiooni planeeritud 
tegevuste elluviimiseks. Selles osas 
tänan volikogu tehtud töö eest.

Täpsema ülevaate 2007. aasta 
eelarvest anname juba märtsikuu 
lehes, seni on kõigil võimalus tutvuda 
eelarvega valla kodulehe vahendusel 
www.joelahtme.ee.

Kõigile edukat 
aastat ja kaunist 
vabariigi sünnipä-
eva!

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

12. veebruaril 2007 
võttis Jõelähtme valla-
volikogu vastu Jõeläht-
me valla arengukava 
aastateks 2007-2015. 
Arvestades tõsiasja, et 
nimetatud dokumen-
di koostamine algatati 
juba eelmise aasta ap-
rillis, on käesolevaga 
lõpule jõudnud pikk, 
vaevarikas ja töömahu-
kas protsess. Ja kuigi 
arengukavast on juttu 
olnud pea igas möödu-
nud aasta lehes, siis i-le 
punkti panemiseks on 
hea üle korrata, mis see 
arengukava ikkagi on. 

Kui lähtuda pelgalt seadusest, siis 
kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse §37 järgi on valla arengukava 
omavalitsusüksuse pika- ja lühiaja-
lise arengu eesmärke määratlev ja 
nende elluviimise võimalusi kavan-
dav dokument, mis on aluseks valla 
eelarve koostamisele, investeeringute 

kavandamisele, nende jaoks rahalis-
te ja muude vahendite taotlemisele 
ning laenude võtmisele. Nimetatud 
seaduse alusel peab arengukava ole-
ma ajaliselt vähemalt nii pikk, kui 
mitmeks aastaks on kohalik omava-
litsus võtnud otseseid rahalisi kohus-
tusi. Arengukava periood peab olema 
piisav, et oleks võimalik realiseerida 
arenguvajadusi ja edukalt planeerida 
arendusprojekte. Seetõttu on Jõe-
lähtme valla arengukava perioodiks 
valitud ajavahemik 2007 – 2015.

Vallavalitsus tellis arengukava 
koostamise metoodika ja juhtimise 
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arendus-
keskuselt, mille konsultandid Demis 
Voss, Kaupo Reede ja Urmas Mardi 
viisid läbi vajalikud eeltööd. Prot-
sessis sai osaleda iga valla elanik, 
kes selleks aktiivsust üles näitas. 
Põhitegevus toimus töörühmades, 
kuhu kuulusid suuremas osas antud 
valdkonna aktiivsed eestvedajad ja 
vastutavad vallaametnikud. Hinda-
maks adekvaatselt väliskeskkonnast 
tulenevaid mõjusid, kaasati eksperte 
ka väljastpoolt valda. Lisaks toimus 
suurem rahvakogunemine valla aren-
gupäeval ja avalikul arutelulÜksmeelt 
oli tihtipeale väga raske saavutada, 
kuid lõppkokkuvõttes jõuti enam-vä-
hem kõiki rahuldavate tulemusteni. 
Arengukava ongi omamoodi komp-
romisside kunst erinevate huvigrup-
pide vahel, et leida kõigi osapoolte 
jaoks parim võimalik lahendus.

Sisust
Jõelähtme valla arengukava hõl-

mab kõiki kohustuste valdkondi, 
mis on riigi poolt seadusega pandud 
ülesandeks kohalikule omavalitsuse-
le. Samuti valdkondi ja kohaliku elu 
küsimusi, mis Jõelähtme vald on ise 
vabatahtlikult võtnud oma vastutus-
alasse. Tervikliku käsitluse huvides 
koosneb valla arengukava neljast la-
hutamatust osast:

• Strateegiadokument„ Jõelähtme 
valla arengukava 2007-2015”

•  LISA 1 Tegevuskava 2007-2011
• LISA 2 Rahvastikuprognoos 

2007-2025
• LISA 3 Finantsprognoos 2007-

2017

Strateegiadokumendis on iga vald-
konna juures antud lühike ülevaade 
hetkeolukorrast, loodud strateegia, 
püstitatud eesmärgid ning loetletud 
tegevused, mis on vajalikud nende 
eesmärkide saavutamiseks. Tegevus-
kavas sisaldub 120 erinevat investee-
ringut ja tegevust. Investeeringute 
põhiosa on kavandatud haridusvald-
konda ning teedesse jt kommunikat-
sioonidesse, mis on iseloomulikud 
valdavale osale Eesti omavalitsusük-
sustest.

Valla hinnanguline investeeringu-
võime lähtuvalt finantsprognoosist 
jääb aastatel 2007-2015 130-150 mil-
joni krooni vahele ehk siis keskmiselt 
15 miljonit krooni aastas (seejuures 

ei ole arvestatud laenude võtmisega). 
Rahvastikuprognoosi mõõduka st-
senaariumi alusel on rahvaarv vallas 
2015. aastaks eeldatavalt kasvanud 
6500, optimistliku stsenaariumi alu-
sel aga isegi kuni 8000 inimeseni, 
mis toob kahtlemata kaasa uusi väl-
jakutseid sotsiaalse ja tehnilise infra-
struktuuri arengule.

Arengukava täisversioon on tut-
vumiseks kättesaadav valla kodule-
hel www.joelahtme.ee . Siinjuures on 
oluline rõhutada, et arengukava on 
vallasiseselt hierarhias põhimääruse 
kõrval teine kõrgema taseme doku-
ment. Arvestades Jõelähtme valla 
suurust, ei ole meie arengukavas 
otstarbekas kajastada spetsiifiliselt 
kõikide valdkondade investeeringud. 
Selleks on vallavalitsusel olemas, 
koostamisel või plaanis koostada 
valdkondade arengukavad, aasta- ja 
tööplaanid, kus on kajastatud täpsem 
investeeringute jaotus. Samuti on kä-
esolevas arengukavas mittesisalduva 
(samas muidugi ka sisalduva) kohta 
alati võimalus küsida vallavalitsuse 
vastava valdkonna spetsialistilt.

Tänan veelkord kõiki arengukava 
koostamisel osalenuid! Loodan, et 
saavutatud kokkulepe kujuneb valla-
valitsuse ning teiste asjaosaliste ühis-
töös alussambaks Jõelähtme valla 
jätkuvale hüvangule ja heale käekäi-
gule.

Hannes Orgse 
arenduse peaspetsialist

Areng + kava = arengukava

Kool avab mulle uksed 
– see on Loo kooli mo-
toks. Praegu õpib koolis 
333 õpilast neljateist-
kümnes põhikooli ja 
kolmes gümnaasiumi-
klassis. Viimased kolm 
aastat on õpilaste arv 
püsinud stabiilne. Kol-
me aasta perspektiivis 
prognoositakse kooli 
kuni 350 õpilast.

Kuidas saavutame kasvu?
Tavapärasel üldharidusel tuleb õp-

puritele pakkuda midagi lisaks. Juba 
on otsustatud, et 2006./2007. õp-
peaastal on Loo Keskkoolis võimalik 
lisaerialana omandada turismi- ja au-
toõpet. Turismikorralduse kutseõppe 
sisseviimine keskkooli on toonud 10. 
klassi õppima 25 õpilast. Õpilaste arvu 
esialgne kasv ongi planeeritud güm-
naasiumiosas, kuna senised keskkooli 
klassid on olnud väikesed, pigem on ot-
situd võimalusi minna haridust oman-
dama Tallinnasse. Turismiteenindaja 
eriala tunnistus võimaldab lõpetajal 
asuda vastavale tööle.

 Jõelähtme on looduskaunis koht. 
Täna teame seda meie, vallaelanikud.  
Näitame oma vaatamisväärsusi ka 
teistele.  Nii Eesti inimesed kui välis-
turistid võiksid enam külastada meie 
Rebala Muinsuskaitseala, Saha ka-
belit, Jägala Linnamäge, Jõelähtme 
kirikut, Kostivere Karstiala - ilusaid 
paiku on palju. Selleks, et huviline 
kõik kaunid paigad üles leiaks ja ra-
haga valla ettevõtlust toetaks, vajame 
muuhulgas giide, kes külalised valda 
tooks ja valla atraktiivseks muudaks. 

Lähtuvalt p.o. eemärkidest ja eripä-
rast on koolis õpitavate valikainete 
maht suurem saksa ja inglise keelel,  
gümnaasiumis on võimalik valikaine-
na õppida ka soome keelt. Lisakulu-
tused turismiõppe korraldamiseks 
kaetakse valla eelarvest. 

Haridus kõigile
Igas koolis on omad Tootsid. Meie 

eesmärgiks ei ole Tootse koolist välja 
puksida. Kõik lapsed peavad saama 
tuge ja lõppkokkuvõttes hea hariduse 
ja toimetulekuoskuse iseseisvaks eluks. 
Tänu kooli tugikeskuse töö käivitami-
sele, mida juhib kooli psühholoog, püü-
takse maandada riske nendel õpilastel, 
kellel tavasituatsioonis hariduse oman-
damine lihtne pole. Püütakse arvestada 
iga õpilase võimeid ja vajadusi, mis pole 
kerge ülesanne. Oluline on siinkohal ka 
huvitegevuse roll. Loo koolis töötab üle 
30 huvialaringi. Käivitunud on TORE 

noorteliikumine ja UNICEFi koolipro-
jekt „ Väike heategu”. Arengukavas nä-
hakse ette huvihariduse kohandamist 
laste huvidest lähtuvalt. Laste omad 
mõtted ja ideed on kõige aluseks.

Teeme kooli „uueks”
 Täna õpivad meie lapsed kooli-

hoones, mis on lõpetamata ja mille 
ehitusaastaks on 1987. Nende aastate 
jooksul on märkamatult kooli kon-
kurentsivõime vähenenud ja koolis 
pakutavad õpitingimused alla jäänud 
Harjumaa teistele koolidele. Et kooli 
mainet tõsta, selleks tuleb suur muu-
datus ellu viia ka Loo Keskkooli ter-
viklahenduses. Me ei saa rahulduda 
tänaste tingimustega. Tänapäevast 
õpikeskkonda vajavad nii õpilased 
kui ka tasemel õpetajad. Vald näeb 
vajadust koolihoone tänapäevastami-
seks. Selleks, et meie koolis õpetaksid 
piirkonna parimad õpetajad ja meie 

lapsed saaksid parima hariduse, ole-
me ette võtnud grandioosse projekti. 

Me teeme kooli uueks. See maksab 
palju, täpsemalt 90 miljonit krooni, 
mille vald tasub 30 aasta jooksul. Aga 
eesmärk on õilis – head õpetajad, pa-
rim õpikeskkond, hea haridus. Juba 
2008./09. õppeaastal saavad meie 
lapsed kasutada oma võimlat ja staa-
dionit, rääkimata kaasaegsetest aine-
kabinettidest, raamatukogust jne.

See on meie ühine eesmärk: pa-
rem haridus, parem kool, valla lapsed 
oma kooli.

Sama meelt on kõik tänased osa-
pooled – kooli praegused õpilased, 
kooli õpetajad, kooli hoolekogu, val-
lavolikogu ja -valitsus, keda ühtlasi 
tänan arengukava koostamise pikas 
protsessis osalemise eest. 

Terje Lillo 
abivallavanem

Loo kool sai uue arengukava
n Jõelähtme Vallavolikogu kinnitas Loo Keskkooli arengukava aastateks 2007-2010
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Juba kuuendat korda 
võtsid sellest populaar-
sest üritusest osa Kos-
tivere Põhikooli ja kol-
mandat korda ka Loo 
Keskkooli klaveriõpi-
lased.

Loolt olid kohal Kätlin Hundimägi, 
Hanna Heiste, Kristel Soorand, Kad-
ri-Ann Kallas ja õpetaja Tiina Muddi, 
Kostiverest Carmen Niinepuu, Mari-
jell Niinepuu, Maarion Oja ja õpetaja 
Svetlana Siltšenko.

Kokku oli osavõtjaid veidi rohkem 
kui 100 mängijat 17 koolist üle Eesti. 
Olgu öeldud, et kõik mängijad peale 
meie omade, kes on tavakooli muusi-
kaklassi õpilased, käivad klaverimän-
gu õppimas muusika-või kunstikooli-
des. 

Kahe päeva jooksul esitati üle 60 
pala (mängisid õpilaste, õpetajate ja 
ka õpilane-õpetaja ansamblid).

Kuidas tunnevad muusikaklassi 
õpilased end teiste süvaõppekoolide 
mängijate kõrval? Arvan, et hästi. 
Kostivere lapsed on näiteks festivali-
de ajaloo vältel neljal korral pälvinud 
publiku lemmiku auhinna. Sellel aas-
tal publikuhääletamist ei toimunud, 
kuid kerge südamega võib öelda, et 
nii Loo kui ka Kostivere lapsed esi-
nesid hästi, mängisid musikaalselt ja 
süvenenult.

Festivali lõppedes tekkis aru-
telu: miks on vaja sellist festivali, 
miks ootavad seda üritust igal aastal 
nii õpetajad kui õpilased, miks taha-
me jälle ja jälle sinna minna?

Miks on festivali vaja?
Esiteks: Tohisoo on ilus koht – res-

taureeritud mõisahoone ilusa talvise 
(sest festival on iga kord ju veebruari-
kuus!) looduse keskel on nagu loodud 
kauni muusika ja ka muidu positiivse-
te elamuste jaoks. Tahtmatult kerkib 

silme ette hall ja üksildane Kostivere 
mõis, mis vääriks ka teist huvitavat 
elu ,miks mitte muusika- või kunsti-
koolina...

Teiseks: võimalus tulla välja oma 
kitsast ringist, viibida sõbralikus ja 
loomingulises kaasmõtlejate selts-
konnas ning kuulda ja näha ka teisi, 
vahetada muljeid ja kogemusi.

Kolmandaks: võimalus valida, 
mängida meelepärast ja käepärast 
repertuaari ning tutvuda uue reper-
tuaariga. 

Märkimisväärne, et klaveriõpeta-
jad on ise hakanud komponeerima 
ning tegema seadeid ansamblitele. 
Seekord jäid eriti meelde Kohila Koo-
lituskeskuse õpetaja Kai Ruljandi 
Camille Saint-Saens “Loomade kar-
nevali” seaded kolmele klaverile ja 
ksülofonile ning Heli Kendra omaloo-
minguline “Liblikas vihmasel aknal”.

Neljandaks: Tohisoo festivalil 
paistab silma hea korraldusega.

Iga kord pakub festival ka midagi 
uut: festivali raames on läbi viidud 

koolitusi õpetajatele, seal on käinud 
erinevad esinejad, on olnud kohtu-
misi eesti heliloojate ja muusikutega, 
korraldatud näitusi.

Seekord esines festivalil klaveriduo 
Ebe Müntel ja Jorma Tootsi. See duo 
on loodud 2004. aastal ja jõudnud 
oma kõrgetasemelist klaverimängu ja 
improviseerimisoskust tutvustada nii 
Eestis, Tšehhis kui Saksamaal.

Kõik said innustust
Huvitavaks ja lõbusaks kujunes ka 

esimese päeva puhkeõhtu, kus erine-
vate koolide lapsed esitasid omaloo-
dud muusikalisi näitemänge.

Loo kooli Kätlin Hundimägi ja 
Hanna Heiste “Lugu Kuldkalakesest 
ja Harilikust kalakesest” meeldis kõi-
gile väga – see oli südamlik, ilusa lii-
kumise ja muusikaga etteaste. 

Lugu “Väikesest Merineitsist” ei 
olnud küll omalooming (see oli lõik 
Alo Mattiseni muusikalist Maido 
Saare koreograafiaga), mida esita-
sid Kostivere Põhikooli ja Jõelähtme 

noorte rühma tantsijad, aga ka see 
meeldis klaverirahvale väga hästi.

Viiendaks: kõige tähtsam on see 
( nagu ütles lõppsõnas õpetaja Tiina 
Muddi ), et laps, kes on festivalil esi-
nenud ja tahab järgmisel aastal tagasi 
minna, esitab ise endale suuremaid 
nõudmisi, tahab mängida pikemaid 
ja raskemaid lugusid ja selleks ka 
rohkem tööd teha.

Lõpuks tahan siit Jõelähtmest ter-
vitada ja tänada oma kolleege klave-
riansambliseltsist Allegro ning tervet 
korraldustoimkonda Kohila Kooli-
tuskeskusest, kes on kõik need aastad 
viinud ellu ansamblimusitseerimise 
ideid ja kelle töö kasutegur, nagu üt-
les Lasnamäe Muusikakooli direktor 
Maile Harik, on juba ligi 500-prot-
sendiline – esimesel festivalil oli osa-
võtjaid 3 koolist, tänavu juba 17-st). 

Palju jõudu!

Svetlana Siltšenko 
Kostivere Põhikooli muusikaklassi 

õpetaja

 Nüüd, Eesti Vabariigi 89. aas-
tapäeva eel on eriti sobilik rää-
kida eestlusest ja eesti keelest. 
On tore, et üha enam ja enam 
on meie keelele hakatud tähele-
panu pöörama. Kaunikõlaline 
eesti keel on meie emakeel ja 
seda hoida on meie püha kohus. 
Tänapäeva avatud piiride maa-
ilmas, mil valitsemas suur keelte 
paabel,  räägime pahatihti ka 
eesti keelt pooleks võõrkeelsete 
sõnadega, risustame seda.

Emakeelepäeva tähistamine 14. 
märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sün-
niaastapäeval annab tunnistust sel-
lest, et me ikka tõesti oleme uhked 
oma emakeele üle.

Kirjutama ja lugema hakkame juba 
üsna varakult, ning mis seal salata, sel-
geks saame. Kas aga ka mõistame? Ees-
ti keele ilu väljendub kõige sügavamalt 
luules. Mida siis pakub üks luuletus? 
See on tõesti küsimus! Pakub täpselt 
seda,mida sellest mõista. Luulevorm 
on ju see kõige lühem väljendusviis, 
kus iga rida peab andma edasi mõtte, 

tihtipeale  veel riimipanduna.
Juba aastaid on korraldatud etleja-

te konkursse küll koolides, valdades, 
maakondades. Miks siis niisugust 
sündmust tarvis on? Iga normaalne 
inimene saab ju salmi pähe, kui ta 
seda tahab.

 Aga tõesti peab. Oskus ennast väl-
jendada luule või proosa kaudu annab 
meile oskuse ka elus oma keelt vallata, 
teha ennast korrektselt arusaadavaks.

 Meie Neeme kooli lapsed on 
osalenud erinevatel luulekonkurssi-
del juba 1994. aastast. Ja tore on, et 

meie õpilased on ka alati parimate 
etlejate ridades. Kui tänavu otsustasi-
me maakonna riigikonkursil osaleda, 
siis sai väljavalituks üks armas tõsine 
tüdruk, Karina Kork viiendast klas-
sist. Tänavusel konkursil tuli tavapä-
raselt esitada luuletus ja proosapala. 
Harju Maakonna etlejad asusid võist-
listulle 31. jaanuaril Jüri Gümnaasiu-
mis. Oma vanusegrupis tuligi võitjaks 
meie Karina . Võiduga kaasnes austav 
võimalus esindada oma vanusegrupis 
Harjumaad vabariiklikul konkursil. 

Praeguseks on Põlvamaal Mooste 
lossis käidud ja vabariigi tasemel etle-
jatega “jõudu katsutud”.Ja läks hästi 
sealgi: eripreemia vabariigi tasemel 
on ikka hästi tubli saavutus. Suur 
tänu, Karina!

 Kuna on Leelo Tungla juubeliaas-
ta, siis emakeelepäeva tähistamise 
raames on Neeme koolis korraldatud 
koolisisene luulekonkurss, millest 
eranditult kõik õpilased osa võtavad. 
Meie armastame eesti keelt ja see on 
meie rikkus.          

Marika- Maria Kurvet 
Neeme Rahvamaja

See kaunis eesti keel

n 2.-3. veebruaril 2007 esinesid Jõelähtme noored klaverimängijad IX Tohisoo 
klaveriansamblite festivalil Kohilas.

Noored pianistid Tohisool

Karina Kork

Esinemisvõimalus innustab ka tulevikus harjutama

Tähelepanu, lasteaiad ja 
koolid!

31.märtsil kell 11.oo ootame 
taas Jõelähtme Rahvamajja 

väikesi ja suuri näitemänguhu-
vilisi valla

LASTE TEATRI
FESTIVALILE!  

Teatrikuu viimane pühapäev 
ootab teid uute üllatuste ja 
elamustega. Andke aegsasti 
teada oma trupi koosseisu 
suurus ja lavatüki autor ja 

juhendaja.  
Samuti ajaline kestvus.

Kohtumisteni!

Maie Ramjalg 6033053,  
joelahtmerahvamaja@hot.ee

Me armastame teatrit
Kui märtsikuu on juba kujunenud 
teatrihõnguliseks, siis ei tee paha 
lasta mõtetel juba aegsasti lavalau-
dadel uidata

Võib öelda, et Jõelähtme vald on teatrit 
otsast otsani täis. On ju?

Loo ühe ääre peal, Neeme teisel, Jõe-
lähtme ning Kostivere seal keskel.

Lavavaimu (vaimustust) saavad nii 
lapsed kui täiskasvanud. Ja see on 
täiesti normaalne, sest Jõelähtme mail 
on näitemängu tehtud juba hallidest 
aegadest saadik.

31. märtsil tulevad 8. korda Jõelähtme 
Rahvamajja kokku meie valla noored 
teatrihuvilised. See päev on küllaltki 
pikk ja pingeline, mida püüab leeven-
dada lahe üllatuskülaline, väiksemaid 
huvilisi soosiv esinemisjärjekord ja kõiki 
turgutav supp.

Kuigi osalejaid on ilmselt palju ja 
rahvamaja saal ikka  sama suur kui 
alati, kutsun siiski lapsevanemaid ja 
külarahvast osa saama meie laste oma 
teatrifestivalist. Eriti väike esineja ihkab 
ju saalis näha oma emmet-issit, vana-
ema-vanaisa. Tulge ja olge selle toreda 
päeva innukas publik!

Kooliõpilased on kaunis keevaline ja 
hüperaktiivne seltskond, sellegipoolest 
palun juhendajaid ikka ja jälle oma 
noortele hoolealustele meelde tuletada 
teatrilava maagilist võlu, lava tähendus-
likkust näitlejate jaoks, austust lavalau-
dade vastu, et rahvamaja ei taanduks 
sel päeval lihtsalt kulamängu paigaks.

Veel üks teatrikuud puudutav infokild: 
17.-18. märtsil toimub ammulubatud 
lavakunsti seminar kooliõpilastele. Neile, 
kelle huvi teatri vastu on rohkem kui ko-
hustus. Osaleda on võimalik 5. õpilasel 
Loolt, Neemest, Kostiverest. Seminar on 
tasuta. Kahel pikal töisel päeval saavad 
osalejad õppida lavakõne, lavalist 
liikumist, etüüde jne. vastava ala õpetust 
saanud juhendajatelt. Osalejate vanus on 
soovitav 12 – 17 aastat.

Märtsikuu on niisiis kohtumistest tulvil. 
Mis muud kui hääled korda, silmad 
särama ja nägemiseni Jõelähtme 
Rahvamajas.

Tervitustega 
Maie Ramjalg 

Jõelähtme rahvamaja
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Jõelähtme Vallavalitsus 
on alustanud Loo ale-
viku, Liivamäe küla ja 
Saha küla üldplaneerin-
gu koostamist, mis täp-
sustab Jõelähtme valla 
üldplaneeringu lahen-
dust Loo aleviku, Liiva-
mäe ja Saha külade piir-
konnas. 

Planeering algatati Jõelähtme Valla-
volikogu 26.01.2006 otsusega nr 29. 
Üldplaneeringu koostamist konsul-
teerib planeerimis- ja keskkonnakor-
raldusfirma  Hendrikson & Ko. Pla-
neeringuga paralleelselt koostatakse 
ka keskkonnamõju strateegiline hin-
damine.

Koostatava üldplaneeringuga 
pannakse paika erinevate maa-alade 
paiknemine ja iseloom Loo aleviku, 
Liivamäe ja Saha külade piirkonnas 
– kuhu jäävad elamualad, kus asuvad 

väikeelamud või korruselamud; kus 
hakkavad paiknema tootmismaad ja 
äripinnad; kuhu jäävad metsa- ja põl-
lumaad. Töö käigus täpsustatakse ka 
kaitsealuste alade paiknemine ja ül-
dised kasutustingimused ning erine-
vatest seadustest tulenevad maaka-
sutuspiirangud. Samuti määratakse 
põhiliste tehnovõrkude trasside ning 
puhke- ja virgestusalade asukohad. 
Planeeringu koostamisega paralleel-
selt hinnatakse mõjusid, mis võivad 
tekkida planeeritud tegevuste ellu-
viimisel ning püütakse välja töötada 
leevendavaid meetmeid. Üldplanee-
ringu tulemusel töötatakse välja ka 
maa- ja veealade üldised kasutamis- 
ja ehitamistingimused, mis saavad 
konkreetseks aluseks detailplaneerin-
gute koostamisel. Erilist tähelepanu 
pööratakse munitsipaliseeritavatele 
maadele, mille abil on võimalik eda-
si arendada piirkonna elukeskkonda 
– külaplatse, mänguväljakuid jms. 

Üldplaneeringu kehtestamisel ei 
muutu praeguse maaomaniku jaoks 
otseselt midagi, sellega ei kaasne 
sundvõõrandamisi ega muid järske 

samme. Üldplaneeringuga kavan-
datu on aga kohustuslik igasugusel 
arendustegevusel – üldplaneeringuga 
peab arvestama detailplaneeringute 
koostamisel.

Üldplaneeringust peab saama 
piirkonna elanike, ettevõtjate ja teis-
te huvigruppide ühine, piirkonna 
maa-alade edasist kasutamist sätes-
tav kokkulepe. Seetõttu on äärmiselt 
oluline erinevate huvigruppide panus 
üldplaneeringu koostamise protses-
si. Planeeringu koostamise käigus 
kavandatakse erinevaid arutelusid, 
seminare ja koosolekuid elanike ja 
potentsiaalsete arendajatega. Kuu-
lutused arutelude kohta ilmuvad nii 
kohalikus lehes kui valla kodulehel. 

Üldplaneeringu koostamine on pikk 
ja keerukas protsess. Alustatakse het-
keolukorra põhjaliku analüüsiga, mille 
tulemusel selguvad piirkonna praeguse 
maakasutuse üksikasjad. Üldplanee-
ringu põhilahendus töötatakse välja 
vallavalitsuse spetsialistidest ning hu-
vigruppide esindajatest moodustatud 
juhtrühmas. Loo aleviku, Liivamäe 
ja Saha külade piirkonna ruumilised 

arengusuunad peaksid olema välja 
töötatud 2007.a maiks, üldplaneeringu 
ettepaneku valmimine on kavandatud 
2007. aasta sügiskuudesse. 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade 
avalik arutelu toimub 27.03.07, kell 
17.30 Jõelähtme Rahvamajas.

Et lihtsustada edasisi arendus-
protsesse ning muuta üldplaneeringu 
väljatöötamine võimalikult laiapõhja-
liseks, palume piirkonna elanikel täita 
üldiste arenguvajaduste küsimustik. 
Küsimustik on täitmiseks kättesaa-
dav ka valla kodulehel. Täidetud kü-
sitluslehed palume saata Jõelähtme 
Vallavalitsusse, kontaktisik Johann-
Aksel Tarbe.

Täpsemat informatsiooni üldpla-
neeringu kulgemise kohta on võima-
lik saada Jõelähtme Vallavalitsusest 
(Johann-Aksel Tarbe, tel 605 4863, 
johann@joelahtme.ee) ning Hen-
drikson& Ko konsultantidelt (Pille 
Metspalu, tel 514 8308, pille@hend-
rikson.ee). Kõik ettepanekud ja arva-
mused on teretulnud!

Pille Metspalu, Marika Pärn 
OÜ Hendrikson&Ko konsultandid

Jõelähtme vallal oma 
Sakala keskus
6., 7. ja 13. veebruaril toimusid Jõe-
lähtme rahvamajas Rebala kaitseala 
teemaplaneeringu koosolekud. 
Rahvas oli kahe küla kaupa kokku 
kutsutud, et keskenduda enamasti 
nende külade arengu küsimustele 
ning kaardistada inimeste ettepa-
nekud ja arvamused oma  maade 
tulevikuplaanide kohaselt. 

Alguse tegi lahti Kallavere ja Ülgase 
küla rahvas, kelle hulgas leidus üsna 
agressiivselt kaitseala vastu meeles-
tatud esindajaid, kes haarasid ohjad 
enda kätte ning asi päädis omaalgatus-
liku hääletamisega küla kaitsealast 
välja jätta. 17 kaitseala vastalist tõstsid 
käe ja teist samapalju jäid erapoole-
tuks. Vürtsi lisas poole koosoleku ajal 
pealinnast saabunud riigimaade esin-
daja, kes üritas maarahvale oma sõ-
numit edasi öelda ja korduvalt selgeks 
teha, et kaitseala piire pole olemaski! 
Segadust ja väljaelatud emotsioone 
oli rohkem kui konstruktiivsust, mida 
teemaplaneeringu tegijatel eeskätt vaja 
oleks olnud. 

Õnneks oli see ka ainuke sedasorti 
koosolek - edaspidi kulgesid arutelud 
rahulikumal moel ja inimeste kaasa-
mõtlemise vaimus. Tehti külaarengule 
olulisi üldiseid ettepanekuid ega 
piirdutud sugugi ainult oma mätta 
otsast vaatamisega. Eriti sümpaatne 
oli Jõelähtme-Parasmäe koosolek, 
kus tundub, et esiisade meelsus on 
hoolimata kõigest püsima jäänud ja 
soov oma elukeskkonna traditsioonili-
ne areng säilitada on jätkuv. 

Need esimesed koosolekud olid täis 
küsimärke nii maaomanikele kui ka 
teemaplaneeringu tegijatele, kuid seda 
enam hakkasid inimesed ehk mõtlema, 
kui olulisel ajahetkel taas elame ja 
kui olulisi otsuseid peame tuleviku 
mõttes tegema. Mõtlema väärtustele ja 
ohtudele - otsustele, mis on pöördu-
matu tagajärjega. Eks ole see inimlik, 
et erahuvid meenuvad kõigepealt ja 
siis ühiskondlikud huvid - kuid Eesti 
ajaloopärandi kaitsmine on samapalju 
riigi kui iga eestlase kohustus. 

 Pika teemaplaneeringu koostamise 
käigus on kujunemas meilgi oma 
“Sakala keskus” - ühed, kes tahavad 
lammutada ning teised, kes tahavad 
hoida oma elukeskkonda iidse ajaloo-
pärandiga ja säilitada seda tulevastele 
põlvedele. Ehk suudame siiski leida 
kaitseala suhtes kesktee, et rahule 
jääks nii üks kui teine, sest hinnang 
meie tegudele antakse tulevikus! Öel-
gem siis julgelt välja oma arvamus. 

Margit Pärtel 
Rebala muinsuskaitseala juhataja

31. märtsil 2007 kell 11.00 toimub 
Loo Gümnaasiumi aulas Jõelähtme 
valla üldplaneeringu osa teemapla-
neeringu “Rebala muinsuskaitseala 
miljööväärtusega hoonestusalade, 
väärtuslike põllumaade, maastike ja 
looduskoosluste määramine ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste 
määramine” eskiisi tutvustus ning 

keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise (KSH) programmi avalik arutelu.  

Teemaplaneering ja KSH algatati Jõe-
lähtme vallavolikogu poolt vastavalt 
22.02.2006 ja 15.08.2006. Teemap-
laneeringu koostamise korraldaja ja 

planeeringu kehtestaja on Jõelähtme 
vallavalitsus/volikogu (Jõelähtme 

74201 Harjumaa).  Teemaplaneerin-
gu koostaja on OÜ Ruum ja Maastik 
(Olevimägi 16, Tallinn, kontakt: Maar-

ja Zingel - 522 4292; KSH ekspert: 
Andres Tõnisson - 553 2515). 

Teemaplaneeringu lähteülesandega 
ning KSH programmiga saab 12 
märtsist kuni 30 märtsini tutvuda 
Jõelähtme valla kodulehel: www.
joelahtme.ee ning vallavalitsuses. 

KSH programmi kohta saab kirjalikke 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimu-
si esitada kuni 30. märtsini 2007 kas 
vallavalitsusele või OÜ-le Ruum ja 
Maastik (e-maili teel info@ruumja-

maastik.ee).

24. jaanuaril külastas 
Neeme Algkooli Tallinna 
Ülikooli Täiendõppekes-
kus. Kursus “Õpetamine 
ja õppimine liitklassis” 
koosneb mitmest ses-
sioonist, millest üks, 
“Kasvatusväärtused liitk-
lassis”, toimus Neeme 
Algkoolis. On hea teada, 
et paljude väikeste alg-
koolide seast valiti välja 
just meie kool.

10 õpetajat üle Eesti ja koolitusjuht saa-
busid Neeme kell 9.00 hommikul. Esi-
mesena külastasid nad loodusõpetuse 
tundi ( I, II, III kl ), kus õpetaja Tiina 
Ojasson-Võsa selgitas kõigile, miks tai-
med on rohelised ja miks neid inimes-
tele vaja on. Pärast väikest kohvipausi 
näitasime neile V – VI klassi muusika-
tundi. Õpetaja Sirje Põllu pani rütme 
koputama kõik, kes tunnis osalesid.

Loomulikult ei saanud külalistele 
näitamata jätta ka meie näiteringi. Kõik 
koolilapsed olid laval ning ette kanti en-
nemuistne jutt „Tondid“, mis on kirja 
pandud Jõelähtme murrakus ja lavale 
seatud Merike Kahu poolt. Lapsed olid 
tõesti väga tublid ning külalised võtsid 
nad ka väga soojalt vastu. 

Nüüd oli kord kooli juhataja käes, 
kes rääkis kasvatusväärtustest Nee-
me Algkoolis. Kahe tunni jooksul sai 
näidatud slaide nii teooriast kui ka 
praktikast. Külalised kiitsid Jõelähtme 
vallavalitsust laste ja hariduse väär-
tustamise eest. Üheskoos jõudsime 
järeldusele, et algkooli lapsele on tur-
valist keskkonda ja koostegemiserõõ-
mu vaja rohkem kui „ükskordühte“ 
või „ABCd“. Kui lapse hing on rahulik 
ja meel kindel, siis saab paremini ka 
raamatutarkust õppida.

Juhataja lõpetas oma loengu mõt-
tega, et õiget elamise viisi tuleb lapse-
le ÕPETADA, mitte lasta ühiskonnal 
last kasvatada.

Kui tarkuseterad kuulatud, ootas 

külalisi lõunasöök „Wana-kala“ kõrt-
sis. Siia sobib lisada, et samas hoones 
tegutses Neeme Algkool 1899. aastast 
kuni 1936. aastani.

Pärast lõunat ootas õppureid rahva-
maja juhataja Maria-Marika Kurvet, et 
üheskoos teha väike ekskursioon Nee-
me kalurikülas. Ta tutvustas küla ajalu-
gu ja rääkis ka tänapäeva elust-olust. 

Päikesepaisteline päev lõppes kel-
la kolme ajal, sest buss viis külalised 
tagasi Tallinna.

Korraldajatele jäi hinge hea ja mõ-
nus tunne, sest olime taas kord suut-
nud tõestada, et suurus ei ole oluline, 
vaid sisu.

Karin Saarma 
Neeme Algkooli juhataja

Loo aleviku, Liivamäe ja Saha küla 
üldplaneeringust

Mõnus koolituspäev Neemel
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Maido Pajo
Rahvaliit
Kandidaat nr. 735

Andrus Umboja
Reformierakond
Kandidaat nr 378

Art Kuum
IRL
Kandidaat nr. 527

Raivo Uukkivi
Keskerakond
 kandidaat nr 246

1. Milles seisneb 
õnn? 

Õnn on see, kui inimene on saavutanud sisemise 
tasakaalu nii iseenda kui ka ümbritseva maailmaga nii, 
et ta hing rahul on. 

Kui Sinu tervis on korras, kui Sul on meelepärane 
töö ja tegevus, mille tulemustest rõõmu tunned,  kui 
Sul on armastav pere ja kui Sa näed, kuidas Sinu 
lastest kasvavad tublid ja väärikad inimesed, kui Sul 
on ustavad sõbrad ja head kolleegid kellega suhelda, 
kui Sa teed iga päev vähemalt ühe heateo ootamata 
selle eest tänu – arvan, et see on täiesti piisav üheks 
õnnelikuks eluks.

Õnn on igaühe jaoks individuaalne. Kuigi mõne po-
liitiku sõnavõtust jääb mulje, et just tema toob kõigile 
õnne õuele, see päris nii ei ole. Riik saab luua kesk-
konna ehk eeldused, kuid mitte teha kõiki õnnelikuks. 
Raha ja õnne vahele ei saa kindlasti panna võrdus-
märki, samas loob raha olemasolu paremad eeldused 
teha seda, mida inimene õnnelikuks olemiseks vajab. 
Miljonäridele lisaraha õnne juurde ei too, kui aga näi-
teks pensionäridele, õpetajatele, päästetöötajatele ja 
ka paljude teistele väiksepalgalistele inimestele öelda, 
et õnn ei ole rahas ...siis oleks see küüniline ja piinlik.

Erinevate inimeste jaoks peitub õnn kindlasti erine-
vates väärtustes, mida ilmekalt on näidanud ka IRL-I 
valimiskampaania, kus meie kandidaadid on püüdnud 
üksteise võidu sõnastada õnne valemit. Peab ütlema, 
et paljud neist on jõudnud tõele väga lähedale või 
isegi saavutanud selle, kuid ei tohi unustada, et nii 
nagu  õnn,  on ka tõde õnne kohta subjektiivne. Läbi 
huumoriprisma on püüdnud anda sellele küsimusele 
vastust minu erakonnakaaslane Ott Lumi, öeldes väga 
lihtsalt ent tabavalt: “Õnn on see, kui tahad minna tööle 
ja tahad minna koju.” Minu jaoks seisneb õnn heades 
lähisuhetes:  tugevas peres, lastes, eneseteostuses ja 
vabaduses. Mul on väga hea meel, et IRL selle olulise 
küsimuse päevakorda tõi, usun, et meil kõigil oleks 
aeg-ajalt, ja eriti valimiste eel, kasulik selle üle mõelda, 
milles siis ikka seisneb õnn?

Vastus sõltub kontekstist. See on erinev nii erinevas 
taustsüsteemis (kultuuriruumis, riigikorras) kui ka igal 
inimesel on ilmselt omad kriteeriumid, mille alusel ta 
sellele küsimusele vastamisel lähtub. Tänases Eestis 
on selge, et õnnelik saab olla inimene, kes saab teha 
seda, mis talle meeldib ja kui sellest tegevusest saab 
ennast ja oma lähedasi ka probleemideta elatada. 
Elatamise all mõtlen täna välja kujunenud standarditele 
vastavat hakkama saamist võimaldavat taset ja seal-
juures ei peaks enne järgmist palgapäeva muretsema, 
et vahendeid napib. Seega , et olla õnnelik, peab 
olema teenistus, mis lubab hankida õnneks vajaliku 
olemasolu. Kuigi võib nõustuda, et õnn pole otseselt 
rahas, siis tuleb ka väita, et ilma rahata pole tänases 
maailmas võimalik olla õnnelik.

2. Kas rikas riik 
tagab parema 
palga? 

Riigi rikkus tuleb eelkõige inimeste endi tublist tööst. 
Kui riik on rikkam, siis on võimalus paremat palka 
maksta kooliõpetajatele, arstidele, politseinikele ja 
päästetöötajatele ning kõigile teistele.

Iga inimese töö, sõltumata töökohast, väärib alati 
õiglast tasu, mis tagab inimväärse äraelamise kogu 
perele. Kuid kõrgemast palgast üksi ei piisa. Õiglane 
on vabastada lastega pered tulumaksust sõltuvalt 
laste arvust, et rohkem palka jääks nende endi kätte.  
Seda suunda oleme järjekindlalt toetanud. Õiglane on 
vabastada tulumaksust iga inimese palk 60 000 krooni 
ulatuses aasta kohta. Ei ole mõtet inimeselt raha ära 
võtta ja siis toetusena tagasi jagada.

 

Kaudselt küll. Otseselt tekib lisaväärtus ja sedakau-
du ka palk ikkagi ettevõtetes. Jutt, et riigiametnike 
palgatõusuga on võimalik inimesed jõukamaks teha, 
on majanduslikult täiesti küündimatu. Kui Savisaare 
“palgareform” toimiks, oleksid kõik riigid seda mitu 
korda juba teinud. Kahjuks on see siiski vaid silmapete 
- kiiruga administratiivselt palku tõstes tõusevad 
koheselt ka hinnad. Seda on mõnes riigis ka üritatud 
ja tagajärjed on kurvad – ühest sellisest (Ungari) me 
riikide jõukuse edetabelis ka hiljaaegu möödusime. 
Keskerakond kasutab sõnapaari “rikas riik” teises 
tähenduses kui Reformierakond. Reformierakond 
peab silmas jõukate kodanike riiki, mis austab isikute 
vabadust ise otsustada, Keskerakond riiki, mis kontrol-
lib kõiki ja kõike.

Vanad eestlased ütlesid: “Kuidas töö, nõnda palk” ja 
ega nad  eksinud. Kuigi kampaanialoosungitega püü-
takse seda vana tõde tänapäeval murda, on palk ikka 
eelkõige sõltuvuses töö tootlikkusest. Riik kogub oma 
rikkused maksudest, seega võime öelda: mida rikkam 
riik, seda kõrgemad maksud. Mida kõrgemad on aga 
maksud, seda ebaefektiivsem on ettevõtlus- ja majan-
duskeskkond, mis omakorda tingib tööjõu väiksema 
tootlikkuse ning viib seega pikas perspektiivis palkade 
languseni. Palkade langus viib omakorda maksude 
laekumise vähenemiseni, sest makse kogutakse ju tulu-
delt. Et eelarvet täis saada, on riik sunnitud makse taas 
kergitama ning majanduskeskkond halveneb veelgi. 

Lühidalt vastan: EI – rikas riik ei taga paremat palka,  
hoopis vastupidi. Paremad tingimused palga tõusuks 
loob pigem “õhuke riik”, kuid kas see palk siis on ikka 
kõige tähtsam, mina väärtustaks pigem kvaliteetset 
haridust, meditsiini, infrastruktuure, sotsiaalseid garan-
tiisid jms., mida riik meile pakkuma peab.

Lühike vastus on jah. Pikemalt vastamiseks tuleb 
vaadelda eraldi avalikku ja erasektorit. Tugeva ja rikka 
riigi tunnuseks on kvaliteetne avalik teenus (õpetajad, 
turvalisuse tagamine, arstiabi jne) . Kvaliteet tähendab 
seda, et töötajad on kompetentsed ja neid on seal ka 
vajalikul arvul. Loomulikult on vajalik ka vastav infra-
struktuur – töötingimused ja vahendid, kuid kindlasti on 
konkurentsivõimeline palk üks vajalikumaid kriteeriume. 
Arenenud riikides on reeglina palgad avalikus sektoris 
veidi kõrgemad ja see tekitab töökohtadele konkurentsi 
ning tagab ka, et kaader seal ei voola, on järjepidevus 
ja pädevus. Soovides samuti kompetentseid töötajaid, 
aitab avalikus sektoris palkade kasv kaasa ka palgatõu-
sule erasektoris. Seega rikas riik, tõstes avaliku sektori 
palgad konkurentsivõimeliseks, aitab kaasa palkade 
tõusule igas valdkonnas.

3. Kas Eesti jõuab 
15 aastaga Euroo-
pa 5 rikkama riigi 
hulka? 
 

Seda ei suuda keegi ette näha, sest me ei tea, millised 
arengud toimuvad maailmas isegi lähema kolme-
nelja aasta jooksul. Praegu kahjuks suures osas 
majanduskasv on näiline ja baseerub laenukoormuse 
kasvul. Üle poole laenudest läheb lihtsalt tarbimisse 
ilma uut väärtust loomata. Selle tõttu tuleb igaühel oma 
sissetulekuid ja laenuvõimet õigesti hinnata. Eestlaste 
igipõlist  talupojatarkust säästlikkuse kohta on väga 
oluline meeles pidada.

Oluline on see, et iga inimese heaolu järjekindlalt 
kasvaks, et meil  järjest rohkem terveid lapsi sünniks, 
et eesti keel, haridus ja kultuur edeneksid, et meie 
elukeskkond paraneks ning et Eesti riik säilitaks oma 
iseseisvuse. Need on väärtused, mille nimel Riigikogu 
peab järgmise nelja aasta jooksul targalt ja jõuliselt 
tegutsema.

”Teeme ära, kui valite Reformierakonna!” Reformiera-
kond on ainuke erakond, kellel on selge visioon kuhu 
Eesti peaks jõudma pikemas perspektiivis kui riigikogu 
valimisperiood. Meie arvates on selleks eesmärgiks 
jõuda 15. aastaga Euroopa 5 rikkama riigi hulka. See ei 
ole kahjuks garanteeritud areng, kui võimule pääsevad 
vasakpoolsed või populistid, sellisel juhul me kindlasti 
sinna ei jõua. Samas, kui me suudame praegust ma-
jandus- ja maksukeskkonda hoida ja detailides edasi 
arendada, on see siht täiesti reaalne. Reformierakonnal 
on selge nägemus, kuidas sinna jõuda. Selles, et viie 
jõukama hulgas on parem elada, ei kahtle ilmselt keegi.

Vastaksin tsitaadiga oma isa, majandusprofessor Leev 
Kuum’i intervjuust Postimees Online’ le: “Ei, jõukad 
riigid on teistsugused ja nende loomine nõuab uut 
(teistsugust)majanduspoliitikat. Jõukate riikide tööjõud 
on kallis aga efektiivne, nad toodavad ja müüvad 
innovatsiooni, nende tööturul on piisavalt oskustöölisi 
ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, nende infra-
struktuur on täiuslik.” 

Omalt poolt lisaksin, et riigi rikkuse mõõtmine SKP 
järgi on täiesti põhjendamatu. SKP on pigem tööjõu 
tootlikkuse kui riigi rikkuse näitaja. Toon näite: kui 
Jaak saab palka 10000 krooni kuus ja Mati saab palka 
11000 krooni kuus, siis selle info põhjal öelda, et Mati 
on rikkam kui Jaak, on täiesti alusetu. Võib-olla on 
Jaagu suguvõsa juba kolm põlve tagasi soetanud 
endale kinnisvara, ning ükspuha, kui tublisti Mati ka ei 
töötaks, ei saa ta ikka nii rikkaks kui Jaak. Sama on ka 
riikidega, kui me võrdleme Eestit näiteks Inglismaaga, 
kus on rikkust kogutud juba sajandeid ja põlvest põlve 
edasi pärandatud, siis oma rikkusega neile järele 
jõudmiseks peaksime oma SKP-ga inimese kohta neid 
kõigepealt kinni püüdma, siis võiksime öelda, et meie 
vahe enam ei suurene ja alles siis, kui SKP-ga inimese 
kohta neist möödume, võime öelda, et hakkame 
rikkuses neile vaikselt järele jõudma, kuid millal me 
nad ükskord kätte saame ja möödume, on väga raske 
ennustada, kuid 15 on selleks kindlasti liiga lühike aeg.

Pole võimatu. Eriti kui alustatakse võimalusest ”Rikas 
riik-parem palk”. Samas on periood üheks valimislu-
baduseks liig pikk ja need, kes täna selle lubaduse 
annavad, ei pruugi 15 aasta pärast enam lubaduse 
täitmise või täitmata jätmise eest vastutada. Igal juhul 
on selle saavutamiseks vaja pingutada, kui ikka mõel-
dakse rikkuse all majanduslikku rikkust ja mitte rikkust 
mingis negatiivses valdkonnas (HIV positiivsete hulk, 
enesetapud jne), milles juba täna oleme esirinnas. Et 
saavutada koht 5 rikkama riigi hulgas, on vaja ka nime-
tatud pahedest lahti saada. Just see on asjaolu, mis 
paneb veidi kahtlema, sest nendest lahti saamiseks 
on vaja tunduvalt suuremast hulgast konkurentidest 
mööduda, kuna oleme ju skaala teises otsas. Kordan : 
et seda unistust täita, on vaja tagada tugev ja turvaline 
riik ning loobuda õhukese ja nõrga riigi idee toetami-
sest. Seega on vaja KOHE astuda Keskerakonna poolt 
pakutud rada pidi, sest siis on võimalus jõuda KUNAGI  
ka Reformierakonna poolt pakutud sihini

4. Kas riik peab 
tagama kõigile 
võrdsed võimalu-
sed? 

Jah, riik peab tagama maksudena kogutud raha õigla-
se kasutamise kõigi huvides.

Pere rahakotist ei tohi sõltuda lasteaiakoha saamine, 
hariduse omandamine, arstiabi kättesaadavus ja muud 
sotsiaalsed teenused. 

Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb sisse seada tu-
dengipalk kõigile üliõpilastele, anda lastele tasuta huvi-
haridus- ja treeningvõimalused, eraldada hambaraviks 
1000 krooni aastas igale abivajajale, teha tolmuvabaks 
teed iga koduväravani ning tagada stabiilne internetiü-
hendus igale külale.

    

Loomulikult, Reformierakond on alati seisnud selle 
eest, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. Teeme 
seda ka tulevikus. Meie näeme võrdsete võimalus-
te tagamist eelkõige võrdsete lähtepositsioonide 
olemasolus. Samas peab igal inimesel vastavalt 
võimetele ja tahtele olema olemas võimalus teha mi-
dagi paremini ja eristuda teistest. Võrdsed võimalused 
absoluudis pärinevad teada-tuntud eelmisest ühiskon-
nast ja vaevalt me sinna tagasi tahame.

Kindlasti! Minu õiglustunnet riivavad sügavalt korrup-
tiivsed tehingud, millega teatud ühiskonnagruppidel 
on ligipääs hüvedele, millest teised võivad ainult 
unistada. Astudes “õigesse” erakonda või makstes 
“teatud” poliitikutele pistist, on võimalik teha maavahe-
tustehinguid, saada lammutuslube või ehituslube ning 
erastada võileivahinna eest vanalinnakortereid, millest 
tavakodanik võib ainult und näha. Sellise ebavõrdsuse 
aluseks on korruptsioon ja ebaausad poliitikud – neist 
mõlemast tuleb kiirelt vabaneda!

Kindlasti peab ta seda tegema teatud tasemeni, mis 
on ühiskonnas kokku lepitud. Näiteks põhihariduse 
tasuta saamine või tasuta koolitoidu tagamine või 
võrdsetel alustel pensionid ja arstiabi. Samas ei pea 
riik kõike ette-taha ära tegema. Kui teatud tase on 
saavutatud läbi võrdsete võimaluste tagamise, siis 
sealt edasiviivaks saavad isiku oskused ja omadused 
ja tahe läbi lüüa.

5. Millised on 
need probleemid, 
mis vajavad uues 
Riigikogus lahen-
damist esmajärje-
korras?

Kõigepealt tuleb lõpetada reformikate ja isamaalaste 
algatatud jant pronkssõduri ümber.   
Teiseks. Kavatsen koheselt algatada meie väärtusliku 
Rebala Muinsuskaitseala kordategemiseks ja arenguks 
vajalikud seadusemuudatused ning riigilt piisava raha 
eraldamise igal aastal.
Kolmandaks. Jätkan võitlust selle eest, et lõplikult ära 
hoida Loo külje alla paekivikaevanduse rajamine, mille 
oht ei ole kuhugi kadunud. Vald üksi ei suuda seda ära 
hoida. 

Kindlasti on võtmeküsimusi, kuidas tagada meie 
ühiskonna jätkusuutlik areng väga palju, kuid esmatäht-
saks peab Reformierakond tulumaksu alandamist 
18%-ni, pensionide tõstmist 4 aastaga kahekordseks, 
vanemahüvitise saamise aja pikendamist, lasteaiakoha 
tagamist igale lapsele, 2000-kroonise ringiraha keht-
estamist ning ettevõtete tulumaksusüsteemi Euroopa 
Liidu direktiividega kooskõlla viimist, säilitades senised 
ettevõtlust soosivad põhimõtted. Lisaks eeltoodule 
vajavad Jõelähtme valla kontekstis lahendamist 
kaevandustega seotud küsimused ning seadusandlikul 
tasandil vajab reguleerimist meie vallast rohkem kui 
kolmandiku moodustava Rebala kaitseala suhted riigi, 
omavalitsuse ja maaomanike vahel.

Seadusloome tööpõld on Eestis lai ning Riigikogul 
lähiaastatel tööpuudust kindlasti ette näha ei ole. 
Kui võtta seda küsimust kitsamalt ja rääkida 
probleemidest Riigikogus, siis leian, et probleeme 
on palju. Eelkõige tuleks panna riigikogulane oma 
valijate ees vastutama. Tänased riigikogulased seda 
vastutust ei tunneta, kerglaselt hüpatakse ühest era-
konnast teise, massiliselt puudutakse istungitelt jne. 
Teine probleem on riigikogulase töö tasustamisega. 
Pidevalt võime ajakirjanduse vahendusel lugeda, 
milliseid kütusearveid, lõunasööke, autoliisinguid ja 
muid imelikke asju lasevad riigikogulased endale 
hüvitada. Leian, et riigikogulase palk peab olema 
läbipaistev ning ilma lisatasudeta.
Loe põhjalikumaid vastuseid neile küsimustele minu 
kodulehelt www.artkuum.ee

Raske öelda. Kindlasti ei peaks selleks olema 
seaduse kirjutamine sellest, kuidas ühte mälestus-
märki kuskilt maha võtta!
Üheks minu igapäevatööga seotud küsimuseks 
on mure lasteaiakohtade pärast. Tuleb luua regu-
latsioon, millega arendaja on kohustatud tasuma 
omavalitsusele mingi suhtarvu alusel lasteaia 
kohtade kindlustamise tasu. See võiks olla nagu 
sotsiaalne liitumistasu kohaliku omavalitsusega ja 
selle alusel saaks lahendada sotsiaalse infrastruk-
tuuri küsimusi ja ka näiteks kohaliku ühistranspordi 
küsimusi.
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10. veebruar oli just sel-
line eriline päev, kui 
rahvast üle kogu valla 
ja kaugemaltki oli pa-
lutud kokku saama, et 
üheskoos tähistada Jõe-
lähtme valla taasiseseis-
vumise 15. aastapäeva. 

Päike laotas maa poole oma esimesed 
sõbralikud soojad kiired ja valge lumi 
sillerdas talle kelmikalt vastu. Õhus 
oli tunda soojust ja pidulikkust. Kel-
mikad ja pidulikud olid sel päeval ka 
inimesed, kellega koos pealinna poo-
le tüürisime. Õhtu algas juba ühise 
bussisõiduga, kuhu kõigepealt korjati 
peale kaugeltnurga rahvad ja sõit linna 
poole , läks lahti läbi külade ja alevike, 
kus tuttavates peatustes ootasid õhevil 
peolised. Sihtpunktiks Tallinna Draa-
mateater, mis tol õhtul oli ainult meie, 
jõelähtmelaste päralt. 

Rahvakogunemine võttis omajagu 
aega ja see kulus allkorrusel, garderoo-
bi läheduses omakeskis muljetamis-
teks. Veidikese sättimise järel suun-
dusid inimesed trepist üles teatrisaali 
poole, kus fuajees ootasid tervituspo-
kaalidega külalisi vallajuhid. Tulijaid 
küll ei kuulutatud, kuid muidu toimis 
kõik samamoodi, nagu oleme harjunud 

nägema televiisorist vabariigi aastapä-
eval. Presidendipaari asemel tervitasid 
saabuvaid külalisi vallavanem Andrus 
Umboja ja volikogu esimees Ardo Lass. 
Järgnev tunnike möödus küllaltki 
meeldiva tegevuse käigus. Igaüks sai 
maitsta palju erinevaid suupisteid ja 
kõrvale soovi korral  võtta mõnusa vei-
nisõõmu. Vahetus ja vabas õhkkonnas 
sai rahvas suhelda, vanu tutvusi üles 
soojendada ja ka uusi soetada. Fotoa-
paraadid sähvisid, tehti pilte endast ja 
teistest, olid ju inimesed pidurüüs ja 
hetked väärisid jäädvustamist. Inime-
sed tervitasid, vestlesid, meenutasid. 
(Isiklik ajaarvamine töötamisest Jõe-
lähtme vallamajas algas 1992 a. juunis, 
kui kohe-kohe oli tulemas rahareform. 
Vald oli oma õigused taastanud aas-
ta alguses, 16. jaanuaril ja juba ootas 
ees uus ja suur katsumus. Kogu rahva 
rublad tuli üle lugeda ja need kroonide 
vastu välja vahetada).

Tervitused teatrisaalis
Nüüd tagasi teatrisaali. Algas 

õhtu ametlik ja kõige pidulikum osa. 
Peolised valisid endale saalis sobiva-
maid kohti. Oli ju täna õhtul see või-
malus, et polnud määratud kindlaid 
istekohti. Igaüks võis just istuda sinna 
ja sellisele toolile, nagu tema heaks ar-
vas. Kahjuks jäid päris mitmed toolid 
tühjaks, kuna rahvast oli kohale tulnud 
vist oodatust vähem.

 Õhtujuhina oli kõnepuldis koha 

sisse võtnud Jõelähtme Rahvamaja 
lavastustest tuttav, mitmel korral fes-
tivalidel parimaks meesnäitlejaks titu-
leeritud, paljudele tuttav ja omakandi-
mees Tiit Tammesson. Pärast lühikest 
sissejuhatust pöördusid tervituste- ja 
õnnitlussõnadega oma valla inimeste 
poole praegused vallajuhid. Sisuka ja 
ülevaatliku ettekandega esines meie 
pikaaegne vallavanem Taimi Saarma. 
Tema ettekandes sisaldus pilguheit 
valla taastamise algusaastatele. Üle-
vaade tegudest ja toimetustest, vaada-
tuna nii tõsisema kui rõõmsama poole 
pealt. Rõõmustav ja üllatav hetk ootas 
sel õhtul ees ka paljusid saalisviibi-
jaid. Järgmise päevakorrapunktina 
oligi kavas teenete- ja vapimärkide, 
aukirjade jm. tunnustuste jagamine. 
Tunnustust jagus paljudele kohaloli-
jatele. Kindlasti tuksatas igaühes väike 
ärevushetk, kui tema nimi välja hõigati 
ning tuli lavale minna tänukirja ja lil-
leõit vastu võtma. Eks anna igasugune 
tunnustus jõudu ja jaksu edaspidiseks 
tegevuseks. Peale omade õnnitlemist 
said sõna külalised, kes olid saabunud 
tervitama ja õnnitlema Jõelähtme valla 
rahvast tema pidupäeval. Õnnitlejate 
hulgas olid Harju Maavalitsus, Maar-
du Linnavalitsus, Saue Vallavalitsus, 
Raasiku Vallavalitsus, Anija Vallava-
litsus. Kingitusi ja sõnumeid anti edasi 
erinevaid, kuid mulle isiklikult avaldas 
muljet Saue valla poolt kingitud mõõk, 
sümboliseerimaks võimu ja võimuvõit-

lust. Viimased on ajast aega olnud elu 
lahutamatud osad, olgu siis riigikord 
milline tahes, ja seda juba iidsetest ae-
gadest alates.

Südamlik etteaste oli Kostivere koo-
lilt, kus Silja Trisberg ja Linda Tamm 
andsid vallajuhtidele üle laste joonis-
tatud pildi ning tervitused ja õnnit-
lused kogu koolipere  poolt. Samuti 
soovisid nad edaspidiseks ikka tarka 
valitsemisoskust ja- kultuuri ning rah-
vuspärandit hoidvat poliitikat. Lõpuks 
kuulutas konferansjee avatuks vaba 
mikrofoni ehk sõna sai igaüks, kellel 
selleks soovi. Võimalust kasutas lü-
hikeseks ja atraktiivseks sõnavõtuks 
Rootsi-Kallavaere küla elanik ja ku-
nagine vallavolikogu liige härra Raul 
Kurg.

Etendus kroonis igati õhtut
Aeg kulus kiiresti ja märkamatult 

ja esialgne ajagraafik oli juba tublisti 
ületatud ning draamateatrilt pakutav 
etendus hilinenud üle poole tunni. Siis-
ki lõpuks vabanes lava näitlejatele. Ent 
seni, kui lava valmis seati, said peolised 
ennast kostitada kohvi ja koogiga ning 
veidi ringi liikuda, jällegi muljeid va-
hetada ja pildistada ning jäädvustada 
hetki peohõngulises draamateatris.

Etendus „Gösta Berlingi saaga” 
kroonis igati antud õhtut ja valla juu-
beliüritus sai väärika lõppakordi. Kolm 
tundi professionaalse mängu ja meis-
terlike näitlejatööde seltsis möödusid 

märkamatult.
Ei kohanud küll ühtegi inimest, 

kes õhtuga rahule poleks jäänud. Oli 
kuulda tänu- ja kiidusõnu. Koos, bus-
siga kodu poole sõites, olid inimesed 
rõõmsad ja heatujulised, üritus oli oma 
eesmärgi täitnud. Sünnipäev oli korda 
läinud. Jõelähtme vald on nüüd põhi-
koolieast väljas, käes on gümnaasiumi-
aastad. 

Omalt poolt soovin oma koduvalla-
le pikka iga, kõigile inimestele tarkust 
ja säästvat suhtumist loodusesse ning 
üksteisega suhtlemisel sõbralikkust ja 
mõistmist, mitte ainult pidupäevadel, 
vaid ka argitoimetustes. 

Lõpetuseks kirjaread, mis on val-
minud ühistöös Neeme kooli õpilas-
tega ja mõeldud oma kodukoha kait-
seloitsuks, ehk on see toetuseks kogu 
vallale:

Meri kolmest küljest loksub,  
tuulte süles väike neem

siis kui kõu ja maru raksub,  
mõrkjad pilved üle vee.

Hoia meid ja meie kodu,  
tugevaks las saab me neem,

et ta jõuaks aastasadu  
vapralt püsida siin veel

Hoia meie loodust – seda,  
kaitse kõigi kurja eest

Jõudu maast ja jõudu taevast,  
kaitset päikeselt ja veelt!

Merike Kahu
Volikogu liige

Austatud külalised, hea vallarahvas!

Tänast päeva sobivad isloomustama Karl Ristikivi luuleread:

Kui päike ei mäleta eilset päeva 
ja tuul ei tule tagasi sama teed, 

peab olema midagi muud, 
mis jääb 

ja millele ehitab pesa  
loomislugude lind, 

et saaks õhtu ja hommiku kolmandaks päevaks, 
et saaks maa ja meri ja rand.

1989. aastal vastu võetud kohaliku omavalitsuse aluste 
seadus sätestas kohaliku omavalitsuse tegevuse aluseid, 
kuid kõigepealt oli vaja luua omavalitsuslik haldussüsteem. 
Selleks tuli meil välja töötada arengukava ja põhimää-
rus. Nende dokumentide kaitsmise viimane vaatus oli 
Ülemnõukogu Presiidiumis 16. jaanuar 1992. a., mil Jõeläht-
me külanõukogust sai taas Jõelähtme vald. Seega 15 aastat 
tagasi. Mis on 15 aastat? Kui võrrelda seda inimese elueaga, 
siis 15-aastaselt lõpetame põhikooli, oleme omandanud 
algteadmised eluks ja edaspidiseks toimetulekuks, aga 
kindlasti peame jätkama õpinguid, et mitte elule jalgu jääda.

Kohalik omavalitsus on põhiseadusega sätestatud omava-
litsusüksuse – valla või linna demokraatlikult moodustatud 
võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel 
iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes 
valla-või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning 
arvestades oma haldusterritooriumi arengu iseärasusi.

Seega sätestab seadus väga üheselt, millega kohalik 
omavalitsus peab tegelema ja ka tegeleb igal ajahetkel, kus 
parajasti oleme. Mis siis oli teisiti kui täna?

Oli ulatuslike reformide aeg, meeldetuletuseks mõned 

märksõnad, mis kindlasti tekitavad Teis igaühes mingi 
mälestuse: Eesti kodaniku passid, kollased kaardid – hiljem 
EVP-d, põllumajandusreform, omandireformi aluste seaduse 
vastuvõtmine,maareform jne. Kogu infrastruktuuri - koolid, 
lasteaiad, kultuurimajad, raamatukogud, arstipunktid, kom-
munaalmajandus - ületulek vallale.

 Ma arvan, et meil, hea vallarahvas, on siiski, mille üle rõõmu 
tunda, me ei ole pidanud sulgema ühtki kooli, lasteaeda ega 
kultuuriasutust. Meie inimesed ei ole pidanud tundma külma 
tuba, kui 1991. aastal valitses energiakriis, isegi soe vesi on 
Lool olnud aastaringselt. Vald on alates 1994 .aastast toime 
tulnud oma tuludega, ilma riigidotatsioonita. See tähen-
dab, et meil elab tubli ja töökas rahvas, kes kõik on valmis 
panustama oma valla heaks. Kui inimestel läheb hästi, läheb 
ka vallal hästi.

Alati võib mõelda, et üht või teist asja oleks võinud teisti 
teha, kuid siinkohal sobib meenutada Artur Alliksaare poolt 
kirjapandut:

Ei ole paremaid, halvemaid aegu. 
On ainult hetk, milles viibime praegu. 

Ei ole möödund või tulevaid aegu. 
On ainult nüüd ja on ainult praegu. 
Säilib, mis sattunud hetkede sattu. 
Ainuski silmapilk teisest ei kattu. 

Alles jääb hetk, milles asume praegu.

Suur tänu, hea vallarahvas, ja palju õnne valla sünni
päeva puhul! 

 

Taimi Saarma oli Jõelähtme vallavanem  
aastatel 1992-2005 (toim)

Loo alevik vajab kiirelt 
uusi lasteaiakohti
Loo alevik laieneb kiires tempos. 
See on paratamatus, üks osa Tallin
na valglinnastumise protsessist. Sel
lest tulenevalt on meie valda tulnud 
palju lapsi, kuna pealinna lähitaga
maale ümberasujad on valdavalt 
noored ja lastega pered. Seega on 
meil vaja luua ka uusi lasteaiakohti.

Meil on valida erinevate lahendusva-
riantide seast. Üheks lahenduseks 
oleks laiendada olemasolevat lastea-
eda, teiseks ehitada uus lasteaed või 
kolmandaks ehitada ümber selleks 
sobivaid vallale kuuluvaid hooneid. 
Vaadeldes erinevate lahendusva-
riantide plusse ja miinuseid kujuneb 
järgmine olukord:

1. Laiendada olemasolevat 7 rühma
ga 140kohalist lasteaeda.

+ minimaalsed kulutused, mis piirdu-
vad 2 rühma juurdeehitusega. Köök 
ja muud vajalikud ruumid on juba 
olemas. Õu on piisavalt suur. Vaja on 
palgata 4 õpetajat ja 2 õpetaja abi.

 käesolevad seadused ei soosi liialt 
suuri lasteaedu

2. Ehitada uus lasteaed. Algselt 2 rüh
ma, tulevikus kuni 4 rühma juurde.

+ Arvestades Loo arengut, õigustab 
end igati.

 Suhteliselt kulukas.

3. Ümber ehitada praegune polikliinik

+ kasutatakse ära valla omanduses 
seisev halvasti kasutatud hoone

 Ümberehitus kujuneb peaaegu sama 
kalliks kui uue ehitamine. Tulevane 
lasteaed ei vastaks aga olemasoleva 
ruumipaigutusse tõttu normaalsetele 
lasteaia ootustele. Laste mänguplats 
oleks suure tee ääres, kus liiguvad 
autod, lisaks peaksid lapsed sisse 
hingama saastatud õhku. Ka vajavad 
ambulatoorium, Loo Vesi ja Loo Elamu-
hooldus samuti uusi ruume

Midagi tuleb ette võtta ja see on 
valikute küsimus. Kas teha lasteaed 
sellepärast, et lihtsalt on vaja teha, rah-
vale on lubatud, hoolimata kulukusest 
ja ratsionaalsusest? Minu seisukoht on, 
et kõne alla tuleksid kaks esimest va-
rianti: kas juurdeehitus või uue lasteaia 
ehitamine. Kolmas variant, ambulatoo-
riumi ümberehitamine, on aga ilmselge 
maksumaksja raha raiskamine.

Tarmo Paldermaa 
volikogu liige

VAAT ,̀ KUS LUGU!
Ajalehti lugedes jääb tihtipeale 
mulje, et küll need inimesed, eriti 
pensionärid, nurisevad ja hädalda
vad, nagu oleks kõik aina halvasti ja 
keegi millestki ei hooli... Hoolitakse 
ikka küll, ja kuidas veel!

Iru külas on Tuuslari tee vist küll see 
kõige lühem. Siin on kuus maja ja tee 
otsas valvab Iru ämm. Peame endid 
küla põlisasukaiks – elatud siin ikkagi 
ligi 40 aastat! Tuuslari tee perede kasu-
tuses oli pikka aega oma jõududega 
tehtud kaev, mis ühel päeval lõpetas, 
vaatamata meie pingutustele, oma 
elutegevuse. Vett lihtsalt enam ei olnud 
ega tulnudki!

Et saada ühendus küla peakaevuga, 
pöördusime palvega Jõelähtme valla-
valitsuse poole. Ja nüüd, võite uskuda 
või mitte – palvest kuni lahenduseni 
läks 2 nädalat!

Sõnade hulgaga ei saa väljendada 
meie tänu suurust. Ent ikkagi täname 
südamest vallavanem Andrus Umboja 
ja AS LOO VESI juhataja Ain Mutlit. 

Tuuslari “penskarite” ja kõigi teiste 
nimel

küünlakuul 2007

Ilvi Viidas

Eesti Äikesevaatlejate 
Võrk otsib huvilisi
Äikese ja sellega kaasnevate ohtli
ke nähtuste uurimiseks korraldab 
Tartu Ülikooli geograafiainstituudi 
tudeng SvenErik Enno koostöös 
TÜ Geograafia Instituudiga juba 
teist aastat üleriigilise äikesevaat
luste projekti. Aastal 2006 osales 
selles üle Eesti kokku 155 huvilist, 
andmeid laekus 83 vaatlejalt, seega 
enam kui pooltelt registreerunutest, 
mida võib pidada esimese aasta 
kohta igati heaks tulemuseks. 

Kokku teostasid Eesti Äikesevaatlejate 
Võrgu vaatlejad üsna põuaseks ja 
äikesevaeseks kujunenud suvel ligi 
700 vaatlust. Kõige äikeselisemad 
kuupäevad 2006 vaatlushooajal olid 
20. ja 21. august ning 1. oktoober, mil 
äikest märgiti 13 maakonnas, väga 
palaval 10. juulil esines seda 12 maa-
konnas. Kokku laekus usaldusväär-
seid andmeid äikese esinemise kohta 
Eesti territooriumil 53 päeva kohta. 
Äikesega kaasnevatest ohtlikest näh-
tustest märgiti pagituuli 72 korral ning 
rahet 35 korral. Läänesaartel märgiti 
5 korral vesipükse, Kagu-Eestist 
teatati kahest võimalikust keravälgu 
juhtumist. 

   Alanud aastal on plaanis vaatlusi jät-
kata tihedama vaatlusvõrguga. Lisaks 
61 vaatlusi jätkavale eelmise aasta 
vaatlejale on oodatud osalema kõik 
ilma- ja loodushuvilised, sõltumata 
vanusest ning tegevusalast. Vaatlus-
tega liitujate ülesandeks on äikeste ja 
nendega kaasnevate ohtlike nähtuste 
ning kahjustuste registreerimine oma 
kodukohas.

   Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat 
ilmavaatluskogemust või põhjalikke 
teadmisi äikesest, oluline on vaid 
huvi ja valmisolek lihtsamat sorti 
loodusvaatluste teostamiseks. Kõik 
projektis osalejad saavad eesti-
keelsed vaatluslehed ning juhendi, 
mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas 
vaadelda ning kuhu andmed märkida. 
Vastavalt võimalustele võib piirduda 
väiksema arvu oluliste vaatlustega või 
viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi. 
Seejuures kõige olulisemate vaatluste 
teostamiseks pole vaja mingeid inst-
rumente peale tavalise kella äikese 
algus- ja lõpuaegade määramiseks. 
Ideaalis peaks kõik vaatlused olema 
teostatud samas kohas (vaatleja ko-
dukohas), kuid see pole hädavajalik, 
näiteks suvel nii linna- kui maakodus 
viibivad inimesed võivad äikest vaa-
delda vaheldumisi mõlemas paigas. 
Osaleda võivad ka need huvilised, kel 
pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi 
viia, sel juhul märgitakse vastavale le-
hele kuupäevad, mille kohta andmed 
puuduvad. Kogutud andmeid võivad 
vaatlejad saata vastavalt võimalusele 
tavaposti või e-mailiga, pärast igat 
äikest, iga kuu lõpus või kogu suve 
andmed sügisel korraga. 

   Äikesevaatluste teostamine annab 
igale loodushuvilistele võimaluse 
osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku 
info kogumises ning saada samal 
ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatlus-
te teostamise kogemus. Kuna äike 
pole meil isegi suvel igapäevane 
nähtus ning vaatlusmetoodika on 
võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes 
osalemine muutuda liialt aeganõud-
vaks või koormavaks. Kõik, kes 
soovivad äikesevaatlustes osaleda, 
saavad oma nõusolekust teatada 15. 
märtsini 2007 aadressil: Triin Triisberg, 
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, 
Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn või 
e-mailiga aadressil triintri@yahoo.
com. Internetis saab lähemat infot nii 
äikese, vaatlusvõrgu kui 2006. aasta 
vaatlustulemuste kohta Eesti Äikese-
vaatlejate Võrgu kodulehelt aadressil 
http://www.zone.ee/funnelcloud/eav_
index.htm.

Ootame aktiivset osavõttu nii täiskas-
vanute kui kooliõpilaste seas!

Triin Triisberg
Eesti Äikesevaatlejate Võrgu  

koordinaator

Terve vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud...
Taimi Saarma kõne Jõelähtme valla 15. aastapäeval

1. Saue vald kinkis mõõga. 2. Ardo Lass ja Andrus Umboja tervitamas Maido Pajo`t. 3. Kokku oli tulnud valla edumeelsem osa. 4. Vaheaeg- kohvi ja kook. 5. Taimi Saarma sõnavõtt.
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Jõelähtme  Vallavalitsus

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  07. veebruar 2007 nr 4

Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku maksu-
muse kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
30 lg 1 p 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja 7 
ja Jõelähtme Vallavolikogu 31. jaanuari 2007 määruse nr 49 
“Jõelähtme valla 2007. aasta eelarve kinnitamine”, Jõelähtme 
Vallavalitsus 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada koolieelsete lasteasutuste kulude arvestuslik 
maksumus ühe lapse kohta Jõelähtme valla koolieelsetes 
lasteasutustes 2007. aastal alljärgnevalt:

1) Loo Lasteaed 35 930.- (kolmkümmend viis tuhat ühek-
sasada kolmkümmend) krooni aastas ja 2 994.- (kaks tuhat 
üheksasada üheksakümmend neli) krooni kuus;

2) Kostivere Lasteaed 40 447.- (nelikümmend tuhat nelisa-
da nelikümmend seitse) krooni aastas ja 3 371.- (kolm tuhat 
kolmsada seitsekümmend üks) krooni kuus;

3) Neeme Lasteaed 67 555.- (kuuskümmend seitse tuhat 
viissada viiskümmend viis) krooni aastas ja 5 630.- (viis tuhat 
kuussada kolmkümmend) krooni kuus. 

§ 2. Määrus jõustub 12. veebruaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  07. veebruar 2007 nr 5

Munitsipaalkoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku 
maksumuse kinnitamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 ja 
Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Mu-
nitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” ja 
Jõelähtme Vallavolikogu 31. jaanuari 2007 määruse nr 49 
“Jõelähtme valla 2007. aasta eelarve kinnitamine”, Jõelähtme 
Vallavalitsus 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla munitsipaalkoolide õpilasko-
ha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 
2007. aastal alljärgnevalt:

1) Kostivere Põhikool 23 457.- (kakskümmend kolm tuhat ne-
lisada viiskümmend seitse) krooni aastas ja 1 955.- (üks tuhat 
üheksasada viiskümmend viis ) krooni kuus;

2) Loo Keskkool 17 881.- (seitseteist tuhat kaheksada  kahek-
sakümmend üks) krooni aastas ja 1 490.- (üks tuhat nelisada 
üheksakümmend ) krooni kuus;

3) Neeme Algkool 23 003.- (kakskümmend kolm tuhat kolm) 
krooni  aastas ja 1 917.- (üks tuhat üheksasada seitseteist) 
krooni kuus.

§ 2. Määrus jõustub 12. veebruaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme  Vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  14. veebruar 2007 nr 6

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime 
määramise kord” ning vallavalitsuse kohanime komisjoni 
ettepaneku annab, Jõelähtme Vallavalitsus 

M Ä Ä R U S E:

1. Anda Jõelähtme vallas Tallinn - Narva maantee kogujateele 
(Loo aleviku ja Maardu linna vaheline lõik) (skeem vastavalt 
lisale) nimeks Loovälja tee.

2. Määrus jõustub 19. veebruaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

 

Jõelähtme  Vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  20. detsember 2006 nr 22

Koolieelsete eralasteasutuste toetuse määra kinnitamine

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 24.10.2006 määruse 
nr 33 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord”, Jõe-
lähtme Vallavalitsus 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Kinnitada koolieelsete eralasteasutuste toetuse suu-
ruseks 2007. aastal 2 000.- (kaks tuhat) krooni kuus lapse 

kohta.

§ 2. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 49

Jõelähtme valla 2007. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, Jõelähtme valla põhimääruse § 
67 lõigete 1 ja 2 ning § 68 lõigete 1 ja 2 alusel ning tulenevalt 
Jõelähtme Vallavalitsuse, volikogu eelarve- ja majandusko-
misjoni ning volikogu liikmete ettepanekutest.

§ 1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2007 Jõelähtme valla 
eelarve tulud summas 73 695 875 (seitsekümmend kolm 
miljonit kuussada üheksakümmend viis tuhat kaheksasada 
seitsekümmend viis) krooni ja kulud summas 86 690 800 (ka-
heksakümmend kuus miljonit kuussada üheksakümmend tu-
hat kaheksasada) krooni ning eelarve finantseerimistehingud 
12 994 925 (kaksteist miljonit üheksasada üheksakümmend 
neli tuhat üheksasada kakskümmend viis) krooni vastavalt 
lisale nr 1.

§  2. Kinnitada investeeringute jaotus Jõelähtme valla 2007. 
aasta eelarves vastavalt lisale nr 2.

§  3. Eelarveaasta jooksul vallale sihtotstarbeliselt eraldatud 
vahendid võtta vallavalitsusel eelarvesse vastavalt sihtotstar-
bele, informeerides sellest koheselt volikogu.

§  4. Määruse vastuvõtmisest kuuaja jooksul kinnitada 2007a. 
vallaeelarve neljakohaliste artiklitena.

§  5. Kinnitada Jõelähtme valla kassatagavaraks 20 000 
(kakskümmend tuhat) krooni.

§  6. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 50

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 10 
muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 36, avaliku teenistuse seaduse § 11, 
Vabariigi Valitsuse 20.02.1996.a. määruse nr 50 “Kohaliku 
omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuse kehtestami-
ne” alusel.

§ 1.  Muudetakse Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 mää-
ruse nr 10 “Teenistujate töötasustamise kord” lisa 2 “Ametni-
ke palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad kroonides” 
ja sõnastatakse see alljärgnevalt:

Palgaaste Kuupalgamäär Tunnipalgamäär 40-
tunnise töönädalaga

15 6 250 37,33

16 6 500 38,82

17 6 700 40,01

18 6 950 41,51

19 7 300 43,60

20 7 750 46,29

21 8200 48,97

22 8500 50,76

23 8900 53,15

24 9400 56,14

25 9700 57,93

26 10000 59,72

27 10500 62,71

28 11400 68,08

29 12350 73,76

30 12800 76,45

31 13500 80,63

32 14600 87,20

33 15000 89,58

34 16000 95,56

35 17000 101,53

36 18500 110,49

37 20000 119,45

38 21500 128,40

39 23000 137,36

40 25000 149,31

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 51

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 11 
muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 6 lg 2 ning palgaseaduse § 9 ja 11 ja Vabariigi 
Valitsuse 21.12.2006 määruse nr 273 alusel.

§ 1. Muudetakse Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määru-
se nr 11 “Jõelähtme valla hallatavate asutuste töötajate tööta-
sustamise kord” lisa 2 “Valitsusasutuse hallatavate asutuste 
töötajate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad kroo-
nides” ja kehtestada see alljärgnevalt:

Palgaaste Kuupalgamäär Tunnipalgamäär

4 3 600 21,50

5 3 800 22,69

6 4 050 24,19

7 4 300 25,68

8 4 500 26,88

9 4 700 28,07

10 4 900 29,26

11 5 200 31,06

12 5 550 33,15

13 5 800 34,64

14 6 050 36,13

15 6 250 37,33

16 6 500 38,82

17 6 700 40,01

18 6 950 41,51

19 7 300 43,60

20 7 750 46,29

21 8 200 48,97

22 8 500 50,76

23 8 900 53,15

24 9 400 56,14

25 9 700 57,93

26 10 000 59,72

27 10 500 62,71

28 11 400 68,08

29 12 350 73,76

30 12 800 76,45

31 13 400 80,03

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 52

Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide 
töö tasustamise alused

Võttes aluseks Haridusministri 2. augusti 2002a. määruse nr 
65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” ja  Jõelähtme valla 
2007a. eelarve, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla 
(edaspidi vald) koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteae-
dade) juhtide ja pedagoogide töö tasustamise alused. Jõe-
lähtme valla lasteaiad on Loo Lasteaed “Pääsupesa”, Kosti-
vere Lasteaed ja Neeme Lasteaed.

(2) Valla lasteaedade pedagoogide töö tasustamise põ-
himõtted on ühtsed ning toetavad valla mainet atraktiivse 
tööandjana ja aitavad motiveerida kõrge tasemega peda-
googe ja teisi töötajaid.

(3) Pedagoogide töö tasustamisel arvestatakse pedagoogi 
vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omis-
tatud ametijärku.

(4) Pedagoogide töö tasustamine peab olema seaduslik, läh-
tuma riigi ja valla õigusaktidest, töö tasustamise põhimõtted 
peavad toetama lasteasutusele pandud ülesannete efektiiv-
set elluviimist ja olema avalikud.

(5) Töö tasustamise põhimõtted toetavad lasteaia juhi ise-
seisvat otsustusõigust lasteaia eesmärke toetava ja tulemus-
tele suunatud palgakorralduse rakendamisel.

(6) Lasteaia juhataja töötab koostöös hoolekoguga ja tööta-
jate esindajatega välja asutusesisese palgajuhendi.

§ 2. Töö tasustamise alused.

(1) Lasteaia juhataja kuupalga alammäär lähtudes laste 
arvust koolieelses lasteasutuses on järgmine:

Kuni 50 last  8 600 kr

51 kuni 100 last 10 400 kr

101 kuni 150 last 11 800 kr

Üle 150 lapse 12 600 kr.

(2) Vallavalitsusel on õigus lasteaia juhile:

1) määrata lisatasu kokku kuni 25 % lasteaia juhataja ameti-
kohajärgsest kuupalga alammäärast täiendavate tööülesan-
nete täitmise eest lasteaia eelarvevahendite arvelt;

2) määrata erakorralisi toetusi ja preemiaid lasteaia   eelarve-
vahendite arvelt.

(2) Lasteaia juhile määratud lisatasust informeerib vallavalit-
sus vastava lasteaia hoolekogu kirjalikult.

(3) Lasteaedades töötavate pedagoogide palga alammäärad 
vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmi-
sed:

Noorempedagoog 6 500 krooni

Pedagoog  7 700 krooni 
Logopeedil 
Psühholoogil

Vanempedagoogil 8 250 krooni 
Vanemlogopeedil 
Vanempsühholoogil

Pedagoog-metoodikul 10 000 krooni. 
Logopeed - metoodikul   
Psühholoog-metoodikul.

(4) Lasteaias töötava juhataja asetäitja õppekasvatustöö alal 
(õppealajuhataja) palga alammäär on vähemalt 75% vastava 
lasteaia juhi palga alammäärast.

§ 3. Määruse rakendamine.

(1) Käesoleva määruse § 2 lg 3 nimetatud palga alammää-
rasid kohaldatakse noorempedagoogile, kellel puudub 
pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ning pe-
dagoogidele, vanempedagoogidele ja pedagoog-metoodi-
kutele, kellel on pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav 
kõrgharidus.

(2) Kõrghariduseta pedagoogi või eripedagoogi palga alam-
määr võib olla kuni 15 % madalam sama ametijärguga peda-
googi või eripedagoogi palga alammäärast.

(3) Käesoleva määruse § 2 lg 1 nimetatud õpilaste arvud 
määratakse 10. jaanuari seisuga.

(4) Lasteaia palgajuhendis sätestatakse ka lisatasude arves-
tamise ja maksmise kord.

(5) Palgajuhend kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja 
töötajate ametiühingu olemasolul selle juhatusega.

(6) Lasteaia juhatajal on õigus määrata aastaeelarves tööta-
sudeks ettenähtud summa piires ja toetudes palgajuhendile:

1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kuni 
50% antud ametikoha vastavast kuupalgamäärast;

2) kõikidele lasteaia töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel 
makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse sa-
madel alustel ka lasteaia juhile.

(7) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks 
Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 määrus nr 9 
“Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide pal-
gaastmete ja palgamäärade kinnitamine”.

(8) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2007.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 53

Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide töö 
tasustamise alused

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 2, § 7 lg 1 ja põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse § 45 lg 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla 
(edaspidi vald) munitsipaalkoolide (edaspidi koolide) juhti-
de ja pedagoogide töö tasustamise alused. Jõelähtme valla 
munitsipaalkoolid on Loo Keskkool, Kostivere Põhikool ja 
Neeme Algkool.

(2) Valla koolide töötajate töö tasustamise põhimõtted on 
ühtsed ning toetavad valla mainet atraktiivse tööandjana ja 
aitavad motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töö-
tajaid.

(3) Pedagoogide töö tasustamisel arvestatakse pedagoogi 
vastavust kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omis-
tatud ametijärku ning Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 
ametijärkude palga alammäärasid.

(4) Töötajate töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma 
riigi ja valla õigusaktidest, töö tasustamise põhimõtted pea-
vad toetama koolidele pandud ülesannete efektiivset elluvii-
mist ja olema avalikud.

(5) Töö tasustamise põhimõtted toetavad kooli juhi iseseisvat 
otsustusõigust kooli eesmärkide saavutamiseks ja tulemus-
tele suunatud palgakorralduse rakendamisel.

(6) Kooli juht töötab koostöös hoolekogu ja pedagoogide 
esindajatega välja asutusesisese palgajuhendi.

§ 2. Töö tasustamise alused

(1) Kooli direktori või juhataja kuupalga alammäär lähtudes 
laste arvust koolis on:

Kuni 50 last  8 800 kr 
51 kuni 100 last 9 500 kr 
101 kuni 300 last 12 000 kr 
üle 300 lapse 13 600 kr.

(2) Vallavalitsusel on õigus kooli direktorile või juhile:

1) määrata lisatasu kokku kuni 25 % kooli direktori või juhi 
ametikohajärgsest kuupalga alammäärast täiendavate tööü-
lesannete täitmise eest kooli eelarvevahendite arvelt;

2) määrata erakorralisi toetusi ja preemiaid kooli   eelarveva-
hendite arvelt.

(3) Kooli direktorile või juhile määratud lisatasust informeerib 
vallavalitsus vastava kooli hoolekogu kirjalikult.

(4) Koolides töötavate pedagoogide palga alammäärad vas-
tavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

Noorempedagoogil 7 800 krooni

Pedagoogil  8 260 krooni 
Logopeedil 
Psühholoogil

Vanempedagoogil 9 440 krooni 
Vanemlogopeedil 
Vanempsühholoogil

Pedagoog-metoodikul 11 400 krooni. 
Logopeed - metoodikul   
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Psühholoog-metoodikul

(5) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse peda-
googile tasu:

1) põhikooliastmes noorempedagoogile 1000 krooni, peda-
googile 1100 krooni, vanempedagoogile 1200 krooni ja pe-
dagoog-metoodikule 1400 krooni;

2) gümnaasiumiastmes noorempedagoogile 500 krooni, 
pedagoogile 600 krooni, vanempedagoogile 700 krooni ja 
pedagoog-metoodikule 800 krooni. 

(6) Koolis töötava direktori või juhataja asetäitja õppekasva-
tustöö alal (õppealajuhataja) palga alammäär on vähemalt 
75% vastava asutuse juhi palga alammäärast.

(7) Algkoolis arvatakse direktori/juhataja vahetu õppetöö töö-
aja hulka 15 tundi nädalas.

(8) Põhikoolis ja gümnaasiumis sisaldab direktori ja õppeala-
juhataja tööaeg õppe- ja kasvatustööd kuni 6 tundi nädalas.

§ 3. Määruse rakendamine.

(1) Käesoleva määruse § 2 lg 4 nimetatud palga alammäära-
sid kohaldatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogi kvalifi-
katsiooninõuetele vastav kõrgharidus.

(2) Kõrghariduseta pedagoogi palga alammäär võib olla kuni 
15 % madalam sama ametijärguga pedagoogi palga alam-
määrast.

(3) Käesoleva määruse § 2 lg 1 nimetatud õpilaste arvud 
määratakse 10. jaanuari seisuga.

(4) Asutuse palgajuhendis sätestatakse ka lisatasude arves-
tamise ja maksmise kord.

(5) Palgajuhend kooskõlastatakse asutuse hoolekoguga ja 
töötajate ametiühingu olemasolul selle juhatusega.

(6) Kooli direktoril või juhil on õigus määrata aastaeelarves 
töötasudeks ettenähtud summa piires ja toetudes palgaju-
hendile:

1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kuus  
kuni 50% antud ametikoha vastavast kuupalgamäärast;

2) kõikidele kooli töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel 
makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse sa-
madel alustel ka kooli juhile.

(7) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks 
Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 määrus nr 8 
“Jõelähtme valla munitsipaalkoolide pedagoogide töötasus-
tamise alused”.

(8) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2007.a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 54

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 6 lõike 1,   § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoole-
kande seaduse § 13 lõike 2 ja § 33 alusel. 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord (edaspidi kord) 
sätestab koduteenuse osutamise tingimused, korra, teenus-
te loetelu  ning majanduslikud ja õiguslikud alused Jõeläht-
me vallas.

§ 2. Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) koduteenus – on hooldatavale kodustes tingimustes 
hooldustöötaja poolt osutatav teenus, mis tagab hooldatava-
le toimetuleku harjumuspärases keskkonnas;

2) põhiteenus – teenus, mille mitteosutamine ohustaks ot-
seselt hooldatava toimetulekut kodus ning mille osutamine 
võimaldab isikul jätkata elamist kodus;

3) tugiteenus – lisaks põhiteenusele osutatav koduteenus, 
mis toetab isiku toimetulekut kodus ning väljaspool seda;

4) hooldustöötaja – vastava ettevalmistusega koduhooldus-
teenust osutav isik, kes hooldab hooldust vajavat isikut le-
pingu alusel;

5) hooldatav - abivajaja, kes oma east, tervislikust seisundist, 
vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime igapä-
evaelu toimingutega ja vajab kõrvalabi, mis toetab toimetu-
lekut;

6) volitatud ametnik - Jõelähtme Vallavalitsuse poolt volitatud 
ametnik, kellel on õigus sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, väl-
timatu sotsiaalabi või muu abi andmise või sellest keeldumi-
se määramiseks;

7) hindamisinstrument - vallavalitsuse poolt välja töötatud kü-
simustik, mille alusel on võimalik välja selgitada koduteenus-
te osutamise vajadus ja sagedus. 

§ 3. Koduteenuste loetelu

(1) Põhiteenuste loetelu:

1) sotsiaalnõustamine (vestlus ja teabe edastamine);

2) arstiabi korraldamine (side pidamine pere- ja eriarstidega, 
transpordi korraldamine arsti vastuvõtule või haiglaravile suu-
namise korral);

3) ravimite, hooldus- ja abivahendite hankimine ning koju 
toimetamine;

4) toiduainete ning muude esmatarbekaupade kojutoomine;

5) abistamine toidu valmistamisel ning nõude pesemisel;

6) kommunaalmaksete ning muude vajalike arvete tasumine 
vastavalt maksetähtaegadele;

7) asjaajamise korraldamine (info edastamine vallavalitsu-
sele, näiteks avalduste kirjutamine ning esitamine sotsiaa-
losakonnale; asjaajamine muude ametiasutustega, näiteks 
isikuttõendavate dokumentide vormistamine, pensioni- ja 
puudedokumentide vormistamine jne.);

8) kütte hankimise ning ladustamise korraldamine;

9) kütte tuppa toomine ning ahju kütmine;

10) tubade koristamine;

11) joogivee tuppa toomine;

12) pesu pesemise korraldamine;

13) hügieenitoimingute korraldamine (abistamine pesemisel 
jms.).

(2) Tugiteenuste loetelu: 

1) suurpuhastuse korraldamine;

2) juuksuri, fotograafi, õmbleja, korstnapühkija jne. kojukut-
sumine;

3) muud toimingud, mis ei ole otseselt vajalikud igapäeva-
seks toimetulekuks harjumuspärases keskkonnas.

§ 4. Koduteenuse taotlemine

(1) Koduteenust osutatakse neile abivajavatele isikutele, kes 
Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme valla elani-
kud.

(2) Koduteenuse taotlemiseks esitatakse Jõelähtme Vallava-
litsusele (edaspidi vallavalitsus) avaldus, milles põhjendatak-
se koduteenuse vajadust. Avalduse võivad esitada abivajaja 
ise, tema lähedased, perearst või ametnikud, kes omavad 
informatsiooni abivajava isiku kohta. 

§ 5. Avalduse menetlemine

(1) Avalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab  
volitatud ametnik, kes kogub vastavad materjalid ja teeb ko-
dukülastuse, mille käigus hindab koduteenuste taotleja toi-
metulekuvõimet ja selgitab välja koduteenuste vajaduse.

(2) Eelisjärjekorras osutatakse koduteenust isikutele, kellel 
puudub seadusjärgne ülalpidaja või nad ei saa abivajajat 
hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu.

(3) Abivajaja hindamiseks kohapeal kasutatakse hinda-
misinstrumenti. 

(4) Koduteenuse vajaduse hindamist teostav volitatud amet-
nik hindab isiku koduteenuse või kõrvalabi mahtu ja ulatust 
ning osutamise viisi ning teeb otsuse koduteenuse määrami-
seks või mittemääramiseks. 

(5) Koduteenust ei osutata isikule, kellele on määratud hool-
daja või sotsiaaltoetus teenuse ostmiseks.

§ 6. Koduteenuse teostamine

(1) Koduteenust teostab hooldustöötaja, kellega sõlmib, 
muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(2) Koduteenust osutatakse hooldustöötaja ja hooldatava va-
helise kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi le-
pingu) alusel, kus täpsustatakse osutatavate teenuste loetelu 
ning teenuste osutamise aeg, tingimused, poolte õigused ja 
kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käeso-
leva korraga. 

(3) Lepingu tingimused kuuluvad sotsiaalosakonna poolt lä-
bivaatamisele vähemalt 1 kord aastas, vastavalt hooldatava 
reaalsetele vajadustele.

(4) Leping lõpetatakse tähtaja möödumisel, hooldatava soovi 
korral või kui koduteenuse vajadus on ära langenud.

(5) Hooldustöötaja võib teostada koduteenust samal peri-
oodil kuni 12 hooldatavaga sõltuvalt nende toimetulekuvõi-
mest ning elukohtade vahemaast. 

§ 7. Erimeelsuste lahendamine 

(1) Kui hooldatav ei ole rahul hooldustöötajaga, siis teatab ta 
sellest vallavalitsusele. 

(2) Vallavalitsuse volitatud ametnik selgitab välja rahulolema-
tuse põhjused, kuulates ära mõlemad osapooled ning kogub 
vajadusel täiendavaid andmeid. 

(3) Kui lepitamise protsessis ei ole võimalik erimeelsusi la-
hendada, siis lõpetatakse koduteenuse osutamise leping.  

§ 8. Koduteenuse finantseerimine

(1) Hooldustöötajat tasustatakse valla eelarvest vastavalt töö-
lepingule.

(2) Koduteenust osutatakse hooldatavale üldjuhul tasuta.

(3) Juhul, kui koduteenust vajaval isikul on olemas seadus-
järgsed ülalpidajad, kellel puudub mõjuv põhjus Perekon-
naseaduse § 64 lg 1 järgi neile pandud ülalpidamiskohus-
tuste mitte täitmiseks, on vallavalitsusel õigus rakendada 
koduteenusele teenustasu. Vajadusel võib vallavalitsus nõu-
da teenustasu tasumist kohtu kaudu.

§ 9. Rakendussätted

(1) Vallavalitsusel:

1) kinnitada koduteenuse osutamise lepingu vorm;

2) volitada ametnik, kellel on õigus määrata koduteenuse an-
dmine või sellest keeldumine;

3) kinnitada koduteenuste hinnakiri;

4) kinnitada hindamisinstrument.

(2) Koduteenuse osutamise leping sõlmitakse tagasiulatuvalt 
ka nende isikutega, kes juba antud teenust kasutavad.

(3) Määrus jõustub 19. veebruaril 2007.   

Ardo Lass 
Volikogu esimees  

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. veebruar 2007 nr. 55

Jõelähtme valla arengukava vastuvõtmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 7 ja § 37 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 
7 ja § 66, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Võtta vastu Jõelähtme valla arengukava aastateks 2007 
– 2015 vastavalt lisadele. 

2. Määrus jõustub 19. veebruaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  12. veebruar 2007 nr. 56

Loo Keskkooli arengukava kinnitamine

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3¹ lg 3 
ja Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 määruse nr 45 “Koo-

lide ja koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise 
kord”, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Kinnitada Loo Keskkooli arengukava aastateks 2007 
– 2010 vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 19. veebruaril 2007.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 146

 

Isiklik kasutusõigus Kadakaranna kinnistul

Võttes aluseks asjaõigusseaduse § 225, 226 ja 228, Jõeläht-
me vallavara valitsemise korra § 35 ning AS ELPEC (OÜ Jao-
tusvõrk volitatud esindaja) poolt esitatud taotluse, Jõelähtme 
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Sõlmida Jõelähtme vallas Neeme külas Jõelähtme valla 
maaüksusel Kadakaranna (katastritunnus 24505:001:0453, 
kinnistu registriosa nr 6681902, pindala 24193 m2, koormatav 
pindala 26 m2) isikliku kasutusõiguse leping OÜ Jaotusvõrk 
kasuks 0,4 KV maakaabelliini rajamiseks, remontimiseks, 
hooldamiseks või muul viisil ekspluateerimiseks, mis on vaja-
lik elektrivõrgu talituse tagamiseks, vastavalt lisale nr 1.

2. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta.

3. Volitada isikliku kasutusõiguse lepingut sõlmima Jõeläht-
me valla esindajana vallavanem Andrus Umboja.

4. Isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad notari-
aalsed kulutused ja riigilõivu tasub OÜ Jaotusvõrk.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 147

 

Vallavara üleandmine

Lähtudes  Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 2 lg 1, § 26, 
§ 27 lg 1 p 2, § 28 lg 1, § 29    lg 1 p 1 ja lg 3, § 30 lg 1 p 3 ja lg 
2 ja Jõelähtme Vallavalitsuse 17. jaanuari 2007 korraldusest    
nr 31 “Osaühingu Jõelähtme Varahaldus osakapitali suuren-
damine”, Jõelähtme Vallavolikogu  

O T S U S T A B:

1. Anda Jõelähtme valla omandist Jõelähtme valla täisosalu-
sega OÜ Jõelähtme Varahaldus  reg. nr 10421599 omandis-
se alljärgnev Jõelähtme valla kinnisvara: 

1.1. Kinnistu Sarapiku, asukohaga Kallavere küla Jõeläht-
me vald Harjumaa, registriosa nr 642602, katastritunnusega 
24504:004:0670, pindala 5,54 ha, sihtotstarbega maatulun-
dusmaa, inventarinumber raamatupidamises 010000007, 
jääkmaksumus 160 435.-  krooni, üleandmise väärtus 3 200 
000.- krooni;

1.2. Kinnistu Suiga, asukohaga Kullamäe küla Jõelähtme 
vald Harjumaa, registriosa nr 2724502, katastritunnusega 
24505:001:0031, pindala 6,01 ha, sihtotstarbega maatulun-
dusmaa, inventarinumber raamatupidamises 010000006, 
jääkmaksumus 181 558.- krooni, üleandmise väärtus 6 000 
000.- krooni;

1.3. Kinnistu Koljunuki Sadama, asukohaga Ülgase küla 
Jõelähtme vald Harjumaa, registriosa nr 4935702, katastri-
tunnusega 24504:004:0100, pindala 14 020 m², sihtotstar-
bega transpordimaa, inventarinumber raamatupidamises 
010000011, jääkmaksumus 5508.- krooni, üleandmise väär-
tus 960 000.- krooni;

1.4. Kinnistu Katla, asukohaga Neeme küla Jõelähtme 
vald Harjumaa, registriosa nr 10414202, katastritunnusega 
24505:001:0739, pindala 2 772 m², sihtotstarbega tootmis-
maa 80% ja 20% transpordimaa, inventarinumber raamatu-
pidamises 010000014, jääkmaksumus      132 900.- krooni, 
üleandmise väärtus 650 000.- krooni;

1.5. Kinnistu Mäepere, asukohaga Naissaare küla Viimsi 
vald Harjumaa, registriosa nr 10164702, katastritunnusega 
89001:001:0064, pindala 12 991 m², sihtotstarbega maatu-
lundusmaa, inventarinumber raamatupidamises 010000013, 
jääkmaksumus 8 264.- krooni, üleandmise väärtus 1 500 
000.- krooni;

1.6. Kinnistu Käänaku 2, asukohaga Kostivere alevik Jõeläht-
me vald Harjumaa, registriosa nr 9467002, katastritunnusega 
24504:008:0568, pindala 1,48 ha, sihtotstarbega tootmismaa,  
inventarinumber raamatupidamises 010000012, jääkmaksu-
mus 14 008.- krooni, üleandmise väärtus 2 100 000.- krooni.

2. Punktis 1 nimetatud vara üleandmine teostada 14 410 
000.- (neliteist miljonit nelisada kümme tuhat) krooni ulatu-
ses mitterahalise sissemaksena OÜ Jõelähtme Varahaldus 
osakapitali suurendamiseks 373 000.- kroonilt 14 783 000.- 
(neliteist miljonit seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat) 
kroonini.

3. Volitada otsuse punktis 1 nimetatud vara ülemineku notari-
aalset lepingut allkirjastama vallavanem Andrus Umboja.

4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub OÜ Jõelähtme 
Varahaldus.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 148

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 20, § 47 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 20, § 
45 lg 7 ja 8 ning volikogu keskkonnakomisjoni esimehe Tiia 
Välk`i esildisest, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Muuta volikogu keskkonnakomisjoni koosseisu ning arva-
ta komisjonist välja Ave Soekov.

2. Kinnitada Lembit Tuur volikogu keskkonnakomisjoni liik-
meks.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 149

 

Põhimõtteline nõusolek osalemiseks loodavas äri-
ühingus

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, 
§ 22 lg 1 p 8 ja p 25, § 35 lg 1 ja 4, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Kiita heaks 25. jaanuaril 2007 AS-i Tallinna Sadam, Maardu 
linna, Viimsi valla ja Jõelähtme valla vahel sõlmitud ÜHISTE 
KAVATSUSTE PROTOKOLL vastavalt lisale.

2. Anda põhimõtteline nõusolek Jõelähtme valla osalemiseks 
ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLLIS viidatud loodavas 
äriühingus, mille eesmärgiks on reovee töötlemine.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme  31. jaanuar 2007 nr. 150

 

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 13, riigikogu valimise seaduse § 18 ja Jõelähtme valla 
põhimääruse § 30 lg 1 p 13, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Nimetada Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonid järg-
mises koosseisus:

1.1 Jaoskonnakomisjon nr. 1

Esimees – Terje Mägi

Liikmed:   Rait Kook

                  Vello Varik

                  Priit Põldma

                  Hilda Männik

                  Piret Parve

                  Leili Sepp

                  Inna Tomson

                  Leili Värte

Asendusliikmed:

                  Rozeta Meos

                  Helgi Kaasik

1.2  Jaoskonnakomisjon nr. 2

Esimees – Kersti Laanejõe

Liikmed:  Hedi Tammeleht

                 Aivar Treiberg

                 Evelin Hall

                 Aivo Sepp

                 Aime Saks

                 Alla Tempel

                 Leili Velleste

                 Laine Vain

Asendusliikmed:

                 Jaana Klais

                 Helje Saarepera

2. 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 



JÕELÄHTME VALLA LEHT NR 119 / VEEBRUAR 2007 lk 10

Vargused:
£ 26.01.2007 öösel varastati Loo 
alevikus, Toome teel kannatanu panga-
kaardilt 20 000 krooni.

£ 06.02.2007 varastati Kostivere 
alevikus, marsruuttaksos kannata-
nu kõrvalistmelt vöökott, milles oli 
mobiiltelefon, rahakott, dokumendid. 
Kahju 1870 kr.

£ 28.01.2007 varastati Jõelähtme 
külas asuva maja kõrvalhoonest muru-
niiduk. Kahju 3055 kr.

£ 29.01.2007 varastati Jõelähtme 
vallas, Iru külas, Ämma teel asuva 
garaaži juurest Veoauto lehtvedrud. 

Kahju 2500 kr.

£ 19.01.2007 varastati Ülgase küla 
aianduskooperatiivi aiamaalt metallist 
veemahuti. Kahju 6000 kr.

£ Ajavahemikul 13.-19.01.2007 varas-
tati Jõelähtme vallas, Vandjala külas 
asuvast garaažist Järelhaagis ja muid 
esemeid.

£ 18.01.2007 varastati Loo alevikust, 
Loo teelt, sõiduautost kott, sülearvuti ja 
dokumendid. Kahju 45 000 kr.

£ Ajavahemikul 16-17.01.2007 
varastati Loo alevikust, Lõuna teelt, 
sõiduautost helivõimendi ja madalsa-
geduskõlar. Kahju 5000 kr.

£ Ajavahemikul 11-12.01.2007 varas-
tati Loo alevikust, Antsu m/ü ehitusob-
jektilt tööriistu. Kahju 21 100 kr.

Kehaline väärkohtlemine:
£ 18.01.2007 hommikupoolikul sai 
24-aastane Vladimir Iru külas Põlluääre 
teel ühise alkoholitarbimise käigus 
kehavigastusi. Sündmuskohalt viidi 
politseiosakonda 25-aastane Roman, 
18-aastane Žanna ja 16-aastane neiu.  

Joobes isik:
£ 12.02.2007 kella 05 ajal viibis 41-
aastane Gennadi Jõelähtme vallas 
reisibussis alkoholijoobes. Mees sai 
väärteoprotokolli alkoholiseaduse 
rikkumise eest. 

£ 11.02.2007 kella 11:35 ajal toimetati 
Loo alevikust Saha teelt bussipeatus-
est Ida-Harju politseiosakonda 39-aas-
tane alkoholijoobes Kalle, kes paigutati 
kainenema. 

£ 24.01.2007 kella 23 ajal tuigerdas 
46-aastane Vahur Loo alevikus Vibeliku 
teel joobunud olekus. Meest ootab 
väärteokaristus alkoholiseaduse rikku-
mise eest. 

£ 22.01.2007 kella 14 ajal magas 
47-aastane Jüri alkoholijoobes avalikus 
kohas Jõelähtme vallas Ülgase külas, 
kust kiirabibrigaad mehe politseiosa-
konda toimetas. Jüri paigutati kainene-
ma ning teda ootab väärteokaristus 
alkoholiseaduse rikkumise eest.    

Muu sündmus:
£ 14.02.2007 kella 17:53 ajal helistas 
politseisse naisterahvas, kes teatas, 
et Peterburi maanteel Keldrimäe 
bussipeatuses on pikali meesterahvas. 
Kohale saabusid politsei ja kiirabi ning 
maaslamaja, 54-aastane Ivan, viidi 
Mustamäe haiglasse. 

£ 31.01.2007 kella 12.20 ajal lõhkus 
34-aastane Leonid Jõelähtme vallas 
Peterburi tee tanklas tankimispüstoli, 

pannes nii toime  väheväärtusliku ese-
me lõhumisega varavastase süüteo. 
Meest ootab väärteokaristus. 

£ 02.02.2007 kontrollis Kesk-
konnainspektsioon Maardu järvel 
kalapüügieeskirju ning üks eeskirja 
rikkuja põgenes, jättes maha seljakoti 
kalastustarvetega. Need viidi Kopli 
tänavale inspektsiooni ruumidesse. 

£ 29.01.2007 öösel lõhuti Loo alevikus 
Saha teel kaupluse territooriumil 
kaupluse vara. Kahju on  10 000 
krooni. Midagi territooriumilt ei varas-
tatud. Juhtumi selgitamiseks alustati 
kriminaalmenetlus. 

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised:
£ 25.01.2007 viibisid 16-aastane neiu 
ja 15-aastane noormees ilma omaniku 
loata Jõelähtme vallas aiandusühistu 
suvilas. Mõlemad noorukid anti üle 
noorsoopolitseile. 

POLITSEIKROONIKA 11.01.-16.02
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KASULIK TEADA!

Üldist. 
Lapse rahvusvaheliselt tunnus-

tatud õigused on kirjas ÜRO lap-
se õiguste konventsioonis, millega 
Eesti ühines 1991. aastal. Eesti on 
ratifitseerinud ka lapse õiguste kon-
ventsiooni fakultatiivprotokolli laste 
müügi, lasteprostitutsiooni ja –por-
nograafia kohta ning kirjutanud alla 
lapse õiguste konventsiooni sellele 
protokollile, mis käsitleb laste kaasa-
mist relvakonfliktidesse. 

Lastekaitseametniku tööst 
Lastekaitsetöötajad juhindu-

vad oma igapäeva töös lastekaitse 
seadusest, perekonnaseadusest ja 
sotsiaalhoolekande seadusest ning 
nad täidavad kohaliku sotsiaalpo-
liitika kujundamisel suunanäitaja 
rolli. Laste õiguste ja huvide esinda-
jana peab lastekaitsetöötaja aitama 
kaasa probleemide ennetamisel ja 
riskide maandamisel oma piirkon-
nas. 

Lastehoolekande seisukohalt on 
väga oluline, et last ümbritseks toi-
miv hoolekandesüsteem, mis tugineb 
koostööle eri ametkondade vahel ja 
võrgustikutööle. 

Vanemliku hoolitsuseta laps 
Laps, kes on jäänud ilma vanem-

likust hoolitsusest, lapsendatakse või 
määratakse talle füüsilisest isikust ees-
tkostja. Seni kuni lapsendamist ei ole 
toimunud või eestkostjat määratud, 
korraldab lapse eestkostet kohalik 
omavalitsus kui eestkosteasutus. 

Kui last on ohtlik jääta vanemate, 
võõrasvanema või kasuvanema juur-
de, esitab eestkosteasutus kohtule 
hagiavalduse lapse äravõtmiseks va-
nema õiguste ära võtmiseta või vane-
ma õiguste äravõtmiseks. 

Vanema õiguste äravõtmine on 
põhjendatud, kui vanem alkohoolsete 
jookide, narkootiliste või muude ui-
mastava toimega ainete kuritarvitami-
se tõttu või muul põhjusel ei täida oma 
kohustusi lapse kasvatamisel ja tema 
eest hoolitsemisel või kuritarvitab va-
nema õigusi või kohtleb last julmalt või 
avaldab muul viisil lapsele kahjulikku 
mõju või ei ole kasvatusasutuses viibiva 
lapse kasvatamises mõjuvate põhjuste-
ta osalenud aasta jooksul. 

Kui lapse jätmine vanema juurde 
ohustab lapse tervist või elu, võib ees-
tkosteasutus teha otsustuse võtta laps 
vanemalt ära enne kohtuotsust. 

Vanema õiguste äravõtmine vane-
malt ei tähenda seda, et vanem ja laps 
ei võiks pärast seda enam kohtuda. 
Vastupidi, kui vähegi võimalik, tuleb 
omavahelisi kontakte hoida. Kui va-
nemaga kohtumine ei avalda lapsele 
kahjulikku mõju, antakse vanemale, 
kellelt on vanema õigused ära võetud, 
luba kohtumiseks lapsega. Kohtumisi 
tuleb soodustada ja vanemat veenda 
kohtumise kasulikkuses ja vajalikku-
ses lapsele. Lapsele, kes on vanema-
test eraldatud, on õigus tunda oma 
vanemaid ja suhelda nendega. 

Vanem, kellelt laps on ära võetud 
või kellelt on ära võetud vanema õi-
gused, võib lapse tagasi nõuda või 
vanema õigused taastada. Vanemate 
suutlikkusest last kasvatada võrrel-
dakse hetkeolukorda varasemaga, 
arvestatakse lapse soovi ja kohaliku 
omavalitsuse soovi vanema edaspidi-
seks toetamiseks. 

Vanem on kohustatud ülal pidama 
oma alaealist last. 

Vanema õiguste äravõtmine ei 
vabasta vanemat ülalpidamiskohus-
tusest.

Indrek Jegorov 
lastekaitsespetsialist

Nii nagu ei jäänud talv taevasse, 
ei jäänud tulemata ka selleaastane 
gripp. Tõsi, esialgu möllab tõbi roh-
kem Viljandi- ja Jõgevamaal, kuid iga 
päevaga suureneb haigestunute arv 
ka meie vallas.

Praegusele haigestumislainele on oma-
ne kõrge palavik, valus kurk, kuiv piinav 
köha, ka nohu ja lihaste valu. Kas tegu 
on gripi või paragripiga, selgub analüü-
sidest, mille vastused selguvad paraku 
tükk aega pärast paranemist. Seepärast 
usaldavad arstid haiguse kliinilist pilti ja 
toetuvad ravis just sellele. Ravi on aga 
esialgu sümptomaatiline, see tähen-
dab liiga kõrge palaviku ( tavaliselt üle 
39°C, väikelastel ja südamehaigetel üle 
38,5°C ) langetamist  paratsetamooli või 
ibuprofeeni sisaldava ravimiga, rohke 
vedeliku joomist, nohu-ja köharavimite 
kasutamist. Vahetada tuleks voodipesu, 
mitu korda päevas õhutada haige tuba. 
Pakkuge haigele värskeid puuvilju, 
köögiviljasalateid, kergeid suppe.

Kui palavik püsib kõrgena 3-4 päeva, 
on mõttekas nõu pidada arstiga. Kui 
palavikuga kaasnevad pisted rinnus, 
piinav peavalu koos oksendamise-

ga, tuleks arst kutsuda juba varem. 
Antibiootikumide määramine jäägu ikka 
meediku hooleks. 

Viibigem rohkem värskes õhus –  suus-
atades, kelgutades või ka lihtsalt jaluta-
des! Rahvarohkete kaubanduskeskuste 
külastamise jätame edaspidiseks- alla-
hindlusi tuleb ju veel!

Head tervist kõigile! 

Ester Sassi, 
perearst

Gripilaine saabunudLastekaitsest üldiselt

Arhitektuuri ja heakorra musternäide Uusküla kü-
last, Atlantika 1 (16.veebruaril 2007.a.)

Riivab silma!

Jõelähtme Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale Loo Kultuurikeskuse NOORTETUPPA 

Nõuded kandidaadile: 
* Noorsootöö- või sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla omandamisel) 

* Loovus 

* Valmidus meeskonnatööks 

* Hea läbisaamine laste ja noortega 

* Hea suhtlemisoskus

Pakume: 
* Loovat tööd 

* Paindlikku tööaega 

* Head meeskonda 

* Motiveerivat töötasu

ANNA ENDAST TEADA
Margot Leismann  

margot@lookultuurikeskus.ee  
5126456

PAKUME TÖÖD NOORSOOTÖÖTAJALE!
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
veebruaris 2007

89 10.02 TATJANA PAPPEL Kostivere alevik

88 20.02 VALENTINA 
VASILKOVA

Kostivere alevik

85 10.02 LINDA-VELILLA 
VELLER

Kallavere küla

84 16.02 LEMBIT EHA Kaberneeme küla

83 10.02 ELLA KNUUT Manniva küla

81 09.02 HELMUT SAMP Loo alevik

80 07.02 LEIDA VELK Kostivere alevik

80 10.02 ELVI ALTSAR Loo alevik

80 20.02 VÄINO ILING Jõesuu küla

75 06.02 SAIMA ORGU Loo alevik

75 16.02 RICHARD SAU Koogi küla

70 02.02 AGU KÖÖP Kallavere küla

70 02.02 LEA KAHU Ihasalu küla

70 08.02 LEMBIT HEIN Haljava küla

70 16.02 VALENTIN LAV-
ROV

Manniva küla

70 18.02 VIRVE KALM Kallavere küla

70 28.02 AHTO ÜPRUS Kostivere alevik

Jaanuaris 2007 surnud Jõelähtme valla elanikud
 

VALVE -ELFRIEDE KOTKAS 23.07.1922 – 10.01.2007 

HELMI KÖÖNBERG   15.08.1912 – 10.01.2007 

Jumalateenistused 
Jõelähtme kirikus
 

24.02. kell 16 jumalateenistus 
Lool
25.02. kell 11 jumalateenistus 
kirikus
03.03. kell 16 jumalateenistus 
Neemes
04.03. kell 11 jumalateenistus 
kirikus
11.03. kell 11 jumalateenistus 
kirikus
18.03. kell 11 jumalateenistus 
kirikus
25.03. kell 11 jumalateenistus 
kirikus
31.03. kell 16 jumalateenistus 
Lool

Müüa 4-toaline korter

Loo alevis Kuusiku tee 7

üldpind 87,3 m2, 5.korrus 

Hind 1 390 000 kr. 

Tel. 56 600 202

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 

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

Kuulutused

12. veebruaril külastas 
meie valla haridusasutu-
si haridusminister Mailis 
Reps. 

Õues on üllatavalt kaunis talveilm 
– selgel taevavõlvil sillerdab energiast 
pakatav päike.

Autoga Neeme Lasteaia poole sõites 
tundub, nagu oleks loodus ennast just 
selle päeva jaoks pidurüüsse pannud.

Tiheda ajagraafikuga päeva avavad 
ministrile meie valla kõige pisemad ha-
ridusasutused – Neeme Lasteaed (18 
lapsega 1 liitrühm) ja Neeme Algkool 
(19 õpilasega liitklassidega algkool). 
Mailis Reps on meeldivalt üllatunud, 
et kunagises suvilarajoonis on elu ka 
talvel, kus lisaks töötavad lasteaed ja 
kool. 

Lasteaias jäädvustavad õpetajad kü-
laskäigu oma meenutustesse ühispildi 
abil ja kaela riputatakse nii haridusmi-
nistrile, abivallavanem Terje Lillole kui 
ka mulle laste endi valmistatud süda-
med. 

Neeme Algkool võtab meid vastu 
koduselt ümara kohvilauaga, mille kes-
kel isetehtud võileivatort. Kardina taga 
ootas meid õpilaste ühine üllatus – näi-
dend “Tondid”, mille oli lavale seadnud 
Merike Kahu. Näidend läks ministrile 
hinge ja loodame, et jääb sinna kauaks. 
Pr. Reps ei lubanud lapsi enne riideidki 
vahetama minna, kui kostümeeritud 
noornäitlejatega ühine pilt tehtud.

Järgmisena võtsime suuna Kostivere 
Põhikooli, kus direktor Marika Kuur-
man tutvustas koolimaja järel läksime 
õpetajate tuppa ühisele vestlusele. Sooja 
teetassi (Mailis Reps ei armasta nimelt 
kohvi) ja piruka juures lahati teemasid 
küll koolikohustusest, selle täitmisest kui 
ka käitumisprobleemidega lastest ja nen-
de sobitamisest koolikeskkonda. 

Kostivere Lasteaeda jõudsime väi-
kese hilinemisega, kuid kõige armsa-
mal ajal. Nimelt ronisid pisikesed juba 
voodisse ja mõni unisem juba tuduski 

üleni teki sisse mähituna. Lõunasöö-
giks sõime lasteaia toitu ja kibekähku 
hakkasid söögilauas kõigi mõtted oma 
lapsepõlveradadel uitama.

Kõhud täis, õpetajatega ühine vest-
lus peetud, vurasime autodega Loo 
Keskkooli poole. Seda kooli oli Mailis 
Reps külastanud aasta tagasi, mis ei 
takistanud aga tal maja uuesti külasta-
mast. Õpilased ja aeg ju muutuvad ning 
sellega koos ka vestlusteemad. Saalis 
ootas haridusministrit hulk gümnasis-
te, kellega Reps jagas teadmisi ja andis 
nõu eriala valikul. Minister soovitas 
noortel kaaluda mõne kutseoskuse 
omandamise varianti, millele hiljem 
võimalik vajadusel juurde õppida juhti-
misoskused. Eestis on hetkel võimalus 
omandada ärijuhi eriala, kuid mis äri 
tulevikus juhtima hakatakse või mida 
see töö üldse endast kujutab, ei tea pal-
jud lõpetanud öeldagi. Vestlusest jäi 
kõlama sõnum: “Alguses tee endale sel-
geks mingi sobiva valdkonna oskused, 
siis praktiseeri, ja kui pärast seda tekib 
soov luua oma firma, siis täiendada en-
nast juhtimiskoolitusel”. Õpetajate toas 
vahetati mõtteid õppekavast ja saime 
teada, et õpetajate koormused on läbi-
vaatamisel ja tulevikus võib selles vallas 
oodata mõningaid muudatusi.

Olles alustanud päeva lasteaiaga, 
lõpetasime selle samuti lasteaias, se-
dakorda Lool. Lasteaed “Pääsupesa” 
juhataja Katrin Paldermaa ootas meid 
soojade sõnadega juba uksel ja tutvus-
tas valla suurimat lasteaeda. Peale ma-
gamist olid lapsed nii jutukad, et mõni-
gi laps tuli haridusministriga rääkima 
ja oma kaisukaru näitama.

Mõned minutid enne viit lõppes pr. 
Repsi visiit meie vallas, kust ta pidigi 
juba kiirustama, et jõuda õigel ajal järg-
misse kohta.

Loodan, et jääme ministriprouale 
meelde veel kauaks, sest Loo Lasteaiast 
saadud pildi lubas Mailis Reps riputada 
ministeeriumi seinale.

Carmen Viherpuu 
hariduse vanemspetsialist

Haridusministri 
külaskäik

ALGAS VALLA IX MÄLUMÄNGUTURNIIR
1.ringi võitis võistkond “VANA KALA” 26 p.(Aleks Leonidov, Kalle Pürlemaa,, 
Arvo Leonidov).II - III kohta jagasid  “SIIL” (Lembit Prööm, Lembit Jõgi, Rein 
Tomingas) ja “SAMMAS” (Kaido Lasn, Indrek Tibar, Raul Sillandi).

Tuletan meelde, et lõpuvoorus lähevad arvesse 2 ringi tulemused nii, et veel 
on võimalus tulla mängu. 2.ring toimub 11.märtsil kell 13.oo ikka Jõelähtme 
Rahvamajas.

Turniiri juhivad Indrek Salis  ja Jevgeni Nurmla.

Maie Ramjalg

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja 

LOO KULTUURIKESKUSE  
JUHATAJA KONKURSI

Kandidaadilt eeldame:

• kultuuritöö alane kõrgharidus 
• eelnev töökogemus 
• hea suhtlemisoskus 

• meeskonnatöö oskus

Avaldus koos CV-ga palume saata 
hiljemalt 12.märtsiks 2007.a 

terje@joelahtme.ee või faksile 60 33 
040. Lisainformatsiooni saab tel. 60 

54 881 või 60 54 882
28. märtsil alustab Lool Gordoni Perekool  –  

TEEJUHIKS MÕISTVALE PERELE 

Koostöös JÕELÄHTME VALLAGA korraldab PEREKESKUS SINA JA MINA 
Gordoni Perekooli koolituse Jõelähtme valla lapsevanematele.

Lapsevanemaks saadakse ajapikku. Siiani ei ole loodud ühtki kooli, kus 
oleks võimalik õppida heaks lapsevanemaks. Seda peab tavaliselt elu 

ise õpetama. Vahel tundub  see hirmus raske ja tekib küsimus: 
Kas minust üldse saab kunagi hea ja last mõistev  vanem? 

Vastuse sellele küsimusele saab lapsevanemate jaoks loodud Gordoni 
Perekoolis, kus emadel-isadel on võimalus nii endast kui lapsest roh-

kem teada saada ja ennast paremaks suhtlejaks koolitada.  

Nagu ütleb vanasõna:  
Parem hilja kui mitte kunagi. 

Fakte Gordoni Perekooli kohta:
• Ühe koolitustsükli pikkuseks on 24 tundi, koos käiakse kaheksal kor-

ral, 3 tundi korraga ja üks kord nädalas, kolmapäeviti 18.00-21.00 
• Grupi suurus 12 inimest. 

• Koolitus algab 28.märtsil 2007, kell 18.00 
• Koolitused toimuvad Loo kultuurikeskuse B- osas 

• Koolitust toetab Jõelähtme vald. Kui koolituse maksumus ühele 
osalejale on 1950 krooni, siis oma valla elanikele maksab koolitus 300 

krooni. 

Täpsemat infot saab:
INFOTUNNIS 21.02. 2007, algusega kell 18.30  

Loo Kultuurikeskuse Bosas.  Infotund on TASUTA !

Infot ja koolitusele registreeruda saab:
• Kristi Raava tel. 5113705, Kristi_raava@hotmail.com 

• Ann-Liis Ojaots tel. 5174004, ojaots@lookool.ee

Perekeskus Sina ja Mina:  www.sinamina.ee

31. märtsil 2007 kell 11.00 toimub Loo 
Gümnaasiumi aulas Jõelähtme valla 
üldplaneeringu osa teemaplaneeringu 
“Rebala muinsuskaitseala miljööväär-
tusega hoonestusalade, väärtuslike 
põllumaade, maastike ja looduskoos-
luste määramine ning nende kaitse- ja 
kasutustingimuste määramine” eskiisi 
tutvustus ning keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise (KSH) programmi 
avalik arutelu.  

Teemaplaneering ja KSH algatati Jõe-
lähtme vallavolikogu poolt vastavalt 
22.02.2006 ja 15.08.2006. Teemap-
laneeringu koostamise korraldaja ja 
planeeringu kehtestaja on Jõelähtme 
vallavalitsus/volikogu (Jõelähtme 
74201 Harjumaa).  Teemaplaneeringu 
koostaja on OÜ Ruum ja Maastik 
(Olevimägi 16, Tallinn, kontakt: Maarja 
Zingel - 522 4292; KSH ekspert: 
Andres Tõnisson - 553 2515). 

Teemaplaneeringu lähteülesandega 
ning KSH programmiga koos arvamu-
sankeediga saab alates 12 märtsist 
kuni 30 märtsini tutvuda Jõelähtme 
valla kodulehel: www.joelahtme.ee 
ning vallavalitsuses. KSH programmi 
kohta saab kirjalikke ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 
30. märtsini 2007 kas vallavalitsusele 
või OÜ-le Ruum ja Maastik (e-maili 
teel info@ruumjamaastik.ee).

Valimisjaoskonnad Jõelähtme vallas  
Riigikogu valimistel
Jõelähtme vallas on moodustatud valimiste läbiviimiseks 2 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on aadressil Loo Keskkool, 
Saha tee 7, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa. 

Jaoskonda kuuluvad: Loo alevik, Iru, Liivamäe, Maardu, Nehatu ja Saha külad.

Valimisjaoskond nr 2

Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on aadressil Kostivere mõis, 
Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa .

Jaoskonda kuuluvad: Kostivere alevik, Aruaru, Haapse, Haljava, Ihasalu, 
Jõelähtme, Jõesuu, Jägala, Jägala-Joa, Kaberneeme, Kallavere, Koila, Koipsi, 
Koogi, Kostiranna, Kullamäe, Loo, Manniva, Neeme, Parasmäe, Rammu, Rebala, 
Rohusi, Ruu, Sambu, Uusküla, Vandjala, Võerdla ja Ülgase külad.

Mõlemas valimisjaoskonnas toimub ka väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda 
hääletamine.

Valijad, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse valla täpsusega, 
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2, aadressil Kostivere mõis, Mõisa tee 2, 
Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Lp. valijad!
Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa 
hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Valija, kes 
soovib valimistepäeval s.o. 04. märtsil hääletada kodus, peab hiljemalt 04. 
märtsil kella 16.00-ks eelnevalt esitama vastava KIRJALIKU taotluse kas 
Jõelähtme Vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile.

Taotluses tuleb märkida valija kodus hääletamise taotlemise põhjus.

Info tel. 6054 885

Helvi Kork 
Vallasekretär
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• Maad • Majad  • Korterid 
• Suvilad • Talud

AITAME TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL, OSTMISEL JA 
ÜÜRIMISEL. HELISTA KOHE!

TASUTA  NÕUSTAMINE! 

Kadri Eenlo
Kodux Kinnisvara OÜ
Tel. 5086555
e-post: kadri@koduxkv.ee
Vilmsi 32-7, 10126 Tallinn
www.koduxkv.ee

Teie trükikeskus
- head asjad sünnivad koostöös!

Printcenter Eesti AS valmistab trükitud reklaamtooteid erinevatest materjalidest kasutades
erinevaid trükitehnoloogiaid ja järeltöötluse protsesse.

Otsime oma meeskonda stantsijaid

Pakume:
palju tööd
toetavat meeskonda
enesetäiendamisvõimalusi
Eesti parimat palka sellel ametikohal.

Kui Teile meeldib oma kätega midagi teha,
teile on oluline näha oma töö tulemust
ja teha oma tööd hästi, olete juba kogenud
stantsija või olete kiire õppija, siis olete
just see, keda otsime!

Võtke meiega ühendust telefonil 6 349 306
või e-maili teel eda@printcenter.ee
Tutvuge meie ja pakutava töökohaga lähemalt www.printcenter.ee

Jõelähtme vallas ei ole seni tegutsenud ühtki puuetega inimeste organisatsioo-
ni. Meile on koostöövõimalust ning abi pakkunud Harjumaa Puuetega Inimeste 

Nõukoda ning Ida-Harjumaa Invaühing. Siit üleskutse:

puuetega inimesed ja nende pered, puuetega laste vanemad ning ka 
inimesed, kes tunnevad, et tahavad edendada ning hoogustada puuetega 

inimestega tehtavat tööd meie vallas, palun võtke ühendust Jõelähtme 
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga numbril 60 54 860 või e-maili aadressil  

evely@joelahtme.ee.   

Evely Murekas 
sotsiaalosakonna juhataja

Ohvriabitöötaja võtab kliente 
vastu E, K, R- kell 9-12 ja 13-
16, tel. 600 6204. Ida-Harju 
ohvriabikeskus asub Maar-
dus, Noorte tn. 9.

Kehras, Kreutzwaldi 6, Anija 
vallavalitsus – iga kuu esi-
mene teisipäev (06.02.06; 
06.03.06; 03.04.06; 08. 05.06) 
kell 09:30 - 13:30

Kuusalus, Kuusalu Tervi-
sekeskuses (kabinet 59, 
2.korrus)– iga kuu esimene 
neljapäev (01.02.06; 01.03.06; 
05.04.06; 03.05.06) kell 11:00 
- 15:00 

Kosel, Kose tööotsijate 
tugiisiku kabinetis (Hariduse 
2, Kose) - iga kuu kolmas nel-
japäeval (22.03.07; 19.04.07; 
17.05.07) kell 09:00 – 12:00

Jüris, Jüri konstaablipunktis 
(Aruküla tee 9, Jüri) – iga 
kuu teine teisipäev(13.03.07;  
17.04.07; 15.05.07) kell 15:00 
– 17:00                                

Oma murest võib kirjutada 
meili aadressile oksana.sviri-
denko@ensib.ee 

Oksana Sviridenko,  
sotsiaalkindlustusameti ohvri-

abiosakonna peaspetsialist

Otsime inimest, kes aitaks majapidamistöödel 
ca 1x nädalas. Samuti on oodatud lapsehoid-
mise pakkumised 6-kuusele Helenile (1-2x 
nädalas).

Elo 5235624

Müüa kahekordse maja I kor-
ruse 3-toaline kõigi mugavus-
tega heas korras korter 72,5 
m, asukohaga Maardu mõisa 
kõrval, hind 1 550 000 kr. 

Toad eraldi, läbi maja planee-
ringuga. Hinna sees integree-
ritud köögimööbel tehnikaga. 
Olemas sisseehitatud lükan-
dustega kapid, pakettaknad ja 
rulood. Kokkuleppel ülejäänud 
mööbli võimalus. Kahes toas 
laudpõrand, kivipõrandal 
põrandaküte. Maja roheluses, 
mõisa pargi kõrval, maja ees 
privaatne laste mänguväljak. 

Täiendav info ja fotod:  
http://www.city24.ee 

Margit 52 03 252

17.02.2007.a. toimus Aruaru külas, Tiukre talus küla koosolek. Pä-
evakorras oli külavanema valimisega seonduvad ettevalmistused, 
küla probleemid. Koosolekul osalesid ka Jõelähtme vallavolikogu 
liikmed Maido Pajo ja Harri Reidma. Ühises kohvilauas arutati küla 
probleeme ja samuti eelseisvaid riigikogu valimisi. Ülevaate sellest 
andis saadikukandidaat M. Pajo, kes vastas ka külaelanike küsi-
mustele.

Koosolekul otsustati, et külavanema valimised toimuvad vastavalt 
reglemendile 31. märtsil 2007.a. Aruaru külas, Tiukre talus kell 
15.00. Külavanema kandidaate palume esitada e-posti aadressil 
arvo@joelahtme.ee või tel. 52 259 09.

1. buss väljub:
9.00 - Kaberneeme pood

9.15 - Neeme tee bussipeatus

9.30 - Neeme pood

9.35 - Ihasalu bussipeatus

9.45 - Jägala-Joa bussipeatus

9.50 - Koogi pood

9.55 - Jõelähtme vallamaja

10.00 - Männisalu endise kaup-
luse juures

Kostivere

Kostiverest tagasisõit kell 10.30 
mõisa värava kõrvalt.

2. buss väljub:
11.30 - Anija (endine Jägala) 
Metskonna bussipeatus

11.40 - Haljava bussipeatus

11.50 - Aruaru bussipeatus

12.00 - Parasmäe bussipeatus

Kostivere

Kostiverest tagasisõit kell 12.30 
mõisa värava kõrvalt.

3. buss väljub:
13.45 - Ülgase bussipeatus

13.55 - Manniva

14.05 - Rebala

14.10 - Loodesalu bussipeatus

Kostivere

Kostiverest tagasisõit kell 14.30 
mõisa värava kõrvalt.

4. buss väljub:
15.15 Uusküla – Kostivere 

Tagasisõit kohe pärast hääleta-
mist.

5. buss väljub:
16.30 - Maardu bussipeatus

16.35 - Saha bussipeatus

16.40 - Lagedi bussipeatus

Loo Keskkool

Tagasisõit Loo Keskkooli juurest 
kell 17.30

6. buss väljub:
16.50 - Nehatu

Loo Keskkool

Tagasisõit Loo Keskkooli juurest 
kell 17.15

BUSSIDE SÕIDUGRAAFIK 
RIIGIKOGU VALIMISTE PÄEVAL  

04. MÄRTSIL 2007




