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22. aprillil kell 12:00 
antakse Jõelähtme rah-
vamaja juurest start esi-
mesele Jõelähtme ratta-
maratonile. 

MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi 
eestvedamisel koostöös Jõelähtme 
valla ja Rebala muinaskaitseala kes-
kusega korraldatud üritus hõlmab 
endas neli erinevat rattasõitu, millele 
oodatakse osalema kõiki huvilisi nii 
koduvallast kui kaugemalt.

Lisaks tavalisele maratonidistant-
sile pikkusega üle 70 km on jalgrat-
taga sõitmist harrastavatel inimestel 
võimalus läbida umbes 30 km pikku-
ne matkasõidurada. Noortele vanu-
ses 9-15 on eraldi sõit 12 km pikkusel 
distantsil. Väikesed rattahuvilised 
saavad oma võimeid proovile panna 
tillusõidul. 

Kõikide sõitude stardi- ja 
finišipaigaks on Jõelähtme rahvamaja 
hoov. Pikemad sõidud suunduvad sealt 
Manniva küla ja Ülgase panga kaudu 
Kroodi karjääri aladel paiknevatele 
matka- ja metsaradadele. Võistlussõit-
jaid ootavad ees rasked kallasrajad 
Tallinna Prügila ümbruses. Matkasõit-
jad aga saavad läbida ajaloolise Rebala 

küla. Edasi liigutakse mööda teid läbi 
Jõelähtme EGCC golfikeskuse ning El-
landvahe ja Koila küla kaudu Linnamäe 
tammile ning sealt kallasteid pidi Suka 
sillale ja Jägala Joale. Maratonisõitjaid 
ootavad enne Jägala Joale jõudmist ees 
metsarajad Kalevi-Liival, Kaberneeme 
ja Haapse vahelisel alal ning Kodas-
oo-Ruu metsas. Lõpus läbitakse Koogi 
küla ning mööda Jõelähtme jõe kallas-
rada jõutakse tagasi Jõelähtme rahva-
maja juurde. 

Otsime toetajaid
Rajal on mitu joogipunkti joogiva-

rude täienduseks ja kehakinnituseks. 
Finišis ootab kõiki osavõtjaid diplom, 
soe supp ja jook ning nii mõnigi ül-
latus. Maratoni parimad saavad ka 
auhinnad. Auhindade suuruse osas 
käivad läbirääkimised toetajatega. 
Lastele on lubanud maiustusi jagada 
Cloetta-Fazer. 

Seni on üritust asunud toetama 
järgmised ettevõtjad – Balford Che-
micals, SRD Autopesula, Irolin, An-
drese Klaasi ja Dekoori AS, Avies ja 
Cloetta-Fazer. Mitmete toetajatega 
on läbirääkimised veel pooleli.  

Üritusele on heakskiidu andud 
ka Riigimetsa Majandamise Keskuse 
Anija metskond, Tallinna linn, Har-
jumaa Keskkonnateenistus ja Kuusa-

lu vald, kelle maid ja teid võistlustrass 
läbib. Lisaks on suureks abiks kõik 
eramaaomanikud (keda on ligemale 
100) ning kellelt enamuselt on loo il-
mumiseks juba olemas nõusolek tras-
si läbiviimiseks nende maadelt. Aitäh 
teile mõistva suhtumise eest!!!

Ürituse idee on  MTÜ Jõelähtme 
matka- ja rattaklubi liikmetel peas 
keerlenud ja arutuse all olnud juba 
mitu aastat. Seni on tehtud ühissõite 
oma sõpruskonnale ja rattaspordi-
huvilistele, kes igal nädalavahetusel 
Tallinna-lähistel liikumisvõiamlusi 
otsivad. Meie valla kasuks räägivad 
nii looduskaunid kohad kui ka suh-
teliselt autovabad teed ja metsarajad. 
Seega, kõik see, mida üks rattamatka-
ja või –sportlane taga igatseb. 

Selleks aastaks küpses idee pak-
kuda võimalust kõigile huvilistele nii 
lähemalt kui kaugemalt. Ürituse ees-
märgiks on propageerida rattasõitu 
kui aktiivset vaba aja veetmise vormi, 
mida saab teha koos perega, tutvusta-
da valla territooriumil olevaid ajaloo-
lisi ja looduslikke vaatamisväärsusi 
ning tutvustada meie kodu kui loo-
duspuhkuseks sobivat paika. Lisaks 
soovime rõhutada rattasõitjate kui 
loodushoidlike sportijate mainet ning  
korraldada üritus ilma rajaäärseid 
alasid reostamata. 

Praeguste plaanide kohaselt saab 
rada märgistatud puna-valgete linti-
dega 8.aprilliks. Sõitude viidad saavad 
ülesse võistluspäeva eelsel ööl ja vara-
hommikul enne starti. Kogu rajamär-
gistus koristatakse päeva jooskul pärast 
ürituse lõppu. Suurematel teedeüle-
tustel on väljas liiklusreguleerijad, et 
tagada ohutu jalgratturitele liikumine. 
Palve ka kõigile sel päeval kohalikel 
teedel liiklejatele – olge hoolsad ja tä-
helepanelikud, pidage kinni ajutistest 
liiklusmärkidest ja korraldajate märgu-
annetest. Palun arvestada, et sel päeval 
liigub meie valla teedel ratta seljas palju 
noori ja lapsi. 

Sõitudele saab registreeruda läbi 
www.sportinfo.ee lehekülje, kus on 
olemas eraldi viide Jõelähtme ratta-
maratonile. Täiskasvanutele on osa-
võtt tasuline, kuid kuni 15aastastele 
lastele on osavõtt tillu-, laste- ja mat-
kasõidust tasuta. Kuni 15aastaste las-
te registreerimiseks palun saata info 
osaleja nime ja vanusega aadressil 
meelis.valk@mail.ee või registreerida 
kohapeal enne starti. 

Tulge ja veetke aktiivne pühapäev 
koos perega Jõelähtme valla teedel ja 
metsades!!!

Meelis Välk 
MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi 

Kaherattalised kevade
kuulutajad Jõelähtmes!

TÄNA LEHES:
 

• Koduteenuse 

taotlemisest 

(lk.2)

• Küla arengu-

kava koostamise 

koolitusest 

(lk.2)

• Kostivere noor-

tekeskusest  

(lk.3)

• Emakeelepäeva 

tähistamises

(lk.4)

• Loo Keskkool 

mitmekeelseks! 

(lk.5)

• Muuga sadam 

laieneb 

(lk.6-7)

• Õigusaktid

(lk.8-9)

• Hamberaviteen-

use hüvitamisest 

(lk.10)
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Võtkem nüüd käed 
taskust välja ja asu
gem asja kallale!
Hea vallarahvas, taas on käes 
kauaoodatud kevad ning nii mõnedki 
meie seast on saanud juba koduste 
kevadtööde juurde asuda. Kuid lisaks 
oma koduõue kordategemisele peaks 
ka aia taha vaatama ja koduümbruse 
avaliku ruumi puhtaks rookima. On ju 
selle pika sügise ja talve jooksul väga 
paljudesse kohtadesse vedelema 
jäänud prügi ja prahti. Kevadkoristuse 
aegu on ikka vald elanikele appi tulnud 
ja aidanud suurpuhastusest kokku 
korjatud jäägid kogumispunktidest 
tasuta ära viia. Seesugune abikäsi ula
tatakse elanikele ka sellel aastal ning 
maikuu esimesel nädalavahetusel, 
kohe pärast kevadpühi, tuuakse küla
desse ja alevikesse suured konteine
rid. Täpset informatsiooni võib küsida 
juba valla keskkonnaspetsialistidelt.

Kevade saabudes tahame ikka rohkem 
aega vabas õhus veeta, veelgi parem, 
kui õuesviibimise sisuks on sportimine. 
Selleks annab hea põhjuse esimest kor-
da toimuv ja oma valla aktiivsete inimeste 
poolt korraldatav Jõelähtme rattamaraton. 
Mul on siiras hea meel, et selline üritus on 
aset leidmas ning vallavõim on seda igati 
toetamas. Usun, et 22. aprill 2007 on ühe 
pika traditsiooniga ürituse sünnipäevaks. 
Kindlasti aitavad sellised üritused tutvus-
tada Jõelähtme valda kui turismi ja vaba 
aja veetmise objekti, kuid lisaks tekib ka 
meie oma inimestel võimalus avastada 
koduvalda ning näha selliseid kohti ja 
maastikke, millest meil aimugi pole olnud. 
Ehk aitab see üritus ka rattaga liiklejatel 
mõista, milles seisneb rohkem kui 70 
ruutkilomeetril paikneva Rebala muinsus-
kaitseala väärtus ja võlu. Tulge kõik kaasa 
sõitma! Mina igatahes lähen!

Kevad toob tavapäraselt ka uusi tuuli. 
Sellest kevadest ehk alates 1. aprillist raja-
takse avaliku WiFi levialad Loo, Kostivere, 
Neeme ja Kaberneeme keskustesse, 
täpsemalt Loo Keskkooli ja spordihoone 
ümbrusesse, Kostivere rularambi juurde, 
Kaberneeme raamatukogu ning Neeme 
rahvamaja juurde. Süsteem toimib 
analoogselt Tallinna linnas kasutatavaga, 
kus klient peab ennast autoriseerima, 
misjärel tekib tal võimalus tasuta avaliku 
Interneti kasutamiseks. Kindlasti on see 
atraktiivne meie külalistele ning annab 
ka oma külade ja alevike inimestele 
võimaluse paindlikumalt oma aega veeta 
ning nii mõnigi küsimus vabas õhus 
lahendada. Täpsemat informatsiooni WiFi 
kasutamise kohta on võimalik leida meie 
valla kodulehelt www.joelahtme.ee. Peagi 
saavad üles ka WiFi leviala tähistavad 
märgid.

Kahjuks ei saa kirjutamata jätta muredest, 
milleks on meie vallas sellel talvel/kevadel 
osutunud ühistransport. Harjumaa Liinid 
on suutnud püstitada mitteametliku 
maailmarekordi, kui kahe kuu jooksul 
on üle terve Harjumaa väljumata jäänud 
üle neljasaja bussi. Õnnetuseks on 
meie vald selle negatiivse rekordiga ka 
väga otseselt seotud olnud ja tundub, et 
lahendust sellele probleemile pole veel 
paista. Kahjuks on see Harjumaa Liinide 
soovimatus täita endale lepinguga võetud 
kohustusi ning ka ühistranspordikeskuse 
poolt määratud trahvid ei ole bussifirma 
suhtumist muutnud. Kuid ka kõige pime-
dama tunneli lõpus paistab valgus. Nimelt 
on Harjumaa Ühistranspordikeskus 
kuulutanud välja uue riigihanke avaliku 
liinivedaja leidmiseks. Loodetavasti on 
Jõelähtme vallas juba uue õppeaasta 
alguses firma, kes suudab ja ennekõike 
tahab, osutada kvaliteetset ja usaldus-
väärset bussiteenust. Kuid seni peab tule-
mata, jäänud bussist teavitada Harjumaa 
Ühistranspordi-
keskust numbril 
6406780.

Ilusat kevade 
jätku soovides

ANDRUS UMBOJA 
Vallavanem

Olgugi et eelnevatel 
aastatel ei ole meie val-
las olnud koduteenuse 
pakkumine reglemen-
teeritud, on analoogset 
teenust osutatud enne-
gi, praegugi on vastava 
teenuse kasutajaid 12-
15.

Käesoleva aasta jaanuaris võttis Jõe-
lähtme Vallavolikogu vastu kodu-
teenuse osutamise tingimused ja kor-
ra. Mõeldud on kord eelkõige nende 
eakate või puuetega inimeste tarvis, 
kellel puudub perekond ning kes ei 
suuda koduses keskkonnas igapäeva-
toimingutega hakkama saada. Samas 

võib antud korra alusel taotleda kodu-
teenust ka abivaja perekonnaliige, kui 
mingil põhjusel ei ole abivajajat ise või-
malik abistada. Sellisel juhul on kodu-
teenus tellijale tasuline. Hinnakirjaga 
saab tutvuda lepingu sõlmimisel ning 
teenuse taotlemisel. Teenuspakettide 
hinnad algavad 150 kroonist kuus ning 
kõige kallim teenuspakett on 500 kroo-
ni. Hinnad sõltuvad abivajaja kodu 
külastamise kordadest nädalas ning ka 
pakutavate teenuste arvust. Nagu ikka, 
nii ka koduteenuse taotlemise puhul on 
oluline, et teenuse saaja oleks meie val-
da registreeritud.

Koduteenuse saamiseks tuleb 
esitada valla sotsiaalosakonda kirja-
lik avaldus, kuhu märgitakse, miks on 
abi vaja, samuti taotleja ja/või taotleja 
esindaja isikuandmed. Avalduse võib 
esitada ka abivajaja perekonnaliige, 
naaber, muidu tuttav või ametiisik, 

Seega on abivajaja esmane aitamine 
meie kõigi võimuses, tuleb lihtsalt 
sotsiaalosakonda teavitada, edasise 
korraldab vald.

Avalduse vaatab läbi sotsiaalosa-
konna töötaja, kes ühtlasi külastab ka 
koduteenust vajava inimese eluaset 
ning täidab küsimustiku, mille alusel 
saab hiljem paika panna abi ulatuse 
ning kodu külastamiste arvu nädalas. 
Koduteenust osutavad vastava etteval-
mistuse saanud hooldustöötajad, kes 
sõlmivad abivajajaga ka vastava lepingu 
(koduteenuse osutamise leping). Tead-
miseks neile, kes hetkel koduteenust 
kasutavad – tagasiulatuvalt sõlmitakse 
aja jooksul kõigi teenusetarbijate ning 
hooldustöötajate vahel lepingud, kuid 
perekonnale ning sugulastele tagantjä-
rele teenus tasuliseks ei muutu.

Koduteenuse osutamise tingimus-
te ja korraga saab tutvuda valla sotsi-

aalosakonnas, telefonil 6054860 või 
Internetis aadressil www.joelahtme.
ee (Jõelähtme Vallavolikogu 31. jaa-
nuari 2007.a. määrus nr. 54)

Evely Murekas 
sotsiaalosakonna juhataja

Koduteenus Jõelähtme vallas

Loo teerist tuleb muuta ohutuks
Järjest suurenev liiklus-
koormus ja koos sellega 
ka -ohtlikkus Loo teeris-
tis, eriti Tallinna suunas 
tagasipöördel, tekitab 
autojuhtidele igapä-
evast stressi. 

Eriti hommikustel tipptundidel , sa-
muti sügis-talvisel pimedal, lumisel, 
jäisel ja libedal perioodil ning vih-
mahoogude ajal on Maardu suunast 
tuleva suure ja tiheda autodevoo-
lu tõttu keeruline Tallinna suunas 
liiklusohtlikke olukordi tekitamata 
tagasipööret sooritada pea võima-
tu. Kuna sealt keeravad linna poole 
praegu ka suured mitmeteljelised 
veoautod(„rekkad”), siis venib auto-
de rivi nii pikaks, et pöördeks praegu 
ettenähtud alast ei piisa. See tekitab 

täiendava avariiohu tagant otsasõidu 
näol. Samuti venib tagasipööramise 
aeg ebamõistlikult pikaks.

Teelõigu ohtlikkust iseloomus-
tavad kõige paremini selle aasta al-
gul toimunud ahelavariid, milles on 
kannatada saanud kümned sõidukid. 
Praktiliselt ülepäeva on väiksemaid 
või suuremaid kokkupõrkeid ja auto-
de mõlkimisi nii materiaalse kui  mo-
raalse kahjuga ja kaotsiläinud ajaga.

Kõike eeltoodut arvesse võttes 
vajab liikluskorraldus Loo teeristis 
kõige kiiremat korrastamist, sõltu-
mata Peterburi maantee selle lõigu 
suuremast rekonstrueerimisest, 
mis on samuti jäänud venima. Iga 
kaotatud päev toob kaasa avariide 
jätkumise ning olukorra halvenemi-
se, kuna liikluskoormus suureneb 
ju pidevalt.

Praegused kiirust piiravad märgid  
ei toimi ilmselgelt. Vajalik on kasutus-
ele võtta oluliselt tõhusamaid meet-

meid, millest üks kindlamaid oleks 
liikluse reguleerimine valgusfooriga 
– vähemalt sügis-talvisel libeda ja 
lume perioodil, samuti tippkoormuse 
aegadel. Ilmselt on võimalik spetsia-
listidel leida ka muid efektiivseid või-
malusi olukorra normaliseerimiseks. 
Muuhulgas tuleb kindlasti keelata 
suurte veoautode tagasipööramine 
selle kohas ja viia see oluliselt ohutu-
masse kohta, näiteks Maardu teeristi 
või Tallinna Prügila ringteele. Pike-
maks ja ohutumaks on vajalik muuta 
kogu tagasipöörde ala. 

Liiklusohutuse tagamine on Ma-
jandus-Kommunikatsiooniministee-
riumi ja Maanteeameti otsene kohus-
tus. Seni on nad suutnud paigaldada 
ainult liikluskiirust piiravad märgid, 
kuid sellest on ilmselgelt vähe. Seo-
ses vajadusega olukorda radikaalselt 
parandada, olen ette valmistanud 
volikogu vastava pöördumise Maan-
teeameti poole nõudega korraldada 

Loo teeristis liiklus selliselt, et oluli-
selt vähendada liiklusõnnetuste ohtu. 
Loodan, et riik Maanteeameti näol 
volikogu kui kohaliku rahva kõrgei-
ma esindaja ettepanekud tõsiselt täit-
miseks võtab. 

Maido Pajo 
Volikogu liige

Tulekul on küla arengu
kava koostamise koolitus

Head külaelanikud!  

Kuigi kevad hiilib tasahilju uksest ja 
aknast sisse ning mõtted hakkavad 
vaikselt liikuma kauaoodatud su-
vepuhkuse poole, on enne päevita-
missessiooni siiski veel mõned kuud 
aega, et teha miskit enda koduküla 
heaks käekäiguks. Nimelt korraldab 
Jõelähtme vallavalitsus sel kevadel 
esmakordselt küla arengukava koos-
tamise koolituse. Enda teadmisi ja-
gavad oma ala professionaalid: Eha 
Paas liikumisest Kodukant Harjumaa 
ja Helen Haab Harjumaa Ettevõt-
lus- ja Arenduskeskusest. Koolituse 
eesmärgiks on anda teadmisi küla 
arengukava olemusest, olulisusest ja 
rakendustest ning jagada praktilisi 
näpunäiteid ja kogemusi koostamise 
protsessist. Koolitus on tasuta ja sel-
lega kaasnevad ka küla arengukava 
koostamise juhendmaterjalid. 

Paratamatult tekib küsimus, miks 
peaks sellisel üritusel osalemaosale-
ma? Häid põhjuseid on mitu:

• ühine arengukava koostamine 
aitab külal tulla kokku, mis on eeldu-
seks edaspidisele ühistegevusele. 

Koos on kergem lahendada problee-
me ja tunda rõõmu õnnestumistest;

• arengukava kui külakogukonna 
kokkulepe ja tegevuskava külaelu 
edendamiseks, on nõutav alus külale 
väliste rahaliste vahendite taotlemi-
sel;

• küla arengukava on hea abima-
terjal ka vallavalitsusele töö planee-
rimisel, sest külaelanike kokkulepe 
annab palju suurema kindluse, et pii-
ratud vahenditest teostatavad inves-
teeringud on tervele külale olulised ja 
lähevad asja ette;

• küla arengukava on dokument, 
mida vallavalitsus arvestab nii aasta-
eelarve kui ka valdkondlike tööplaa-
nide koostamisel. Riiulisse see valla-
majas kindlasti seisma ei jää!

Koolitus toimub kahes etapis. Esi-
mene 21. aprillil ja teine 19. mail. Mõ-
lemal päeval on algusaeg kell 11.00, 
orienteeruv kestus 6 tundi. Toimu-
miskohaks on vana hea Jõelähtme 
rahvamaja. Igast külast on oodatud 
3-4 osavõtjat. Palun ennast eelnevalt 
registreerida allolevatel kontaktidel.

Lõpetuseks veelkord lühidalt:

Küla arengukava koostamise 
koolitus  
21.04 ja 19.05 kell 11.00 Jõe-
lähtme rahvamajas 
Igast külast on oodatud 3-4 
inimest. 
Registreerimine kuni 
18.04.2007 telefonil 6054887 
või hannes@joelahtme.ee  
Täiendav info 5530861 või han-
nes@joelahtme.ee 

Kohtumiseni!

Hannes Orgse 
arenduse peaspetsialist

 
Jõelähtme valla 
külavanemate 

ümarlaud toimub 
11. aprillil 2007. 
a. algusega kell 
18.00 Jõelähtme 

rahvamajas.

Teemadeks külade 
toetused 2007. a., 
külaväljakud, kor
raldatud jäätmeveo 
rakendumine, info 
erinevatest kooli

tustest ja program
midest ning veel 

palju muud.

Küladest, kus 
puudub vanem, 
on igast külast 
oodatud kuni 

kaks esindajat!



JÕELÄHTME VALLA LEHTNR 120 / MÄRTS 2007lk 3

Üheskoos Jõelähtme 
vald puhtaks!
Pilvede vahelt paistev päike ärgi
tab üle vaatama oma majapidamist 
ja korrastama koduümbrust. Nagu 
igal kevadel, nii ka seekord, on 
lume alt välja sulanud ja riivab 
silma talve jooksul  kogunenud 
prügi. 
Vanasti võis enamasti metsa alt ja tee 
äärest leida olmejäätmetega kilekot-
te. Nüüdseks on rohkem poetatud 
ehitusjäätmeid kohtadesse, kuhu 
nad ei kuulu. Täiesti arusaamatuks 
jääb, kas needsamad inimesed ise ei 
taha liikuda ilusas ja puhtas ümbru-
ses?! Tihtipeale kohtadesse, kuhu 
korra on prahti maha poetatud, haka-
takse lisa tooma ning nii tekibki väike 
prügimägi. Kas tõesti on nii, et kodu 
remontimiseks raha jätkub, kuid 
kuidagi ei leidu paarisadat krooni, et 
remondijäätmeid prügilasse viia ja 
hoida oma koduümbrus ja -küla ning 
puhtana hoida! 
Lisaks ehitusjäätmete ja kilekottides 
olevatele olmejäätmete hunnikutele 
on suureks probleemiks teeäärte 
prahistumine. Seda nii autoakendest 
välja visatava kui ka prügiautodelt 
lenduva prahi tõttu. Sõites piki 
Peterburi maanteed, ei ole kohati 
maanteeperve prahi alt nähagi. 
Mõelge, kas poest ostetud joogipu-
delit kõlbab senikaua autos hoida, 
kuni seal on kas või üks lonks jooki 
sees ning tühjaks saanud pudel on 
kohe must ja liigselt ruumi võttev ja 
vaja aknast välja visata! Nii toimitakse 
kahjuks igasuguse taaraga…
Kõige suurem jäätmete poetamine 
toimub kas karjäärides või üksiku-
te metsateede ääres. Nendesse 
kohtadesse on hea juurdepääs, ei 
ole otseselt kedagi vaatamas ja val-
vamas. Kas oleme jõudnud olukor-
rani, kus iga tee otsa peaks panema 
püssiga valvuri, kes laseb edasi sõita 
ainult neil autodel, kel prügikotte 
peal ei ole? See ei ole ju lahendus. 
Kuidagi peab jõudma ju inimesteni, 
et jäätmete koht on prügikastis ning 
sealt edasi prügilas, mitte metsa all 
või kuskil tee ääres. 
Läbi aastate on igal kevadel tehtud 
erinevate organisatsioonide poolt 
koristustalguid, kuhu on kaasatud ka 
erinevas vanuses lapsed. Tagasiside 
põhjal on lapsed selliste üritustega 
enamasti väga rahule jäänud ning 
loodetavasti olles ise kellegi teise 
prügi kogunud, ei viska nad ise 
enam seda maha ning ei lase seda 
teha ka vanematel. Praktiline koge-
mus aitab kinnistada koolitunnis ja 
ajakirjanduses räägitu. Eeldatavasti 
on aktsioonis osalejad ka edaspidi 
palju tähelepanelikumad ja hooliva-
mad ning loodetavasti kandub see 
edasi ka nende lähedastele. 
Igakevadise ettevõtmisena on vallal 
plaanis paigaldada küladesse ja 
alevikesse suured konteinerid ning 
viia läbi koostöös teiste organisat-
sioonidega koristustalguid. Ürituse 
paremaks kordaminekuks on vaja, 
et iga konteineri juures oleks oma 
kontaktisik. Hetkel täpsustame 
kontaktisikuid, konteinerite ja talgute 
läbiviimise kohtade asukohti ning 
ajakava. Kõigi vallaelanike abi on 
teretulnud. Oma mõtetest, ettepa-
nekutest, muredest andke teada 
allolevatel kontaktidel.
Olgem hoolivamad oma ümbruse 
suhtes ning vaadakem koduhoovist 
kaugemalegi! 
Üheskoos suudame läbi viia idee: 
Jõelähtme vald puhtaks!

Päikselist kevadet kõigile! 

Liis Truubon  
Jõelähtme valla keskkonna vanem-

spetsialist 
605 4861/52 21 112  

Alustasime Kostivere noorte
keskuse koristamisega
Jaanuarikuus võttis ar-
tikli autoriga ühendust 
Kostivere noormees 
Romet, kellel oli soov 
leida aleviku noortele 
kogunemiskoht vaba 
aja sisustamiseks. Hak-
kasime mõlemad otsi-
ma sobivat paika, kuhu 
võiks Kostiveres selline 
noortele meelepärane 
koht tekkida. 

Leidsime selleks kaks sobivat kohta: 
Kostivere mõisa ja Kostivere katla-
maja II korruse. Vaatasime mõlemad 
paigad koos üle ning siis hakkasi-
me tegutsema. Romet levitas infot 
Kostivere noorte seas, kes viisid läbi 
koosolekuid eakaaslastega teemal: 
Mida noortekeskus võiks pakkuda ja 
kuidas seal aega sisukalt veeta? Ise 
uurisin vallast nimetatud objektide 
perspektiive.

Nädal hiljem saime taas kokku 
ning külastasime samu objekte koos 
Kostivere aleviku noorteaktiiviga ning 
vallavalitsuse esindajatega, eesotsas 
vallavanem Andrus Umbojaga. Kos-

tivere mõisa tulevik on ebaselge, mis-
tõttu langes ära mõte rajada mõisasse 
noortekeskus. Otsustati ühiselt, et 
noortekeskus saab ruumid katlamaja 
II korrusele. Noortekeskus sai seega 
oma kasutusse enam kui 250 m² suu-
ruse pinna.

Prügikonteiner täitus kiiresti 
Seejärel tekkis projekti pikem 

ajaline paus. Vallavalitsuse ametnik-
kond asus hindama ruumide ehitus-
likku seisukorda ja koostama projekte 
noortekeskuse remonttööde teosta-
miseks ning ruumide ehituseelseks 
koristamiseks, millest oleks noortel 
endilgi võimalus aktiivselt osa võtta.

Koristustalgutega otsustati alus-
tada kevadisel koolivaheajal.Üritusse 
kaasati Kostivere noored ja vallavalit-
susest juba asjaga seotud ametnikud. 
Esimesele koristuspäevale kogunes 9 
Kostivere aleviku noort, kellega alus-
tasime ruumide koristamist eelmise 
omaniku pärandatud prahist. Õuele 
toodud prügikonteiner täitus kiires-
ti prügiga. Esimese päeva lõppedes 
oli juba kahtlus, kas järgmise päeva 
prügi mahubki enam samasse kon-
teinerisse. 

Koguti eraldi nii vanapaberit, 
-metalli, ohtlikke jäätmeid ja se-
gaprügi. Prügi sorteerimist aitas 
korraldada Jõelähtme vallavalitsu-
se keskkonna vanemspetsialist Liis 

Truubon. Utiili kogumine ja ruu-
mide koristamine annab võimaluse 
ehitusega alustada. Kui noortekes-
kuse renoveerimisprojekt leiab toe-
tuse, siis saab ehitustöödega juba 
aegsati alustada, ei pea enam koris-
tuse peale aega raiskama. Juhul, kui 
projekt esimest taotlusvooru ei läbi, 
ei takista see noortekeskuse käivita-
mist. Tuleb vaid tegutseda ning oma 
ideid realiseerida veidi kehvemates 
olmetingimustes 

Noortel tahet jätkub 
Antud projekti käivitas ning in-

nustas ka ametnikke noorte enda 
initsiatiiv. Palju on räägitud Kostive-
resse noortekeskuse rajamisest, kuid 
seni puudus kindlustunne, et noored 
ise seda ikka tahavad. Ääretult meel-
div oli kuulda ja näha aleviku noorte 
soovi ning tahet projektis kaasa lüüa. 
Noored, teadagi, tahavad kõike üleöö 
ja kohe, kuid kahjuks võtab asjaaja-
mine, keskuse käivitamine ning ruu-
mide korrastamine aega. Aga usun, et 
see aeg pole enam siiski mägede taga, 
mil Kostivere noored saavad mõnusa 
kooskäimiskoha. Seda enam, et ka 
vallavalitsus toetab igati noorte tege-
misi. Eks nii valmisid vallas eelmisel 
aastal rularambid ja mänguväljakud. 
Ka siis tuli idee elanikelt, kes soovisid 
neid vaba aja veetmise paiku oma ko-
dukohta. 

Mõistagi ootab peatselt alustav 
Kostivere noortekeskus kõiki meel-
divalt vaba aega veetma. Loodame, 
et külastaja leiab eneselegi midagi. 
Juhul, kui te ei leia meelepärast te-
gevust, tuleks sellest kõnelda ning 
ühiselt leiame probleemidele lahen-
duse.

 Kevad on juba saabunud ja peagi 
suvi käes. Eks praegu olegi paras aeg 
suveplaane teostada, ka noortekes-
kuses. Noortekeskuse külastajatelt ei 
küsita vanust ega elukohta. Oluline 
on külastaja sõbralikkus ja heataht-
likkus teiste suhtes.

Märkimist väärivad järgmised töö-
kad ja usinad noored, kes ei pidanud 
paljuks kaasa lüüa Kostivere noorte-
keskuse koristustöödel kahel päeval:

Silja Ruus
Kristiin Tempel
Mirian Ellermaa
Sven Kaur
Romet Kertner
Manfred Mletsin
Sigrit Dulder
Kristo Kruusamägi
Karolin Poska

Meeldivat vaba aega soovides

Indrek Jegorov 
Jõelähtme valla lastekaitse 

 vanemspetsialist

Neeme Algkoolis on ar-
mastatud teatrit teha 
kogu aeg. Ikka on leidu-
nud inimesi, kellel jaksu 
koos lastega teatrimaagia 
saladustesse sukelduda. 

Hea traditsioon ja samas teatrireegel 
number üks on meie koolis see, et keegi 
ei tohi ühestki etendusest kõrvale jää-
da. Lavastustes astuvad alati üles KÕIK 
Neeme kooli õpilased. See seab teatud 
nõudmised lavastusliku materjali va-
likule. 19 last vanuses 7-12 eluaastat 
peavad tekitama laval tervikliku loo ja 
samas peaks igaühel eraldi, vastavalt 
oma võimetele, olema võimalus ennast 
laval teostada. Etendusi on valminud 
nii oma tarbeks kui ka suunitlusega 
teadvustada oma kooli ka väljaspool 
koduvalla piire. 

Igal aastal toimub maakonna kooli-
teatrite festival. Neeme Algkool on selle 
ürituse innukas osavõtja. Miks mitte ka 
teistele koolidele näidata, mida oleme 
suutnud selgeks õppida. Teatrit tuleb 
teha rõõmuga ja eks see ongi meie – ju-
hendajate - üks esmaseid ülesandeid, 
et teatri kaudu lastele ka midagi kasu-
likku õpetada. Samal ajal  peaks kõigil 
osalistel olema lõbus ja  huvitav. 

Lustaka loo „Sabata krokodill” (Hel-
jo Mänd) jõudsime valmis selle aasta 
teatrikuuks. 16. märtsil toimus Neemes 
esietendus ja 22. märtsil sõitsime looga 
Viimsisse Harjumaa Kooliteatrite festi-
valile. Üllatas, et algklasside kategoori-
as võttis peale meie osa veel ainult kolm 
kooli (Viimsi Keskkool, Kolga Keskkool 
ja Aruküla Vaba Waldorfkool). Aasta 
aastalt on osavõtjate koolide arv vähe-
nenud. Siin on mõtlemise koht, võib-
olla peaks festivali formaadis midagi 
muutuma. Meie vallast astus festivalil 
üles ka teine trupp. Põhi- ja keskkoolide 

kategoorias oli osalejaid üheksa, nende 
hulgas Kostivere Põhikool (juhendaja 
Kersti Laanejõe). Me ei tea, kuidas neil 
läks, kuna artikli kirjutamise ajal kahe-
päevane põhi- ja keskkoolide festival 
veel kestab. Neeme Algooli etendatud 
„Sabata krokodill” pälvis zürii hinnan-
gul I laureaadi ja parima lavakujundu-
se tiitli. Krokodilli rolli mängulise esi-
tamise eest sai eripreemia KRISTIAN 
KLAMAS. Kiidusõnu jätkus züriil ka 
teistele osatäitmistele. Üks meeldejää-
vamaid repliike züriiliikme poolt oli, et 
kuigi Heljo Männi tekst on niigi väga 
hea ja mahlakas, mängisid lapsed teksti 
üle. Selline tähelepanek teeb juhenda-
jale muidugi ainult rõõmu ja loodeta-
vasti innustab lapsi ikka näidendites 
rõõmuga kaasa lööma. Siinkohal ongi 
võimalus tänada kõiki lapsevanemaid 
abi ja mõistva suhtumise eest. Toimus 
ju osa proove, ja ka festivalipäev, koo-
livaheajal. Kuna tegemist oli tiimitööga 
ja keegi ei vedanud alt, õnnestus kõik 

suurepäraselt.
Teatrikuu tegemised Neeme Algkoolis 

jätkuvad, kohe-kohe sõidavad õpetajad 
Viljandisse, üleriigilisele õpetajate teatri-
festivalile „Sillad”, mis toimub sel aastal 
30.-31. märtsil juba kümnendat korda. 
Selle ürituse maagilisusest on Neeme Al-
gkool osa saanud viiel aastal ja festival on 
aastatega aina populaarsust juurde võit-
nud. Juba on tegemist, et etendusi kahe 
päeva sisse ära mahutada.

 Kui nii paljudele õpetajatele meel-
dib teatrit teha, siis kindlasti oskavad 
nad seda ka oma õpilastesse süstida,  
seda teatritegemise pisikut.

Merike Kahu

Neeme Algkooli teatritegemised

juuksur, juuksepikendused ja –kristallid

maniküür, geel- ja kangasküüned, Jessica maniküür

pediküür, depilatsioon, spray-päevitus, solaarium

Märtsikuu soodustus: 

spray päevitus 185.-EEK (norm. 230.-EEK)

Aprillikuu soodustus: 

naiste lõikusele ja soengule lisandub juuksehooldus

Salong avatud E-R 11-19, L ettetellimisel

Loo Ilu OÜ Spordi tee 5 Loo Harjumaa

Tel.6076105, 5017033

Teadaanne!
Harjumaa ühistranspordi 

 korraldusega tegeleb  
MTÜ Harjumaa Ühistranspordi
keskus. Kõigist bussiliiklusega 
seonduvatest probleemidest 

palume teatada  
telefonil 6406780.

Põhi- ja keskkoolide vanuseastmes 
osalenud Kostivere Laste Tea-
ter sai oma lavastusega Juhani 
Püttsepp “Kärt” peaauhinna ehk 
Grand Prix. Parima naispeaosa 
auhinna pälvis nimetatud lavastu-
se näitleja Sigrit Dulder.
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Emakeelepäeva tähistamine Loo koolis

1. Valla algklasside KIRJAN
DUSLIK KARNEVAL toimus 
emakeelepäeval, 14.märtsil Loo 
kooli aulas.

Jõelähtme valla koolide algklas-
side õpilased ja õpetajad  tähistavad 
igal aastal emakeelepäeva ühiselt. 
Igal aastal saadakse kokku ühes valla 
koolis. Vastuvõtja kool  korraldab ja 
organiseerib selle päeva tähistamise.

Sellel aastal oli Loo kooli kord. 
Ettevalmistustöödega alustati juba 
varakult. Ürituse peaorganisaator 
algklasside õppealajuhataja Erika 
Grossmann soovis , et see päev oleks 
huvitav, meeldejääv ja pisut teist-
moodi varasematest kokkusaamis-
test. Kuna vald toetas emakeelepäeva 
tähistamise projekti rahaliselt, siis oli 
seda ka lihtsam teha! Otsustati kor-
raldada kirjanduslik karneval. Peole 
tulid tuntud „tegelased“ paljudest 
raamatutest. Lapsed olid nii  tore-
dates ja vahvates kostüümides, et ka 
Loo kooli vanemate klasside õpilased 
tulid aula uksele uudistama. Mõne 
kostüümi meisterdamine oli kindlasti 
emal-isal arvukaid õhtutunde võtnud. 
Tulemus oli aga seda väärt!

Selguse mõttes ikkagi  tutvustati, 
kes on kes. Ka õpetajad olid vaeva 
näinud ja end uhketesse vanaaegse-
tesse pidukleitidesse rüütanud.

Pidu olid kutsutud läbi viima VIL-
LI ja VOLLI, kes laulsid lastele ning 
korraldasid palju huvitavaid mänge. 
Peo juhid andsid järjekorras sõna 
kõigile koolidele. Esimesena astusid 
julgelt lavale Loo kooli 1. klasside 
õpilased, kes hoogsa esinemisega 
kõigil kohe tuju heaks tegid. Kui ka 
Loo kooli 2. klasside õpilased endid 
tutvustanud olid, organiseerisid Villi 
ja Volli kõigile  virgutava võistluse. 
Nii see pidu kulges, vaheldumisi laste 
vahvad etteasted ning Villi-Volli te-

gutsemised.
Kui ka Kostivere PK ja Neeme 

kooli laste esinemised vaadatud-kuu-
latud, oli aeg kirjanduslikuks viktorii-
niks. Õpetajad kontrollisid viktoriini 
vastuseid õpetajate toas kohvilauas 
ning Villi-Volli said siis pisut pike-
malt lastega mängida.

Autasustamisel läks õp. Erika 
Grossmann pisut õhtujuhtidele appi, 
et iga klass ikka õige autasu kätte 
saaks. Sel korral oli auhinnaks klas-
siraamat ja kõigile maiustamiseks 
kommikott.

Viktoriini võitjad:
1.klasside arvestuses võitis Kosti-

vere PK 1.klass
2.kl. – Loo KK 2B

3.kl. – Loo KK 3.klass
4.kl. – Loo KK 4.klass
Veel oli aega, et laulda lõpulaul ja 

siis see tore pidu läbi oligi!

2. Vanemate klasside õpilas
tele toimus emakeelepäeva 
tähistamiseks Loo Keskkooli 7. 
EMAKEELEKONVERENTS „SEE 
KERGE RASKE EESTI KEEL” 
neljapäeval, 15.märtsil algusega 
kell 10.55.

Konverentsi avades tundis pea-
korraldaja emakeeleõpetaja Ebe 
Talpsepp rõõmu selle üle, et väga pal-
ju õpilasi ja õpetajaid oli tulnudüritu-
sest osa saama.

Konverentsi ettekanded:

1.”Kristjan Jaak Petersoni elust ja 
tööst” – Kerli Puusepp 8B

2.„Kui eesti keel pole emakeel” 
– Kristiina Jampolskaja 8B

3.„Mida võib lugeda kohalikelt 
poesiltidelt?” – uurisid kõik 8B klassi 
õpilased, ette kandsid Eliise Muddi, 
Riinu Raasuke ning Mari Hütsi

4.„Minu kogemused eesti keele 
õppimisel” – külaline Soome Instit-
uudi juhataja Jaana Vasama

3. SUUR RAAMATUTE MÜÜK 
kooli fuajees 14.03.07 11.00
15.00 kus uudisteoseid soodus
hindadega kirjastutelt Varrak ja 
Ersen.

4. Keskkooliõpilased käisid 
KUMUs vaatamas VAT Teatri 
etendust „Kalevipoeg” teisipä
eval, 13.märtsil.

5. EESTI KONTSERT „21. 
sajandi akordion” 3. – 12. klassi 
õpilastele toimus reedel, 16. 
märtsil .

Emakeelenädalal sai iga Loo kooli 
õpilane mõne uue ja huvitava koge-
muse võrra rikkamaks. Ja mis kõige 
olulisem – see rikkus avaldub kind-
lasti ka iga päev kõneldavas kaunis 
eesti keeles.

Rozeta Meos 
Loo kooli huvijuht

n Terve nädala jagu emakeelepäevale pühendatud üritusi

Loo haudejaam tähistab 50. sünnipäeva
Tallinna Linnuvabrikusse toodi 

esimesed noorkanad Lenin-
gradi oblastist 1956. a. Oma 

haudejaam alustas tööd 4. aprillil 
1957. a. tolleaegse puuritsehhi I kor-
rusel, juhatajaks L. Jüris. Inkubaa-
torisse pandi esimesed 3300 muna, 
tibud koorusid 25.04.1957. a. Töö-
tajaid oli siis 4 – 5. Sel ajal toimus 
veel koorunud tibude korjamine nii, 
et töötaja pidi ka ise minema inku-
baatorisse, niiske kuuma õhu, tugeva 
ventilatsiooni ja tibutolmu kätte.

1959 – 63. aastatel hautati väga 
mitmesuguste kodulindude mune 
– haned, pardid, kalkunid. Haude-
mune osteti ka kolhooside, sovhoo-
side linnufarmidest. EPA-s õppides 
olin Linnuvabrikus paaril korral 
praktikal, töötasin ka Lagedi mõisa 
endise viinaköögi võlvide all partide 
talitajana. Küll oli ilus vaatepilt, kui 
varahommikul looklev prääksuv par-
dirida Pirita jõele paterdas.

Tibude sugupoolte määramisega 
alustati 1964. a. Seda ametit õpetas 
meie naistele Haapsalu haudejaamas 
Moskvas väljaõppe saanud noor-
mees. Peaaegu kohe algusest peale 
hakkasid toimuma tibude sugupool-
te määramise võistlused, kus lugesid 
kiirus ja täpsus. Eraldatud kukktibud 
viidi nuumale Lagedi mõisahoone II 
korruse puuridesse, kanatibud aga 
kasvama tootmiskanade puuritsehhi 

alumise korruse puuridesse.
1968. a. likvideeriti antibiootiku-

mide tsehh ja hoone kohandati hau-
dejaamaks, juhatajaks määrati alla-
kirjutanu. Esialgu hautasime kahe 
inkubaatoriga, mis kokku mahutasid 
90 tuhat muna. Siis oli partiide suu-
ruseks 15-16 tuhat muna, mis pandi 
hauderestidega inkubaatorisse kind-
la graafiku alusel nii, et  ei tekiks 
bioloogilist ülekuumenemise ohtu. 
Varsti ilmnes vajadus suuremate ti-
bupartiide järele, sest linnuvabriku 
tootmine kasvas ja leiti võimalusi ti-
bude müügiks väljaspoole vabariiki. 
Nii see haudejaam ka suurenes, n.ö. 
jupp jupi haaval. Ainult nuputamist 
oli palju – kui suured ja millise ase-
tusega ruumid planeerida: 2 haude-
saali, 3 koorumissaali, ruumid mu-
nade läbivalgustuseks, ladumiseks, 
inventaripesuks, vaktsineerimiseks, 
riietusruumid töötajatele, munaladu, 
tibuladu, jne. Töötajate arv oli selleks 
ajaks jõudnud 45-ni.

Haudejaam oli juba niipalju 
laienenud, et spordihoone ja 
meie vahele jäi muruplats, 

mida pidime täpselt pooleks hool-
dama. Moodustus ka siseõu, millest 
suure osa hõivasid spets-tibuautod. 
Inkubaatoreid oli siis juba 12 tk, kor-
raga oli haudes ca pool miljonit muna, 
iga partii vastavalt loodete vanusele 
erineva temperatuuri-, niiskuse- ja 

ventilatsioonireziimiga, mida kont-
rollisid ja reguleerisid ööd ja päevad 
haudejaama operaatorid. Kolm korda 
nädalas koorus 40 tuhat tibu. Selleks 
ajaks oli juba meie alluvusse tulnud 
ka Haapsalu haudejaam, juhatajaks 
E.Veltri ja 20 töötajat. Nüüd saime 
teha kokku 60 tuhandelisi tibupar-
tiisid, millest pärast sugupoolte mää-
ramist jäi 30 tuhat kanatibu. Sellest 
võimsusest piisas omale, müügiks 
Eesti majanditele ja vennasvabarii-
kide linnukasvatusmajanditelelegi. 
Transportlennukid (reeglina TU -
134 ) tellis peazootehnik Pihkva len-
nujaamast. Need ei olnud odavad. 
Reisid maksis kinni kauba saaja. 
Õhusõit tibudega kestis 8-10 tundi, 
tagasi lennati tühjalt. Köige rohkem 
läks tibulennukeid Azerbaidzaani 
– vahel isegi 12 reisi kuus, lastiks 30 
tuhat tibu pappkarpides. Meie tibud 
rändasid veel Usbekistani, Kasahsta-
ni, Siberisse ja Karjalasse, Leningradi 
oblastisse, Lätti ja Leetu. 

Aastas hautasime 7-8 miljonit 
tibu.

Broilertibude hautamine algas 
1997. a. Munad toodi endise 
Ranna sovhoosi Laabi osa-

konnast. Kuni 1999. a. ajasime läbi 
vanade vene inkubaatoritega, mis 
viimases lõpus olid ikka juba sellise 
seisukorras, et vaevalt püsisid plek-
kide abil koos. Haudejaama tööd kat-

kestamata hakati lammutama vanu 
masinaid ja toodi kaks uut suurt uh-
ket moodsat välismaa haudemasinat 
koos koorumiskappide ja inventari-
ga. Järk-järgult valati uued põrandad 
ja tehti üldremont. Koos tootmisdi-
rektor Peep Lassiga kavandasime esi-
mese tibudepartii koorumise uutest 
masinatest – 1. aprill 1999. a. Selleks 
päevaks kutsuti kohale hulk ajakirja-
nikke, külalisi ja televisioon. Aga hirm 
oli ikka päris suur – uus asi! Äkki mi-
dagi ei klapi... Ikkagi peab ju 21 pä-
evaga viljastatud munast välja tulema 
ringi sibav kuldkollane tibuke! Aga 
köik läks hästi, tuli 55 tuhat tibu. Ja 
nii nad jäidki tulema.

Tulin töölt ära 2000. a., andes 
oma ameti üle A. Mikiverile. 
Alates 2005. a. on haudejaama 

juhataja S.Kasemetsa.
Haudejaama töö on väga vastu-

tusrikas, füüsiliselt raske (munade, 
tibude tõstmine suurtes kogustes), 
kiirus, tibutolm, löputu inventari 
pesu ja deso, öötöö. Kaader on olnud 
suhteliselt püsiv. Palju aastaid on 
operaatoritena töötanud haudejaa-
mas B. Paimets, N. Klink, V. Paju-
nurm, R. Roos, E. Kaul, A. Remmel, 
M. Roop, S. Uuspõld, M. Klement, 
T. Aun, A. Lott, A. Koch, M. Brõksi-
na, M. Uustalu, A. Aareleid. Tublid 
autojuhid munade ja tibude veol 
on olnud V. Laimets, A. Maalder, T. 

Eilo (hiljem ka elektrikuna),J. Saviir. 
Elektrik-mehhaanikutena töötasid R. 
Mittal, E. Liinev, E. Rohtla, traktoris-
tina H. Elias. Pikemat aega oli meil 
veterinaararstiks E. Peegel, raamatu-
pidajaks kontoris L. Pakk.

Rõõmus meel, ettevõtlikkus ja 
soov oma elu mitmekesise-
maks ja huvitavamaks muuta 

viisid meid ekskursioonidele risti-räs-
ti läbi Eestimaa, ka kõikidele saartele, 
samuti Karjalasse, Lätti, Leetu. Seda 
tänu ka toetusele Linnuvabriku juha-
tuse poolt. 

Loo haudejaama aastapäeva tähis-
tasime esmakordselt siis, kui täitus 
kahekümne neljas tegevusaasta. Alati 
oleme külla kutsunud esinejaid, pilli-
mehi ja ka oma programmid olid alati 
huvitavad. Oma osavõtuga on aus-
tanud meie ettevõtmisi A. Lind, H. 
Lass, A. Käsper, R. Rautits, A. Hütsi, 
P. Lass ja M. Piirsalu.

Soovime Loo haudejaamale veel 
pikka iga. On ta ju ainuke Eestimaal 
tegutsev suurem haudejaam.

Endised ja praegused Loo haude-
jaama töötajad – tuleme kokku Loo 
Kultuurikeskusesse reedel, 20. april-
lil 2007. a. Osavötust teatage hilje-
malt 10. aprilliks 2007.a. telefonidel 
6080449; 53313349 Marika.

P. Siimisker 
Loo haudejaama juhataja 1968-2000. a.

Lapsed olid 
nii toredates 
ja vahvates 
kostüümides
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Ainult mitmekeelsus tagab edu
Sellise pealkirja all ilmus 
selle aasta 2. veebruari 
“Õpetajate Lehe” võõr-
keelte lisanumbris ar-
tikkel, kus me tutvus-
tasime Loo Keskkooli 
projekti ”Mitmekeelsus 
– Eesti tuleviku võti 
Euroopa Liidus. Kolm 
võõrkeelt 9-klassilisest 
koolist”. 

Euroopas on mitmekeelsuse mõiste 
Euroopa Liidu keelepoliitika võt-
meküsimus ja juba üle kümne aasta 
Euroopa Komisjoni tegevusplaanis.

Oleme Eestis tõenäoliselt üks vä-
heseid maakeskkoole, kus on tehtud 
otsustav samm mitmekeelsuse suu-
nas ning seejuures on antud võimalus 
kõigile õpilastele. 

Heameel on tõdeda, et 1995. aastal 
koolis rakendunud projekt on pälvin-
ud tähelepanu ka väljaspool Eestit. 

Projekt sai 2004. aastal Euroopa 
Liidu keeleõppe tunnuskirja

Missugune on mitmekeelsuse 
pilt Euroopas?

Tänase päeva mitmekeelses mul-
tikultuurses Euroopas on iga keele 
õpetus vajalik. 

Euroopa Liidu erinevates doku-
mentides rõhutatakse vajadust, et 
iga Euroopa Liidu kodanik pe-
aks tulevikus valdama lisaks 
oma emakeelele kahte kuni kol-
me võõrkeelt.

Missugune on Loo Keskkooli 
kogemus?

Projekti üheks eesmärgiks on 
anda õpilastele 9. klassi lõpuks kol-
me võõrkeele: saksa, inglise ja vene 
keele põhialused eri osaoskuste ta-
sandil (Euroopa keeleõppe tasandid 
A2 – B1).

Selleks, et püsitatud suurt eesmär-
ki saavutada, tuleb võõrkeelte õpeta-
mise ja õppimisega alustada varem, 
kui seda ette näeb meie Haridusmi-
nisteeriumi RÕK – Riiklik Õppeka-
va. Riikliku Õppekava kohaselt tuleb 
alustada esimese võõrkeele õpetami-
sega alles kolmandas klassis, kuuen-
das klassis lisandub teine võõrkeel, 
s.t. Eestimaa koolides on kohustuslik 
õppida põhikoolis kaht võõrkeelt. 

Samas on koolidele antud õigus 
teha kooli õppekavas muudatusi. 
Seda õigust oleme alates 1995. aastast 
kasutanud.Loo Keskkoolis pakume 
igale õpilasele võimaluse üheksanda 
klassi lõpuks omandada kolme võõr-
keele alused.

Rõõmu teeb, et ka valla juhtkond 
on meiega sama meelt, et mitme kee-
le valdamine erinevatel oskustase-
metel on hädavajalik selleks, et meie 
kooli lõpetajad tuleksid edukamalt 
toime mitte ainult Euroopa Liidus, 
vaid kogu maailmas.

Esimese võõrkeele – saksa 
keele õpetamist/õppimist alustame 
teises klassis, kolmandas klassis li-
sandub sellele inglise keel, kuuen-
das klassis kolmas võõrkeel – vene 
keel. Jätkates õpinguid keskkoolis, 
on võimalus lisaks kolmele võõrkeele 
õppida ka neljandat võõrkeelt – soo-
me keelt.

Sageli võib kuulda lastevanema-
telt, eriti alg- ja keskastmes kartlikku 
küsimust: “Kas need keeled siis sega-
mini ei lähe?” Oma kogemustest kir-
jutab 6.B klassi õpilane Käti Pajula: 

“Käisin kooliga esimest korda pärast 
neljandat klassi Saksamaal. Lübeckis 
on meie sõpruskool – Thomas Manni 
nime kandev gümnaasium. Elasime 
peredes, kus ei olnud enam abiks 
õpetajat. Sain hakkama! Põnev oli! 
Kui tuli saksa keelest puudu, võtsin 
abiks inglise keele ja vastupidi!”

Nii nagu lapsed omandavad ema-
keelt – kuulates, matkides, liikudes, 
mängides – selliselt toimub võõr-
keelte õppimine, eriti algastmes. 
Kaheteistkümnenda klassi neiud ja 
noormehed kinnitavad, et igaveseks 
on neil meeles artiklite mänguline 
õppimine.

3. klassis saksa keelele lisanduv 
inglise keel toetab saksa keele õppi-
mist ning vastupidi. Lapsed avasta-
vad juba teises klassis, et emakeeles ja 
saksa keeles on väga palju sarnaseid 
sõnu, sarnaste sõnade jaht ja kogu-
mine/talletamine on üks ütlemata lõ-
bus mäng, näiteks olgu toodud ainult 
mõned sõnad: mantel – der Mantel, 
klass – die Klasse, müts – die Mütze, 
sokk – die Socke, sall – der Schall. 

Ei ole vaja tunda hirmu , et keeled 
segamini lähevad. Kui teatud hetkel 
see juhtubki, siis hilisem tõdemus, et 
see on ju abiks meelespidamisel, nn. 
õppimisnipp, on puhtalt rõõm. 

Meie esimesed 1995. aastal alus-
tanud õpilased on jõudnud lõpusir-
gele – 12. klassi.Viimane aeg, et teha 
kokkuvõtteid, jagada kogemusi, mõt-
teid.

Mitme võõrkeele õpetamise ja 
õppimise vajaduses on veendunud 
eranditult kõik 

6.-12. klassi õpilased, kes mitme-
keelsusprojektis õpivad.

Isiklikest kogemustest algastmes 
mitme võõrkeele õppimisel kirjutavad 
õpilased meelsasti. Kui osa kahtleb 
selles, et lasteaias võõrkeele õppimist 
alustada on liiga vara, siis algastmes 
kahe võõrkeele õppimise/õpetamise 
edukuses ei kahtle enam keegi.

Küsimusele, kas sa paneksid tu-
levikus oma lapse(d) sellisesse kooli, 
kus juba algastmes saab õppida mi-

tut võõrkeelt, kirjutab Siim Raasuke 
(6.B): ”Ma tahaksin küll oma lapse 
panna sellisesse kooli nagu meie kool. 
Tal oleks siis väga hea, sest ma olen 
ise käinud heas koolis ja ma sooviksin 
sama ka oma lapsele.”

Kuuenda klassi õpilased püüd-
sid oma mõtteid paberile panna 
ka saksa ja inglise keeles. Nii kir-
jutab Indrek Pajula:”Deutsch ist 
Europas Sprache. Deutsch ist auch 
eine interessante Sprache.” Aigar 
Sinijõe lisab: ”If you know a lot of 
languages, then you can speak with 
everybody in Europa or in all the 
world.” Samas kirjutab ta saksa kee-
les: “Meine Kinder sind sehr wichtig 
für mich in der Zukunft. Sie müssen 
eine gute Bildung bekommen. Dann 
können sie einen besseren Ar-
beitsplatz haben. Deutsch, Englisch 
und Russisch sind die wichtigsten 
Sprachen in Europa.” Emakeeles: 
“Minu lapsed on mulle tulevikus 
väga tähtsad. Nad peavad saama 
hea hariduse. Siis leiavad nad ka 
paremat tööd. Saksa, inglise ja vene 
keel on Euroopas kõige tähtsamad 
keeled.”

Abiturient Reet Männik kirjutab: 
“Die Grenzen meiner Sprachen sind 
die Grenzen meiner Welt. Je mehr 
wir Fremdsprachen beherrschen, 
desto intelligenter und erfolgreicher 
wir sind. Aber am wichtigsten ist es 
dabei – wir dürfen unsere Muttersp-
rache nicht vergessen”.“Minu keele-
piirid on minu maailma piirid. Mida 
rohkem me võõrkeeli valdame, seda 
intelligentsemad ja edukamad oleme. 
Kuid kõige tähtsam on seejuures – me 
ei tohi oma emakeelt unustada.”

Loo Keskkooli emakeele 7. kon-
verentsil esinenud Soome Instituudi 
juhataja Jaana Vasama rääkis oma 
kogemustest eesti keele kui võõrkeele 
õppimisel: “ Miski ei tule kerge vae-
vaga.

Miks arvatakse, et võõrkeelte õp-
pimine on lihtne. Tuleb teha ränka 
tööd selle nimel, et osata sellist rasket 
keelt nagu eesti keelt. See kehtib kõigi 

võõrkeelte õppimise kohta”.
Allpool esitan järeldused, milleni 

oleme jõudnud arvukate arutelude 
käigus erinevate keeleõpetajate, õpi-
laste ning juhtkonna vahel, hiljem on 
nendele lisandunud ka baltikumi sak-
sa keele õpetajate arvamused.

Järeldused: 
• Juba algastmes suudavad lapsed 

õppida rohkem kui üht võõrkeelt 
• Võõrkeeled (saksa ja inglise keel) 

ei konkureeri , vastupidi, keelte üks-
teist toetaval ja väärtustaval õpetami-
sel kasvab õpetamise tulemuslikkus.

• Võõrkeelte õppimine põhikoolis 
annab õpilastele oskusi ja kogemuse 
õppida rohkem võõrkeeli nii güm-
naasiumis kui ka täiskasvanuna.

• Õpilased tunnetavad, et eri võõr-
keelte õppimine annab neile suure-
mad võimalused elukutsevalikuks, 
õppimiseks ja töötamiseks Euroopas, 
muudab nad konkurentsivõimelise-
maks.

• Saksa keele õppimine juba kes-
kastmes annab suuremad võimalu-
sed tulevastele kutsekooliõpilaste-
le: praktikavõimalused Saksamaal, 
Austrias ja Šveitsis.

 
Tänu mitmekeelsuse propa-

geerimisele on tihenenud koostöö 
meie sõpruskoolide Lübecki Tho-
mas-Mann-Schule ning Bopfingeni 
Ostalb-Gymnasiumi vahel. Pärast 
neljandat klassi sõidame õpilastega 
esimest korda Saksamaale, seljakotis 
kahe võõrkeele – saksa ja inglise kee-
le esimesed oskused, teadmised. See 
vahetus on ette nähtud keskastme 
õpilastele. Kogemused on näidanud, 
et kui saksa keel suures erutuses unu-
neb, võtavad lapsed appi inglise kee-
le, ja kõige viimases hädas on ju abiks 
kehakeel. 

Lõuna – Saksamaale Bopfinge-
ni Ostalb Gümnaasiumi sõidame 
igal suvel 9.-12. klasside õpilastega, 
septembris tuleb vahetusrühm vas-
tukülaskäigule Eestimaale Jõelähtme 
valda. 

Sellised vahetused arendavad 
silmaringi,süvendavad keeletead-
misi, tekitavad sõprussidemeid, mis 
mõnikord jäävad kestma ka pärast 
keskkooli lõpetamist.

Oleme ka osalenud juba aastaid 
edukalt Hamburgi Körberi Fondi 
poolt organiseeritud rahvusvahelistes 
ajalooalastes uurimistöödes, uurinud 
ja tutvustanud oma kodukohta ja 
Eesti ajalugu Saksamaal: teemadeks 
on olnud näiteks Laulev revolutsioon, 
küüditamine Jõelähtme vallas, kahe 
Hansalinna, Tallinna ja Lübecki aja-
loo uurimine jne. Selliste projektide 
puhul on alati tähtis meeskonnatöö. 
Ja meeskonda kuuluvad lisaks erine-
vatele aineõpetajatele ka lapsevane-
mad, vanaemad ja vanaisad. 

Tänu mitmekeelsusprojektile on 
meie kooli õpilastel olnud võimalus 
osaleda andekate laste laagrites Sak-
samaal. Ka sellel aastal sõidame Kai-
serslauterisse, 12. klassi lõpetaja Triin 
Teder läheb sinna juba kolmandat 
korda, seekord assistendina tööle.

 Triin Teder sooritas juba 11. klas-
sis ka rahvusvahelise saksa keele 
TestDaFi eksami, mis annab talle õi-
guse õppida kõikides ülikoolides nii 
Saksamaal, Austrias kui ka Šveitsis.

Meil ei ole vaja silmi maha lüüa 
oma võõrkeeleoskuse pärast. Meie 
tänavustest lõpetajatest kuuluvad 
Liis Kaasik ja Triin Teder saksa keele 
olümpiaadide põhjal kindlalt vabarii-
gi tippu.

Selleks et olla edukas Euroopas, ja 
miks ka mitte terves maailmas, ei pii-
sa ainult inglise keelest, lastele tuleb 
anda võimalus, omandada erinevaid 
võõrkeeli juba algastmest alates.

Käesolev lugu on mitmekeelsus-
projekti positiivsetest tahkudest, 
kordaminekutest. Kuid probleeme on 
olnud, neid jatkub, ka tulevikus, tun-
ne, et oleme hüüdjad hääled kõrbes, 
teeb selle projekti vedamise mõni-
kord raskeks.

On selge, et ilma valla rahalise 
toetuseta ei oleks mõeldav toime tul-
la sellise perspektiivika projektiga. 
Kummardus ja tänu teile!

Kümne aasta jooksul toimunust 
teeme kokkuvõtte reedel, 27. aprillil, 
mil Loo Keskkool võtab teist korda 
vastu külalisi Eestimaa einevatest 
maakondadest. 

Tulevad õpetajad, tulevad 5.-12. 
klasside õpilased, kes õpivad saksa 
keelt kui esimest võõrkeelt. Tullak-
se Põlva- ja Võrumaalt, Viljandi- ja 
Valgamaalt , Tartumaalt, Järvamaalt, 
Ida-Virumaalt. Ei tule aga enam üh-
tegi õpilast saartelt, Läänemaalt, 
samuti Harjumaalt ja Tallinnast sel 
lihtsal põhjusel, et nendes linnades/
maakondades ei õpetata enam saksa 
keelt esimese võõrkeelena. 

Nii kaugele oleme jõudnud. Te-
kib küsimus, kas mitmekeelsus jääb 
paljudele tõesti vaid kättesaamatuks 
sinilinnuks...

Päev algab tervitustega, tutvusta-
me oma kooli mitmekeelsusprojek-
ti, esinevad ka kõige pisemad, teise 
klassi õpilased, toimuvad koolideva-
helised olümpiaadid, õpilased saavad 
osaleda erinevates töötubades, on 
terve rida üllatusi.

Lugupeetud lapsevanemad, kui 
teil jätkub hetk vaba aega, olete teiegi 
sellel päeval teretulnud Loo Keskkoo-
lis. Vabariiklik saksa keele päev algab 
kell 11.00.

Helgi Org 
Saksa keele õpetaja-metoodik 

Mitmekeelsusprojektis osalenud 
alates 1995. aastast

Loo Keskkooli lapsed Straßbouris Euroopa parlamendis 2005. aastal
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ASi Tallinna Sadam koos-
seisu kuuluva Muuga sa-
dama lähima viie aasta 
plaanid on ambitsiooni-
kad – laiendada sadama 
territooriumit pea poole 
võrra ning rajada sadama 
vahetusse lähedusse uus 
tööstuspark. Paljudele 
Jõelähtme elanikele pole 
see kahtlemata üllatus-
eks – seda enam, et tööde 
algusega tööstuspargis 
on juba peale hakatud ja 
seda võib igaüks ka oma 
silmaga kogeda. 

Alustuseks vahest üks retoorilisem 
küsimus – miks me üldse niipalju 
laienema peame? On ju Muuga oma 
tänastegi kaubamahtudega konku-
rentsitult Eesti suurim kaubasadam, 
aga ka üks suuremaid ja olulisemaid 
kogu Läänemere regioonis. Vastus on 

iseenesest lihtne – konkurents Lääne-
mere idakalda sadamate vahel on tihe 
ja pingeline. Lisaks konkurentidele 
teistest Balti riikidest on viimastel 
aastatel üha jõulisemalt astumas nn 
kaardile ka Venemaa enda sadamad 
ja lõppkokkuvõttes on ju peamiselt 
Venemaa kaup see, mille pärast me 
siin pingutame. Ning selles äris ei saa 
me lihtsalt niisama pealtvaatajateks 
jääda, kui tahame, et meil ka järgne-
vateks aastakümneteks efektiivselt 
toimiv ja kogu Eesti majandusele 
ülioluline transiidivärav alles jääks. 

Sadama areng peab toimuma 
käsikäes naabrite arenguga

 Täna on Muuga sadamal üks oluli-
ne eelis paljude ümberkaudsete kon-
kurentide ees – meil on veel ruumi, 
kuhu areneda, kuhu tuua uusi kaupu ja 
sedakaudu püüda vähendada meie se-
nist üsna olulist sõltuvust ainult ühest 
kaubagrupist – nimelt naftast ja naf-
tasaadustest. Seega on Muuga (aga ka 
näiteks Paldiski lõunasadama) arenda-
mine ja laiendamine kaugemat tulevik-
ku arvestades meie ettevõtte seisuko-
halt praegu ülimalt oluline.. 

Kuid ilmselgelt anname endile ka 
aru, et meie sadamad ei asu keset tü-
hermaid, vaid on ümbritsetud asustus-

tega, ning kogu meie areng peab käima 
käsikäes naabrite arenguga, arvestades, 
et kohalike inimeste elukvaliteet meie 
tegevuse tagajärjel ei kannataks. 

Mida me siis omalt poolt selleks 
teha saame? Keskkonnakaitse on 
meie tegevuse ja arenguplaanide 
koostamise juures üheks selgelt pri-
oriteetsemaks valdkonnaks. Omades 
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisala-
seid rahvusvahelisi sertifikaate ISO 
9001:2000 ja ISO 14001:2004 oleme 
kohustatud oma arendustegevuste 
planeerimisel analüüsima juba eelne-
valt kõiki võimalikke tekkida võivaid 
keskkonnamõjusid ning järgima kõi-
ki Eesti ja rahvusvahelisi keskkon-
naalaseid ettekirjutusi ja õigusakte. 
Tallinna Sadam on lähiajal taotlemas 
ka Euroopa sadamaid ühendava orga-
nisatsiooni EcoPort sertifikaati, mis 
omakorda kinnitab, et meie sadama 
tegevus vastab kõikidele rahvusvahe-
listele keskkonnanõuetele.

Ainuüksi 2006. aastal kulutas Tal-
linna Sadam keskkonnakaitselistele 
projektidele ja uuringutele kokku üle 16 
miljoni krooni. Muuga sadamas on te-
ostatud regulaarset merekeskkonnasei-
ret juba aastast 1995. Rannaprotsesside 
seire tulemused näitavad näiteks sel-
gesti, et Muuga sadama areng ja idaosa 

laiendamine ei ole põhjustanud muu-
tusi merekeskkonna osas ning ei ole tä-
heldatud ka rannaprotsesside muutusi 
Saviranna piirkonnas.

Nüüd aga probleemist, mis vast iga-
päevaselt käegakatsutavam ja märksa 
häirivam – õhusaaste. Tallinna Sadam 
oli üks esimesi ettevõtteid Eestis, kes 
juba 1998. aastast alustas oma välisõhu 
regulaarset seiret ja seda just Muuga 
naftaterminalide juures. Tänasel päeval 
on seirejaamu lisandunud, kuid tõe hu-
vides tuleb kohe märkida, et kaugeltki 
mitte kõik naftat ja naftasaadusi käit-
levad terminalid ei asu ainult Muuga 
sadamas. Samuti on eraldi õhuseiret te-
ostavad jaamad nüüdseks Muuga uuel 
söeterminalil, mis mõõdab söetolmu 
taset välisõhus. Nende seirejaamade 
mõõtmistulemusi on tänasel päeval 
võimalik pidevalt jälgida Interneti va-
hendusel Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse kodulehelt, kusjuures seirejaa-
mad näitavad ära ka tuule suuna, mis-
tõttu on hõlpsam tuvastada saasteallika 
asukohta. 

Välisõhu saaste on Muugal olnud 
probleemiks ka varem, kuid viimasel 
ajal sagenenud juhtumid võivad spet-
sialistide arvamusel olla tingitud asja-
olust, et toornafta leiukohad päritolu-
maades on muutunud ja seetõttu on 

suurenenud vesiniksulfiidi kontsent-
ratsioon sadamas käideldatavates too-
detes. Vesiniksulfiidi puhul on inimese 
lõhnataluvuslävi aga oluliselt madalam 
ettenähtud normist – siit ka üks võima-
lik lahendus vastuolule, et normidega 
on kõik korras, aga tegelikult on õhk 
rikutud. Tallinna Sadamal on plaanis 
veel käesoleval aastal täiendada õhu-
seirejaamu lisaseadmetega, mis tuvas-
taksid arvatavalt uue õhusaaste tekitaja 
lähtekohad. 

Müratõkke sein ise peaks valmi-
ma  2008. aasta lõpuks

Olukorra parandamiseks on Viimsi 
valla poolt algatatud Muuga sadama 
lääneosa uus keskkonnamõjude hin-
damine (KMH), mis peaks eeldatavas-
ti valmima käesoleva aasta maikuus. 
On tõenäoline, et uus KMH näeb ette 
karmid nõuded nii sadamale, kuid en-
nekõike ka vedellastioperaatoritele naf-
ta ja naftasaaduste käitlemiseks. Ühe 
variandina on näiteks räägitud spetsi-
aalsest gaasipõletussüsteemist, nagu 
see töötab täna Paldiski lõunasadamas.

Sadama tegevusega kaasneb parata-
matult kõrgenenud mürafoon, mis pea-
miselt on põhjustatud rongiliiklusest. 
Parasjagu on käimas Muuga sadama 
strateegilise mürakaardi koostamine, 

mis näitab ära mürataseme erinevates 
sadama piirkondades, mis omakorda 
aitab meil tulevikus probleemsetele ala-
dele enam tähelepanu pöörata. Stratee-
giline mürakaart peab valmima 2007. 
aasta lõpuks. Projekti raames kavan-
datakse ka müratõkke seina, mis peaks 
oluliselt vähendama Muuga idaosast 
tulenevat mürafooni, seda eelkõige 
Uusküla elanike tarvis. Müratõkke sein 
ise peaks valmima praeguste kavade 
kohaselt 2008. aasta lõpuks. 

Tallinna Sadama jaoks käib igapä-
eva- ja arendustöö käsikäes põhjaliku 
keskkonnaalase tööga. Kuna sadam on 
suur ja keeruline kompleks, siis sõltub 
lõpptulemus muidugi mitmete osa-
poolte koostööst. Kuna sadam ise ei ole 
kaubakäitleja, siis on siin palju ära teha 
ka meie klientidel. Küll on aga selge, et 
meie kõigi ühine huvi on kaitsta maksi-
maalselt loodust ja elukeskkonda, sest 
eks me kõik ju taha, et ka tulevastel 
põlvedel oleks, kus elada, kasvada ja 
areneda. Aga parema elu poole püüdle-
misel võib siin ühest efektiivsest, arene-
vast ja keskkonnasõbralikust sadamast 
palju abi olla...

Sven Ratassepp 
avalike suhete juht 
AS Tallinna Sadam

Muuga sadam laieneb – mida see meie 
naabritele tähendab?

Kulupõletamine kee-
latakse konkreetsest 
kuupäevast alates 
22. märtsil allkirjastas keskkonnaminister 
Rein Randver määruse, millega reguleeritak-
se senisest täpsemalt metsa ja muu taimesti-
kuga kaetud alade tuleohutusnõuded. 
Uuendatud põhimõtete kohaselt määratleb 
igal aastal tuleohtliku aja alguse ja lõpu 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
(EMHI).
”Tuleohtliku aja määravad meie eksperdid, 
kelle hinnangu kohaselt algab igal aastal kulu 
põletamise keeluaeg konkreetsest kuupäevast 
alates,” selgitas EMHI direktor Jaan Saar. 
Tuleohtliku aja algusest teavitatakse elanikkon-
da massiteabevahendite kaudu ning tuleohtlikul 
ajal on kulu põletamine keelatud. Tuleohtlik aeg 
metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab 
kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel 
vihmaste ilmade saabumisel. 
Kulupõletamise keeluajal teevad Keskkon-
nainspektsioon  ja Päästeamet regulaarseid 
kontrollreide keelust üleastujate tabamiseks. 
Vastavalt Päästeseadusele võib keelust 
üleastujaid võib oodata rahatrahv kuni 18 000 
krooni ulatuses füüsilisele isikule ning kuni 50 
000 ulatuses juriidilisele isikule. Kui põlengu 
tekitamises õnnestub süüdlane kindlaks teha, 
siis tuleb tal tasuda ka tekitatud keskkonna-
kahju. Metsa ja muu taimestikuga kaetud 
alade tuleohutusnõuete kinnitamise määruse 
muutmise määrus hakkab kehtima kolm 
päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.
Kohe kui on lumi sulanud ja maapind 
tahenenud, tekib paljudel meist millegipärast 
vastapandamatu soov haarata loodusesse 
minnes kaasa tuletikud või muud tulete-
gemiseks kohandatud vahendid ja asuda 
põletama karajamaadel ja heinamaadel kulu. 
Eriti ohtlik on see meie valla loopealsetel 
ning seda on näidanud ka eelnevad aastad. 
Õppust möödunust aga ei võeta.
JÄTAME SELLEL KEVADEL KULU PÕLETA-
MATA-SÄÄSTAME LOODUST JA ENDI NING 
NAABRITE VARA !
TEEME   KORDA OMA KINNISTUD JA 
HOONETE ÜMBRUSED!!
Tuletan ka veelkordselt meelde, et Jõelähtme 
Vallavolikogu 26 novembri 2002.a. määruse-
ga nr 2 on kehtestatud JÕELÄHTME VALLA 
HEAKORRA JA KAEVETÖÖDE EESKIRI, mille 
ülesandeks on tagada valla haldusterritooriuil 
puhtus, heakord ning kaevetööde korraldus. 
Eskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes viibivad 
või elavad valla haldusterritooriumil. Mõned väl-
javõtted eeskirjast, mille täitmise üle tugevdatak-
se Politsei ja MTÜ Jõelähtme Korrakaitse patrulli 
poolset kontrolli kogu valla haldusterritooriumil 
ning eriti Loo ja Kostivere alevikes.
KEELATUD ON:
2.15.23 parkida mootorsõidukeid haljasa-
ladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel, 
üldkasutatavate supelkohtade territooriumile, 
Jägala-Joa pargialale ja teistesse selleks 
mitte ettenähtud kohtadesse ning nendega 
seal sõita
2.15.24 peatumise ja parkimisega takistada 
läbipääsu ja liiklmist teistel liiklusvahenditel.
Heakorra ja kaevetööde eeskirja rikkumise 
eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 
trahviühikut.
Sama tegevuse eest, kui selle on toime 
pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrah-
viga kuni 20 000 krooni.
Sama Vallavolikogu määrusega on kehtes-
tatud ka KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE 
EESKIRI.
3.2 Koera või kassiga avalikus kohas viibimi-
sel peab koer olema rihma otsas
3.3 Omanik peab tagama järelvalve oma 
kasvult või käitumise poolest ohtliku  koera 
üle, kusjuures koeral peab olema avalikus 
kohas viibimisel suukorv peas. Samuti on 
suukorv kohustuslik ühistranspordis või kui 
koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult 
avalikku kohta ilma järelvalveta.
3.4 Koera või kassi omanik on kohustatud jälgi-
ma, et tema koer või kass ei reostaks avalikku 
kohti. Omanik on kohustatud oma hoolealuse 
tekitatud reostuse kohe koristama.
Koerte ja kasside pidamis eeskirja rikkmi-
se eest karistatakse kuni 100 trahviühiku 
suuruse rahatrahviga ning sama teo eest, kui 
see põhjustas varalise kahju või inimesele 
tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trah-
viühiku suuruse rahatrahviga.  1 TRAHVIÜHIK  
- 60 EEK. 
• Politsei lühinumber- 110
• Päästeamet - 112
• Konstaabel - 6080 100  
• Loo Korrakaitsepunkt  - 53400125, 6080 
763

• MTÜ Patrull - 53441001 
Arvo Lassi 

korrakaitse vanemspetsialist

Jõelähtme vald ja 
Viimsi vald on naabrid. 
Naabritel tuleb jagada 
nii rõõme kui muresid. 
Heaks näiteks on äsja 
allkirjastatud ühiste 
kavatsuste protokoll, 
mille järgi naabrid, 
Jõelähtme vald, Maar-
du linn, Viimsi vald ja 
AS Tallinna Sadam, pa-
nevad seljad kokku ja 
asutavad ühisettevõtte 
Muuga reoveepuhas-
tusjaama ühiseks ma-
jandamiseks ja arenda-
miseks.

Jõelähtme ja Viimsi jaoks on Muuga 
sadam ühelt poolt töökohti pakkuv 
ettevõtluskeskus, aga teisalt kesk-
konnaalane mure, kuna Muugale on 
koondunud Eesti kõige suurem hulk 
keskkonnaohtlikke ettevõtteid. 

Eksperdid on mulle selgeks 
teinud, et Muuga sadama suuri-
mad probleemid on halb või puu-
dulik tsoneerimine ning kehv lo-
gistika. Mis tsoneerimisest üldse 
rääkida, kui mööda viljaelevaatori 
galeriid jooksevad naftatorud?! 
Eriti ohtlikud on aga sadama ter-
ritooriumil pikka aega laadimist 
ootavad bensiini-, butaani-, me-
tanooli-, propaani- jm vagunid. 
Viimane on väidetavalt lonkava 
logistika tulemus. Probleem on 
spetsialistide sõnul ka see, et sa-
dama kaudu veetakse kaupu, mille 
laadimiseks väidetavalt puudu-
vad selleks spetsialiseeritud kaid. 
Muuga sadamas tegutsemist peaks 
lubama vaid spetsialiseerunud ve-
dajatele, see vähendaks ilmselt ka 
sadamas seisvate vagunite arvu. 

Probleemseks on kujunenud 
Muuga sadama operaatoritele vä-
lisõhu saastelubade andmise tee-
ma. Ekspertide hinnangul pole 
välistatud, et seni on välisõhu 
saastelubade taotlustes saasteaine-
te heitkoguseid leides jäetud arvu-
tusmudelitest välja olulised muu-
tujad, mis võib tekitada olukorra, 
kus paberitel on kõik korras, kuid 
reaalselt ületavad saasteained lu-
batud normi. Probleem on ka näi-
teks bensiini laeva pumpamisel, 
kus võib tekkida olukord, kus tege-
lik heitkogus on viis korda suurem 
kui saasteloaga määratud, sest 
pole teada, kas laevadel on püü-
deseadmed ja kas need laadimise 
ajal ka töötavad. Arvutusmudelid 
on keerukad ja ühe muutuja välja 
jätmisega või sellele teise väärtuse 
andmisega muutub tulemus kardi-
naalselt. 

Oluline on märkida sedagi, et 
seirejaamad ei mõõda kõigi kee-
miliste ühendite, sh merkaptaa-
nide (mis näiteks haisevad) taset. 
Eksperdid on seisukohal, et Muu-
ga sadama operaatorite välisõhu 
saasteload tuleb üle vaadata ja 
neis tuleb arvestada väävliühen-
dite ja merkaptaanide heitega. 
Samuti soovitavad eksperdid 
naftasaaduste laadimisel tekkiva 

õhusaaste vähendamiseks raken-
dada näiteks ujuvkaante paigal-
damist toornafta mahutitele. Va-
jab väljaselgitamist ka tankeritele 
laadimisel tegelikult tekkiv saas-
tekoormus. Tundub, et  söetolm 
ja sadama territooriumilt leviv 
hais ei kao lähiajal kuhugi.

Oluline puuduv lüli on kindlas-
ti tõhusa järelevalve puudumine. 
Et tagada elanikele vähemalt ra-
huldav elukeskkond, peaks riiklik 
järelevalveorgan ehk keskkon-
nainspektsioon määrama ASile 
Tallinna Sadam Muuga sadamasse 
eraldi inspektori, kelle igapäeva-
tööks on kohapealne järelevalve. 
Siiani pole ka Muuga sadama ter-
viklikku keskkonnamõjude hin-
nangut, et saada tegelik pilt Muu-
gal toimuvast. Iga ettevõte eraldi 
on keskkonnamõjude seisukohast 
küll hinnatud. Nii nad seal siis pe-
sitsevad kõik kenasti läbisegi koos 
ja kõigil paberid korras. Mis aga 
saab siis, kui mõni pikalt laadimist 
oodanud tsistern plahvatab just 
keskkonnaohtliku ettevõtte lao 
kõrval?

Vabariigi Valitsus võib keelus-
tada, piirata või peatada suurõn-
netuse ohuga või ohtliku ettevõtte 
tegevust kui näiteks linna- või val-
lavolikogu, mille haldusterritoo-
riumil ettevõte asub, on esitanud 
Siseministeeriumi kaudu vastava  
põhjendatud taotluse või kui ette-
võtjal puudub vastutuskindlustus 
võimaliku raskeima tagajärjega 
suurõnnetuse tekitatud kahju hü-
vitamiseks. Samas pole Vabariigi 
Valitsus vastutuskindlustuse ole-
masolu ilmselt kontrollinud, sest 
teada on, et selliseid kindlustusi 
transiidifirmadel praktiliselt ei 
ole. See ei ole kindlasti mitte odav 
kindlustus ja võib väiksematele 
üritajatele saatuslikuks osutuda, 
aga see ei ole Jõelähtme elanike, 
viimsilaste, maardulaste, tallinlas-
te ega teiste inimeste mure - neile 
on oma tervis tähtsam. Täna on 
transiidiettevõtjatel ette näida-
ta oma majandustegevuse ja/või 
kauba kindlustuspoliisid, aga 
seda võimalikku kahju, mis võiks 
juhtuda siis kui suurõnnetuse tu-
lemusena Viimsis, Maardus, Jõe-
lähtmel või ka  Tallinnas inimeste 
tervis ja vara kahjustatud saab, ei 
ole välja arvutatud ega ka kindlus-
tatud. Riik peab sellist kindlustust 
oma ametkondade kaudu nõudma. 
Vastasel juhul peavad vallad ja lin-
nad tõsiselt mõtlema eelnimetatud 
seadusega linna- ja vallavolikogu-
dele antud võimalusele taodelda 
riigilt sekkumist ja keelustada või 
piirata ohtliku ettevõtte tegevust. 

Igal inimesel on õigus tervisli-
kule keskkonnale, mistõttu on ini-
mestel õigus nõuda seaduse alusel 
sätestatud keskkonnanormatiivide 
tegelikku elluviimist riigi poolt. 
Riik peab ka tagama, et näiteks 
õhk ja supelranna vesi vastaksid 
nõuetele - kui nii ei ole, rikub riik 
isikute inimõigusi ja põhivabadu-
si (nagu õigus elule, õigus eraelu 
puutumatusele, õigus tervise kait-
sele).

Euroopa Inimõiguste Kohus 
on leidnud, et keskkonna oluline 
saastamine võib mõjutada isiku-
te heaolu ja välistada nende poolt 
oma kodu kasutamise ning selliselt 
viia nende era- ja perekonnaelu 

kahjustamiseni. Siinkohal tasub 
mainida ka seda, et sama kohus on 
andnud mõista, et ainuüksi kordu-
vate häiringute (nagu tolm, hais, 
müra jt) ohus või hirmus elades 
ja selle pärast mures olemine on 
piisavaks aluseks selleks, et lugeda 
sellist olukorda era- ja perekonna-
elu puutumatuse rikkumiseks. 
Euroopa Liidu keskkonnapoliitika 
peamine eesmärk on inimese ter-
vise kaitse (EL asutamislepingu art 
174). Euroopa Kohtu ettevaatus-
printsiibi kaasused ongi valdavalt 
olnud seotud inimeste tervisega. 
Näiteks Muuga sadamast kolme 
valla inimesi ohustav kivisõe tolm 
ja vastikud haisud on tühiasi selle 
kõrval, millises ohus oleks me siis 
kui samas sadamas midagi plah-
vataks ja tekiks suurem tulekahi. 
Millist reostust me siis suitsupilve-
ga kaela saame, ei taha mõeldagi. 
Euroopa Kohus on ka üksnes riski 
olemasolu pidanud küllaldaseks 
argumendiks meetmete rakenda-
miseks ja ka seda, et majandusli-
kud kaalutlused ei kaalu üles ter-
vise kaitsega seotud huve. 

Keskkonnaalaste probleemide 
lahendamiseks peavad Jõelähtme 
vald, Viimsi vald ja Maardu linn 
(tõenäoliselt ka Tallinn) tihedat 
koostööd tegema, sest keskkon-
naga seotud ohud on meil enam-
vähem ühed ja samad. Kui riik ise 
midagi ette ei võta, peavad koha-
likud omavalitsused oma piiratud 
võimalusi üheskoos realiseerima 
hakkama.

Edaspidi tuleb keskkonnapo-
liitikas lähtuda loodus- ja tehis-
keskkonna jätkusuutlikkuse ja 
inimsõbralikkuse printsiipidest, 
mis tagab sobiva elukeskkonnaga 
riigi tänastele elanikele kui ka jä-
reltulevatele põlvedele ning tagab 
inimõigused ja põhivabadused 
nagu õigus elule, õigus eraelu puu-
tumatusele, õigus tervise kaitse-
le jt.  Selleks tugevdame oluliselt 
riigi suutlikkust keskkonnaseireks 
ja reostustõrjeks, arendades sh 
rahvusvahelist koostööd Lääne-
mereäärsete riikidega. Tuleb leida  
lahendus ohtlike veostega seotud 
probleemidele. Kindlasti on keh-
tivad seadused vaja üle vaadata ja 
muuhulgas anda kohalikele oma-
valitsustele õigusi keskkonnaküsi-
mustes kaasa rääkida. Samas tuleb 
tõdeda, et juba olemasolevat reeg-
listikku täites oleks riik võinud  
saavutada keskkonnaküsimustes 
parema olukorra kui see täna on. 

Urmas Arumäe 
Viimsi vallavanem

Koostöö naabritega 
on edu võti!
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JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 57

Jõelähtme Vallavolikogu 22.02.2006 määru
se nr 10 muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36, avaliku 
teenistuse seaduse § 11 ja Vabariigi Valitsuse 
20.02.1996 määruse nr 50 “Kohaliku omavalit-
suse ametnike ametikohtade nimetuse kehtes-
tamine” alusel.

§ 1. Muudetakse Jõelähtme Vallavolikogu 
22.02.2006 määruse nr 10 osa II “Teenistujate 
ametigrupid ning ametinimetused” paragrahvi 
2 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:

“§ 2. Määrusega kehtestatakse ametiasutuses 
kasutamiseks alljärgnevad ametnike ametigru-
pid ja ametinimetused:

(1) Juhid:

1) vallavanem;

2) abivallavanem;

3) vallasekretär;

4) finantsjuht;

5) osakonna juhataja.

(2) Vanemametnikud:

1) pearaamatupidaja;

2) arendusjuht;

3) jurist;

4) vallaarhitekt;

5) peaspetsialist;

6) vanemraamatupidaja;

7) vanemspetsialist;

8) vallasekretäri abi.

(3) Nooremametnikud:

1) sekretär-asjaajaja;

2) spetsialist;

3) raamatupidaja;

4) inspektor;

5) nooremspetsialist jne.”

§ 2. Täiendada  Jõelähtme Vallavolikogu 
22.02.2006 määrust nr 10 “Teenistujate ame-
tigrupid ning ametinimetused” paragrahviga 9¹ 
alljärgnevas sõnastuses:

“§ 9¹. Vallavanema käskkirjaga määratud ulatu-
ses võib ametnikule hüvitada:

1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutami-
se kulud;

2) isikliku mobiiltelefoni ametikõnedeks kasuta-
mise kulud.”

§ 3. Määrus jõustub 12. märtsil 2007.    

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 58

Jõelähtme Vallavalitsuse struktuuri ja tee
nistujate koosseisu kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36, avaliku tee-
nistuse seaduse § 11 lg 1 ja Jõelähtme valla 
põhimääruse § 30 lg 1 p 37 alusel.

§ 1. Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse struk-
tuur ja teenistujate koosseis vastavalt lisale.

§ 2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavo-
likogu 15. juuni 2006 määrusega nr 22 “Jõe-
lähtme Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate 
koosseisu kinnitamine” kehtestatud struktuur.

§ 3. Määrus jõustub 12. märtsil 2007a.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  01. märts 2007 nr 7

Jõelähtme Vallavalitsuse 25. oktoobri 2006 
määruse nr 20 muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 7 lg 1, Jõelähtme val-
la põhimääruse § 60 lg 1, haldusmenetluse 
seaduse § 92 ja Jõelähtme Vallavolikogu 12. 
septembri 2006 määrusega nr 29 kinnitatud 
Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 16 lg 2, 
3 ja 4 alusel. 

§ 1. Jõelähtme Vallavalitsuse 25. oktoobri 2006 
määruses nr. 20 “Jõelähtme vallale kuuluvate ja 
vallavalitsuse poolt otsustuskorras hoonete või 
nende osade kasutusse andmisel kohaldata-
vad tasumäärad vastavalt kasutusotstarbele” 
paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises 
sõnastuses: 

“(4) tasuta või alla määruse punktides 1-3 too-
dud hindade võib ruume kasutusse anda ainult 
lähtudes avalikest huvidest. Sellist otsust peab 
põhjendama.” 

§ 2. Jõelähtme Vallavalitsuse 25. oktoobri 2006 
määruses nr. 20 “Jõelähtme vallale kuuluvate ja 
vallavalitsuse poolt otsustuskorras hoonete või 
nende osade kasutusse andmisel kohaldata-
vad tasumäärad vastavalt kasutusotstarbele” 
paragrahvi 2 teine lause tunnistatakse kehte-
tuks.

§ 3. Määrus jõustub 05. märtsil 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 151

 

Limiitide kehtestamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 37, Jõelähtme Vallavo-
likogu 31.01.2007 määruse nr 49 “Jõelähtme 
valla 2007. aasta eelarve kinnitamine”, Jõeläht-
me Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada bensiini kulu limiidid alljärgne-
valt:

1.1  vallavanema autole - 200 liitrit kuus;

1.2  abivallavanema autole - 150 liitrit kuus.

2. Kehtestada mobiiltelefoni kõnede limiidid al-
ljärgnevalt:

1.1  vallavanem - 1 000.- krooni kuus;

1.2  abivallavanem - 700.- krooni kuus.

3. Vallavalitsusel kehtestada valla ametnikele ja 
allasutuse juhtidele nende kasutuses olevate 
valla omandisse kuuluvate sõiduautode bensii-
ni kulu ja mobiiltelefonide kõnede limiidid.

4. Otsuses  kehtestatud   limiitide  ületamise   
korral  esitab  valla  raamatupidamine  amet-
nikele  ja  allasutuse juhtidele arve vastavalt 
ületatud limiitide maksumuse kohta. Arve esi-
tatakse kulude arvestamisele järgneva kuu 20. 
kuupäevaks.    

5. Otsus jõustub 01. märtsist 2007.

 

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 152

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaa-
lomandisse Jõelähtme vallas Maardu ja Saha 
külas Tõnuvälja tee 22 maaüksus.

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 153

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 2, 
Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega nr 
133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Loo alevikus Spordi 
tee 1 maaüksus.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 154

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega 
nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vaja-
liku maa määramise korra” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 
Jägala-Joa elamu nr 6 teenindamiseks vajalik 
maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 155

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega 
nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vaja-
liku maa määramise kord” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 

Jägala-Joa elamu nr 7 teenindamiseks vajalik 
maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 156

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega 
nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vaja-
liku maa määramise kord” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 
Jägala-Joa elamu nr 8 teenindamiseks vajalik 
maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 157

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega 
nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vaja-
liku maa määramise korra” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 
Jägala-Joa elamu nr 9 teenindamiseks vajalik 
maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 158

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 1 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed”, Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusega 
nr 144 kinnitatud “Ehitise teenindamiseks vaja-
liku maa määramise korra” Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:
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1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 
Jägala-Joa elamu nr 10 teenindamiseks vajalik 
maa-ala.  

2. Maaüksus taotleda munitsipaalomandisse 
sihtotstarbega – 001. elamumaa (E).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 159

 

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 lg 1 
p 4 , Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusega 
nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse 
andmise korra”, Vabariigi Valitsuse 24.01.1995 
määrusega nr 36 kinnitatud “Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise alus-
ed” Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Taotleda Harju maavanemalt munitsipaalo-
mandisse Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas 
asuv Jägala-Joa puhkekompleksi 1 maaük-
sus.   

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 160 

Isiklik kasutusõigus Neeme sadama kinnis
tule 

Võttes aluseks asjaõigusseaduse § 225, 226 
ja 228, Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 
35 lg 1, 3, 4 ja 5 ning OÜ Jaotusvõrk poolt 17. 
veebruaril 2007 esitatud taotluse nr. TAL/1246,  
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Sõlmida Jõelähtme vallas Neeme külas 
Jõelähtme vallale kuuluval maaüksusel Nee-
me sadam (katastritunnus 24505:001:0500, 
registriosa nr. 418002) isikliku kasutusõiguse 
leping OÜ Jaotusvõrk kasuks 0,4 kV õhuliini 
rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või 
muul viisil ekspluateerimiseks,  mis on vajalik 
elektrivõrgu talituse tagamiseks, vastavalt lisale 
nr.1.

2. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja 
tasuta.

3. Volitada isikliku kasutusõiguse lepingut sõl-
mima Jõelähtme valla esindajana vallavanem 
Andrus Umboja.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees   

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 161

 

Saha küla ja Loo aleviku Miku 1, Miku 2 ja 
Miku 3 kinnistu detailplaneeringu kehtesta
mine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 24 lg 
3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 p 3, Jõe-
lähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Saha küla ja Loo aleviku Miku 1, 
Miku 2 ja Miku 3 kinnistu detailplaneering vas-
tavalt EA Reng AS poolt koostatud tööle nr 359-
349, millega on kavandatud ca 23 ha pindalaga 
maa-ala elamukruntideks, teedeks ja haljasala-
deks jagamine.

2. Detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude ja 
välisvalgustuse väljaehitamise tagab ehitusloa 
taotleja vastavalt 07. veebruaril 2007 sõlmitud 
lepingule nr. 32/07.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemiseks.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 162

 

Jõelähtme Vallavolikogu 25. mai 2004 otsu
se nr 110 kehtetuks tunnistamine

Jõelähtme Vallavolikogu 25. mai 2004 otsuse-
ga nr 110 on kehtestatud Jõelähtme valla Kosti-
ranna küla Lepiku maaüksuse detailplaneering, 
millega anti Kari maaüksusele ehitusõigus ehi-
tuskeeluvööndisse ilma looduskaitseseaduse § 
40 lõikes 3 nõutud keskkonnaministri nõusole-
kut küsimata. 

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse paragrahv 22 lõike 2, pla-
neerimisseaduse § 27 lõike 1, Jõelähtme valla 
ehitusmääruse § 3 punkti 3 ning Maret Sepp´a 
20.02.2007 avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavoliko-
gu 25. mai 2004 otsus nr 110 “Jõelähtme valla 
Kostiranna küla Lepiku maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine”.

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme  28. veebruar 2007 nr. 163

 

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 26, kohtute seaduse § 106, 
Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 27, 
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Esitada alljärgnevad rahvakohtunikukandi-
daadid:

1.1. HILDA MÄNNIK

1.2. MAIDO PAJO

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 

27. MÄRTSIL 2007 KELL 17.30 TOIMUB LOO KESK-
KOOLIS LOO ALEVIKU, LIIVAMÄE KÜLA JA SAHA KÜLA 
ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTI TUTVUSTAV 
AVALIK ARUTELU
Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha küla üldplaneeringu koostamise 
eesmärk on täpsustada Jõelähtme valla üldplaneeringu lahendust Loo 
aleviku, Liivamäe ja Saha külade piirkonnas. Koostatava üldplaneeringu 
põhieesmärgid tulenevad Planeerimisseaduse § 8 lõikest 3, mida täp
sustavad üldplaneeringu lähteseisukohad. Koostatava üldplaneeringuga 
pannakse paika erinevate maaalade asukoht ja iseloom Loo aleviku, Lii
vamäe ja Saha külade piirkonnas – kuhu jäävad elamualad, kus asuvad 
väikeelamud või korruselamud; kus hakkavad paiknema tootmismaad ja 
äripinnad; kuhu jäävad metsa ja põllumaad. Töö käigus täpsustatakse 
ka kaitsealuste piirkondade paiknemine ja üldised kasutustingimused 
ning erinevatest seadustest tulenevad maakasutuspiirangud. Samuti 
määratakse põhiliste tehnovõrkude trasside ning puhke ja virgestusala
de asukohad. 

Jõelähtme Vallavalitsus pakub tööd noorsootöötajale 
Loo Kultuurikeskuses.

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: 60 54 881; terje@joelahtme.ee; fax. 60 33 040

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

31. märtsil 2007 kell 11.00 
toimub Loo Keskkooli aulas Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemap
laneeringu “Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega hoonestusalade, 
väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste määramine ning 
nende kaitse ja kasutustingimuste määramine” eskiisi tutvustus ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik arutelu.

Kallid Jõelähtme valla pensionärid!

Kostivere Päevakeskus on nüüdseks juba 8 aastat vana, sügisel 
tähistame 9. sünnipäeva.

Sellest, kuidas elame ja tegutseme, olete kindlasti kuulnud. Nüüd on 
meil rõõm teile teatada, et lisaks senistele tegevustele laiendasime oma 
tööpõldu. See sai teoks tänu meie valla noorele ja aktiivsele juhtkonnale, 

kellel ei ole ükskõik, kuidas eakad inimesed hakkama saavad.

Nüüd on meie käsutuses väikeauto, mis veereb abivajajateni kõigil valla 
teedel. Päevakeskuses on saun, kuhu võin teid tuua. Päevakeskus pa

kub ka pesupesemisvõimalust, selle tarvis on meil automaatpesumasin. 
Lisaks aitan ka muul moel. Võtke meiega ühendust – siis saate teada, 

millal käime apteegis, millal elektrit maksmas, millal külas, väljasõitudel, 
millal tulevad meile külalised ja millal midagi toimub!

Päevakeskuses on soojad ruumid ja soojad südamed. Kui olete 
hädas, tahame aidata ja aitame ka. Mis on elus veel tähtsamat 

kui toekäe ulatamine?! Võtke siis see käsi vastu!

Teid kallistades
Anne Kanne ja Päevakeskuse pere

Aruküla tee 1, Kostivere 
Tel. 6081539; 5263412 
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Vargused:
£ 09.03.2007 varastati Kostivere alevi-
kust, Aali teel asuva eramu lukustama-
ta katlaruumist kaks gaasikatelt. Kahju 
40 000 krooni.

£ 05.03.2007 varastati Loo küla, 
Lepa tee parklast sõiduauto taga-
klaasi sirm. Kahju 1200 krooni.

£ Ajavahemikul 16.-17.02.2007 varas-
tati Liivamäe külast, Suurekivi tänaval 
asuva ehitusobjekti katuselt tõrvapap-
pi. Kahju 10 000 krooni.

Kehaline väärkohtlemine
£ 03.03.2007 kella 21.30 ajal tõukas 
meesterahvas Kostivere alevikus Kosti-
vere teel alaealist poissi. 

Avaliku korra raske rikkumine
£ 09.03.2007 kella 21.30 ajal pidasid 
noored Iru külas Põlluääre teel 
majas sünnipäeva. Peo käigus tekitas 

20-aastane alkoholijoobes Rustam 
kehavigastusi 20-aastasele Dmitrile, 
20-aastasele Alekseile ja 21-aastasele 
noormehele. Kannatanud viidi esmaabi 
andmiseks haiglasse, korrarikkuja aga 
politseiosakonda kainenema. Juhtunu 
kohta alustati kriminaalmenetlus Ka-
ristusseadustiku paragrahvi järgi, mis 
käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. 

Joobes isik
£ 15.03.2007 kella 19:25 ajal kangu-
tasid kaks alkoholijoobes noormeest 
Haljava külas mõisahoone uksi. Polit-
sei toimetas osakonda kainenema 26-
aastase Janeki ja 23-aastase Janno. 

£ 11.03.2007 kella 12 ajal tarvitasid 
48-aastane Lembit, 53-aastane Hillar 
ja 64-aastane Leonid Loo alevikus 
Saha teel avalikus kohas alkoholi. 
Lisaks tuigerdas seal ka 46-aastane 
alkoholijoobes Rein. Meestele koostati 
väärteoprotokollid alkoholiseaduse 

rikkumise eest. 

£ 17.02.2007 kella 04:30 ajal tuigerdas 
20-aastane Aleksei Jõelähtme vallas 
Peterburi maanteel. Liikluspolitsei 
pidas alkoholijoobes noormehe kinni. 

Muu sündmus
£ 23.02.2007 kella 10:30 ajal ründas 
võõras koer Uusküla külas Ruk-
kilille teel meesterahvast. Politsei 
vestles koera omaniku 28-aastase 
Nadeždaga, kes sai suulise hoiatuse.  

£ 05.03.2007 kella 12.07 ajal kukkus 
Vana-Narva maanteel veoautolt maha 
40 tonnine merekonteiner, mis sulges 
maanteel liikluse. Mõne aja pärast 
tõstis Muuga sadamast tulnud tõstuk 
konteineri tagasi autole ning kell 13.28 
oli liiklus jälle avatud. 

£ 02.03.2007 teatati sõiduauto 
Moskvitš vargusest Loo alevikus 
Spordi teel. Päev hiljem leiti auto Loo 
alevikust Saha teelt, kus see takistas 
majade vahel teiste autode liiklust. 
Sõiduk teisaldati parklasse. Juhtu-
nu asjaolude selgitamiseks alustati 
kriminaalmenetlust Karistusseadustiku 
paragrahvi järgi, mis käsitleb vargust. 

£ 19.02.2007.kella 09:24 ajal teatas 
kodanik, et Jõelähtme vallas Parasmä-
el on tema suvekodu juurde toodud 

numbrimärgita autokäru.

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised
£ 27.02.2007 kella 13:30 ajal teatati 
Loo Keskkoolist, et 15-aastane noor-
mees segab seal  rahu. Noorukit ootab 
väärteokaristus avaliku korra rikkumise 
eest. 

£ 07.03.2007 kella 16.05 ajal suitsetas 
17-aastane noormees Loo alevikus 
Saha teel. Samas tabati suitsetamast 
ka kaks 17-aastast, 15-aastane ja 16-
aastane neiu 

£ 21.02.2007 kella 10:35 ajal tarbis 14-
aastane noormees Loo alevikus Saha 
teel tubakatooteid. Veidi hiljem tabati 
samas suitsetamast ka 17-aastane 
nooruk. Noormehi ootab väärteokaris-
tus Tubakaseaduse rikkumise eest. 

£ 17.02.2007 kella 03 ajal tarvitas 16-
aastane noormees Jõelähtme vallas 
Tallinn-Narva maanteel alkoholi ja 
tubakatooteid. 

£ 16.02.2007 kella 11 ajal tabati Saha 
teel suitsetamast kaks 16-aastast 
noormeest.

Liiklusõnnetused
£ 12.03.2007 kella 13 ajal teatas möö-

dasõitja, et Jõelähtme vallas Jägala 
viaduktil on juhtunud õnnetus, kus 
sõiduauto Volkswagen Jetta on teelt 
välja sõitnud. Autos viibis kaks inimest, 
kellest üks, 27-aastane Jaan, viidi 
haiglasse. Sõiduautot juhtis 23-aastane 
Igor, kes oli tagaotsitav Ida Politseipre-
fektuuri poolt. Mees peeti kinni.

£ 12.03.2007 kella 08:27 ajal juhtus 
raske liiklusõnnetus Piibe maanteel. 
Esialgsetel andmetel liikus 1960. 
aastal sündinud Mati juhitud kaubik 
Peugeot Boxer mööda Piibe maanteed 
Aegviidu poolt Peterburi maantee 
suunas. Kolm kilomeetrit enne Peter-
buri maanteed kaotas juht sõiduki üle 
kontrolli ning sõitis teelt välja vasakule 
kraavi vastu puud. Liiklusõnnetuses 
hukkus sõidukis viibinud 1923. aastal 
sündinud naisterahvas. Kiirabi toimetas 
sündmuskohalt Mustamäe haiglasse 
samuti sõidukis olnud 1949. aastal 
sündinud Nelli. 

£ 17.02.2007 kella 22.42 ajal juhtus 
liiklusõnnetus Narva mnt ja Piibe mnt 
ristil Jägala külas, kus kokku põrkasid 
samas suunas liikunud sõiduautod 
Fiat ja BMW. Viimane paiskus saadud 
löögist vasakule teelt välja ja rullus üle 
katuse. Haiglasse toimetati kolm BMW 
viibinud reisijat 28-aastane Aleksandr, 
38-aastane Irina ja 34-aastane Dmitri.

POLITSEIKROONIKA 16.02.16.03
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KASULIK TEADA!
Alates 01.01.2007 muutusid täiskasvanute 
hambaraviteenuse hüvitiste määrad

Riivab silma!

Eesti Haigekassas kindlustatud 
inimestel, kes on vanemad kui 
19 aastat, on alates 01.01.2007 
õigus hambaraviteenuse hüviti
sele alltoodud määrades:

• vähemalt 19- aastane isik - kuni 
300 krooni aastas ;

• rase - kuni 450 krooni aastas;
• alla 1-aastase lapse ema - kuni 

450 krooni aastas;
• suurenenud hambaraviteenuse va-

jadusega isik - kuni 450 krooni aastas.
Kui kindlustatul tekib kalendri-

aasta jooksul õigus erinevatele hüvi-
tistele, on tal õigus taotleda hüvitist 
kalendriaasta eest ühe temale soodsa-
ma määra ulatuses.

Hambaproteesi hüvitise määr suu-
renes alates 01.01.2007 seniselt 2000 
kroonilt  4000 kroonini. 

Hambaproteesihüvitisele on õigus 
isikutel, kellele on riikliku pensioni-

kindlustuse seaduse alusel määratud 
vanaduspension ja üle 63-aastastel 
kindlustatud isikutel üks kord kolme 
aasta jooksul. Kolmeaastast perioodi 
hakatakse arvestama esimese ham-
baproteeside tegemise arve lõpeta-
mise kuupäevast ehk päevast, millal 
proteesid valmis said.

Kui 3-aastane periood algas enne 
2007. aastat ja isik on 2000 krooni 
juba ära kasutanud, siis on  õigus saada 
hüvitist veel 2000 krooni teenuste eest, 
mis on osutatud peale 01.01.2007.

Hambaravi ja hambaproteesi eest 
tasutud summa hüvitatakse teenuse 
osutamise päeval kehtivas määras. 
Hambaraviteenuse hüvitise saamise 
õigus aegub kolme aasta jooksul ala-
tes õiguse tekkimisest (näiteks: kui 
Teil on hambaravi teenuse eest tasu-
mist tõendaval dokumendil kuupäev 
01.03.2005, siis hüvitist 2005.aasta 

eest saate taotleda kuni 01.03.2008). 

Hambaraviteenuse hüvitise 
taotlemiseks tuleb haigekassale 
esitada:

• avaldus;
• teenuse eest tasumist tõendav 

originaaldokument;
• arsti tõend (esitavad ainult rase-

dad ja suurenenud hambaraviteenu-
se vajadusega isikud.

Suurenenud  hambaraviteenuse va-
jadusega hüvitise taotlejatel tuleb lisa-
da arsti tõend selle kohta, et vajadus on 
tekkinud tervishoiuteenuste osutamise 
tagajärjel (näiteks: pea-kaela piirkonna 
kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi või 
ulatuslike põletike haiglaravi, näo kol-
juluude traumade kirurgiline ravi).

Avalduse koos vajalike lisadega 
võib saata postiga või tuua ise hai-
gekassa piirkondlikku osakonda. 

Avalduse blankett on saadaval hai-
gekassa klienditeenindusbüroodes, 
Eesti Posti postkontorites ja haige-
kassa koduleheküljel http://www.
haigekassa.ee/blanketid/.

Haigekassa kannab hambaravi-
teenuse hüvitise kindlustatud isiku 
pangaarvele hiljemalt kalendriaasta 
25. juuliks või järgmise kalendriaasta 
25. jaanuariks.

Hambaproteesihüvitise kannab 
Haigekassa kindlustatu pangaarvele 
90 päeva jooksul pärast nõutavate 
dokumentide laekumist haigekassa 
piirkondlikku osakonda, kui isik ei 
ole saanud soodustust teenust osu-
tanud hambaravifirma kaudu.

Lisainformatsiooni on võimalik 
saada haigekassa koduleheküljelt 
www.haigekassa.ee või helistades in-
fotelefonil 16363.

Eesti Haigekassa Harju osakond

Jõelähtme vallas ei ole seni 
tegutsenud ühtki puuetega 
inimeste organisatsiooni. Meile 
on koostöövõimalust ning abi 
pakkunud Harjumaa Puue
tega Inimeste Nõukoda ning 
IdaHarjumaa Invaühing. Siit 
üleskutse:

puuetega inimesed ja nende 
pered, puuetega laste vane
mad 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 emaili aadressil 
evely@joelahtme.ee.   

Evely Murekas 
sotsiaalosakonna juhataja

Omavoliline 
võõra krundi 

kasutamine 
parkimiseks 
ja ehitusma-
terjalide la-

dustamiseks 
aadressil Loo 
alevik, Pargi 
tn.1 (nn. La-

gedi mõisa 
park)
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
märtsis 2007

92 22.03 MARTAAILDE PRÖÖM Ruu küla

90 21.03 ADO EHA Manniva küla

89 20.03 MATRJONA VENDIK Uusküla küla

88 27.03 ELLIVILHEMINE ASOR Loo alevik

86 30.03 MILDA MÄGI Manniva küla

85 30.03 VERONIKA SUSI Maardu küla

83 08.03 JEVDOKIA NÄSSI  Loo alevik

82 02.03 LAINE KELU Loo alevik

82 03.03 ASTA TIMM Loo alevik

82 14.03 HILDA LEMMIK Neeme küla

81 01.03 LJUBOV LAIMETS Loo alevik

81 01.03 ALEKSANDRA 
 LEHTMETS

Loo alevik

80 21.03 LAINE RAUDSEPP Kostivere 
alevik

80 24.03 MAIMU EEK JägalaJoa 
küla

70 03.03 SERGEY  POSKACHEV Uusküla küla

70 13.03 URVE TALI Loo alevik

70 22.03 HEINO OKS Loo alevik

70 23.03 MAIE PÕLDMETS Haljava küla

Veebruaris 2007 surnud Jõelähtme valla elanik
 

Vambola Murumaa  01.06.1943 – 03.02.2007

Müüa kahekordse maja I 

korruse 3-toaline kõigi mug-

avustega heas korras korter 

72,5 m, asukohaga Maardu 

mõisa kõrval, hind 1 550 

000 kr. 

Toad eraldi, läbi maja 

planeeringuga. Hinna sees 

integreeritud köögimööbel 

tehnikaga. Olemas sisseehi-

tatud lükandustega kapid, 

pakettaknad ja rulood. 

Kokkuleppel ülejäänud 

mööbli võimalus. Kahes toas 

laudpõrand, kivipõrandal 

põrandaküte. Maja rohe-

luses, mõisa pargi kõrval, 

maja ees privaatne laste 

mänguväljak. 

Täiendav info ja fotod: 

http://www.city24.ee 

Margit 52 03 252

Soovin osta eramaad 
Kostiveres või lähi-
ümbruses. 5177708 

 
Tellitud kuulutus siin maksab 30 

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

Kuulutused

Uued ringid Loo koolis

Viimasel õppeveerandil alustavad Loo 
Keskkoolis tööd uued ringid.

1. JALGRATTARING  alates 10.a. lastele. 
Tasuta.

Tublimad 3 poissi ja 3 tüdrukut saavad 
minna maikuus Loo kooli esindama  
maakonnavõistlusele „Vigurvänt 2007“.

2. MOPEEDIKURSUS  alates 14.a. 
lastele.  Tasuline.

3. MOOTORRATTAKURSUS alates 16.a. 
noortele. Tasuline.

Ringe hakkavad juhendama Rae Liiklus-
kooli õpetajad.

Huviliste registreerimine ja täpsem info 
alates 26.märtsist kooli huvijuhilt telefonil  
52-84-483, 60-80-403 või  
rozeta.meos@mail.ee

SUVISED TPLi RÜHMAD  LOOL

1. rühm 7-10-aastastele lastele  
4.- 8. juunini  iga päev 11.00-12.00

2. rühm 11-14-aastastele lastele  
11.-15. juuni iga päev 11.00-12.00

3. rühm 11-14-aastastele lastele  
27.- 31. august iga päev 11.00-12.00

Rühmadesse registreerimine kuni  
20. maini 2007

Rühmi juhendavad JLS-i liikmed  Hilda 
Männik  ja Rozeta Meos

TASUTA  MERELAAGER LASTELE

Jõelähtme Lastekaitse Selts organi-
seerib 2-päevase tasuta merelaagri 
Kaberneeme rannas  18.- 19.augustini 
2007.a.

Esialgu on merelaagrisse planeeritud 60 
last Loo koolist ja  10 lastekaitse seltsi  
liiget  ning  lapsevanemat.

Laagrisse sõidame laupäeval, 18.au-
gustil kell 11.00 Loo kooli eest ja mere 
äärest tagasi pühapäeval, 19. augustil 
kell  17.00

Ööbimiseks tuleb lastel  ise kaasa võtta 
telgid ja magamiskotid.

Jõelähtme Lastekaitse Seltsi poolt on 
tasuta transport, toitlustamine ja võistlu-
sed koos auhindadega.

NB! Eelkõige on oodatud need lapsed, 
kellel  puudub suvel  võimalus mere 
äärde minna.

JÕELÄHTME VALLA IX 
 MÄLUMÄNGUTURNIIRI 2. RINGI 
TULEMUSED
I koht  võistkond „Sammas“ (Kaido  
Lasn, Indrek Tibar, Raul Sillandi)
II koht võistkond „VANA KALA“ (Alek-
sander Leonidov, Kalle Pürjemaa, 
Arvo Leonidov)
III koht  võistkond „VANA HÕBE“ 
(Aare Värte, Juhan Saar, Jüri Paavel)
VIIMANE, 3. RING, TOIMUB 15. 
APRILLIL KELL 13.00

28. aprill kell 11.00 toimuvad Jõe
lähtme Rahvamaja koristustalgud

30. aprillil kell 21.00 toimub Jõe
lähtme Rahvamajas pidu „VOLBRI
ÖÖ TULED JÕELÄHTME JÕEL“. 
Päevakohane müstika jõel ja kaldal, 
saalis tantsitab rahvast ansambel 
„Trahter“.

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 emadelisadel 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 18.0021.00

• 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

• AnnLiis Ojaots tel. 5174004, ojaots@lookool.ee

Perekeskus Sina ja Mina:  www.sinamina.ee

KOSTIVERE PÕHIKOOL vajab alates 2007/2008 õppeaastast

 I KLASSI KLASSIÕPETAJAT. 

Ootame Sind juba kevadel lastega tutvuma. 

Kostivere Põhikool asub Jõelähtme vallas, Tallinnast 20 km kaugusel

Nõudmised kandidaadile: 

• erialane kõrgharidus

• väga hea suhtlemisoskus

• meeskonnatöö oskus

• arvuti kasutamise oskus

Pakume omalt poolt meeldivat töökollektiivi ja töökeskkonda. Arvestatavat 
palka vastavalt tarifikatsioonile. Tallinna elanikele autokompensatsiooni 

võimalus.

Konkursist osavõtuks esitada:

• avaldus

• haridust tõendava dokumendi koopia

• Curriculum vitae

Dokumendid saata: Aruküla tee 3, Kostivere Põhikool, Jõelähtme vald, 
74204

Info: 6081580, 6081533, 5225094

KOSTIVERE PÕHIKOOL vajab alates 2007/2008 õppeaastast

INGLISE KEELE ÕPETAJAT.

Kostivere Põhikool asub Jõelähtme vallas, Tallinnast 20 km kaugusel

Nõudmised kandidaadile: 

• erialane kõrgharidus

• väga hea suhtlemisoskus

• meeskonnatöö oskus

• arvuti kasutamise oskus

Pakume omalt poolt meeldivat töökollektiivi ja töökeskkonda. Arvestatavat 
palka vastavalt tarifikatsioonile. Tallinna elanikele autokompensatsiooni 

võimalus.

Konkursist osavõtuks esitada:

• avaldus

• haridust tõendava dokumendi koopia

• Curriculum vitae

Dokumendid saata: Aruküla tee 3, Kostivere Põhikool, Jõelähtme vald, 
74204

Info: 6081580, 6081533, 5225094
Jõelähtme Vallavalitsus  

mälestab  
kauaaegset töötajat  

VILLEM VIIKHOLM´I 
(03.07.1942- 24.03.2007

• 05. 04. kl. 17 Suur Neljapäev   

• 06. 04. kl. 11 Suur Reede

• 07. 04. kl. 16 jumalateenisttus 
Neemes

• 08. 04. kl. 11 Ülestõusmispüha

• 28. 04. kl. 16 jumalateenistus 
Lool

Kirikus jumalateenistused igal 
pühapäeval kell 11

KIRIKUTEATED

Elioni informatsioon Harju 
KülaTee 3-st

Kokku on sõlmitud lepinguid 843 
kliendiga ning ootamas ametlikult 
tehnilist selgitust või tehnikuid 
seadmete paigaldamiseks 620 
interneti soovijat. 

Kuna tehnikud tegelevad seadme
te paigaldamisega, siis tegelikult 
pakutakse teenust baasjaamadest 
saadud info alusel tunduvalt suu
remale arvule klientidele, aga kuna 
lepingud pole korras, siis seda 
numbrit ei saa näidata. 

Järelikult  pakutakse interneti 
teenust Jõelähtme vallas enam kui 
tabelis olev klientide arv näitab.

  
Teenust 
pakutak
se

Erilahen
dusi

Töös

Harju
maa

843 320 620

Jõeläht
me

48 32 palju 
soovijaid 
ootamas

 

Elion Ettevõtted AS loodab, et 
suudab töid nii korraldada, et mai
kuust kliendi interneti sooviavaldu
sele reageeritakse 1 kuu jooksul.

Kui praegu ei õnnestu teenust pak
kuda ja klient lisatakse erilahen
duste nimekirja, siis Elion ei unusta 
neid, vaid mõne aja pärast, kui 
esimene ring maakonnas tehtud, 
hakatakse nende klientidega uuesti 
tegelema. Selleks ajaks vast on 
mõned segavad puud maha võetud 
või loodud uusi levialasid.

Lisaks küsimusele, mis saab 
01.september 2009, võib öelda 
toetudes tänasele olukorrale ja 
Elioni esindajate sõnadele,  et 
Elion Ettevõtted AS jätkab teenuse 
pakkumist loodud baasjaamade le
vialades nii Harjumaal kui ka Lää
ne, Rapla, LääneViru, Põlva, 
Tartu ja Võrumaal ning laiendades 
juba täna WiMaxi leviala ka teistes 
maakondades, st kogu Eestis.  

Esmaspäeval, 2. aprillil kell 20.05 
on ETVs saate “Teated tegelikku
sest” teemaks KülaTee 3. 
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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

  
   

       

    
   

 

 
 

   
   

 

 















           LOO LASTEAED PÄÄSUPESA 

 OOTAB KIIRESTI OMA RÕÕMSASSE   

              KOLLEKTIIVI

           KOORMUSEGA  1,0  AMETIKOHTA 

             KONTAKT:    6080656; 5124107 

                email:loolasteaed@hot.ee 




