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Kevad on käes ja tava
kohaselt hakatakse 
hoogsalt tegelema ma
japidamiste, kodude ja 
külade ümbruse korras
tamisega. 

Selle tegevuse lihtsustamiseks on 
ka sel aastal erinevatesse valla piir
kondadesse paigutatud suured kon
teinerid ja kogu vallas liiguvad ringi 
jäätmete kogumise autod. Kuid enne 
prahi konteinerisse panekut võiks 
mõelda…

Kas kõik on äraviskamist väärt 
või on midagi kasutuskõlblikku?

Kasutuskõlblikke korralikke rii
deid, mänguasju, mööblit, kodumasi
naid jms ärge visake lihtsalt minema. 
Need saab suunata korduvkasutusse, 
viies esemed näiteks Taaskasutuskes
kusesse (www.taaskasutus.ee; Paide 
tn 7, Tallinn). Sedasi käitudes leiavad 
teile kasutud asjad uue võimaluse 
kellegi teise juures. 

Heas korras mööblile ja töökorras 
suurtele kodumasinatele on võimalik 
Tallinna piirist 20 km ulatuses järele 
tellida tasuta transport. Selleks saa
ta info (soovitavalt koos piltidega) 
eposti teel info@taaskasutus.ee või 
helistada telefonil 555 30 242. 

Mis siiski kuulub äraviskami
sele?

Enne äraviskamist peaks jäätmed 
võimaluse korral maksimaalselt sor
teerima ja suunama taaskasutusse 
– biojäätmed, paber, klaas, ohtlikud 
jäätmed, metall jne. 

• Biojäätmed
Biojäätmeid on võimalik kompos

tida elanikel, kellel on kas oma aia
maa või koht, kuhu panna kompos
tikast. Kui kompostimise võimalust 
ei ole, on haljastusjäätmeid võimalik 
viia Tallinna Prügilasse (täpsem info 
www.landfill.ee, www.cleanaway.ee, 
või 609 6530). 

• Paber ja papp
Paberit ja pappi saab taaskasuta

da, mistõttu peaks neid muudest 
jäätmetest eraldi koguma ja viima va
napaberi kogumiskastidesse. Jõeläht
me vallas on hetkel vanapaberi kogu
miskastid Maardu, Ülgase, Haljava, 
Neeme, Kaberneeme, Koogi külas 
ning loomulikult ka Loo ja Kostivere 
alevikus. Kogumiskasti pandav paber 
peab olema kuiv ja puhas. 

• Plastik 
Plastikust joogipudelid saab viia 

kas taarapunkti, vastavasse kogumis
kasti (samades kohtades, kus vanapa
beri kogumiskastid) või tagastada 
poodi, kust jook osteti (pandipaken
diga pudelid). Kogutud pudelid suu
natakse ümbertöötlusesse. Muu plas

tikmaterjal suunatakse hävitamisele. 
• Klaas
Kogutavat klaasi on kahesugust: 

korduvkasutatav klaas (joogipudelid, 
supipurgid), mida saab tagastada taa
rapunkti, poodi või selleks ettenähtud 
kogumiskohta ning muu klaas (ak
naklaas, klaasnõud jms), mis hetkel 
läheb valdavalt ladestamisele. 

• Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed võivad põhjus

tada kahju keskkonnale ja tervisele, 
seega on nende käitlemine kehtes
tatud eritingimustel. Seetõttu tuleb 
maksimaalselt jälgida, et ohtlikud 
jäätmed ei satuks teiste jäätmetega 
ühte prügikotti, vaid antakse ära eral
di selleks ettenähtud kohta. 

Jõelähtme vallas on ohtlike jäät
mete statsionaarne kogumiskoht 
Koogi külas Koogi poe kõrval. Lisaks 
sõidab vallas 5. mail ringi ohtlike jäät
mete kogumisauto.

• Metall
Metalli pole mõttekas kogumis

punkti viia väikestes kogustes, tark 
on korraga anda suurem hulk vana
rauda. Kui teil puudub selleks trans
port, on kraamile võimalik tellida 
auto järele. Kui ei sobi kumbki eelnev 
variant, aga metalli on, andke sellest 
valda teada. 6. mail kogume selle tea
be põhjal metalli kokku. 

• Autorehvid
Autorehve ei tohi ei põletada ega 

metsa alla visata, need tuleb viia sel
leks ettenähtud kohta. 

MTÜ Eesti Rehviliit võtab vastu 
vanarehve Tallinna Prügila kogumis
punktis. 

Kuna päris palju rehve on igal pool 
kraavides ja metsa all, toimub kevadel 
nn. rehvikogumisring. Korjame kok
ku metsa alla ja tee äärtesse visatud 
rehvid ja oleme valmis viima kasutud 
rehvid ära ka kodudest, kui selleks 
on soovi avaldatud. Palume küladel 
oma elupaiga ümbrusest koguda kõik 
rehvid ühte kohta ja sellest siis valla
le teada anda. Üksikuid rehve suure 
autoga transportida on ju väga aja ja 
ressursikulukas. 

• Ehituspraht
Mida aeg edasi, seda rohkem on 

metsa alla ja teeäärtesse tekkinud 
ehitusprahi hunnikuid. Kui keegi 
ehitab/remondib maja või korterit, 
peab ta ise tellima selle äraveo või vii
ma ülejääva prahi selleks ettenähtud 
kohta, mitte viskama tee äärde maha. 
Teenust tellides peaks kindlasti jälgi
ma, et koorem viidaks õigesse kohta 
ja kas vedajal on ikka kõik vajalikud 
load olemas. 

Iga inimene peaks oma jäätmete 
käitlemise eest ise tasuma ning vas

tutama selle eest, et need jõuaksid 
õigesse kohta. Meie ümbruse puhtus 
saab alguse meist endist ja meie suh
tumisest. 

SUURTE KONTEINERITE, 
OHTLIKE JÄÄTMETE, VANA
METALLI, VANAREHVIDE JA 
KODUELEKTROONIKA 2007.A 
KOGUMISE AJAKAVA 

SUURED KOGUMISKONTEI
NERID:

• 28.29. aprill
Külad: Ülgase, Kaberneeme, 

Haapse, Haljava, Võerdla ja Aruaru
Alevik: Kostivere

• 56.mai
Külad: Saha, Maardu, Koogi, Iha

salu, Neeme, Nehatu, Uusküla, Man
niva, Jõesuu, RootsiKallavere, Sa
viranna, Kostiranna, Vandjala, Loo, 
Rebala, Jägala (Tammiku), Liivamäe, 
Iru, Parasmäe ja JägalaJoa

Alevik: Loo

SUURTESSE KONTEINERI
TESSE MITTE PANNA: 

• Puitmaterjali; 
• Metalli; 
• Vanu rehve; 
• Ohtlikke jäätmeid. 

NB! Konteinerit ei tohi täita kuh-
jaga, sest sellist konteinerit ei ole või-
malik transportida. Ühtlasi ei tohi 
tekitada lisahunnikut ka konteineri 
kõrvale. Puitmaterjalile palume kü-
lades ise leida lahendus (näit ühine 
lõke, jälgides mõistagi kõiki tuleohu-
tusalaseid nõudeid). 

5. MAI OHTLIKE JÄÄTMETE 
KOGUMISRING 

Ekoservise kogumisauto sõidab 
ringi järgmise graafiku alusel: 

• 10:0010:30 Iru küla (tennise
väljak)

• 10:4511:15 Loo alevik (bussipea
tuse esine plats)

• 11:3012:00 Maardu küla (vana
de kasvuhoonete juures)

• 12:1512:45 Kostivere alevik 
(plats poe vastas üle tee)

• 13:0013:30 Haljava küla (katla
maja kõrval)

• 14:0014:30 Kaberneeme küla 
(poeesine plats)

• 15:0015:30 Neeme küla (vanade 
töökodade juures)

• 16:0016:30 Ülgase küla (garaa
zideesine plats)

• 16:4517:15 RootsiKallavere küla
Palume kinni pidada antud kel-

laaegadest!

Ohtlike jäätmete kogumisauto ko
gub kokku akud, patareid, vedelad 
värvijäätmed, laki, lahusti ja õlijäät
med, õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad 

päevavalguslambid ja termomeetrid, 
aegunud ravimid, kemikaalid, tule
kustutid, taimekaitsevahendid, liimid 
jms. 

6. MAI VANAMETALLI KOGU
MISRING

Vanametalli kogumisring toimub 
6. mail, mille jooksul kogutakse me
tall kokku kohtadest, millest hiljemalt 
4. maiks on valda (liis@joelahtme.ee, 
605 4861, 52 21 112) teada antud (li
sades metalli asukoha, koguse ja oma 
kontaktandmed). 

6. mai hommikuks peaks metall 
olema suurele autole ligipääsetavas 
kohas.  

8. MAI AUTOREHVIDE JA 
KODUELEKTROONIKA KOGU
MISRING

Koduelektroonika alla kuuluvad: 
• külmkapid; 
• elektripliidid; 
• pesumasinad; 
• kogu koduelektroonika, mis ei 

tohi olla saastunud ega lõhutud.  
Autorehvide ja koduelektroonika 

kogumisring toimub 8. mail, mille 
jooksul kogutakse rehvid ja kodu
elektroonika kokku kohtadest, mil
lest hiljemalt 7. maiks on valda (liis@
joelahtme.ee, 605 4861, 52 21 112) 
teada antud (lisades rehvide ja kodu
elektroonika asukoha, koguse ja oma 
kontaktandmed). 

8. mai hommikuks peaks rehvid ja 
koduelektroonika olema suurele au
tole ligipääsetavas kohas.  

Lisaks: 
• 27-28. aprillil on Rocca al Mare 

kooli õpilased abiks Kaberneeme ja 
Haapse piirkonnas. 

• 30. aprillil on traditsiooniliselt 
Neeme algkooli ja Kostivere põhikoo
li õpilased valla erinevates kohtades 
abiks heakorratöödel. 

• 7. mail on Loo Keskkooli õpilased 
traditsiooniliselt koristamas valla eri
nevais paigus.  

Täpsem info jooksvalt  
www.joelahtme.ee 

Teeme koduvalla puhtaks! 
Päikselise kevade jätku kõigile!

Liis Truubon  
keskkonna vanemspetsialist 

605 4861; 52 21 112 
liis@joelahtme.ee

Hea Jõelähtme valla elanik!

Prügikonteinereid paigutatakse 
kõikjale valla territooriumile
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Jõelähtme sai endale 
uue suurürituse

Eelmise nädala pühapäeval oli 
Jõelähtme Rahvamaja hoovile 
kogunenud suur hulk rattasõpru. 
Tallinn-Narva maanteelt paistis 
pikk autode rida juba kaugele, 
maantee äär rahvamajast vallama-
jani ja sealt edasi oli sõidukitega 
palistatud, neid jätkus ka vallama-
ja parklasse, kõigil rattad katusel. 
Seda nähes läks tuju juba heaks, 
oodata oli kordaminevat üritust 
ning esimene Jõelähtme rattama-
raton võis alata. Nagu ka juba eel-
mises valla lehes pikalt kirjutatud, 
toimus 75-kilomeetrine võistlus-
sõit ning 40-kilomeetrine mata-
kasõit . Kohale oli tulnud nii palju 
rattasõpru, et korraldajatel tekkis 
juba probleeme numbrite väljas-
tamisega. Sellest hoolimata said 
kõik registreeritud ning võistlused 
võis avatuks kuulutada. Hea meel 
on selle üle, et kohale oli tulnud 
ka nimekaid mägiratta proffe 
nagu hiljem selgunud võitja Alges 
Maasikmets ja teise koha pälvinu 
Raivo Maimre, loodetavasti levib 
ka nende ja teiste võistlussõitjate 
kaudu edasi informatsioon meie 
ürituse kohta ning juba järgmisel 
aastal on kohal kogu selle ala 
paremik. Aga starti oli tulnud ka 
palju meie valla inimesi, enamus 
valis küll 40 kilomeetrise mata-
kasõidu nagu ma isegi, kuid oli 
ka 70 kilomeetri võistlussõidus 
kaasategijaid. Leian, et üritus oli 
igati kordaläinud ja loodetavas-
ti jätkub peakorraldajal Meelis 
Välk´ul jõudu ja tahtmist üritust 
ka järgmisel aastal korraldada, 
vallavalitsus on igal juhul valmis 
õla taas alla panema.

Kevaditi on pea kõigil südamel 
oma koduümbruse korrastamine, 
õnneks jätkub paljudel tahtmist 
ja indu ka kaugemale vaadata ja 
käed mujalgi külge panna. Valla-
valitsuse eestvedamisel on juba 
toimunud ning toimumas talguid 
meie avaliku ruumi korrastami-
seks Jägala-Joal, Haapses ja 
Kaberneemes, Pirita jõe ääres, 
Loo haljasaladel, vallamaja juures 
ning loomulikult ka suurima 
murelapse, Tallinn-Narva maantee 
ääres, kus igal kevadel vedeleb 
tonnide viisi prügi. Kaasa on 
löömas lapsed ja täiskasvanud 
nii meie vallast kui ka Maardust 
ja Tallinnast. Kahjuks ei arves-
ta paljud meie seast, et maha 
visatud praht ei kao sealt iseene-
sest, et igale poole ei ole võimalik 
panna kojameest käest langenud 
kommipaberit koristama. Seega 
tuleb meil endil käed taskust välja 
võtta ning praht ära koristada. 
Käesoleva ja järgmise nädala 
lõpul toimub meie valla külades 
ja alevikes suurte prügikontei-
nerite aktsioon, kuhu saab tuua 
majapidamisest ülejäänud suure 
mahu ja mõõduga prügi. Samas 
on meil palve, et inimesed vaa-
taksid üle ka oma koduümbruse 
laiemalt ning korjaksid kokku ka 
väljaspool aia piire vedeleva ning 
selle valla poolt kohaletoimetatud 
prügikon-
teineritesse 
paneksid.

Indu meile 
kõigile!

ANDRUS UMBOJA 
vallavanem

UUSKÜLA KÜLAKOOSOLEK 
TOIMUB PÜHAPÄEVAL  
29.04.2007 KELL 12.00

PLAANITAVAL KÜLAPLATSIL 
(S.O LEPALINNU BUSSIPEATUS)

VIHMASE ILMA KORRAL KUUSE TALUS 
(S.O UUEVÄLJA BUSSIPEATUSE JUURES)

külavanem Jüri Jalakas 
info tel: 50 727 45

Kuidas leida külaplats?
11.04.2007 toimus II 
külavanemate ümar
laud, kus tutvustasin 
osalejatele külaväljaku
te munitsipaliseerimi
se protsessi. Peamine 
rõhk oli suunatud kü
lavanemate/aktivistide 
poolsetele toimingutele. 
Kuidas saada oma küla
le kooskäimiskohta? 

Külaväljakute munitsipaliseerimisel 
peavad esimese sammu tegema kü
laelanikud. Nimelt teavad kohalikud 
ise kõige paremini, millised on nende 
traditsioonid, harjumused, vajadused 
ja ka võimalused. Kui küla on otsus
tanud endale väljakut taotleda, siis 
tuleks külavanemal/aktivistil helista
da Jõelähtme vallavalitsuse maa ja 
planeerimisosakonda Eleri Riks´ile 
numbril 605 4853 ning kokku lep
pida aeg kohtumiseks, et võimalikud 
valikuvariandid üle vaadata. Kui val
lamajas käidud, tuleks külaelanikel 
koos maha istuda ning välja selgita
da, millised on küla vajadused ja või
malused. 

Kui mõnus koht küla, mängu 
ja/või spordiväljakuks välja valitud, 
tuleb esitada taotlus külaväljaku 
munitsipaliseerimismenetluse al
gatamiseks. Taotlus peaks sisaldama 
visiooni külaplatsi kasutamisest ning 
külaliikumist tõendavaid materjale. 

Mida täpsem on visioon, seda 
tugevama ja positiivsema mulje see 
külaliikumisest jätab ning kokkuvõt
tes lihtsustab protsessi. Külaplatsi 
valides ja ka visiooni kirjutades võiks 
mõelda alltoodud punktidele:

• milleks on platsi vaja? Kas 
soovitakse korraldada küla ühisüritu
si, rajada laste mänguväljak, spordi
väljak, lõkkeplats/grillinurk vms?; 

• miks just seda maaüksust 
soovitakse? Siinkohal oleks paslik 
välja tuua asukoha ja maastikukir
jeldus, küla traditsioonid vms. Lisada 
võib soovi korral Rebala MKAl kait
seala valitseja asukohavalikut toetava 
kirja; väljavõtte Jõelähtme valla üldp
laneeringust või Harju maakonnapla
neeringust, jne. 

• milliseid rajatisi/ehitisi on 
plaanis püstitada? Lipuvarras, 
spordirajatised, mänguväljak, küla
muuseum, parkla vms? Miks mitte 
lisada ka skeem?

• millised võiksid olla po-
tentsiaalsed rahastamisallikad 
platsi arendamiseks ja korras-

hoiuks? Kas kasutatakse külaelani
ke omavahendeid, erinevate fondide 
abi või kaht eelnevat koos vms?

Taotlusele tuleks lisada ka kõik
võimalik info külaliikumise tegevuse 
tõendamiseks. Harju maavalitsus 
(otsustaja) on seisukohal, et küla
platse on võimalik munitsipaliseerida 
reaalselt tegutsevate külaliikumiste 
tegevuste toestamiseks (mitte reserv
maana äkki tulevikus tegutsema hak
kavatele külaliikumistele). Külaliiku
mist tõendavad näiteks külavanema 
valimise protokoll, asutatud seltsin
gute ja MTÜde põhikirjad, külade, 
seltsingute ja MTÜde koosolekute 
protokollid, arengu ja tegevuskavad 
jne. 

Pärast taotluse laekumist Jõeläht
me vallamajja vaatab selle läbi projek
tikomisjon ning põhjendatuse korral 
edastatakse see vallavolikogule läbi
vaatamiseks ning otsuse tegemiseks. 
Kui taotlus on volikogult heakskiidu 
saanud, siis maaüksus mõõdistatak
se ning esitatakse vallapoolne taot
lus koos küla esitatud materjalidega 
otsustamiseks Harju maavalitsusele. 
Pärast Harju maavanemalt maaük
suse munitsipaalomandisse jätmise
ga nõustumise korralduse saamist on 
raskem osa selja taga ning maaüksus 
on veel vaja registreerida Harju maa

katastris ning teha avaldus kinnistus
raamatus kinnistuskande tegemiseks. 
Peale maaüksuse kinnistamist mää
rab vallavolikogu külaplatsi kasuta
mise tingimused ning korra. 

Siinkohal on väga oluline ära 
märkida, et Jõelähtme vald saab mu
nitsipaliseerida üksnes neid maaük
susi, millele pole esitatud taotlusi 
erastamiseks, tagastamiseks ega ka 
riigi omandisse jätmiseks. Selliseid 
“vabu maid” on tänaseks päris vähe 
järele jäänud ja iga päevaga nende 
arv kahaneb veelgi. Ühel hetkel võib 
juhtuda, et külale polegi võimalik 
enam ühtegi maaüksust külaväljaku 
tarbeks munitsipaliseerida. Seega 
ärgitan teid aktiivsusele ning külaelu 
elavdamisele!

Eleri Riks 
Jõelähtme valla maakorralduse 

vanemspetsialist

Külavanemate 
 ümarlaud
Kuigi ilmataat tol päeval oma nurjatu 
iseloomu pahupoolt paljastas, Jõeläht
me külarahva põlist kangust ta murda ei 
suutnud. Aprillikuu teisel kolmapäeval 
teistkordselt toimunud külavanemate 
ümarlauale Jõelähtme rahvamajja ko
gunesid valla külavanemad ja aktiivsed 
külaelanikud, kokku üle viiekümne ini
mese. Kui esimesel korral oli esindatud 
17 valla küla, siis seekord juba 23, ehk 
siis tublisti üle kahe kolmandiku valla 
33st külast. 

Juttu jätkus kauemaks ning kaks 
ja pool tundi kadus kui lennates. Ida
Harju päästeosakonna juhataja Tõnis 
Pajo palus kõigil arvestada kevadise 
kuiva aja ja hoolimata keelust mit
mel pool toimuva kulu põletamisega, 
olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Jüri 

Muru Harju maavalitsusest kutsus 
üles esitama kandidaate Harjumaa 
Ilusa Küla konkursile. Vallavalitsuse 
ametnikud jagasid informatsiooni 
külaplatside munitsipaliseerimist, 
kevadistest heakorratöödest, detailp
laneeringute algatamise teatamisest 
külavanematele, külade toetustest 
2007. aastal ja uuest valmivast küla
vanema statuudist. Ametiketid said 
kaela Iru külavanem Andres Johann
son, Saha külavanem Tarmo Õunap 
ja Uusküla külavanem Jüri Jalakas. 
Ümarlaual räägituga täpsemalt tut
vumiseks külastage valla kodulehe 
rubriiki “Külaliikumine”.

On rõõm tõdeda, et ümarlaua al
gatus on leidnud kandepinda, mis 
otseselt viitab vajadusele selliste kok
kusaamiste järele. Järgmine ümar
laud kutsutaksegi kokku juba juuni 
lõpupäevil.

Rõõmsat kevadet!

Kogukonnainfo 
 kättesaadavaks!
Alates mai lehenumbrist on külade in
formatsiooniks eraldatud üks külg valla 
ajalehest, mis hakkab kandma pealkirja 
„Külakäraja”. Eesmärk on, et kõik valla
poolne info küladele ja külade info ela
nikele oleks ühes kohas ja kättesaadav. 
See tähendab külakoosoleku/külava
nema valimise kuulutused, teade küla
seltsi asutamisest, nupukesed/artiklid 
toimunud/saabuvatest külaüritustest, 
info koolitustest, infopäevadest jm 
sündmustest. Küladel ja külaseltsidel 
palun informatsioon ja artiklid saata 15. 
maiks hannes@joelahtme.ee. Ka edas
pidi jääb tähtajaks iga kuu 15. kuupäev. 
Samuti jälgige valla kodulehte www.
joelahtme.ee rubriiki “Külaliikumine”, 
tähtsamate sündmuste puhul ka ava
lehte: kõik jooksev info, kuulutused ja 

kontaktid, protokollid kohtumistest, 
külade rahvastikuandmed on seal ole
mas. Ka ajalehes avaldatut kajastatakse 
kodulehel ja vastupidi.

Meeldivale koostööle lootes

Hannes Orgse 
valla arenduse peaspetsialist

Jägala küla

KÜLAVANEMA 

valimine toimub  
neljapäeval,  

17. mail kell 18.00 

ohvitseride maja 
(Jägala 148)  
keldrisaalis. 

Oodatud on kõik  
Jägala küla  
elanikud!

Parasmäe küla külavanema valimine 
toimub 02.06.2007 kell 12.00  

Jussi talus Parasmäel.  
Täiendav info: Raul Tiitsaar 53424575
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Rebala maaomanikud 
 vajavad kaitset
Eelmisel istungil otsus
tas vallavolikogu alla
kirjutanu ettepanekul 
algatada Muinsuskait
seametiga läbirääkimisi 
halduslepingu sõlmimi
seks, et senisest pare
mini korraldada muin
suskaitsega seonduvat 
tegevust Rebala kaitse
alal. 

Eriti selles osas, mis puudutab kaitse
alal paiknevate riigimaade ja nendel 
asuvate mälestiste heakorrastamist 
ja korrashoidu. Samuti maa ja kin
nisvaraomanikele vajalike lubade ja 
kooskõlastuste andmist ning muud 
muinsuskaitselist tegevust, mida 
lähtudes konkreetsetest asjaoludest 
on mõistlik korraldada valla kaudu. 
Seda kõike tingimusel, et Muinsus
kaitseamet maksab valla vastavad 

kulutused kinni riigieelarvest.
Selliste läbirääkimiste pidamine 

valla ja Muinsuskaitseameti vahel on 
vajalik põhjusel, et riik ei ole senini 
suutnud asuda nõuetekohaselt täit
ma temale seadusega pandud ülesan
deid kaitseala haldamisel ega ole eral
danud selleks piisavalt vahendeid. 
Enamgi veel: riik ei ole senini teinud 
mingeid arvestusi, kui palju tegeli
kult kaitseala kordategemine ja kor
rashoid igal aastal reaalselt maksma 
läheb nii riigile kui ka maaomanikele. 
Kaitseala territoorium on umbrohtu 
kasvanud ja võsastumas, mälestised 
suures osas hooldamata. Valdav osa 
kaitsekohustuste teatisi on seniajani 
maaomanikele väljastamata. Samuti 
on maaomanikel suhteliselt keeruline 
mitmesuguste lubade ja kooskõlas
tuste saamine Muinsuskaitseametist. 

Läbirääkimiste eesmärk ongi sel
les, et teha kindlaks igaaastaste püsi
kulude suurus kaitseala territooriumi 
ja mälestiste korrashoiuks ning see, 
kui palju on vaja vahendeid, et vald 
saaks riigi kohustused üle võtta. On 
ilmne, et vald ei saa riigi ülesandeid 

enda õlule võtta, kui riik nende täit
mist ei hüvita. 

Sellise halduslepingu sõlmimise 
võimaluse näeb ette ka muinsuskait
seseadus (MKS). MKSi kohaselt võib 
vallavalitsus Muinsuskaitseameti ja 
kohaliku omavalitsuse volikogu va
helise halduslepingu järgi täita mui
nsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi. 
Mitmed linnad, sealhulgas Tartu ja 
Pärnu, on oma territooriumil asuvate 
muinsuskaitseobjektide haldamiseks 
vastavad lepingud juba sõlminud. 

Halduslepingu alusel oleks ots
tarbekas näiteks korraldada koha
peal valla eestvedamisel mälestiste 
tähistamine asjakohaste tähistega 
ning saaks maaomanikele välja anda 
kaitsekohustuse teatisi. Samuti liht
sustaks mitmete muinsuskaitseliste 
kooskõlastuste ja lubade väljaand
mine vallast oluliselt maaomanike 
asjaajamist.

Oleme kokku leppinud ka sel
le, et lähiajal kokku kutsuda valla, 
Muinsuskaitseameti, Keskkonna
ministeeriumi ja teiste asjaosaliste 
ühisnõupidamine, et arutada, kuidas 

korraldada maastikuhooldust kaitsea
la territooriumil. Samuti vajab lahen
damist kompensatsioonimehhanismi 
loomine maaomanikele, kelle maade 
suhtes kehtivad seadusest ja avalikest 
huvidest tulenevad kitsendused. 

Vallavolikogu liikmena pean va
jalikuks rakendada kõiki meetmeid 
kaitseala korrastamiseks ja põhjen
damatute piirangute mahavõtmiseks. 
Riigi poolt avalikes huvides ette
nähtud piirangutest tingitud kahjud 
tuleb maaomanikele hüvitada ja Mui
nsuskaitseamet peab selles suunas 
tööle hakkama. 

Maido Pajo 
volikogu liige

2006. aasta oli vaatama
ta suurele tööstusinves
teeringu käivitamisega 
kaasnenud raskustele 
tervikuna siiski edukas. 

Head meelt teeb mahukate keskkon
nainvesteeringute tulemuslik rea
liseerimine ning järjest paranenud 
koostöö valla, keskkonnaasutuste 
ning kohalike elanikega.

Eelmise aasta esimesse poolde jäi 
15,5 miljoni krooni suuruse mahu
ka keskkonnainvesteeringute pro
grammi realiseerimine. Täiustasime 
oluliselt terminali niisutussüsteemi 
ja investeerisime suuri summasid 
söetolmu vähendamisse. Tarvitusele 
võetud meetmed on olnud tõhusad 
ning terminali töö korrektne ja kõi
ki keskkonnanõudeid järgiv. Pidev 
õhuseire terminali territooriumil on 
võimaldanud meil toimetada nii, et 
ümberkaudsete külade elanikud ei 
tohiks enam häiritud olla. Seda näitas 
ka uuringufirma Turu-uuringute AS-i 
poolt Muuga söeterminali lähiümbru
se elanike seas läbi viidud küsitlus.

Tänu täiustatud niisutussüstee
mile on õnnestunud ka raudteed pidi 
saabuva söe laadimisprotsess laeva
dele viia maksimaalselt turvaliseks 
ning keskkonda ja ümbrust sääst
vaks. Saksa firma ThyssenKrupp 
Foerdertechnik GmbH tarnitud ja 
paigaldatud seadmed tekitavad peene 
uduvihma potentsiaalse tolmu tekke
kohale ja sellega surutakse koheselt 
maha söetolmu tekkimise võimalus. 
Lisaks on paigaldatud lao laaduri 
noolele pihustid, mis aitavad vaja
dusel söe ladustamisel vaalu maha 
suruda võimalikku söetolmu. Laeva 
laadimisel kasutame teleskooppõhi
mõttel töötavat laadurinoolt, millega 
saab söevoolu suunata madalalt laeva 
trümmi, et söe langemiskõrgus oleks 
minimaalne. Selleks jälgib operaator, 
et laevalaaduri teleskooptoru oleks 

viidud maksimaalselt sügavale lae
va trümmi. Pihustite tööd juhitakse 
operaatorite poolt ilmajaama ja au
tomaatsete seirejaamade näitude alu
sel. Kuiva ilmaga ning tuule tõustes, 
kui on oht söetolmu levikuks, lülita
takse sisse niisutid vajalikus allatuule 
suunas. Tuule tugevusel üle 12 m/s 
aga peatatakse laadimistööd termi
nalis täielikult. 

 
Oluline on tolmu vähendamine

Koostöös kohalike omavalitsuste 
ja teiste partneritega õnnestus termi
nali käikuandmisega ilmnenud kit
saskohad likvideerida. Eriti täname 
selle eest inimesi ning riigiasutusi, 
kes suhtusid mõistvalt terminali 
püüdlustesse varasemad probleemid 
likvideerida. Eelmise aasta lõpus pai
galdasime veel teisegi välisõhu moni
tooringujaama, mis mõõdab õhu sei
sundit terminali lõunaosas Maardu 

ja Kallavere suunal. Paigaldatud mo
nitooringujaam võimaldab reaalajas 
jälgida õhu tolmusisaldust terminali 
territooriumil. Jaamast saadav ta
gasiside aitab muuta terminali tol
mutõrje senisest veel efektiivsemaks 
ning reageerimise operatiivsemaks. 
Esimese välisõhu monitooringujaa
ma võtsime  kasutusele 2006. aasta 
aprilli lõpus. See asub terminali ida
osas ning mõõdab õhku Saviranna 
poolt. Monitooringujaama asukoha 
kooskõlastasid omal ajal keskkon
nainspektsiooni, Jõelähtme valla 
ja Harjumaa keskkonnateenistuse 
esindajad. Monitooringujaama and
med on avalikud ning kättesaadavad 
Keskkonnauuringute Keskuse ja sö
eterminali koduleheküljel.

Lisaks on terminali territooriumi 
hoolduseks ja tolmu vähendamiseks 
betoneeritud konveierite alused ja 
jätkub madalkõrge haljastus raja

mine. Igapäevaselt koristavad töö
tajad terminali territooriumit käsitsi 
ja traktoriga, millele on paigaldatud 
koristusharjad ja pesurid.

Tulevikuplaanidest
Kokku käitles söeterminal 2006. 

aastal ligi neli miljonit tonni sütt. Ala
tes terminali käikuandmisest oleme 
investeerinud ainuüksi keskkonna
kaitsesse 49 miljonit krooni. Sel aastal 
on kavas keskkonnakaitsesse täien
davalt investeerida veel 8,5 miljonit 
krooni. Mai alguses toimub Uusküla 
külas suurkoristus, mille finantsee
rimiseks on Coal Terminali juhatus 
andnud esialgse nõusoleku. On ju 
kevadised koristustööd osa keskkon
na eest hoolitsemisest, mida peame 
sarnaselt külaelanikele oluliseks. 

Jelena Põder 
Coal Terminali juhatuse liige

Aasta Muuga söeterminalis

2006.a laadis söeterminal nende kaide kaudu 4 miljonit tonni sütt

Kuningad ja teenrid

Mind sundis sulge haarama 
31.03.07.a. toimunud üritus Loo 
Keskkooli aulas, kus leidis aset 
Rebala muinsuskaitseala tee
maplaneeringu eskiisi arutelu.

Hääl rahva seast adreseeritud 
ametnikele laua taga:”Ärge 
unustage,et Meie oleme kuningad 
ja Teie meie teenrid !”

Tegemist oli ilmselt sinisilmse ini-
mese või humoristiga, sest reaal-
suses on tiitlid pooli vahetanud: 
riigiametnikud on kuningad ja 
rahvas on teenrid. Kuningas ei 
lähe teenri juurde palvega lubada 
enda omandit oma soovi järgi ka-
sutada, käsutada – ikka vastupidi 
peaks olema.

Üks lauasistujatest oli Muinsus-
kaitseameti naisesindaja, kellele 
sobiks tiitel kuninganna, sest 
Tema dikteerib oma õukonnaga 
Rebala muinsuskaitsealal ela-
vatele inimestele, kuidas elada: 
kuidas tohib oma maad kasutada, 
mida tohib, kuhu tohib ja kuidas 
tohib ehitada. Selline muinsus-
kaitseametnike tegevus on sama-
väärne eraomanike rahakotis so-
rimisega, sest kui keelatakse maa 
sihtotstarvet muuta, tähendab see 
maa väärtuse pisendamist.

Kui dikteeritakse ehitiste arhitek-
tuuri ja kasutatavaid ehitusmater-
jale, riivab see samuti inimeste 
materiaalseid huve, sest inimene 
ju  otsib endale meelepärast ja 
taskukohast materjali. Kas selline 
muinsuskaitseametnike tegevus 
on ikka J.O.K.K.? Või lõhnab see 
hoopis võimu kuritarvitamise 
järele?

Hõivates enda võimu alla 
üha suuremaid territooriume, 
kaitstes abstraktseid avatud 
vaateid ja vaadeldavusi (see 
on Muisuskaitseametnike 
üks“lemmikargumente”), on kait-
set vajavad muinsuskaitseobjektid 
,nagu kivikalmed, kultusekivid 
unarusse jäetud, s.t. on tähista-
mata, rohtu- ja võssakasvanud, 
v.a. Ristikangrumäe kalmud, mis 
korrastati 1 564 000 krooni PRIA 
annetuse eest Estonian Golf & 
Country Club golfikeskusele.

Hääl rahva seast:”Jaagu talu 
Rebalas on üks väheseid muinas-
talusid: võtke see kaitse alla! Pole 
mõtet kaitsta renoveeritud hoo-
neid või avatud sööti-ja võssakas-
vanud maastikke!” Sellele väärt 
mõttele muinsuskaitseametniku 
reageeringut ei järgnenud.

Miks peab vaba inimene vabal 
maal kerjama kelleltki luba te-
ostada oma õigust enda oman-
dit vabalt vallata, kasutada ja 
käsutada? Ükski institutsioon või 
ametnik ei tohiks, varjudes üldiste 
huvide kaitseloori taha, nullida 
EV Põhiseaduse §32-st tulenevat 
õigust või tekitada oma võimu 
teostamise läbi EV kodanikele 
materiaalset kahju!

Lugupidamise ja kaastundega Re-
bala Muinsuskaitseala uus-repres-
seeritutele Rebala küla Söödi talu 
sulane(teener)

Ants Söödi 
Rebala küla
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Pühapäeval, 8. aprillil 
kogunesid meie valla nii 
väikesed kui suuremad 
lauljad Kostivere laste
aeda. 

Algamas oli järjekordne Jõelähtme 
valla laste ja noorte laulukonkurss. 
Lauljaid oli kokku tulnud Loolt, Kos
tiverest ja Neemest alates 3aastastest 
kuni 18aastasteni.

Üritus algas armsa lihavõttepü
hade näidendiga, mida esitasid Loo 
Kultuurikeskuse näiteringi lapsed 
koos juhendaja Vilve Klettenbergiga. 
Ka teadustajad – tibu Margot ja jänes 
Vilve tekitasid mõnusa pühademee
leolu.

Nagu alati, alustasid esinemist 
kõige väiksemad, koolilastel tuli veel 
kannatust varuda. Kõigil esinejatel 
olid laulud hästi selgeks õpitud ja 
kuulajana võis konkurssi „täiega“ 
nautida. Juhtus ka seda, et mõni sõna 
läks meelest ära või ei tulnud laulu 
viis päris õigesti välja, kuid see käib 
asja juurde.

Kostivere kooli õpetaja Silja Tris
berg oli tavapärase klaverisaate juur
de kaasanud ka teisi instrumente 
– plokkflöödi ja kitarri, mis muutis 
esituse huvitavamaks ja omapärase
maks. Üks osalejatest – Kerli Puu
sepp Loo koolist oli mõne kuuga ki
tarriduurid endale selgeks teinud ja 

saatis end ise. Väga tubli!
Samuti oli saadeteks kasutatud 

fonogramme, mida on juba aastaid 
loonud Loo kooli õpetaja Aare Värte. 
Eriti jäi meelde Neeme kooli õpilase 
Margit Malva esitatud laul „Tasa he
liseb kelluke väljal”, kus tekkis laulu 
ja saate vahel ühtne tervik. Vanema
test esinejatest tahaks veel esile tõsta 
Kristo Ukanise väga emotsionaalset 
esitust lauluga „Ma tahan olla öö“.  
Häid esinejaid oli teisigi. Kõiki ei jõua 
lihtsalt üles lugeda.

Muidugi tahab iga lapsevanem, et 
ikka tema laps võidaks, aga paraku 
sai igast vanuserühmast väljavali
tuks vaid 1 poiss ja 1 tüdruk või siis 2 
tüdrukut. Nii mitmedki lauljad laul
sid üpris tasavägiselt, kuid zürii pidi 
oma otsuse tegema. Parimad lähevad 
Jõelähtme valda esindama Harjumaa 
lauluvõistlusele 21. ja 22. aprillil. Soo
vime neile edu!

Mida tähendab üks lauluvõistlus 
osalejate ja juhendajate jaoks? See on 
neile parajaks katsumuseks. Tööta
des koolis, näen, kui palju aega kulub, 
enne kui laul lapse suus kõlama hak
kab. Loo koolis käivad õpilased laul
mas vahetundide ajal ja pärast tunde, 
kasutatakse iga vaba momenti. Enne 
esinemist on vaja harjuda veel mikro
foniga ja lõpuks peab seda kõike tege
ma publiku ees!

Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki 
muusikaõpetajaid, kes lapsed nii häs
ti laulma on õpetanud. Aitäh ka üritu

se korraldajatele ja lapsevanematele, 
kes olid tulnud oma võsukesi kuula
ma ja toetama.

Soovin palju jõudu ja uusi ideid nii 
lauljatele kui nende juhendajatele!

Muljeid jagas 
Tiina Muddi 
lapsevanem

Jõelähtme valla laste lauluvõistlusest

Jõelähtme Rahvamaja 
oli 17. ja 18. märtsil teat
rihuviliste noorte päralt. 
Mõte taolist üritust kor
raldada sai alguse valla 
laste teatripäevast. 

Noortel tundub teatritegemise vastu 
huvi olevat. Maie Ramjalg võttiski sü
dameasjaks korraldada lavakunsti se
minari, kus noored saaksid teadmisi 
täiendada lavakõne, liikumise ja näit
lemismeisterlikkuse alal. Mõeldud 
– tehtud!

Koolivaheaja esimesel päeval ko
gunes 14 noort inimest kell 10.00 

Jõelähtmesse ja Viljandist saabunud 
liikumise ja tantsuõppejõu AJJAR 
AUSMA juhendamisel tehti tutvust 
kontaktimprovisatsiooni põhimõte
tega. Moodsa tantsu võtteid kasuta
des püütakse noortes arendada keha 
ja vaimu koostööd, loomingulisust ja 
kujundlikku mõtlemist.

Tänapäeval on traditsioonilise 
teatri kõrvale tekkinud palju uusi ja 
erinevaid teatritegemise vorme, kus 
tähtsal kohal isiksuse arengus on loo
vus ja spontaansus. Uued lähenemis
suunad püüavad leida viise, kuidas 
jõuda paremini publikuni, tuua teat
rit lähemale igapäevaelu reaalsusele 
ja eemalduda stsenaariumipõhisest 
teatritraditsioonist. 

Alternatiivteatri sisuks on prot
sessis osalevate inimeste isiklikud 
kogemused, tunded, kujutlused, 
spontaansus ja improvisatsioon. 
Etendused valmivad erinevate imp
rovisatsiooniprotsesside tulemusel. 
Ka meie noorte teatriseminar tege
les just peamiselt alternatiivteatri 
võimaluste kompamisega. Teise õp
pejõuna astus seminaril üles ALEK
SANDER OTS, kes tegeles sõnalise 
poolega ning püüdis liikumise ja 
sõna tervikuks sulatada. Tehti eri
nevaid etüüde ja harjutusi. Kuigi oli 
tegemist vormi poolest uuendusliku 
teatriga, ei saa ka siin unustada teatri 
põhireegleid. Sõna peab olema selge 
ja arusaadav, tempod, rütmid ning 

lavastus olema üks tervik. Seda kõike 
püüdsid noored innukalt kaks päeva 
omandada. Seminari lõpuks valmis 
ka pisike etendus, mida kohalviibi
jatel õnnestus vaadata. Oli tunda, et 
noored nautisid seda, mida nad tegid, 
kuna kõik, mis laval toimus, tuli nen
de endi seest.

Igal juhul saadi teatriõppele lisaks 
ka veidi suhtluskooli. Kolmest erine
vast valla piirkonnast tulnud noored 
olid seminari lõpuks kokkusulanud 
ühtseks sõbralikuks meeskonnaks. 
Kahju oli lahkuda, sest midagi toredat 
oli noori ühendanud nende päevade 
jooksul. Noorte inimeste rahustami
seks sai lubatud korraldada järgmi
ne saamalaadne üritus võibolla su

vekuudel, ja siis juba laagrivormis. 
„Teater peaks saama toimida ja 

juhtuda kõikjal”
„Teater peaks olema sõltumatu 

ajast ja ruumist”

Lavakunsti seminari läbimise 
kohta said tunnistuse:

Helena Smirnov, Gretel Heinmets, 
Eliise Muddi, Alari Hiis, Aleks Sander 
Sepp, Kaupo Soorand, Silja Ruus, Mi
rian Ellermaa, Liina Nurmse, Sigrit 
Dulder, Karolin Poska, Karina Kork, 
Keit Prants ja väike Kärt.

Merike Kahu 
Neeme Algkooli ja Rahvamaja  

näiteringi juhendaja

Et Agu Sihvka kombel 
kõike ausalt ära rääki
da, peaks tagasi mine
ma ilmselt kolme aasta 
tagusesse aega. Just siis 
tuli AnnabRele esimest 
korda ahvatlev kutse 
osaleda Saue valla lau
lufestivalil Veskitammi 
Lauluratas. 

Olgu öeldud, et kutsest haarasime 
kinni nii esimesel aastal, kus meile 
hakkas sedavõrd meeldima, et tegime 
ka järgneva kahe aasta kalendrisse 
ühe aprillilaupäeva kohale lillekese, 
meenutamaks Veskitammit.

Selle aasta 14. aprilli hommiku
poolik tõotas head algust. Ilm oli va

pustav: päike sillerdas, linnud laulsid 
ja kevade kohalolus polnud kahtlus
tki. Kevad, ja ei saa salata, et ka pisike 
ärevus, oli ka meie südametes, kui 
suunasime autonina Laagri kultuuri
keskuse poole.

Ent hingesopis rahustas teadmi
ne, et laulud on ju kõik hästi selged 
ja hommikune isiklik individuaaltöö 
tõrksa lanoodi kallal peaks ju ometi 
vilja kandma. Jõudsime Veskitammi
le just parajal ajal, et võtta veel maja 
ees mõni värske õhu sõõm. Ja siis, 
kui viimne kui üks meie 8pealisest 
ansamblist oli tolmu keerutades ko
hale jõudnud, võisime hakata maja 
sisemusest otsima kohta, kus hääle
paelad üles äratada ja kolm valitud 
laulu muusikaliselt särama panna. 
Ent viimase tegevusega oli meil tõ
siseid raskusi, sest lauluruum, mis 
meile korraldajate poolt võimaldati, 
lubas vaid tipptundühistranspor
distunnet, selle vahega, et bussi või 

trammi kõrvalseisja tavaolukorras 
ei laula. Aga õnneks oskas ninamees 
Mareks meid piano pianissomosse 
manitseda – kõrvad jäid kuuljaks ja 
meeled musitseerimiseks avatuks.

Oodata saime kaua
Hääl äratatud, tüürisime saali 

poole, kus kohekohe algas esinemis
järjekorra loosimine. Peab ütlema, 
et see oli ka ainus kord päeva jook
sul, kus ei vedanud: 14. järjekorras 
pole just meeldiv olla. Järgneski ligi 
kolm tundi pikka praadimist nii kir
ka kevadpäikese all kui ka aegajalt 
saaliruumi piiludes ja konkurente 
imetledes. Eredamaid elamusi pak
kusid vene klassikalise rahvamuusika 
meesja naisesitajad ning mõnusalt 
iseend ja lava nautivad “campanel
lad” Paidest. Ja siis astus kolmandat 
korda sellel üritusel lavale AnnabRe 
natuke ärev seltskond. Miks küll esi
mesi hetki laval olles tundub, et kurk 

pole iilal kuivem olnud ega hääl iial 
rohkem ära?! Itaalia vanamuusika 
“Occi manza mia” toob inimese tun
de taas tagasi – kaasvõitlejate nägu
delt paistab, et mitte ainult minul. 
Raskeimaks katsumuseks, King`s 
Singersi menulaulu “And So It Goes” 
ajaks oli tunne juba ülihea ja ma ei lii
alda, kui ütlen, et vaevalt olen varem 
elus mõne laulu esitamist niivõrd 
nautinud, et kananahk endal ihule 
tuleb. Mis sest, et mainitud lanoot 
tahtis aldirühma kannatuse murda 
just selles laulus! “Suur Mari ja pisike 
Peeter” oli nüüd juba kukepea: pinge 
oli täiesti maas ja bassirühm(hiljem 
zürii poolt ka õigusega ära märgitud) 
kindlalt paljulubava tummairassaga 
vedas laulu võiduka lõpuni. Soe supp 
ja Erich Kriegeri laul tundusid vahe
peal olevat kui unenäos. Ja siis astus 
ette žürii esimees Taavi Esko, kes 
teadatuntud pikajuturääkijana ütles 
lõpuks siiski välja ka need sõnad, mis 

kostis meie kõrvadele ilukõnena: ”Se
gaansamblite kategoorias oli parim 
ansambel AnnabRe!” Jessssss! Kolm 
on vist tõesti kohtuseadus! Mõnus 
oli sõbralikule saalile kummardama 
minna ja saada õnnitlusi vasakult ja 
paremalt.

Hiljem võidušampust juues ja 
kõigi nende lauluaastate peale taga
si mõeldes julgen öelda, et laulmine 
teeb ikka elu palju elamisväärsemaks 
ja rõõmsamaks. Ja uskuge, rõõm 
muusikast ja selle tegemisest õpetab 
andma ja andestama... Seda ei olegi 
ju siin kurjas maailmas nii vähe...

AnnabRe nimel tänan ja teen sü
gava kummarduse Mareksi ees, kes 
näitas üles erilist kannatlikkust lau
lude selgeksõpetamisel(iseäranis aldi 
lanoot!) ja säravaks tegemisel. Aitäh 
ka teile, sõbrad ansamblikaaslased!

Ester Saaret 
AnnabRe asutajaliige, II alt

Lauluvõistlusel osales 33 last.

Žürii:

• Teo Maiste (esimees)- Estonia teatri 
solist, laulupedagoog

• Eve Pärnsalu- G. Otsa nim. Muusi-
kakooli pop-jazzmuusika osakonna 
lauluõpetaja

• Pille Trumm- Jõelähtme valla esinda-
ja, Neeme Lasteaia juhataja

Osavõtjad:

• 3-4 aastaste vanuseklassis 3. Edasi 
pääsesid Kirke Miller Kostiverest ja 
Katerin Kivipõld Loolt.

• 5-6 aastased 6 last, edasi pääsesid 
Susanna-Reti Räim Kostiverest ja 
Sandra Klettenberg Loolt.

• 7-9 aastased 10 last, edasi pääsesid 
Violeta Osula ja Paul-Marten Põldma 
Loolt.

• 10-12.aastased 5 last, edasi pääsesid 
Margit Malva Neemest ja William Vaask 
Loolt.

• 13-15 aastased 5 lauljat, edasi 
pääsesid Kerli Puusepp ja Hedvig 
Tõnisson Loo Kk.

• 16-18 aastased 4 lauljat, edasi pää-
sesid Kristina Silaškova Koogilt ja Kristo 
Ukanis Kostiverest.

Edasipääsenud osalevad maakondlikul 
lauluvõistlusel “HARJUMAA LAULU-
LAPS 2007” Eelvoorud toimuvad 21. 
ja 22. aprillil ja lõppvoor 28.aprillil Keila 
Kultuurikeskuses.

Kuidas ma Veskitammi laulufestivalil käisin...

Jõelähtme koolinoorte lavakunsti seminar

Jõelähtme sümbooli-
kaga meeneid jagus 
kõigile osavõtjatele



JÕELÄHTME VALLA LEHTNR 121 / APRILL 2007lk 5

Hariv koolivaheaeg Itaalias
Loo kooli huvijuhi Roze
ta Meos’e eestvedamisel 
said mitmed Loo kooli 
õpilased ja õpetajad osa 
muljetavaldavast reisist, 
mis täitis terve kooliva
heaja. 

Tõsi, reisi ettevalmistus algas tükk 
maad varem perekondlike rahavoo
gude planeerimisega ning kogutud 
muljeid jätkub jagamiseks lastelaste
legi. Et nimetatud ajahorisondid on 
iga reisija puhul väga individuaalsed, 
siis keskenduksin siinkohal vaid rei
siks kulunud päevadest lühiülevaate 
andmisele.

Reisibuss lõunapoolseima siht
kohaga Rooma startis Loo kooli eest 
vaheaja esimese päeva (st laupäeva) 
varahommikul. Mustamäel lisandus 
seltskond sõbralikke pedagooge Tal
linna 37. keskkoolist. Esimese pä
evaga läbisime Eesti, Läti ja Leedu 
ning peale Poola piiri ületamist jäi
me öömajale Gizycko linnas. Meie 
teise päeva sõidupraktika kinnitas 
geograafias õpitut: Poola läbimisele 
kulus enam kui Baltiriikidele kokku 
ja nii jõudsime teise päeva hilisõh
tuks Tšehhimaale Hodnin´i linna. 
Esimeste päevade jooksul piirdus La 
Strada giid KaiaLeena üldise lühitut
vustusega läbitud riikidest ja sedagi 
läbisõidul peateid mööda. Aegajalt 
pakuti kuulata muusikat ja vaadata 
filme – mis bussis olemas või kellelgi 
kaasas juhtus olema.

Teekond oli pikk
Reisiseltskond sisustas aega veel 

kaasavõetud meelelahutusega – kes 
pommitas laevu, kes harrastas sõ
namänge, kes laulis jne. Kolmandal 
päeval, kui olime Tšehhist Austrias
se jõudnud, läks juba huvitavamaks 
– tee hakkas pugema läbi arvukate 
tunnelite ning Alpide vahel nautisime 
maalilist jõuluilma ja kogesime omal 
nahal, mis juhtub, kui liiklejad lu
mega harjunud pole. Olgugi, et meie 

bussijuhid Arvet ja Peep olid vilunud 
Põhjamaa mehed ja buss naelkum
midega varustatud, ei pääsenud me 
ligi neljatunnisest seisakust, mis ku
lus sahkade ootamisele ja tekkinud 
liiklusummikute lahtiharutamisele. 
Vahva giid korraldas meie majutuse 
tekkinud viivitusele sobivalt ümber 
ja nii sai sellest ilmavimkast kõigile 
hoopis meeldiv elamus, mida ilmselt 
paljudel enam kogeda ei õnnestu. Sü
daöö paiku maandusime juba Itaalias 
Lido di Lesolo linnas. 

Neljandal päeval jõudsime oma 
reisi sisulise pooleni – väisasime Pi
sat ja Firenzet. Toomkirikus, mille 
kellatorniks maailmakuulus vildakile 
vajunud kellatorn ehitati, saime kae
la esimese kunstivalangu. Siinkohal 
pean kohe vabandama, et ei suuda 
sõnadesse panna neid emotsioone, 
mida hakkasime järjest enam koge
ma kõiki neid võrratuid paiku läbi 
käies. Publitseeritud reisijuhid hoia
tavad muljetest saadava üledoosi 
eest. Kohal olles saime aru, mida see 
tähendab. Juba ainuüksi maailma 
suurimaks turismimagnetiks nime
tatud Firenze väärinuks vähemalt 
nädalast ringivaatamisaega... Paraku 
oli meie reisiplaan tihe, et mahuta
da nelja päeva sisse võimalikult mit
mekülgseid muljeid ja nii ei saanud 
me väga paljudes hoonetes sees käia. 
Enamikul tekkis kindel soov kunagi 
hiljem naasta, et siis põhjalikum olla. 
Viies päev algas varavalges sõiduga 
läbi kaunite ja päikesepaisteliste Tos
cana maastike. Ja et kõik teed viivad 
Rooma, siis leidsime ka meie endid 
keskpäevaks Roomast. Siinkohal ma 
pigem lõpetaksin. Aga et koju jäänu
tele natukenegi reisist aimu anda, 
siis loetlen üles mõned märksõnad: 
Colosseum, Forum Romanum, tri
umfikaared, Rooma sümbol: Kapi
tooleumi Emahunt, Piazza Venezia ja 
Vittorio Emmanuele monument ehk 
„valehambad”, Trevi purskkaev, Tria
nuse sammas, Rooma püham paik 
Kapitooliumi väljak, Pantheon,... . 
Kõigist nendest võrratutest paikadest 
ja vaatamisväärsustest saab lugeda 
reisikirjandusest, mistõttu siin neid 

pikemalt ei kirjelda. Omaette koge
mus oli mõistagi ka pisiriik (pindala 
0,44km2) Vatikani külastus. Püha 
Peetri väljakut ääristav sammaste 
(284) plejaad ning katedraal ise: iga 
ruutsentimeeter pakatamas kunstist, 
mille loojateks Raffael, Bramante, 
Michelangelo jt. ...  Väga vahva oli, et 
giid valmistas meid enne konkreet
sesse linna jõudmist ette ees ootava 
õhustikuga näidates itaalia filme, mis 
antud paigaga seotud. Nii näiteks 
vaatasime õhtul enne Rooma külas
tust gladiaatoritest kõnelevat mängu
filmi. Colosseumis olles oli tore end 
sellesse filmi mõelda. 

Võimas muljelaeng 
Kuuendal päeval, kui juba paari 

päeva jagu kogemusi olemas, suudeti 
meid taas rabada: bussijuhid pakkusid 
närvekõditavat sõitu mööda kohalik
ku kitsast mägiteed. Julgemad nau
tisid superkauneid maastikuvaateid, 
ent ohhetamisega võidu kostus ka kil
keid, kui mõni kohalik „rekkamees” 
pimedas kurvis vastu kihutama sat
tus. (Me juba teadsime, et itaallased 
juhivad sõidukit enamasti mobiil kõr
va ääres ja käed roolimise asemel zes
tikuleerimas.) Päeva naelaks kujunes 
750m kõrgusel asuva väikeriigi (60,5 
km2) SanMarino samanimelise pea
linna külastus. Keegi meist ei olnud 
kohanud linnaplaani, kus tänavad on 
mööda mäge jooksvad pikad suuresti 
paralleelsed sirged ja ristuvaid täna
vaid ei maksa pigem otsidagi. Esmalt 
tundus, et linnaplaanist ilma kõrgus
märkideta kasu polegi.

Seitsmes ja ühtlasi viimane päev 
Itaalias andis meile taas võimsa mulje
laengu – külastasime Veneetsiat. Peale 
ajaloost ja kultuurist pakatavaid Pisat, 
Firenzet ja Roomat ning pilvedes kõr
guvat San Marinot oli Veneetsia oma 
vesise olemisega taas üks isemoodi 
vaatamisväärsus. Enamik inimesi on 
kuulnud, et Veneetsia selline omamoo
di linn on, ent enamasti ei tule selle 
pealegi, et tegemist on ainsa linnaga, 
mis sõdadest puutumata ja kus autod 
ei sõida. Veneetsias on mitmeid asu
tusi, kuhu pääsemiseks on vajalik vee

teed kasutada; aga on ka tänavaid, kus 
kahe jalaga kindlalt astuda võib. Siiski 
nõuab see aegajalt sillakeste ületamist, 
sest ristuvatel teedel sõidutavad gond
limehed turiste või siis liiklevad muud 
paadimehed. Veneetsias oli märgata 
mitmeid huvitavaid tehnilisi ja elukor
ralduslikke lahendusi, mis laguunidele 
ehitatud linnale tarvilikud – näiteks 
peaväljaku plaatidesse jäetud veeau
gud või ustele põlvekõrguseni ette pan
dud veetõkked.

Tagasisõit kulges taas läbi Alpide 
– sama teed pidi, kust olime tulles 
läbi sõitnud. Siiski jätkus avastamis
rõõmu kuhjaga, sest lumesaju asemel 
paistis kaunis õhtupäike ning silm 
ulatas haarama palju avaramaid vaa
teid: mäed, mägijõed, lumised tipud 
ja päikesepunas mäeküljed jne.

Kaheksas päev kulus jällegi Poola lä
bimiseks. Tee oli sama ja ilm oli sama. 
Meie olime teistsugused: kogutud mul
jeist pungil. Peatused tuttavates tualet
tides ja söögipaikades aina lühenesid 
– olime väljatreenitud ning eesmärgiks 
oli nii ruttu kui võimalik oma muljeid 
jagama hakata. Üheksas päev läbi Bal
timaade kulges kellakeeramistest hoo
limata – või siiski just tänu sellele – üli
kiirelt. Mida lähemale jõudsime oma 
lõunamaareisi lõpppunktile, seda 
enam saime kogeda tõeliselt päikese
list ja sooja kevadilma. Kogu reisi väl
tel pakkus ehk samaväärset Veneetsia 
päikeselise peakanali ääres. Reisiselts
kond sulandus lõplikult ühte viktoriini 
ja sellele järgnenud autasustamise läbi. 
Teadmiste kontroll näitas, et vaatama
ta tohutule tempole omandasid kooli
noored fakte imekergelt. Läbipõrujaid 
polnud ning kõik vahvad reisijad on 
uue reisi ootel.

Reisinute nimel tänan kõiki, tänu 
kellele see vahva sõit teoks sai!

Kaja Olek 
koolilapsega kaasa reisinud ema

PS. Reisil kogutud muljeid üles 
tähendades kogunes hulk materjali, 
mida sooviksin veel lugejaiga jaga-
da. Seda siis järgmistel kordadel!

Alaealiste komis
jon töötab laste 
 huvides

Jõelähtme vallas tegut
seb juba kolmandat aastat 
taasloodud alaealiste ko
misjon. Komisjoni koosseis 
on seitsmeliikmeline. Sinna 
kuuluvad haridus, sotsiaal ja 
tervishoiualaste kogemustega 
isikud, samuti politsei esinda
ja.  Alaealiste komisjon juhin
dub oma tegevuses vabariigi 
valitsuse 22. septembri 1998.
a määrusest nr 207. Alaealiste 
komisjoni istungid on kinni
sed, sinna kutsutakse ainult 
asjaosalised.

Alaealiste komisjoni vaatevälja 
satuvad 7-18-aastased iseen-
da ja maailmaga pahuksis 
olevad noored. Kahe esimese 
tegutsemisaasta jooksul andis 
sooritatud väärtegude kohta ko-
misjoni ees aru üle paarikümne 
meie valla noore, neist veerand 
neiud ja kolmveerand noorme-
hed. Komisjonis otsitakse koos 
vanemate ja lapsega lahendusi, 
et õigusrikkumised ei korduks. 
Komisjon ei ole karistusasutus, 
vaid on last abistav, toetav ja 
nõuandev institutsioon. 

Taotlused sooritatud väärtegude 
arutamiseks alaealiste komis-
jonis on saabunud põhiliselt 
valla koolidelt, politseilt, kohtu-
nikult või prokurörilt. Vormiko-
hase taotlusega võib komisjoni 
poole pöörduda ka alaealise 
seaduslik esindaja, lastekaitse-
ametnik ja keskkonnajärelvalve 
asutuse ametnik. Saabunud 
taotluse vaatab komisjon läbi 
30 päeva jooksul. Alaealise 
kohta vormistatakse toimik, mis 
sisaldab alaealise iseloomustust 
koolist, sotsiaaltöötaja arvamust 
ning muid juhtumiga seotud 
materjale.

Komisjoni ette satuvad noored 
erinevatel põhjustel, neist enim-
levinud koolikohustuse mitte-
täitmine, vargused ja alkoholi 
tarbimine. Meie ülesanne on 
alaealisele sobivaima mõjutus-
vahendi kohaldamine, lähtudes 
igast konkreetsest juhtumist. 

Komisjon saab alaealisele 
mõjutusvahendina kohaldada 
hoiatust; koolikorralduslikke 
mõjutusvahendeid, vestlu-
sele suunamist psühholoo-
gi, sotsiaaltöötaja või muu 
spetsialisti juurde; lepitamist; 
kohustust elada vanema, 
kasuvanema või eestkostja 
juures või lastekodus, määrata 
üldkasulikku tööd; käendust; 
noorte- või sotsiaalprogrammi-
des või ravikuurides osalemist; 
viimase võimalusena suunata 
kasvatuse eritingimusi vajavate 
õpilaste kooli. Meie vallas on 
enim määratud esmakordseks 
mõjutusvahendiks hoiatus 
ja kasvatusliku iseloomuga 
üldkasulik töö.

Alaealiste komisjoni töö üks 
peamisi eesmärke on alaealiste 
õigusrikkumiste vähendamine 
ja ennetamine. Selle saavutami-
seks teeme koostööd politseiga, 
koolidega, vallavalitsusega, 
tõhustades kriminaalpreventiiv-
set tööd meie vallas.

Evelyne Lusti 
komisjoni sekretär

Reisiseltskond Roomas Colosseumi ees
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Sel aastal täitub Rebala 
muinsuskaitseala 20. aas-
tapäev ja kui arvestada sel-
lele eelnenud tosina aasta 
pikkust eellugu, siis võib 
hoopiski rääkida kaitseala 
30. sünnipäevast. 

Samaväärse tähtsusega on sel aastal 
meenutada ühe mehe elutööd, kes 
pühendas pikki aastaid oma tegevu-
sest Rebala piirkonnale ja keda võib 
nimetada kaitseala ideoloogiliseks 
isaks ja rajajaks – sel aastal oleks 
arheoloog Vello Lõugas saanud 70. 
aastaseks. Nende tähtpäevade auks 
ja tagasivaateks kaitseala möödu-
nud aegadele toimub 10. mail kell 11 
ajalooseminar kaitseala nimikülas 
paiknevate Lastekangrute juures, 
kus saab kuulda ajalooteemalisi 
ettekandeid meie kodukohast, vaa-
data aastaid tagasi vändatud filmi 
kaitseala loomisest, kuulata mäles-
tusi Vello Lõugase tegevusest Reba-
la mail ning osaleda teadjate meeste 

seletuste saatel väikesel ringkäigul 
Lastekangrute nimelisel mälestiste 
kompleksil. Kaitseala sünnipäeva 
auks ja Vello Lõugase mälestuseks 
esitletakse värsket artiklite kogu-
mikku, mis on huvitav selle poo-
lest, et tänaste uurimistööde kõrval  
näevad trükivalgust 20 aastat ta-
gasi ilmumata jäänud artiklid. Ko-
gumiku ühisnimetajaks on Rebala 
muinsuskaitseala, mis on pakkunud  
uurimisteemasid nii arheoloogidele, 
etnograafidele kui ka geoloogidele. 

Hetkeks püütakse ajaratast taga-
si pöörata ja kohtumispaigaks saab 
seekord autentne Rebala maastik ja 
kaitseala sünnipaik – seal, kus kivi-
kalmed peatasid fosforiidikarjääri. 
Ehk on see sümboolne koht ja aeg, 
kus küll räägitakse kaitseala loo-
misloost, kuid mõeldakse tulevikus 
selle hoidmise peale. 

Huvilised, kes soovivad seminaril 
osaleda, palun registreerige end te-
lefoni teel 6033097 või info@rebala.
ee

Margit Pärtel
Rebala muinsuskaitseala juhataja

metsas ja Jägala-Joa lauluväljakul. Palju-
dele kujunes seetõttu läbitav trass mär-
kimisväärselt pikemaks ja nii mõnigi 30 
kilomeetrist trassi läbiv võistleja lõpetas 
võistluse palju hiljem kui 70 kilomeetrit 
sõitnu.

Vallavanem Andrus Umboja sõnul 
möödus 75 kilomeetri võitja Alges Maa-
sikmets temast koguni kaks korda. “Trass 
oli huvitav ja vaheldusrikas,” ütles Um-
boja ,”ja oli ka, mida vaadata. Jõelähtme 
kena golfiväljak ja selle läheduses kaunilt 
laiuv endine fosforiidikarjäär, vastukaa-
luks auklikud teed Ülgase “pilpaküla” va-
hel. Tegelikult olid mõlemad trassid väga 
huvitavalt läbi mõeldud ja vallavalitsusel 
tasuks radade püsiva märgistuse peale 
mõelda. Loomulikult eeldab see kokku-
leppeid maaomanikega.”

Kiiresti möödunud päev
 Paraku möödus päev kiiresti ja kõigile 

lõpetajatele jagatud soe supp ja jook sin-
na juurde kulus marjaks ära. Lõpusõnad 
ja autasustamine vallavanema poolt, ja 
nagu ühele korralikule suurvõistlusele 
kohane, lõpetati autasustamine võidu-
joovastuses suure šampusepritsimisega. 

 Soovin kõigi osavõtjate poolt tänada 
korraldajaid ja loomulikult ka ilmataati. 
Rattamaraton on ilus algus algus ühele 
kasulikule ja vahvale traditsioonile. Nii 
et kindlasti kohtume järgmisel aastal 
uuesti!

Priit Põldma
Jõelähtme valla kultuuri ja

spordi vanemspetsialist

Südamenädal ei lähe 
mööda ka Neeme 
lasteaia tegemistest

Nagu juba aastaid va-
rem, on ka seekord Nee-
me lasteaia 16.-20. aprilli  
tegemiste nädalateemaks  
“Südamenädal”. 

Mida see siis endas sisaldab? Eks 
ikka erilist tähelepanu pööramist 
oma ja lähedaste tervisele. Terve 
nädala menüü eesmärgiks on ter-
vislik ja mitmekülgne toidulaud. 
Katsetasime ka päris uusi roogasid, 
nagu odrahelbepuder marjadega 
ning kamatarretis marjadega. 

Ammu on teada tõde: mida laps 
kuuleb – selle ta unustab, mida laps 
näeb – seda ta mäletab, mida laps 
kogeb – seda ta oskab...

Seepärast püüdsime südame-
nädala teemat viia igasse tegevus-
se: täitsime töölehti “Millest süda 
rõõmu tunneb?”, “Tervislik tee 
südameni” jne, kunstitunnis val-
mistasime ühistööna südameteketi, 
maalimistunnis aga pilte “Rõõmus 
laps” ning voolisime toredaid vär-
vilisi juur- ning puuvilju. Ka õue-
tegevused haakusid südamenädala 
teemaga: joonistusvõistlus asfaldi-
kriitidega, liikumismängud “süda-
mehüpped ”jne.

Meeldis salatit teha
Eriti meeldis aga lastele toorsa-

latit teha ning südamesepikut küp-
setada. Oma valmistatud toidud 
maitsevad lastele teadagi eriti häs-
ti. See ju ka peamine eesmärk : ise 
teha ning hästi teha!

Seda toredat nädalat jäävad 
meenutama lõbusad pildid seintel 
ning uued õpitud mängud. Looda-
me, et kõik lapsed sellest nädalast 
endale midagi tarvilikku sügavale 
südamesoppi talletavad.

Kõike kaunist ja tervislikku!

Pille Trumm
Neeme lasteaia juhataja

Südamenädala lõppakord – Jõelähtme rattamaraton

Korraldajate sõnul on koos pealtvaatajate-
ga oodata kuni 300 inimest ja tundub, et  
ootused on kuhjaga täidetud. Kogu teeäärne 
on pargitud autosid täis ja autoplatsi tuleb 
otsida mitusada meetrit kaugemalt vallama-
ja eest.. Peakorraldaja Meelis Välk on MTÜ 
Jõelähtme matka- ja rattaklubi juhina tõe-
poolest korraldanud suurürituse. 

 Stardieelses saginas on paljudel te-
gemist, et oma viimased toimetamised 
toimetatud saada. Tore on vaadata, et 
paljude jaoks on tegemist pereüritusega. 
Viimasel hetkel registreerunutele kippus 
isegi numbritest puudu tulema ja neid 
tekitati ruttu juurde. Sõitjatele stardieel-
seid juhtnööre andnud Meelis Välk ulatab 
mikrofoni vallavanem Andrus Umbojale, 
kelle avasõnad kipuvad stardieelses sagi-
nas paljudele märkamatuks jääma. 

Lähe seisab ees
 5,4,3,2,1 START... ja pika marato-

nisõidu sissejuhatus on tehtud. Kiiresti 
kaovad ratturid Jõelähtme silla kaare 
taha ja stardijoonele hakkavad kogune-
ma matkasõidust osavõtjad. Olenemata 
sellest, et 30 kilomeetrist sõitu nimetati 
korraldajate poolt matkasõiduks, on ka 
järgmise stardipaugu ootajate näod ele-
vil. Sõitjate soovil saavad ka matkasõidu 
ajad fikseeritud.

 Kui ka matkasõidu start on antud ja 
sõitjad kiiresti silla taha kadunud, jää-
vad rahvamaja esisele platsile veel vaid 
väikelapsed koos hoolitsevate vanemate-
ga. Kogunetakse laste ja tillusõiduks. Ja 
lapsi on sedakorda palju ning nalja kogu 
ürituse juures enam kui küll. Jõelähtme 
kivisilla kaar osutus mõnelegi lapsele 
ülejõu käivaks katsumuseks ja hoogu pidi 
võtma veel teist ja kolmandatki korda. 
Siiski keegi lastest sõitu pooleli ei jätnud 
ja korraldajate julgustavad hüüded and-
sid minekule hoogu juurde.

Sõitjad on rajale tuhisenud
 Ja läinud nad kõik olidki. Äkitsi tun-

dus rahvamajas väga vaikne. Kõrvu kos-
tavad vaid korraldajate telefonikõned ja 
askeldamised. Ja kuuldubki esimene ärev 
signaal – mõni sõitja on rajalt eksinud. 
Kui hommikul rajameister kell 8.00-
10.30 raja läbi sõitis ja kõik märgistused 
üle kontrollis, ei osanud küll keegi korral-
dajatest uskuda, et paari tunniga nii palju 
tähiseid “jalad alla” saavad. Siinkohal siis 
annan üle korraldajate poolsed “tänud” 
isehakanud rajameistritele Kroodi park-

n Kell on 8.00 ja temperatuur õues 0 kraadi. Hirm, et rattamaraton ei toimu, on tõepoolest põhjendatud. Õnneks ei kinnita seda paar 
tundi hiljem Jõelähtme rahvamaja esine plats. Eelmise päeva vihmasabinast ei ole enam jälgegi ja päike soojendab kiiresti nii keha 
kui südant. Nii palju rahvast ei ole siin ammu nähtud. 

Esmaspäev sai alguse sellega,
südant me treenime kiirema kõnniga.
Sai haaratud kepid, et minna kõik koos,
Saha külla ja start oli Loolt.

Teisipäeval teada me saime,
käsikäes käivad tervis ja taimed.

Kolmandal päeval ,oh seda rõõmu,
pakatas maja tervisesõõmust.
Emmed ja issid meil rohkesti häid,
porgandeid, kapsaid ja maasikaid tõid.

Usinalt lõikasid kõik laste käed,
kerkisid  võluväel salatimäed.
Salatikausid said pilgeni täis,
igaüks neid siis maitsemas käis.

Neljas päev tõi teateid linnast,
tervis meil ju kõigil hinnas.
Nädal lõppes teatriga,
kuidas hoida sõpra head.

Soovime kõigile väikestele ja 
suurtele rõõmu südamesse!!

Loo Lasteaed Pääsupesa

Rebala muinsuskaitseala 20. aastapäev

15.aprillil ragistati Jõeläht-
me Rahvamajas ajusid tur-
niiri peaauhinna nimel. 

3. ringi esikoht kuulus Neeme võist-
konnale “Vana Kala”, teiseks tuli 
“Sammas” ja kolmandaks “Pool-
saar”.

Ja siis saabus aeg, mil Indrek 
Salis ja Jevgeni Nurmla kuulutasid 
turniiri üldvõitjaks (2 ringi tulemus-
te summa) võistkonna “SAMMAS” 
(Kaido Lasn, Indrek Tibar, Raul 
Sillandi) 67 p. II kohale võitles end 
“VANA KALA” 65 p.(Aleks Leoni-
dov, Kalle Pürjemaa, Arvo Leoni-
dov) ja III koht kuulus võistkonnale 
“POOLSAAR” 53 p. (Andrus Miller, 

Triin Tomingas, Janek Safranovski).
Kõigile neile kuulus ka rahaline au-
hind. Järgmist kolme kohta tunnus-
tati raamatuga. Siin nad on: IV koht, 
52 p. “SIIL” (Lembit Prööm, Lem-
bit Jõgi, Rein Tomingas),V koht 47 
p.”JUKU” (Meelis Välk, Anti Albert, 
Kaisa Kingsepp) ja VI koht 47 p. 
“VANA HÕBE” (Aare Värte, Juhan 
Saar, Jüri Paavel). Üldse võistles 
turniiril 12 võistkonda.

Järgmisel aastal, mil Jõelähtme 
Rahvamajal täitub 85 aastat, saab 
valla mälumäng 10-aastaseks. Kuna 
on juubeliaasta, siis saavad paljud 
sariüritused erilise tähelepanu osa-
liseks. Uute kohtumisteni!       

 Maie  Ramjalg     
Jõelähtme Rahvamaja juhataja

Jõelähtme valla  IX mälumänguturniir 
on jõudnud lõpusirgele

Südamenädal Loo 
Lasteaias Pääsupesa

... said Harjumaa ja Tallin-
na tervistedendavad koolid 
Tabasalu Ühisgümnaa- 
siumis kokku 18. aprilli 
keskpäeval. Kutsutud oli 10 
kooli, kohale saabus 7, igast 
2 tüdrukut ja 2 poissi .

…esindasid Loo kooli 6B klassi õpi-
lased Marilin Tukia ja Siim Raasu-
ke, kes mängisid sulgpalli ning 6A 
klassi õpilased Anette Aasaru ja 
Kristo Rekkaro, kes pidid valmista-
ma plakati „Liikumine”.
…said kõik osalejad korraldajatelt 
diplomi, šokolaaditahvli ning või-
maluse koos minna Ku:lsaali tasuta 
bowlingut mängima.
…selgitati välja ka kolm parimat 
kooli.
…said Loo kooli sulgpallimängijad 
III koha!
…oli meie laste valmistatud plakat 
ka väga vahva, vaatamata sellele, 
et seda esimese kolme sekka ei ar-
vatud.
…meeldis lastele neile korraldatud 
üritus väga!
Ühine bowlingumäng jääb maikuu 
algusesse.

Lastega oli kaasas ja lühi-
ülevaate andis Rozeta Meos

Südamenädalal...

p Võitad pritsivad šampust

u Lastele oli sillaületamine üllatavalt raske

q Stardipauk on antud

p Stardieelne ärev sagin

q Andrus Umboja tänab kohaletulnuid
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JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. märts 2007 nr 8

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja 
lg 4, Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 mää-
ruse nr 32 “Kohanime määramise kord”, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 15.06.2006 otsuse nr 81 
“Jõelähtme valla Jägala küla Kassi maaüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine” ning vallavalit-
suse kohanime komisjoni ettepaneku annab, 
Jõelähtme Vallavalitsus 

määruse:

1. Anda Jõelähtme vallas Jägala külas uuele 
teele (skeem lisatud) nimeks Kassi tee.

2. Määrus jõustub 02. aprillil 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. märts 2007 nr 9

Ametiautode kasutamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Jõelähtme 
vallavara valitsemise korra alusel

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus reguleerib Jõelähtme val-
la valduses oleva sõiduki kasutamist teenistus-, 
töö- ja ametiülesannete täitmiseks.

(2) Jõelähtme valla töötaja käesoleva määru-
se mõistes on Jõelähtme Vallavalitsuse avalik 
teenistuja ja abiteenistuja ning Jõelähtme valla 
hallatava asutuse töötaja.

(3) Sõiduki haldaja käesoleva määruse mõistes 
on isik, kes korraldab Jõelähtme valla valduses 
oleva sõiduki kasutamist. Sõiduki haldaja mää-
rab vallavanem oma käskkirjaga.

§ 2. Jõelähtme valla valduses oleva sõiduki ka-
sutamine

(1) Sõiduki haldaja täidab sõidugraafikut, mis 
peab sisaldama alljärgnevaid andmeid: 

1) Isiku nimi;

2) Auto mark;

3) Registreerimismärk;

4) Kuupäev või ajavahemik;

5) Marsruut;

6) Spidomeetri näit;

7) Sõidu eesmärk;

8) Sõitja allkiri.

(2) Sõidukit tuleb kasutada heaperemehelikult. 
Sõiduki kasutamisel teiste töötajate poolt  tuleb 
sõiduki üleandmisel informeerida haldajat sõi-
duki seisukorrast.

(3)  Sõidukit kasutada sooviv Jõelähtme valla 
töötaja informeerib sõiduki haldajat üldjuhul 1 
tööpäev ette sõiduki kasutamise vajadusest.

(4) Sõidukite garažeerimise kohad kehtestatak-
se vallavalitsuse korraldusega.

(5) Sõitu garžeerimise kohast tööle ja tagasi 
loetakse ametisõiduks.

§ 3. Valla valduses oleva sõiduki kasutamine 
isiklikuks otstarbeks

(1) Valla valduses oleva sõiduki kasutamisel isi-
klikuks otstarbeks kuulub sõit vallale kompen-
seerimisele sõidukilomeetri hinnaga 2 (kaks) 
krooni, mis on kehtestatud käesoleva korra 
paragrahvis 4 toodud kalkulatsiooni alusel, ka-
sutajale esitatud arve alusel.

§ 4. Sõidukilomeetri hinna kalkulatsioon

(1) Kehtestada sõidukilomeetri hinnaks 2 kroo-
ni ühe kilomeetri kohta, mis moodustub järg-
mistest kuludest:

1) sõiduki amortisatsioon 0,60 kr/km;

2) sõiduki kütusekulu 0,80 kr/km;

3) sõiduki remont ja muud kulud 0,40 kr/km;

4) sõiduki kindlustus 0,20 kr/km.

§ 5. Määruse jõustub alates 09. aprillist 2007.

    

Andrus Umboja 
Vallavanem

Helvi Kork 
Vallasekretär

JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  11. aprill 2007 nr 10

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lõike 1 
punkt 3 ja lõike 4, Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime määrami-
se kord” ja Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2007 
otsuse nr 161 “Jõelähtme valla Saha küla ja Loo 
aleviku Miku 1, Miku 2 ja Miku 3 kinnistu de-
tailplaneeringu kehtestamine” ning kohanime 
komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Valla-
valitsus 

määruse:

1. Anda Jõelähtme vallas Saha külas ja Loo 
alevikus uutele teedele (skeem lisatud) nimeks 
Karukella  tee, Hiireherne tee, Hundinuia tee, 
Miku tee, Käokinga tee, Varsakabja tee ja Jä-
nesekapsa tee.

2. Määrus jõustub 16.aprill 2007.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Mailiis Kaljula 
Jurist vallasekretäri ülesannetes

JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  11. aprill 2007 nr 11

Kohanime määramine

Aluseks võttes kohanimeseaduse § 5 lõike 1 
punkt 3 ja lõike 4, Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.2006 määruse nr 32 “Kohanime määrami-
se kord”, Jõelähtme Vallavolikogu 15.08.2006 
otsuse nr 97 “Jõelähtme valla Jägala küla Üle-
jõe mets ja Ülejõe maaüksuste detailplanee-
ringu kehtestamine” ning kohanime komisjoni 
ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus 

määruse:

1. Anda Jõelähtme vallas Jägala külas uutele 
teedele (skeem lisatud) nimeks Jõe tee ja Met-
sa tee.

2. Määrus jõustub 16. aprillil 2007.a.

Andrus Umboja 
Vallavanem

Mailiis Kaljula 
Jurist vallasekretäri ülesannetes

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 59

Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja 
toetuse maksmise kord

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2, § 22 lõige 
1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 
8 punkti 2, § 12¹ lõige 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala 

Käesolev määrus reguleerib Jõelähtme valla 
eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt 
koolieelses lasteasutuses mittekäiva  lapse 
vanemale, eestkostjale või hooldajale (sotsi-
aalhoolekande seaduse § 25² lõikes 1 nime-
tatud isikutele) lapsehoiuteenuse osutamise 
tingimused ja  toetuse määramise ja maksmise 
korda.

§ 2. Üldsätted

(1) Lapsehoiuteenus on lapsevanema, eestkos-
tja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav 
teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud 
isikute asemel lapse hooldamise, arendamise 
ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. 

(2) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoidja 
kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või ju-
riidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või 
valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapse-
hoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maa-
vanema antud kehtiv tegevusluba.

(3) Lapsehoiuteenuse eest makstav  toetuse 
määr on võrdne Jõelähtme Vallavalitsuse poolt 
koolieelsetele eralasteasutustele makstava toe-
tuse määraga.

(4) Raske või sügava puudega lapse lapse-
hoiuteenuse osutamisel lisandub riigi poolt ra-
hastatav osa, mille suuruse kehtestab Vabariigi 
Valitsus.

(5) Riigi poolt rahastatava raske ja sügava 
puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejääki on õigus kasutada raske või 
sügava puudega lastele ja nende peredele sot-
siaalteenuste osutamiseks ja teenuste arenda-
miseks.

 § 3. Toetuse subjekt

(1) Lapsehoiuteenuse eest  määratakse ja 
makstakse toetust lapsevanemale, eestkostjale 
või hooldajale:

1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on joo-
ksva aasta 1.jaanuarist Jõelähtme vald ja

2) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rah-
vastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 
1.jaanuarist Jõelähtme vald ning

3) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse ei ole 
kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nime-
kirja, aga on registreeritud teeninduspiirkonna 
järgse munitsipaallasteaia järjekorda või kui 
lapse hoiuteenuse vajadus on kirjas lapse re-
habilitatsiooniplaanis.

(2) Õigus taotleda toetust tekib pärast vane-
mahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise 
maksmise lõppemist ning lõpeb lapse minekul 
koolieelsesse lasteasutusse või õppima asumi-
sel üldhariduskoolis.

(3) Toetuse saaja on kohustatud teavitama ko-
heselt Jõelähtme Vallavalitsust (edaspidi valla-
valitsus) käesolevas paragrahvi lõigetes 1 või 2 
toimunud muutustest.

§ 4. Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded

(1) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiu-
teenusel viibiva lapse eluruumides või muudes 
lapsehoiuteenuse osutamiseks sobivates ruu-
mides, mis on vastavuses rahvatervise seadu-
se alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervise-
kaitsenõuetele.

(2) Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib 
lapsehoidja hoida:

1) lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides 
korraga kuni 5 last;

2) väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse 
eluruume korraga kuni 10 last.

(3) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool 
lapse eluruume tagab lapse toitlustamise lap-
sehoiuteenuse osutaja vastavalt toiduseaduses 
sätestatule.

(4) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse elu-
ruumides, võimaldab lapsehoiuteenuse osuta-
ja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja 
vajadusele ning lapsehoiuteenusele õigustatud 

isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele 
kokkuleppele.

(5) Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiu-
teenusele õigustatud isiku juhistest ning lapse 
huvidest.

§ 5. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:

1) kirjaliku vormikohase taotluse;

2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks ole-
mist tõendava dokumendi (toetuse esmakord-
sel taotlemisel);

3) lapse sünnitunnistuse koopia(toetuse esma-
kordsel taotlemisel);

4) lapsehoiuteenuse osutaja kutsetunnistuse 
koopia ja maavanema poolt väljastatud tege-
vusloa koopia.

5) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad doku-
mendid;

6) raske või sügava puudega  lapse puhul lap-
se rehabilitatsiooniplaani koopia ja  Arstliku 
Ekspertiisi Komisjoni otsus puude raskusastme 
kohta.

§ 6. Toetuse määramine ja maksmine

(1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldu-
mise kohta teeb vallavalitsus 15 kalendripäeva 
jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike 
dokumentide saamise päevast.

(2) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotle-
jale motiveeritud otsus 5 tööpäeva jooksul otsu-
se tegemisest.

(3) Toetust makstakse vallavalitsuse korralduse 
vastuvõtmisele järgneva kalendrikuu 1. kuupä-
evast alates.

(4) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses 
näidatud arveldusarvele iga kalendrikuu 15. 
kuupäevaks.

(5) Vallavalitsusel on õigus kontrollida lapse-
hoiuteenuse osutamise koha vastavust tervise-
kaitsenõuetele.

(6) Kontrolli tulemustest teavitatakse korra § 3 
lõige 1 nimetatud isikuid.

§ 7. Toetuse tagasinõudmine

Kui taotleja on esitanud taotluse saamiseks 
valeandmeid või on jätnud teatamata andmete 
muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise 
lõpetamise, on vallavalitsusel õigus enammak-
stud toetus tagasi nõuda.

§ 8. Määruse jõustumine

(1) Vallavalitsusel töötada välja ja kinnitada toe-
tuse taotlemise vorm.

(2) Määrus jõustub 9. aprillist 2007.

 

Ardo Lass  
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 164

Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 8 ja Jõelähtme vallavara 
valitsemise korra § 8 lg 4, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Anda Jõelähtme Vallavalitsusele luba avatud 
pakkumismenetlusega riigihanke “Jõelähtme      
valla teede ja haljasalade heakorratööd”, mille 
eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping aja-
vahemikuks 15. mai 2007 kuni 30. aprill 2011, 
väljakuulutamiseks.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees
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JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 165  

Parasmäe küla Andrese maaüksusele elamu 
teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sih
totstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 
lg 7, Parasmäe küla Andrese maaüksuse oma-
niku Andres Petraitis’e avalduse, Jõelähtme 
Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Määrata Parasmäe külas Andres Petraitis’e 
omandisse kuuluva maatulundusmaa sih-
totstarbega Andrese kinnistu registriosa nr 
11938402 elamu teenindamiseks vajaliku 6004 
m2 suuruse maaüksuse sihtotstarbeks elamu-
maa. 

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  29. märts 2007 nr. 166 

Kullamäe küla Rägapaju III maaüksusele 
elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksu
se sihtotstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 2, maakatastriseaduse § 
18 lg 7, Rägapaju III maaüksuse kaasomanike 
Kersti Kaseleht’i ja Kairo Tisler’i poolt esitatud 
avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Määrata Jõelähtme vallas Kullamäe külas 
Kersti Kaseleht’i ja Kairo Tisler’i kaasomandisse 
kuuluva maatulundusmaa sihtotstarbega Räga-
paju III kinnistu (kinnistu registriosa nr 3240702, 
katastritunnus 24505:001:0093) elamu teenin-
damiseks vajaliku 1907 m2 suurusega maaük-
suse sihtotstarbeks elamumaa. 

2. Otsusele võib esitada vaide Jõelähtme Valla-
volikogule või kaebuse Tallinna Halduskohtule 
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 167 

Revisjoni läbiviimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 48 lg 4 ja Jõelähtme valla põhi-
määruse § 48 lg 3 p 5 ja § 49 lg 1, Jõelähtme 
Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Vallavolikogu revisjonikomisjonil viia läbi 
kontroll Loo küla Veski maaüksusele elamu 
ehitamist võimaldanud ehitusloa väljastamise 
asjaolude selgitamiseks.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 168   

Jõelähtme küla Jõepere maaüksusele ela
mu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse 
sihtotstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 2, maakatastriseaduse § 18 
lg 7, Jõepere maaüksuse omaniku Alar Lepp´a 
avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Määrata Jõelähtme vallas Jõelähtme kü-
las Alar Lepp´a omandisse kuuluva maatu-
lundusmaa sihtotstarbega Jõepere kinnistul 
(kinnistu registriosa nr 838802, katastritunnus 
24504:008:0745) elamu teenindamiseks vajali-
ku 15 004 m2 suurusega maaüksuse sihtotstar-
beks elamumaa. 

2. Otsusele võib esitada vaide Jõelähtme Valla-
volikogule või kaebuse Tallinna Halduskohtule 
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 169   

Isiklik kasutusõigus Kadakaranna kinnistul

Võttes aluseks asjaõigusseaduse § 225, § 
226 ja § 228, asjaõigusseaduse rakendamise 
seaduse        § 152 lg 2 ja § 154 lg 1, Jõelähtme 
vallavara valitsemise korra ning AS ELPEC (OÜ 
Jaotusvõrk volitatud esindaja) poolt esitatud 
taotluse, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Sõlmida Jõelähtme vallas Neeme külas 
Jõelähtme valla maaüksusel Kadakaranna (ka-
tastritunnus 24505:001:0453, kinnistu registri-
osa nr 6681902, pindala 24193 m2, koormatav 
pindala 226 m2) isikliku kasutusõiguse leping 
OÜ Jaotusvõrk kasuks 0,4 KV maakaabelliini 
rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või 
muul viisil ekspluateerimiseks, mis on vajalik 
elektrivõrgu talituse tagamiseks, vastavalt lisale 
nr 1.

2. Isiklik kasutusõigus on tasuline ja seatakse 
tähtajatult.

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

4. Isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasne-
vad notariaalsed kulutused ja riigilõivu tasub 
OÜ Jaotusvõrk.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 170 

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 Loo alevikus Spordi 
tee lõik 2 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  29. märts 2007 nr. 171 

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 munitsipaa-
lomandisse Jõelähtme vallas Loo alevikus 
Peakraavi tee 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  29. märts 2007 nr. 172 

Pöördumine Põhja Regionaalse Maanteea
meti poole 

Eesmärgiga oluliselt vähendada liiklusohtlik-
kust Peterburi maanteel Jõelähtme valla Loo 
aleviku  teeristis, kooskõlas liiklusseaduse 
§ 2 lg 3, mille kohaselt liiklejate turvalisuse ja 
liiklusohutuse tagamist korraldab Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium ning Põhja 
Regionaalse Maanteeameti põhimääruse § 13 
p 2 alusel, mille kohaselt on Ameti ülesandeks 
teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine 
ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel, Jõeläht-
me Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Nõuda Põhja Regionaalselt Maanteeametilt 
kiireloomuliste ja efektiivsete meetmete raken-
damist liiklusohtlikkuse oluliseks vähendami-
seks Peterburi maanteel Jõelähtme valla Loo 
aleviku  teeristis Tallinna suunas tagasipöör-
deks liikluse tipptundidel, samuti sügis-talvisel 
pimedal, libedal ja lumisel ajal.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 173 

Ettepanek halduslepingu sõlmimiseks

Eesmärgiga senisest paremini ja efektiivsemalt 
lahendada Rebala Muinsuskaitsealaga seotud 
probleeme, valla arengu ja kohalike elanike 
huvides, kooskõlas kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 4 p 2 ning muinsuskait-
seseaduse § 9 lg 2 alusel, Jõelähtme Vallavo-
likogu

O T S U S T A B:

1. Teha Muinsuskaitseametile ettepanek sõl-
mida haldusleping Jõelähtme Vallavolikogu 
ja Muinsuskaitseameti vahel muinsuskaitse-
seaduses ettenähtud riiklike kohustuste osa-
liseks üleandmiseks ja täitmiseks Jõelähtme 
Vallavalitsusele.

2. Vallavalitsusel koos volikogu arengu- ja pla-
neerimiskomisjoniga esitada Muinsuskaitsea-
metile valla seisukohad koos vajaliku rahalise 
katte arvestustega ning pidada vajalikud läbi-
rääkimised, eesmärgiga sõlmida punktis 1 ni-
metatud haldusleping.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  29. märts 2007 nr. 174 

Loa andmine detailplaneeringuala laienda
miseks

Juhindudes planeerimisseaduse § 5 p 2, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 otsu-
sest       nr. 35, Jõelähtme Vallavolikogu 15. juuni 
2006 otsusest nr. 80, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 6, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Lubada laiendada Jõelähtme Vallavalitsu-
se 12. aprilli 2006.a. korraldusega nr. 473 al-
gatatud Kallavere küla Vanapere I maaüksuse 
detailplaneeringuala Kallavere küla  Metsatagu-
ne ja Eigimetsa maaüksuste ning planeeringu-
ala kruntidele juurdepääsutee lahendamiseks 
vajaliku maa-ala ulatuses.

2. Laiendatud detailplaneeringuala lähteüle-
sanne kooskõlastada enne kinnitamist volikogu 
keskkonnakomisjoniga ning arengu- ja planee-
rimiskomisjoniga.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus 30 päeva jooksul arvestades ot-
suse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ardo Lass 
Volikogu esimees

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE JUURDE KUULUVA-
TE LISADE JA SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODULEHEKÜLJEL:  
www.joelahtme.ee 
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Vargused:
£ 12.04.2007 varastati Jägala Joa 
parklas sõiduautost dokumendid ja 
sularaha. Kahju 10 000 krooni.

£ Ajavahemikul 09-10.04.2007 varas-
tati Jõelähtme valla aiandusühistu 

suvila territooriumilt aiakäru, malvann 
ja -ahi. Kahju 2500 krooni.

£ Ajavahemikul 09.-10.04.2007 varas-
tati Liivamäe külas, Erma teel asuva 
ehitusobjekti soojakust ja konteinerist 
tööriistad. Kahju 30 400 krooni.

Muu sündmus:
£ 09.04.2007 kella 14:10 ajal pidas 
politsei Vana-Narva maanteel kinni sõi-
duauto, mille juhil, 39-aastasel Jevgenil 
puudus juhtimisõigus, lisaks oli mees ka 
alkoholijoobes ning toimetati kainenema.  

£ 09.04.2007 segas Jägala-Joa külas 
maanteel liikust lambakari. Juhtunust 
teatas äkkpidurduse teinud sõidukijuht. 
Saabunud politsei koostas lammaste 
omanikule väärteoprotokolli. 02. aprillil 
oli politsei samal teemal lambaomani-
kuga juba vestelnud Omanikukohus-

tuste mittetäitmine võinuks kaasa tuua 
tõsise õnnetuse.  

£ 18.03.2007 sõitis 40-aastane Oleg 
Maardu külas sõiduautoga Volks-
wagen Passat kraavi. Nii juht kui 
kaasreisija, 52-aastane Viktor toimetati 
politseiosakonda kainenema. Juhtunu 
kohta alustati väärteomenetlus. 

£ 18.03.2007 pidi politsei hoiatama 
Maardu järve õhukesel jääl õngitsevaid 
kalamehi. 

Alaealiste poolt toime pandud 
rikkumised:

£ 05.04.2007 tarbis 16-aastane noor-
mees Loo alevikus Saha teel alkoholi. 
Noormeest ootab väärteokaristus. 

£ 03.04.2007 suitsetasid 14- ja 15-aas-
tane tütarlaps Loo alevikus Saha teel. 
Neidki ootab väärteokaristus.

£ 22.03. 2007 suitsetas 17-aastane 
noormees Kostivere alevikus kohali-
ku kaupluse ees. Noormeest ootab 
väärteokaristus. 

£ 16.03.2007 kella 13.20 ajal suitseta-
sid Loo alevikus Saha teel 17-aastane 
noormees ja 17-aastane neiu. Teo eest 
ootab neid väärteokaristus.

POLITSEIKROONIKA 16.0313.04
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KASULIK TEADA!
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külas

Möödunud aastal huk
kus tulekahjudes 164 
inimest, neist 132 elu
ruumides aset leidnud 
põlengutes. Käesoleva 
aasta kolme kuuga on 
see arv tõusnud juba 43 
inimeseni. 

Kurb statistika, mis võiks ehk olla ole
matu, kui inimestel oleks kodudesse 
paigaldatud lihtne ja tõhus abimees 
– suitsuandur. 

Põhjamaade heaoluriikides Soo
mes, Rootsis ja Norras on suitsuan
duri kasutamine kõigis eluhoonetes 
kohustuslik. Kõigis kolmes riigis on 
suitsuandur olemas enam kui 95% 
kodudest. Eestis muutub suitsuandur 
kohustuslikuks aastast 2009.  

Päästeameti statistika kohaselt 
hukkus mullu toimunud tulekah
judes enim inimesi öösel, kui pe
rerahvas magas. Kuna tuli levib 
tavatingimustes väga ruttu, siis 
muutub juba mõne minutiga ruu
mis viibimine kõrge temperatuuri 

ning mürgiste gaaside kiire leviku 
tõttu eluohtlikuks. Arvamus, et küll 
inimene suitsulõhna peale üles är
kab, ei pea paika, sest mürkgaase 
sisse hingates uni hoopis süveneb. 
Suitsuandur aga annab häire põlen
gu algjärgus, mil pääsemine ja tule 
kustutamine on veel tavainimesele 
jõukohane. Suitsuanduri helisignaal 
ajab ka kõige sügavama unega ma
gaja üles. Anduri puudumisel võib 
juba viis minutit pärast tulekahju 
algust jõuda kätte hetk, mil süttivad 
ruumi kogunenud põlemisgaasid ja 
kogu ruum on maast laeni tuld täis. 
Sellises toas viibides jääb inimene 
igal juhul tuleroaks, kuid tavaliselt 
on ving ja mürgised gaasid selleks 
ajaks oma töö juba teinud. Statis
tika näitab, et 90% hukkunutest on 
surnud sündmuskohal enne pääs
temeeskonna saabumist. Seega on 
ülioluline saada tulekahjule jaole 
juba selle algstaadiumis.

Kuidas andurit paigaldada
Suitsuandur peaks olema elu

toas, koridoris ning kindlasti igas 
magamistoas. Suitsuandur tuleb 
paigaldada eluruumi lakke vähe
malt 10 cm kaugusele seinast, et 

see saaks reageerida põlemisjääki
dele nende tõusmisel üles ja anda 
võimalikult varajase hoiatuse. Või
malusel võiks sellise anduri panna 
ka näiteks pööningule ja keldrisse. 
Seadet ei tohiks panna duširuumi, 
ventilatsioonikanalite vahetusse lä
hedusse ega kööki, kuna seal tekki
vad aurud ja gaasid võivad anduris
se sattudes valehäireid põhjustada. 
Kuna suitsuanduri toiteallikaks on 
patarei, on selle paigaldamine lihtne 
ega lõhu siseviimistlust. Tavaline 9
voldine patarei kestab ligi poolteist 
aastat ja annab tühjenedes helisig
naaliga sellest ise märku. Seadme 
enda tööiga on normaaltingimustes 
umbes 10 aastat. Suitsuandurit tu
leks kontrollida üks kord kuus, va
jutades testimisnupp umbes viieks 
sekundiks alla, mille peale andur 
peab andma häiresignaali.

Tõstmaks inimeste tuleohutusalast 
teadlikust ning juhtimaks tähelepa
nu elementaarsetele ohutusnõuetele 
kodudes, on päästeamet sellel aas
tal käivitanud kampaania „Kodud 
tuleohutuks!” Projekti raames viib 
PõhjaEesti päästekeskus koostöös 
päästeametiga läbi kodukülastuste 
kampaania, mille käigus on inimestel 

võimalik kutsuda endale koju pääste
keskuse spetsialist, kes annab tuleo
hutusalast nõu. 

Kedagi ei trahvita
Kodukülastused toimuvad inimes

te sooviavalduse alusel ning lähtuvad 
nende individuaalsetest vajadustest. 
Päästekeskuse ekspert fikseerib ko
hapeal olukorra ning koos eluaseme 
valdajaga arutatakse võimalikke la
hendusi kodu turvalisemaks muut
misel. Võimalike tuleohutusalaste 
puudujääkide korral trahvima kedagi 
ei hakata, kuna eesmärk pole inimes
te karistamine, vaid tulekahjude en
netamine.

Kodukülastusteks saavad inime
sed ennast registreerida päästeala 
infotelefonil 1524 või PõhjaEesti 
Päästekeskusesse laekunud kirjaliku 
sooviavalduse alusel. 

Kampaania eesmärk on koduohu
tuse taseme tõstmine ning inimeste 
tähelepanu juhtimine võimalikele 
puudujääkidele. Päästeamet loo
dab personaalse nõustamise käigus 
õpetada inimesi turvaliselt mõtlema 
ja käituma. 

Marek Simulman 
Põhja-Eesti Päästekeskus

Suitsuandur võib säästa kodu ja päästa elu
Paigaldame 500 
suitsuandurit

Viimasel ajal on uudistest sa
geli kuulda, et tuli on nõudnud 
järjekordse inimohvri. Uppuja 
päästmine on uppuja enda asi (kui 
mugandada tuntud kõnekäändu 
vastavalt olukorrale, siis põlengust 
pääsemine on inimese enda asi!?) 
Meie nii ei arva ning tahame anda 
oma panuse kodude tuleohutu
maks muutmisel!
Mai algusest augusti lõpuni pai-
galdab päästeteenistuse Muuga 
tugikomando meeskonna ülema 
Meelis Oja juhtimisel Jõelähtme valla 
kodudes suitsuandureid. Oleme selle 
tarvis soetanud 500 optilist andurit, 
mis paigaldatakse pensionäridele 
alates 70. eluaastast. Samuti saavad 
suitsuandurid korterid Kostiveres, 
aadressil Raasiku tee 2b, Haljava 
mõisamaja korterid ning ka Jägala-
Joa majad 6-8.
Iga leibkonda, perekonda või üksik-
inimest teavitame kirjalikult täpsest 
päevast ning ajavahemikust, millal 
oleks vajalik juurdepääs eluruumi-
desse anduri paigaldamiseks. Nii 
suitsuandurid kui ka nende paigal-
damine on elanikele tasuta, kulud 
kannab vallavalitsus.

Tuleohutut kevadet soovib  
Jõelähtme Vallavalitsus 

Pühapäeva 15. aprilli 
hommikul sai Põhja
Eesti Päästekeskus tea
te Ihasalu lahe ranna
reostuse kohta. 

Kohapeal selgus, et tegu on tah
kunud naftasaaduste tükkidega, 

mis oli levinud u 2 km pikkusel 
rannikuribal. Tegu oli u 2-30 cm 
läbimõõduga naftasaaduste klom
pidega.

Päästetöödel osales päästemees
kond, kellel olid abiks Tallinnaja 
Harjumaa Reservpäästerühma vaba
tahtlikud, keskkonnainspektsioon, 
Jõelähtme valla ametnikud, Jõeläht
me Valla Korrakaitseühingu abipo

litseinikud ja kohalikud elanikud 
– kokku ligikaudu 55 inimest. 

Pühapäeva õhtuks sai reostus lik
videeritud ning koguti u 1 tonn nafta
produkti jääke. 

Aitäh kõigile abilistele! 

Liis Truubon  
keskkonna vanemspetsialist

Ihasalu lahe rannikureostus

Miks kasutada politsei 
lühinumbrit 110?
On ilmnenud, et mõnikord on 
inimestel olnud arusaamatu
si selles osas, kui kiiresti ja 
millistel juhtudel peaks politsei 
väljakutsele reageerima. Sellest 
tulenevalt anname edaspidiste 
võimalike arusaamatuste ära
hoidmiseks lühikese selgituse 
abipalve edastamiseks.

Abi vajadusel helistage alati 
politsei lühinumbrile 110. Iga 
kõne, mis tehakse Põhja Polit-
seiprefektuuri juhtimiskeskusele, 
fikseeritakse elektrooniliselt ja la-
hendatakse vastavalt kehtestatud 
korrale või edastatakse vajaduse 
korral mõnele muule pädevale 
ametkonnale.

Kui teie kõnest selgub, et on vaja-
dus koheselt politseinike sekku-
misele, siis edastatakse väljakut-
se alati lähimale politseipatrullile. 
Kui kohalik korrakaitsepatrull 
on vaba ja tööl, siis on võimalik, 
et sündmuskohale suunatakse 
nemad. Politseipatrullid on töös 

ööpäevaringselt.

Kohaliku konstaabliga saab 
kontakti telefoni teel (110 või 
6080100; 6054887) tööaegadel: 
E–R kella 08.00–16.30. Siis on 
võimalik kokku leppida aeg ja 
koht kokkusaamiseks. Samas 
on võimalik minna ise kons-
taabli vastuvõtule Loo aleviku 
korrakaitsepunkti (T 17.00-19.00 
konstaabel Kaupo Luur) ja 
Jõelähtme vallamajas (E 09.00-
11.00 konstaabel Kaupo Luur ja 
N 10.00-12.00 konstaabel Tanel 
Tomingas). Väljaspool kons-
taablite tööaega saab politsei-
teenust, helistades numbrile 
110. 

Edastage oma mure politsei lühi-
numbrile 110! Kõne lühinumbrile 
110 on tasuta. 

Veiko Kaasik 
vanemkomissar 

Ida-Harju politseiosakonna  
korrakaitsetalituse juht
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Valla eakad sünnipäevalapsed 
aprillis 2007

96 07.04 Lonni Rehto Loo alevik

95 30.04 Eliise Elias Liivamäe küla

94 09.04 Marta Müürsepp Parasmäe küla

93 18.04 Edgar Voldemar  
Kuurberg

Haljava küla

86 24.04 Maria Belova Kostivere 
alevik

83 14.04 Helmi Kauponen Loo alevik

82 07.04 Nina Naoumova Loo alevik

82 08.04 HeldurErvin Johannson Iru küla

82 17.04 Endel Sepp Loo alevik

82 18.04 Tamara Urmaste Koila küla

82 20.04 Arved Peetrimägi Võerdla küla

81 13.04 Benita Vilhelmine 
Paimets

Loo alevik

81 23.04 Laine Jõe Jõesuu küla

75 02.04 Laimon Baumanovskis Maardu küla

75 04.04 Ilmar Kahu Ihasalu küla

75 07.04 Hilma Eenmaa Loo alevik

75 15.04 Asta Rämmeld Ülgase küla

70 26.04 Arvi Kingissep Loo alevik

Märtsis 2007 surnud Jõelähtme valla elanikud
 

Helmi Peetrimägi  12.10.1920 – 06.03.2007 

Peeter Lepik   15.11.1914 – 09.03.2007 

Olaf-Sven Tonto  12.01.1933 – 11.03.2007 

Maria Leonidova  10.10.1918 – 15.03.2007 

Albert Kingsepp  21.08.1921 – 19.03.2007 

Anna Shchepanova  08.05.1952 – 26.03.2007 

Enn Haab   07.10.1935 – 28.03.2007 

Eimar Oiov   29.10.1955 – 28.03.2007 

Aleksander Leks  05.05.1943 – 30.03.2007 

Ära anda segaverelise  

hundikoera kutsikad 

Tel  55689308, 55651911

 
 

Tellitud kuulutus siin maksab 30 
krooni (75 tähemärki, iga 25 tähe-

märgiga lisarida 10 krooni)

Kuulutused

Kostivere Lasteaed võtab konkursi korras tööle

 JUHATAJA ASETÄITJA 
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL 

koormusega 0,5 ametikohta. 

Lisaks on võimalik 0,5 kohaga teha asendusõpetaja tööd!

Nõudmised kandidaadile vastavalt haridusministri 26. 
augusti 2002.a määruses nr 65 ”Pedagoogide kvalifi-

katsiooninõuded” § 11sätestatud nõuetele:

• pedagoogilise tasemehariduse olemasolu;

• vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staazh (soovitavalt 
lasteaiaõpetajana);

• läbitud 160-tunnine juhtimisalane koolitus;

• aktiivsus ning hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;

• hea organiseerimisvõime, koostööoskus;

• korrektsus ja vastutustundlikkus.

Pakume:
• sõbralikku kollektiivi;

• häid töötingimusi kenas lasteaias;

• huvitavat tööd;

• uusi väljakutseid.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised do-
kumendid:

• avaldus lasteaia juhatajale;

• haridust tõendava dokumendi koopia;

• CV (elulookirjeldus);

• ametikohale vastavust tõendavad dokumendid või nende 
ärakirjad.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. maiks  
aadressil: Kostivere Lasteaed, Aruküla tee 1, Kostivere,  

Harjumaa 74204. 

Info tel. 608 1540; 5599 6226

Jõelähtme Vallavalitsus  
mälestab  

kauaaegset töötajat  

VILLEM VIIKHOLM´I 
03.07.1942- 24.03.2007

 

VILLEM VIIKHOLM´I 
03.07.1942- 24.03.2007

mälestab 

OÜ Remondimees

ja avaldab kaastunnet 

lahkunu omastele.

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, 
et on valminud OÜu Väo Paas poolt Jõelähtme vallas paikneva 
Jägala lubjakivimaardla Ruu tarbevaru ploki kaevandamiseks 
esitatud kaevandamisloa taotlusele algatatud keskkonnamõju 
hindamise (KMH) täiendatud aruanne. 
 Jägala lubjakivimaardla Ruu kaevandamisala paikneb Jõelähtme 
vallas, Ruu ja Kaberla küla vahelisel riigimetsamaal (Anija mets-
kond, maatükk nr 12, katastritunnus 24505:002:0520). 
Karjääri alla planeeritava maa-ala pindala on 30.31 ha, mille piires 
ehituslubjakivi tarbevaru moodustab 3028 tuh. m³. Kaevandatava 
lubjakivi maht looduslikul kujul ulatub aastas 250000m³. Kaevanda-
mine on kavandatud puur-lõhketööde abil. OÜ Väo Paas planeerib 
kaevandamist ühe ja kahe astmena. Lubjakivi kobestamine toimub 
puur-lõhketöödega ning hoonete läheduses hüdrovasaraga, kae-
vandamine ekskavaatoriga. Killustikku valmistatakse kaetud sõelte 
ja transporttööridega mobiilses purustis.
Tegevuse arendajaks on OÜ Väo Paas, aadress Väo tee 30, Tallinn 
11415, kontaktisik Veljo Haube, tel: 6349600. Keskkonnamõju hin-
damise aruande koostajateks on V.Petersell, A.Põldvere, T.Kiipli (OÜ 
Eesti Geoloogiakeskus). 
KMH aruandega on võimalik tutvuda tööpäevadel kuni 8. maini 
2007.a. OÜ-u Väo Paas kontoris (aadressil Väo tee 30, Tallinn, tel: 
6349600), Jõelähtme Vallavalitsuses, (kontaktisik Agnes Villmann, 
tel:6054851), OÜ-s Eesti Geoloogiakeskus (aadressil Kadaka tee 
82, Tallinn, kontaktisik V. Petersell, tel: 53430766) ning Harjumaa 
keskkonnateenistuses (aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn, kontakti-
sik Ly Jalakas, tel: 6722495). Lisaks on võimalik aruande tekstiga 
tutvuda OÜ-u Väo Paas kodulehel www.vaopaas.ee ning keskkon-
nateenistuse kodulehel www.harju.envir.ee. 
Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab kirjalikke ettepa-
nekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 8. maini 2007.a KMH 
järelevalvajale Harjumaa keskkonnateenistusele, aadressil Viljandi 
mnt 16, Tallinn 11216, faks: 6722972 või e-post: ly.jalakas@harju.
envir.ee.  
Keskkonnamõju hindamise täiendatud aruande avalik arutelu toi-
mub 8. mail 2007.a. kell 16.00 Jõelähtme Rahvamajas. 

HYPERKOOLITUSES  
LAI VALIK  

KOOLITUSKURSUSI: 

sekretäritöö, raamatupidaja, 
personalitöötaja, hotellitee-
nindaja, soome keel, ingli-
se keel jpm. Info ja reg tel 

53226184, Estonia pst 7-241 
Tln. www.hyperkoolitus.ee . 

Meeldivate kohtumisteni!

Ohvriabitöötaja võtab kliente vastu E, K, R kell 912 ja 1316, tel. 600 
6204. IdaHarju ohvriabikeskus asub Maardus, Noorte tn. 9.

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

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

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

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

                                

Oma murest võib kirjutada meili aadressile oksana.sviridenko@ensib.ee 

Oksana Sviridenko, sotsiaalkindlustusameti ohvriabiosakonna peaspetsialist

Kunagine Haljava 7-kl Kool kutsub kokku endisi õpetajaid, 
lõpetajaid ja õpilasi

  2. juunil 2007.a.kell 13.00 kooli õuel!
Kaasa piknikukorv !

 Täpsem info 6082332 Ilse Tudre

56154332 Malle Raaväli

Kas üks „ämber” 
ei jää teiseta?
Paar aastat tagasi hakati 
Loo alevikku ehitama uut 
kultuurikeskust. Esmalt 9 
miljoniline eelarve paisus 
valla ehitusametnike kaas
abil 16 miljoniliseks. Samas 
oli ja on sellise raha eest sel 
ajal ehitatud kultuurimaja 
funktsionaalsuse poolest alla 
igasugust arvestust.
Kas nüüd siis on tulemas järg-
mine „ämber”? Nagu eelmisest 
valla lehest lugeda võis ja mis 
täpsemal uurimisel vallast on 
ka kinnitust saanud, hakatakse 
ehitama uut lasteaeda Loo ale-
viku ambulatooriumi ruumides-
se. Tegemist on väga kuluka 
projektiga, mis eeldab kaa-
lutletud põhjendusi. Kui uus 
lasteaed perspektiivis kasvab 
4-5 rühmaliseks, siis poleks ju 
üldse mõtet lasteaeda antud 
kohta ehitada, sest ümber 
maja puudub vajalik territoo-
rium, kuhu lastele mänguvälja-
kuid rajada. Kui lahendusena 
tahetakse kooli spordiväljak 
selleks ohverdada, siis ru-
malamat otsust annab leida. 
Probleemi lahenduse asemel 
tekitatakse uued probleemid. 
Koolile on ju siis uut spordiväl-
jakut vaja. Selleks aga on riigilt 
maad vaja. Ja kuhu me siis nii 
lõpuks jõuame? Ehk on õigem 
kohe uue lasteaia jaoks riigilt 
maad taotleda ja hetkeolukorra 
leevenduseks piirduda siiski 
olemasolevale lasteaiale juur-
deehituse tegemisega, nagu 
seda on teinud paljud Harju-
maa vallad.
Võib-olla oleks vallavalitsusel 
sellistes kohalike elanike jaoks 
olulistes küsimustes tark esmalt 
korraldada küsitlus Loo aleviku 
rahva seas ja alles siis asuda 
meie raha investeerima uutesse 
projektidesse?

Ego Peep 
Loo aleviku elanik
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OÜ Eesti Pandipakend pakub tööd: 

PET KÄSILUGEJATELE
SORTEERIJATELE 

TRANSPORTTÖÖLISTELE 
OPERAATORITELE 

• Töö toimub vahetustega 
• Heade töötulemuste eest lisatasu võimalus 
• Ettevõte pakub transporti Tallinnast Uuskülla ja 

tagasi 

Huvi korral helistada tel 685 0013 või 51 50 313, 
kontaktisik Anne Sults või tulla kohale 
aadressil Nuudi tee 20, 
Uusküla, Jõelähtme vald 

SILM SIIA!!!
OSTAN MAID JA KINNISTUID

RAHA MAKSAN KOHE!

PALUN  HELISTA -  
ÜTLE KATASTRITUNNUS  

JA HIND

MOB. TEL. 50 11 600 
ARDI

Maa.kinnistud@mail.ee

OÜ Brenstol on 1997. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev puidutöös-
tusettevõte, mille tegevusalaks on lähiriikide lehtpuu saematerjalist höö-
veldatud saunamaterjali, valmissaunade ja basseinide, põrandalaudade 
ja parketi ning mööblikomponentide tootmine ja müük eksportturgudel. 

Pakume tööd:
KORISTAJALE

Töö kirjeldus:
Tootmise olmeruumide (riietus- ja dushiruumid, tualetid, koridorid) 

puhastamine ja kontorite korrashoid.

Nõudmised kandidaadile:
Ootame oma kollektiivi korrekset, hoolast ja  

puhtusearmastajat inimest.

Pakume: 
Stabiilset töökeskkonda ja kaasaegseid töövahendeid.

Lisainfo:
Töö sobib ka pensionärile. Soovitavalt elukohaga Lool  

või lähiümbruses.

Asukoht: Loo, Saha tee 25 

Lisainfo ja vestlusele registreerimine: tel 6 06 2920, GSM 56210290

Vedelkaupade ladustamisega 
tegelev Oiltanking Tallinn AS 

võtab tööle

TERMINALI OPERAATORI

Töö kirjeldus:

• Kaupade vastuvõtu ja väljastami-
sega ning hoiustamisega seotud 
tööoperatsioonide teostamine.

• töö vahetustes

• töö asukoht on Muuga Sadamas 

Nõudmised kandidaadile:

• tehnikahuvi

• ausus, täpsus ja kohusetundlikkus 
oma tööülesannete täitmisel

• meeskonnatöö ja suhtlemise 
oskus

• hea eesti keele oskus

• vene keele oskus suhtlustasandil

• soovitav erialane töökogemus

Ettevõte pakub:

• väljaõpet kohapeal

• kaasaegset töökeskkonda

Sooviavalduse (soovitavalt ka 
CV) palume saata emailile: 

tallinn@oiltanking.com või faksile 
6319406, lisainfo tel. 6319668, 

5027468 




