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4Jõelähtme

Loo Keskkool, Kostivere Põhikool ja 
Neeme Algkool alustasid oma tavapä-
rast õppeaastat.

Lapsed ja haridus ning sellega 
seonduv on meile olnud viimaste aas-
tate kõige olulisemad mõisted. Lap-
sesõbraliku valla väljakujundamine 
on  meie  esimene päevakäsk.

Käesolevast aastast oleme korral-
danud nii, et kõikidele  kooliõpilas-
tele on ette nähtud tasuta  koolitoit,  
sealhulgas ka teistest valdadest pärist 
õpilastele. Töövahenditest on õpilas-
tele tasuta põhikooli töövihikud ja 
kõik õpikud, samuti sõit kooli ja ta-
gasi.

Vald toetab eralasteaedades käi-
vaid lapsi  2000kroonise pearaha-
ga kalendrikuus, kehtestatud on 
lapsehoiutoetus 2000 krooni kuus. 
Iga lapse sporditegevust toetatakse 
võrdsetel alustel 3000 krooniga aas-
tas. Kindlasti on oluline sünnitoetuse 
suurendamine 5000 kroonini, ates-
teeritud lapsehoidjate koolitamine 

ning lasteaedadesse koha saamiseks 
selgete reeglite kehtestamine.

Käesoleval aastal toetasime  esi-
messe klassi minejaid. Ranitsatoetu-
se suurus sellel õppeaastal on 1500 
krooni. Toetust makstakse tingimu-
sel, et laps ning vähemalt üks vane-
matest on rahvastikuregistri andme-
tel Jõelähtme valla elanik. Vanem 
peab meie elanik olema alates jooks-
va aasta 1. jaanuarist. Toetuse taot-
lemiseks on vaja täita vormikohane 
blankett, mille leiab valla kodulehe-
küljelt www.joelahtme.ee. Kui laps 
läheb esimesse klassi mõnes teises 
omavalitsuses asuvasse haridusasu-
tusse, tuleb avaldusele lisada ka selle 
kooli tõend. Jõelähtme valla koolides 
õppivate laste puhul esitab kool ni-
mekirja.  

 
Kõige-kõige uuem uudis on, et Vel-

lo Varik andis 1. septembril Loo kooli 
juhtimise pidulikult üle äsjavalitud 
uuele direktorile. Esimest korda istus 
Loo kooli direktoritooli naine – Sirje 
Laansoo, kes on kogenud koolijuht ja 
väga meeldiv inimene, oma ala tõeli-
selt hästi valdav pedagoog.

Loo kool saab korda tehtud ja peab 
uuenema etapiviisiliselt, ilma õppe-
tööd oluliselt segamata. Enne selle 
õppeaasta algust on saanud värske 
ilme esimesed klassid ning klassiruu-
mide valgustus on uuendatud. Valmi-
nud on Loo kooli staadioni projekt, 
mis sisaldab kõigile nõuetele vastavat 

kunstmuruga jalgpalliväljakut. Läbi-
vaatamisel on kogu Loo kooli reno-
veerimisprojekt ja töödega on  kavas  
alustada juba järgmisel kevadel.

 
Loo aleviku rahvastiku juurdekasv 

tingib järjest suureneva vajadus laste-
aiakohtade järele.

Omal ajal targalt ehitatud Loo las-
teaed-algkool (nüüdne „Pääsupesa”) 
võimaldab olemasolevat lasteaeda pi-
devalt laiendada üksikute moodulite 
juurdeehitamise teel.

“Pääsupesale” ehitame juurde 
ruumid, mis mahutavad veel kaks 
lasteaiarühma. Selline otsus on vas-
tu võetud ja eeltööd käivad. Samuti 
tuleb lasteaia juurde kaasaegne män-
guväljak, mis on päeval lasteaia  ka-
sutuses, kuid õhtuti avaneb rõõmsalt   
kõikidele Loo lastele.

“Pääsupesa” õueala korrastamise 
ja mänguväljaku rajamise idéeprojekt 
sai just kaante vahele.

 
Kostivere Põhikooli avaaktusel 

lauldi, muuhulgas ka regilaule,  tant-
siti, peeti kõnesid ja tänati teenekaid 
õpetajaid. Kui koolimaja mahutab 
õpilased ära, siis sama ei saa kahjuks 
öelda lasteaia kohta. Oleme vallava-
litsuses pidanud aru ja lahendused 
lasteaiajärjekorra leevendamiseks 
hakkavad paistma.  Kostivere alevi-
kus on vallal veel sobivaid hooneid, 
kus saaks  pakkuda  sisukaid vaba aja 
veetmise võimalusi erinevas eas ini-

mestele. Ka selles suunas käib töö.
 
Neeme Algkooli pere täieõigus-

likeks liikmeteks said neli esimese 
klaasi õpilast. Väikest armast Neeme 
kooli ootavad samuti kauaigatsetud 
muutused. Siseministeerium on lu-
banud anda seni piirivalvele kuulu-
nud hooned  üle meie vallale, et saak-
sime alustada ümberehitusi lastead 
– algkooli  loomiseks. Kultuurimaja 
ja raamatukogu saaksid siis laheda-
malt tegutseda ja lastel oleks täiesti 
omaette maja. 

Jõelähtme vallas kasvab noorte 
perede ja laste arv ja kõik peavad saa-
ma vallalt igakülgset abi nii mudilas-
põlves kui hilisemal kooliteel . 

Toetan igati investeeringuid,  mis 
suurendavad valla elanikkonda ja 
ja aitavad eriti noortel peredel pare-
mini toime tulla.  Meie eesmärk on 
muuta  Jõelähtme valla lasteaiad ja 
koolid konkurentsivõimelisteks ja 
paremateks naaberomavalitsustest, 
et meie lapsed saaksid hea hariduse 
ja kasvatuse koduvallas. Selle nimel 
tegutseb vallavalitsus koos koolide ja 
lastevanematega  ühiselt. 

Sõbralikku ja rõõmsat kooliaastat 
teile kõigile! 

 
teie

Ardo Lass
vallavanem
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Sirje Laansoo, kuidas esimene 
koolipäev läks?

Ei saa nuriseda, esimene kooli-
päev läks hästi, ilm oli ilus, vaatasin 
rõõmuga, kui paljud vanemad ja va-
navanemad olid oma pisipõnni tul-
nud kooli saatma. Tegime õigesti, et 
korraldasime aktuse tarkusepäeval. 

Aga esimene tööpäev oli mul hoo-
pis 1. augustil.Ma olen uus inimene, 
tahaksin igale poole oma nina top-
pida ja sellepärast läheb aeg kiiresti. 
Minu jaoks on kõik uus ja huvitav. 
Kellahelin on uus, lapsed on uued. 

Tulite väiksemast, Juuru güm-
naasiumist.

Ei olnud väga palju väiksem, natu-
ke alla 300 õpilase. Valikut tehes taht-
singi mitte just palju suurema kooliga 
tutvust teha. Viiendal septembril 
saame täpse arvu teada, aga Lool on 
ümmarguselt 320-330 õpilast. 

Kuidas Teid uues kohas vastu 
võeti?

Väga hästi. Minu jaoks ei ole min-
geid pingeid, inimesed on fantasti-
liselt toredad, õpilased on avatud ja 
rõõmsameelsed.  

Kuidas on lood kooli remondi-
ga?

Esimese hooga oleme vallaga kok-
ku leppinud, et hakkame elektrisüs-
teemiga tegelema. Garderoobis on 

valgustus välja vahetatud, aitäh Loo 
Elektri meestele. Koolimaja uksest 
sisse tulijale loob valgustatud garde-
roob kohe hea meeleolu. Vahetatud 
on 20 katusekuplit, mis ei pidanud 
vett. 

Mis sai klassist, kus vesi mööda 
juhtmeid jooksis?

Jah, see klass on hetkel samas ole-
kus, sest mõne päevaga siin midagi 
ära ei tee. See on kummaline lugu, vist 
oleneb tuule suunast .. keegi pole aru 
saanud, kust see vesi sisse tuleb. Õn-
neks pole hetkel midagi hullu. Suurte 
sadude ajal olime veidi hädas. Vald on 
valmis meid aitama, me saame hak-
kama. Me pole ainus kool, kellel on 
hoonetega keeruline olukord. Usun, 
et hädalisemad asjad klaaritakse ära 
hiljemalt järgmise aasta alguseks. 

Mis on kõige rohkem rõõmu 
teinud Loole tulekul?

 Ärevus on ju kõigil sees töökoh-
ta vahetades. Suurim rõõm ongi, et 
kõik on aidanud, suur tänu kõigile 
- direktor Vello Varik, õppealajuhata-
jad, sekretär, majandusala juhataja, 
muusikaõpetajad, klassijuhatajad, 
kooli huvijuht. Teeme siin ühte asja ja 
ühtekuuluvustunne on olnud selgesti 
tajutav. Me kõik tahame kooliaasta 
õnnestumisele kaasa aidata. 

Kui palju esimese klassi „jütse” 
tuli?

Tuli 31. Tegime kaks klassi. Min-
git erilist valimist ei olnud, kui taheti 
ühte klassi sattuda, siis seda ka luba-
ti. 

Tänan, et mulle anti võimalus 
töötada Jõelähtme vallas. Loo koolis 
on toredad õpilased. Ma olen väga 
positiivselt häälestatud Kahjuks on 
meil praegu kolmandas klassis klas-
siõpetaja puudu, otsime ka geograa-
fiaõpetajat. Õpetajad annavad endast 
parima, et see raske seis üle elada. 
Klassiõpetajat ootab meil lausa kor-
ter, kui see inimene väljastpoolt valda 
leiduks. 

Kas Te ise ka tunde annate?
Olen sunnitud andma matemaa-

tikat 5. klassis uue klassiõpetaja tu-

lekuni, küll mitte väga meelsasti, sest 
uues kohas on tegemist palju. Olen 
erialalt matemaatikaõpetaja, nii et 
saan hakkama. 

Milline on Teie pere ja kuidas 
pere suhtus uude kohta tule-
kusse?

Aasta algul oli perega jutuks, et 
see muutus tuleb.. Mis seal ikka, koo-
lijuhtidel on 5-aastased töölepingud. 
Kuigi 5 aastaga ei suuda ühes kohas 
midagi ära teha, peaks olema vähe-
malt 10 aastat paigas. Ehk siis oleks 
vahetus õigustatud, et uued mõtted 
ja… Peres on meil kõik täiskasvanud 
liikmed. Tütar Kaia on ka õpetaja 
– töötab Juuru gümnaasiumis ühis-
konna- ja õigusõpetuse ning inglise 
keele õpetajana. Poeg Juss on 24-
aastane tegevsportlane, rändab palju 
ringi ja on samuti iseseisev. Igaüks 
ajab oma rida teisi segamata, vajadu-
sel toetame ja aitame üksteist. Pere 
on õppinud kokku hoidma. Abikaa-
sa veab MTÜ Laansoo Motokrossi 
meeskonda, ta on jõudnud omal ajal 
meistersportlase tiitlini ning jätkab 
nüüd mehhaaniku ja treenerina. See-
ga, tütar käib ema jälgedes ja poeg on 
läinud isa rada. Kodu valvavad meie 
äraolekul kaks Tiibeti mastiffi – ongi 
kogu minu pere. 

Kus Te elate?
Elan Kuimetsas, mis on suhteli-

selt kaugel - ca 45 km eemal. See pole 
probleemiks, oleme oma peres sõit-
misega harjunud. Ehk ongi parem, 
et õpetaja elab oma õpilastest eemal, 
igasugused segavad sidemed jäävad 
kaugemale. Tulen ja teen siin lihtsalt 
oma tööd. 

Loo kooli lipp on kõrgel – keva-
del tuli koolile nii kuld- kui ka 
hõbemedal. 

Kõik lapsed, kes on tulnud siia 
õpimotivatsiooniga. on ilmselt saa-
nud õpetajatelt tuge ja suunamist. 
See on tore. Juuru koolis lõpetas ke-
vadel kaks tüdrukut kuldmedaliga. 
Olen „ harjunud“tublide õpilastega. 
Loodan, et Loo kooli õpilased anna-
vad ka järgmistel lõpueksamitel oma 
parima.

Tähtis on koosmeel
Loo Kooli Uus direktor Sirje Laansoo helistab esimese tunni sisse 

JÕELÄHTME VALLA LEHT

Sellest on mõnda aega, kui ma viimati kirjutasin valla lehes volikogu tege-
mistest. Mitte, et volikogus midagi huvitavat juhtunud poleks, vaid oposit-
siooni esindajana ei olnud mul kerge lehe veergudele pääseda. Kevadel, kui 
toimus võimupööre, muutus otsustavalt ka jõudude vahekord volikogus 
ning mind valiti taas volikogu esimeheks. 

Uus võimuliit nimetas ennast apoliitiliseks koalitsiooniks ning sõlmitud 
koostööleppega ühinesid paljud erineva taustaga volikogu liikmed ning sel-
lest väljapoole jäid vaid üksikud Reformierakonna ja Rahvaliidu nimekirjas 
kandideerinud saadikud. Valla stabiilse arengu seisukohast oli väga oluline, 
et tekkis selline laiapõhjaline koostöö, kus ületati erakondade vahelised pii-
rid ning ühised eesmärgid seati mitte ühe või teise erakonna poliitilistest 
ambitsioonidest, vaid pigem valla huvidest lähtuvalt. 

Tänase seisuga võib öelda, et enamikus küsimustes on ka leppega mitte 
liitunud saadikud asunud koalitsiooni vaikimisi toetama ning näiteks eel-
misel volikogu istungil langetati suurem osa otsustest üksmeelselt – kõigi 
volikogu liikmete toetusel. See omakorda näitab, et otsused olid hästi ette 
valmistatud ning töö volikogu komisjonides ning vallavalitsuses on pärast 
võimupööret taas normaalselt käivitunud. 

Volikogu esimehena tunnen endal vastutust, et volikogu ja komisjonide 
töö tõrgeteta sujuks ning volikogu istungile jõudnud otsused ka vastu võe-
taks. Selles valguses on väga oluline, et istungi päevakorda ei jõuaks nõuete-
kohaselt ettevalmistamata või volikogu komisjonide ja vallavalitsuse heaks-
kiiduta küsimusi. See on volikogu ja vallavalitsuse ladusa koostöö eelduseks 
ning nendes põhimõtetes järeleandmisi teha ei saa.

Eelmise vallavanema ja volikogu vahelise vastandumise tõttu kukkusid 
vallavalitsuse esitatud otsuste eelnõud volikogus läbi või said väga napi 
häälteenamusega vastu võetud. See on hea näide sellest, mis juhtub, kui val-
las hakatakse poliitikat tegema ja ununeb see, milleks vallavalitsus on ellu 
kutsutud. Teadagi on siis tagajärjeks valla arengu takerdumine poliitilisse 
võitlusse, poriloopimisse ja laimamisse, kuhu kaasatakse lisaks vallaamet-
nikele isegi külavanemad. Kuid nüüd on sellest üle saadud ning hea meel on 
tõdeda, et töö käib normaalses rütmis, kui ehk välja arvata üksikud amet-
nikud, kes nii öelda „oma rida“ ajavad. Tahaksin loota, et nemadki jõuavad 
peatselt endas selgusele ja teevad oma valiku, kas nad soovivad tänase valla-
valitsuse heaks töötada või mitte.

Mis nüüd volikogu tegemistesse puutub, siis on meil päevakorras olnud 
mitmed laiemalt huvi pakkuvad teemad. Enne suvepuhkusele minekut jõu-
dis volikogu päevakorda küsimus alkoholi jaemüügi kellaaegade piirami-
sest. Surve oli nii Harju Maavalitsuse kui kaudselt ka teiste omavalitsuste, 
eriti Tallinna poolt, kes olid vastavad piirangud juba kehtestanud ajava-
hemikuks 20:00 kuni 08:00. Meie volikogu arutas asja ja valis mitme või-
maliku variandi vahel, sealhulgas kaaluti ka piirangutest loobumist, nagu 
seda meie naaberomavalitsuses Maardus oli tehtud. Lõpuks otsustas voli-
kogu piirangud ikka kehtestada, kuid mitte nii ranged nagu Tallinnas, vaid 
müüki otsustati piirata ajavahemikus 22:00 kuni 08:00. Oleks huvitav tea-
da, kas vallarahvas on selles küsimuses volikoguga üksmeelel. Samas jääb 
tegelikult selgusetuks, kas sellel otsusel on igapäevaelus soovitud mõju või 
mitte. Praegu puudub veel statistika roolijoodikute või kuritegevuse kohta 
meie vallas sel suvel. Võiks öelda, et tegemist oli nö. poliitilise otsusega, mis 
langetati mitte statistiliste faktide, vaid isiklike tõekspidamiste ja poliitiliste 
eelistuste põhjal. 

Arvan, et igal vallal ei peaks olema oma alkoholipoliitikat ning selliste ot-
suste langetamine peaks ikka toimuma riiklikul tasandil nagu kogu alkoholi-
poliitika. Teiselt poolt on müügiaegade piiramisel põhinev alkoholipoliitika 
kahtlase väärtusega ja on küsitav, kas alkoholi tarbimine selliste meetmete 
tulemusena pikas perspektiivis langeb või nihutavad inimesed vaid oma ost-
misharjumusi natuke varasemale kellaajale. Et alkoholipoliitiliste küsimuste 
otsustamine viisakalt riiklikule tasandile tagasi suunata, esitasin volikogule 
mõtte piirata või keelata alkoholireklaam. Paratamatult propageerib alko-
holireklaam selle tarbimist. Seega oleks esimese sammuna ikkagi mõistlik 
lõpetada alkoholi propageerimine, nagu seda näiteks tubakatoodetega on 
tehtud. Idee sai volikogus heaks kiidetud ning vallasekretäri poolt vormis-
tatud otsuseks, millega Jõelähtme valla volikogu teeb Vabariigi Valitsusele 
ettepaneku alkoholireklaam kogu Eestis ära keelata. Kas meie ettepanek ka 
toetajaid leiab ja mida riigiisad sellest arvavad, seda näitab aeg.

Teise keerulise ja märksa asisema probleemina ootas lahendamist Loo 
kooli renoveerimise projekt. Üle 20 aasta on Loo kool eksisteerinud ilma 
märkimisväärsete parendusteta, seetõttu on renoveerimine muutunud täna 
möödapääsmatuks. Küsimus ei ole mitte selles, kas teha või mitte teha, vaid 
selles, kuidas seda teha. Tänane võimuliit ei pea reaalseks koolihoone sul-
gemist üheks õppeaastaks või pikemakski. Seetõttu ollakse seisukohal, et 
renoveerida tuleks etapiviisiliselt ning esimese etapina ehitatakse välja koo-
listaadion, millega läheb töö käima juba sel aastal. Loo kooli renoveerimi-
sest kirjutan mina või keegi vallavalitsusest lähiajal pikemalt, sest plaanid 
on väga suured ja väärivad kindlasti põhjalikumaid selgitusi.

VOLIKOGU 
VEERG

Sirje Laansoo, Loo kooli 
värske direktor: „Ma ar-
van, et kõik läheb hästi. 
Jõelähtme valla inime-
sed ei pea muretsema, 
et koolis uue direktori 
tulekuga midagi halve-
maks muutub. Kui säili-
vad koostöömeel ja toe-
tus, mida praegu tun-
nen, siis läheb kõik vä-
hemalt sama hästi eda-
si”.

Art Kuum
volikogu esimees

Tippfoto
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Tema elutöö hõlmab 51 kooliaastat Jõe-
lähtme ja Kostivere koolis. Võib vaid ette 
kujutada seda hulka inimesi, kellele ta nende 
aastate jooksul vaimuvalgust ja koolitarkust 
on jaganud. 

Oli aasta 1956, kui ta asus Jõelähtmes töö-
le algklasside õpetajana. „Oli selline rõõmus 
ja särav 18 aastane plikake“, meenutab endi-
ne rahvamaja juhataja Maie Jakobi. „Täiesti 
asendamatu kuju, kes lõi alati kaasa rahva-
tantsus ja koorilaulus“.

Hiljem töötas Linda koolis ka õppealaju-
hatajana, oli ametiühingu sekretär, kirjutas 
kooli kroonikat ja lõi kaasa kõigis tegemistes, 
kus abi vaja. Toimekuse eest on teda autasus-
tatud erinevate aukirjadega. Lindal on neid 
nii palju, et võib terve seina täis riputada.

Tolle aja kohta oleme kolleegidena Lindalt 
kuulnud toredaid, humoorikaid koolilugusid.

Paljud mäletavad teda väga toimekana 
Jõelähtme kooliaias. Asus ju tema eluase 
pikki aastaid Jõelähtme praeguse pastoraadi, 
endise Jõelähtme koolimaja katusekambrike-
ses. Toona elasid mitmedki pedagoogid väi-

kestel, õpetajatele ettenähtud üüripindadel 
kooli internaadis, Koogil vanas apteegimajas, 
Jägalas. Käis vilgas seltsielu. 

Lindale on omane õpetajannale kohane, 
keeleliselt kaunis, rõõmsameelne lugude 
pajatamise oskus kas õpetajate toas, eks-
kursioonidel, ühistel sünnipäevadel või kus 
iganes (hetkel Kostiveres aiamaal). See on 
teinud ta alati väga meeldivaks ja huvitavaks 
kaaslaseks.

Linda on hulgaliselt ise kirjutanud au- ja 
kiituskirju. Ta on olnud asendamatu deko-
raator ja kunstnik kõikidel kooliüritustel. Iga 
tema kolleeg ja paljud õpilased on saanud 
Linda valmistatud ja kirjutatud õnnitluskaar-
te. Tänapäeval nii häid kroonikakirjutajaid 
enam ei ole, aga Linda nime tahame Jõeläht-
me valla haridus- ja kultuurielu kroonikasse 
kirjutada kuldsete tähtedega. Ta on teinud 
oma tööd suure kohusetunde ja armastusega, 
tulnud tööle enne teisi ja lahkunud viimasena 
– täiesti vabatahtlikult ja rõõmuga.

Sellest koolisügisest otsustas Linda jääda 
auga väljateenitud puhkusele. 

Aeg on lennanud kiiresti. Päevad ja aastad 
lausa kihutavad edasi. Tehtud on palju, kuigi 
koormaviisi ette näidata ei ole. Õpetaja töö 
jääb lastesse, jääb kauaks ja tihti kogu eluks.

Soovime kõigi endiste õpilaste ja kollee-
gide poolt armsale Linda Tammele kuldset 
elusügist!

Aitäh, Linda!

Mis tehtud, mis teoksil?

„Manniva küla hingekirjas on 39 ini-
mest. See number võiks olla suurem, 
aga  mitte kõik siin elavad inimesed ei 
ole end vallas registreerinud. See on 
igale külale tegelikult kahjuks.

Manniva küla suurimaks rõõmuks 
on kaunis loodus. Paraku kipub mu-
resid ikka rohkem olema, aga küllap 
needki aja jooksul lahenduse leiavad. 
Väga tõsine probleem on  maade ta-
gastamise ja erastamisega seotud 
segadus. Mitmete aastate jooksul on 
käidud vallaametnike jutul sooviga 
maa-asjad lõpule viia, kuid seni as-
jatult. Mõnel juhul on lugu kestnud 
juba kümme aastat. Vahel on asjad 
väga täbarad, nt. juhtumid, kui põ-
liselanikud on jäänud ilma oma talu-
maadest, mis jäid rajatud golfivälja-

ku ja rajatava 125 elamukrundi alla. 
Aastaid tagasi usaldasid külaelanikud 
vallavalitsuse esindajaid ja lootsid, et 
vallavalitsus seisab nende huvide eest. 
Praegu ei paista isegi lootust maade 
asendamisele teiste samaväärsetega.

Muret valmistavad külateed, mis 
on kuivaga tolmused ja märjaga pori-
sed, lisaks auklikud. Küla arengu ning 
jätkusuutlikkuse huvides tuleks teed 
korda teha ja tolmuvabaks muuta. 
Samuti on vaja parandada liikluskor-
raldust ning paigaldada viitasid ning 
tänavasilte. Kui kiirabi ikka küla- ja 
tänavasiltide puudumise pärast hä-
daliseni ei jõua, võivad tagajärjed olla 
väga kurvad.

Nagu kogu vallas on meilgi täh-
tis, et kinnisvara arendusprojektide 
tegemisel arvestataks külaelanike 
seisukohtadega ning küla heaoluga. 
Manniva külaelanikud tahavad näha 
oma külas ühepereelamuid ning väl-

tida tiheasustuse teket – on ju avarus 
ja kaunis loodus põhjuseks, miks pa-
judele meeldib siinkandis elada.

Küladevaheline teabevahetus va-
jab lihvimist, kuigi on viimaste kuude 
jooksul oluliselt paranenud. Loodeta-
vasti saab asi lahenduse külavanema-
te hoogustunud osavõtuga valimis-
protsessis ja ümarlauas.

Igapäevased olmemured seostu-
vad eelkõige heakorra ja muu korra-
ga. Kahjuks on meil ringi lonkimas 
ebaausaid inimesi ja siis on nii, et 
mis ripakil, see ära. Häda on ka val-
davalt muukeelse seltskonnaga, kes 
rippsillal kalastab ja mitte alati õn-
gega. Kiputakse kimbutama silda 
ületavaid inimesi ja see on muutunud 
ajuti lausa hirmutavaks. Rippsild on 
tehniliselt olukorras, mis ei kannata 
kriitikat. Külaelanikud on sellepärast 
ka vallavalitsuse poole pöördunud, 
loodetavasti saab sild peagi paranda-

tud, trimmi tõmmatud ja väravad ette 
pandud, et takistada koerte ülepääsu. 
Nimelt on koerad muutumas problee-
miks kogu valla territooriumil, mitte 
üksnes Mannivas.  Õigemini tuleks 
heita kivi nende peremeeste kapsaae-
da, kes oma lemmikuid ei õpeta-koo-
lita ega õues kinni ei pea. Üldist rahu 
segab ka pidev lärm küll postimehe, 
küll jalgratturite ja teiste möödujate 
puhul. Teine ja halvem asi on see, et 
üle valla on sagenenud koerte ründed 
inimeste vastu. Oma õuealalt välja 
luusima läinud armas loomake ei 
pruugi sugugi sõbralik olla peremehe 
pilgu alt eemal. 

Kõigele vaatamata on Manniva 
külarahvas lootusrikas, sest uus valla-
valitsus on ilmutanud soovi kohalike 
inimeste murede lahendamisele kaa-
sa aidata. Tähtis on üksteist kuulata 
ja koos püüda igapäevaelu paremaks 
muuta.“

JÕELÄHTME VALLA LEHT

2. septembril sai 70- aas-
taseks meie valla kauaaeg-
ne teenekas õpetaja Linda 
Tamm.

Manniva külavanem 
Priit Parktal:

Mis Manniva külarahvale rõõmu, mis muret teeb?

Pildil on noor õpetaja Linda Tamm koos 1962/63 õppeaastal Jõelähtme kooli I 
klassi õpilastega.

Linda Tamm heas seltskonnas koos pioneerijuht A. Karna ja muusikaõpeta-
ja M. Pruuliga Koogi Jahilossis.

Eelmisel aastal tähistamas Kostivere Põhikoolis oma 50- dat tööjuubelit.

Priit Parktal 
on 31aastane, töötab Kaitsemi-
nisteeriumis ja tegeleb NATO 
investeeringutega. Elanud-töö-
tanud aastaid Brüsselis, nüüd 
tagasi kodukandis. Probleemi-
desse süvenev, tark, praktiline ja 
asjalik noor mees, sestap küla ta 
oma esindusmeheks valiski.



Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et on Jõelähtme vallas 
peremehetu ehitisena arvele võtnud järgmise ehitise:

Kostivere alevikus Pumbajaama 1 kaksikelamu (ehitisregist-
ri nr. 120315154). Viimane teadaolev omanik oli AS Eesti 
Fosforiit. 
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse 
ja hõivamise kohta, palume esitada need vallavalitsusele kir-
jalikult kahe kuu jooksul alates teate ilmumisest väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. Jõelähtme Vallavalitsuse aadress 
on Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harju maakond 74202.

Jõelähtme Vallavalitsus

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Alati asjatundliku, energilise ning suurte ko-
gemustega spetsialistina on ta vallavalitsuse 
üks tugisambaid. Pikaajalise kohusetundliku 
töö eest on Helvi Kork`i autasustatud valla 
teenetemärgiga. Ajaleht Jõelähtme õnnitleb 
H.Kork`i omalt poolt ning ühtlasi palusime 
teda vastata mõnele küsimusele.

Milliseid ameteid olete vallavalitsuses 
pidanud, missugused on olnud Teie 
hinnangul kõige olulisemad muudatu-
sed vallavalitsuse asjaajamises möödu-
nud 15 aasta jooksul?

Lõpetasin 1992. aastal Tallinna Majandus-
tehnikumi programmeerimistehnikuna ning 
samal aastal asusin Jõelähtme Vallavalitsusse 
tööle arvutioperaatorina. Oli aeg, mil vallad 
said esimesed arvutid ja ma alustasin valla ela-

nikkonna kandmist elektroonilisse registrisse. 
Aasta pärast lisandus volikogu sekretäri 

töö. Sel ajal sain esimesed teadmised volikogu 
istungitest ning vastavatest reeglitest. Alates 
2001. aasta aprillist töötan vallasekretärina. 

Asjaajamises toimunud muudatused on 
suurel määral seotud kogu ühiskonnas toimu-
nud muudatustega. See tähendab eelkõige as-
jaajamise muutumist elektrooniliseks. Samas 
kasvab kogu aeg ka paberkandjal oleva doku-
mentatsiooni hulk.

Omavalitsustele järjest lisanduvad üles-
anded on tinginud pideva ametnike arvu kas-
vu. See peaks ühtpidi tagama elanike parema 
teenindamise, kuid samas on tulemuseks ka 
paberite ja info aeglasem liikumine. Hetkel 
on vallavalitsuses ettevalmistamisel üleminek 
elektroonilisele asjaajamise süsteemile, mis 
võimaldab edaspidi inimesel jälgida oma prob-
leemi lahendamise käiku.

Uute sündide registreerimine on 
ilmselt vallasekretäri üks meeldiva-
maid tegevusi. Millised muutused on 
toimunud valla elanikkonnas selle aja 
jooksul?

Ilmselt on uued ilmakodanikud need, kes 
suudavad kõigile nendega kokku puutuvatele 
inimestele pakkuda vaid rõõmu, nii ka ametni-
kule, kelle juures neile nimi pannakse ja kelle 
käest sünnitunnistus saadakse. Viimastel aas-
tatel enam pandud nimed poistele on Mattias 
ja Markus ning tüdrukutele Anna ja Maria.

Elanikkonna muutustest rääkides jätan 
kõrvale muudatused elanikkonna soolis-
vanuselisese koosseisus. Kindlasti on elanik-
kond muutunud teadlikumaks oma õigustest 
ja vallavalitsuse kohustustest nende ees. 

Milline on Teie isiklik (ja perekondlik) 
side Jõelähtme vallaga?

Ma olen Jõelähtme valla elanik alates 
10ndast eluaastast. Kolm aastat olen õppinud 
vanas Jõelähtme külas asunud koolimajas 
ning lõpetanud põhikooli Kostivere alevikus 
tollal vastvalminud koolimajas. 

Nüüdseks olen endise elukoha Kostivere 
alevikus vahetanud Jõesuu küla vastu. Minu 
arvates on see küla meie valla üks kaunimaid 
piirkondi. 

Mõlemad lapsed on käinud meie valla Nee-
me lasteaias ning õppinud Neeme Algkoolis. 
Noorem lastest õpib Neeme Algkoolis veel 
praegugi. 

Millest ammutate oma päikselist elu-
rõõmu ja energiat?

Olen 15 aastat abielus ning mul on vahvad 
lapsed. Eks perekonna näol ongi tegemist kõi-
ge kindlama tagalaga. 

Energiat annab vaba aja sisustamine meel-
diva tegevusega. Siin kuulub minu poolehoid 
täielikult spordile. Juba kooliajast on murd-
maasuusatamine mu lemmikspordiala ning 
sellega tegelen tänaseni nii palju, kui meie klii-
ma vähegi võimaldab. Aastaringselt mängin 
kord nädalas tennist. Füüsiline tegevus ongi 
see, mis vaimsest väsimusest välja toob. Tugi-
toolisportlasena vaatan tipptasemel sporti pea 
kõigilt aladelt.

Meenub Teile mõni lõbus või naljakas 
seik valla tegemistes?

Palju aastaid on värvikana meeles püsinud 
situatsioon, mil minust sai volikogu sekretär. 
Täiesti juhuslikult oli ühel ajal vallas kaks täit-
mata kohta. Koristaja ning volikogu sekretär. 
Oli otsustatud, et uusi töötajaid ei võeta ning 
töö saab tehtud olemasolevate inimestega. Lei-
ti siis kaks ametnikku, kel sellel hetkel kõige 
väiksem töökoormus. Üks nendest olin mina, 
teine toonane kolleeg Merike Kahu. Volikogu 
liikmed juba kogunesid ja järjekordne istung 
oli algamas, kuid protokollijat polnud. Istusi-
me Merikesega oma kabinetis ja tegime tööd, 
kui uksele ilmus vahva kolleeg Ülo Laanemets, 
kes küsis: “Kuulge, volikogu istung algab kohe, 
kumb siis tuleb protokollima?”  

Merike ütles ruttu: “Mina olen koristaja”. Nii 
sai minust volikogule sekretär. Võtsin paberi ja 
pliiatsi ning läksin tundmatusele vastu. Vot nii 
jagati vallas ülesandeid mõned ajad tagasi. Ja 
iga liigutuse jaoks uut inimest ei võetud.

Helvi Kork muutuvas ajas
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Vallasekretär Helvi Kork on 
tänaseks töötanud 15 tööaas-
tat Jõelähtme Vallavalitsuses 
ja ta on seal üks pikema staa-
žiga töötajaid.

„Pean tähtsaks välja selgitada ühised huvid küla 
arenguks, aga samuti arengut ja üldist heaolu 
segavad asjaolud. Küla arengut mõjutavad edas-
pidi oluliselt  ettepanekud, mis tehakse  teema-
planeeringu eskiisprojektile  – eelkõige arvesta-
des asjaolu, et Kostiranna külas ei ole säilinud 
vanaküla, palju on lagunenud ja ümberehitatud 
objekte, aga samuti uusehitisi, arheoloogilised 
mälestised puuduvad ning vajalik on ka kavan-
datava tsoneeringu piiride ja krundi lubatava 
minimaalse  suuruse osaline korrigeerimine. 

Külateed on halvas seisukorras, vajavad ti-
hedamat hööveldamist, talvine lumekoristus ei 
ole operatiivne ja ei rahulda paljusid peresid. 
Keskkonna-teemalised märksõnad on kindlasti 
prügimajandus ja elamute kanalisatsioonisüs-
teemid. 

Osal  kinnistutest on probleemiks juurde-
pääs merele. Aktiivne paugutamine jahihooajal 
häirib rahu.  Ülgase küla Koljunuki sadamakoht 
on meie piirkonna kõige lähemal asuv vajaliku 
sügavusega sadam ja see peaks kinlasti olema 
avalikus kasutuses. 

Kõik see on protsess, mida saab edukalt min-
na vaid koostöös külarahvaga ja vallaga, seega 
on kõik ettepanekud teretulnud!”

Mida tahad oma külas 
kõigepealt korda ajada?

Mis tehtud, 
mis teoksil?
Tahame ajalehe “Jõelähtme “ 
lugejatele hakata tutvustama 
lähemalt külavanemate tege-
misi. Mis tehtud, mis plaanis, 
mis muret, mis rõõmu valmis-
tab, kuidas nähakse oma küla 
tulevikku – kõigest sellest loo-
dame edaspidi lähemalt kuul-
da.

Kostiranna külavanem Eili 
Juhkam:



Auväärset Elsa Rikandit nähti 
siinmail koori juhtimas ja Raimond 
Kaugver kirjutas spetsiaalselt kul-
tuurimajale näidendi, mille lavastas 
tema abikaasa. Rohi oli rohelisem 
ja suhkur magusam ja käsil punane 
okupatsiooniaeg.

Maie Jakobi sündis Võrumaal tol-
leaegse Eesti armee ohvitseri tütrena. 
Isamaa-aadet hoiti kõrgel nii kodus 
kui koolis. Sõjaväelase perekond pidi 
arvestama sellega, et aeg-ajalt tuli isa 
töö tõttu elukohta vahetada.  Maie 
järgmine kodu oli Petseris, sealt mä-
letab ta lausa sõjaväelaste tänavat. 
Pärast Venemaaga sõlmitud baasi-
delepingut muutus elu Eestis järsult. 
Enne, kui isa ohtlikuks muutunud 
kodust   lahkus, vannutas ta oma 
lapsi: „Ärge kunagi uskuge punast 
propagandat!“  Pisut hiljem laulsid 
üheksa-aastane Maie  ja tema vanem 
õde  pisarsilmil ja salamisi Eesti hüm-
ni, kinnitades teineteisele, et see on 
nüüd viimane kord. Loomulikult pidi 
ohvitseri perekond kiiresti Petserist  
lahkuma. Rännati paigast paika, var-
judes metsataludes ja kus kunagi. 
Kodu hoidev pere osutus kodutuks. 
Isast ega ka vennast ei kuulnud Maie 
enam midagi ega julgenud ka kusa-
gilt küsida. „Olen pidanud nad pikka-
deks aastateks maha salgama“,  tõdes 
ta nüüd.  Alles palju hiljem tuli isalt 
emale küllakutse Inglismaale. Ema  
veeretas mõtteid üht- ja teistpidi ja ei 
läinud. Aeg oli selline. Pärast selgus, 
et vendki oli eluga pääsenud ja elas 
Saksamaal. See asjaolu mängis Maie 
Jakobi elus aastakümnete pärast saa-
tuslikku rolli, aga sellest allpool.

Jõelähtmele jõudis Maie Jakobi 
ümmarguselt viiekümne aasta eest. 
Oli tubli isetegevuslane, laulis kooris 
ja ansamblis. Kui tollane kultuurima-
ja juhataja Evald Naerismägi ame-
ti maha pani, tuldi külanõukogust 
Maiet uueks juhatajaks kutsuma.

“Mul ei olnud selleks ametiks mit-
te mingisugust ettevalmistust peale 
suure armastuse kultuuritöö vastu. 
Alustasin päris suure hirmuga, aga 
kohe tuli appi raamatukogu juha-
taja Aime Siimer ja ka kõik isetege-
vuslased pakkusid oma abi. Igavene 
tegemine oli ahjude kütmisega. Ka-

hemeetrised puud toodi kohale, saa-
gisime siis neid palehigis koos met-
savahiga. Maja ümbrust niitsin mitu 
korda suve jooksul, eks ikka vikatiga“,  
meenutas Maie Jakobi. Kõva kontroll 
oli inventari ja piletimajanduse üle, 
aga mis veel hullem – tuli korraldada 
mitmesuguseid ideoloogilisi üritusi 
ja loenguid, kuhu mitte keegi tulla ei 
tahtnud. Võib vaid ette kujutada, kui 
vastumeelsed pidid need olema Eesti 
armee ohvitseri tütrena sündinule! 
Aga kui tahtsid südamelähedasi asju 
teha, pidid ka need hullud üritused 
kuidagiviisi korraldama. Kõrgemal-
seisvates organites (täpselt nii kole 
sõna nagu sisu)  jälgiti hoolikalt, et 
kõik oleks tehtud. Maie Jakobi mä-
letab,  kuidas ta käis tuttavate naiste 
juures kasvuhoones tellimas, et need 
kultuurimaja agitbrigaadi (oli nii-
sugune nähtus) etteasted välja kan-
nataksid, saab ürituse kirja panna. 
Vastutulelikud inimesed kuulasidki 
korralikult need imelikud asjad ära 
ning sõid siis koos kurki ja tomatit 
peale. Mõnikord  leiti teemad  laest 
ja mõnikord jäädi sellega ka vahele. 
Teinekord aga jäi nn elava ajalehe 
ainsaks esinemiseks ülesastumine 
seda ära kuulava komisjonil ees,  sest 
rahva ette olnuks punase jutuga piin-
lik minna.

 Aga külarahvas oli tore. Orkest-
rimeestele sai väga vähe maksta, ent 
nad tulid sellest hoolimata alati koha-
le. Isetegevuslased käisid igasuguse 
ilmaga kilomeetrite viisi jalgsi küll 
laulmas-tantsimas ja näidendiproo-
vis. Aime Siimer tegi tuntud viisidele 
kohalikel teemadel sõnad,  Olav Ehala 
ja  Lauri Nebel käisid esinemas, Ivo 
Linna oli siinsamas nö. aega teenimas, 
Kaugverite pere ei pidanud paljuks 
kultuurimajas tegutseda. Keskealiste  
jaoks oli „Elurõõmu“ klubi oma vikto-
riinide, kohvilaua ja tantsuga. Kirjan-
dusõhtud olid vägevad. Ja muidugi 
laulupäevad!  Tolleaegne külanõuko-
gu esimees Helve Toome tuli mõttele, 
et koorilaul võiks Jägala joal võimsalt 
kõlada. Lauluhuvilised tulidki kokku, 
igaüks andis peale laulmise oma pa-
rima ka korralduslikust küljest – kes 
tegi piirded, kes tõi prügikastid, kes 
kandis peoliste söögi eest hoolt, mida 
iganes. Kõik sai tehtud heast tahtest, 
raha ei küsinud keegi. Ja nõnda ela-
sid laulupäevad  Elsa Rikandi ja Maie 
Jakobi juhtimisel  oma täisverelist elu 
lausa kakskümmend aastat järjest. 
„Elsa Rikandiga leidsime otsekohe 
kontakti, ta oli fantastiline inimene, 
pean teda oma vaimseks emaks“, rää-
kis Maie Jakobi silmade särades. Ja 
ütles, et on väga hea, kui nüüd püü-
takse  laulupäevade väärt traditsiooni  
uuele elule äratada.

„Laulmine on mind alati huvi-
tanud, oleks mul jalad all, käiksin 

praegugi laulmas“, õhkas ta, viidates 
kepile diivani kõrval. Aga Kostivere 
Päevakeskuses väitis ta end aeg-ajalt  
tänini käivat, seal saab ikka lauldud, 
mitte esinemise jaoks, vaid rohkem 
oma rõõmuks. Tore koht, kus keegi ei 
tunne end üksikuna, kiitis ta.

Vahepeal helises Maie telefon. 
„Naan Põllu tütar helistas“,  teatas ta 
nagu igapäevast asja. Selgus, et tema 
jaoks ongi see nõnda. Nimelt on kuul-
sa laulja lesk Elsa Rikandi õde,  keda 
Maie    sageli külastanud. Ikka oma  
oma kolm kuud korraga, sest  kutsuja 
kodu on Inglismaal.  Sõidud on sageli 
üsna vaevalised, aga Maie ei kurtnud. 
Vist ei oska seda kunsti. Siinkohal 
tulebki jutuks saatuslik Saksamaale 
sõit. Nimelt oli Maiele pandud 1991. 
aastal diagnoos, mille kohta kaaskan-
natajad olid öelnud, et nii keskeltläbi 
kaks aastat on tal veel elupäevi. Kui 
suurem osa neist juba seljataga, ot-
sustas Maie Jakobi üle poole sajandi 
oma venna üle vaadata, enne kui hilja 
... „See kaks nädalat pean veel vastu“,  
rehkendas ta. Muidugi oli kohtumis-
rõõm suur, aga esimese nädala lõ-
puks hakkas  õeke end siiski halvasti 
tundma ja palus vennal hankida talle 
tagasisõiduks pilet. Vennanaine oli 
teist meelt ja viis sugulase otseteed 
tohtrite juurde. Kui te pool tundi 
hiljem oleksite tulnud, poleks meie 
enam midagi parata saanud, öelnud 
arstid hiljem. Viis kuud viibis Maie 
sealses haiglas, neljanda  operatsioo-
ni ajal kadus narkoosi mõju, aga ta 

ei suutnud sellest kuidagimoodi tea-
da anda, kuigi püüdis palavikuliselt 
mõttejõul silmi avada ja kasvõi väi-
kest sõrmegi liigutada. Veel polnud 
küllalt. Viiendat operatsiooni on vaja 
täielikuks võiduks kurja haiguse üle, 
kinnitasid talle meedikud. Arvake, 
missuguste tunnetega Maie selle-
le vastu pidi minema.  Aga ta läks. 
Ohvitseri tütar. Ja võitis. Võitis ka 
haiglarahva südamed. Kui ta aastaid 
hiljem taas vennal külas olles astus 
ka haiglast läbi, tervitati teda suure 
rõõmuga nagu vana sõpra. Nüüd on 
sellest möödas neliteist aastat. „Need 
olid haruldased arstid“, kinnitas Maie 
Jakobi. Hommikuti tuli raviarst pa-
latisse, andis kätt, küsis enesetunde 
järele, julgustas. Veel mäletab Maie 
sellest ajast meeletut koduigatsust. 
Kui saaks korraks veel istuda kodu-
metsas,  seljaga vastu puud, söögu 
siis sipelgad või hammustagu sääsed! 
Inimene peab ikka unistama, et anda 
unistustele võimalus täituda.

 „Olen tänulik, et ma juhuslikult 
kultuuritööle sattusin, olen tutvu-
nud huvitavate inimestega, pean 
ikka meeles Elsa Rikandi sõnu – ei 
ole selliseid asju, millega inimene ei 
saa hakkama. Ise oli ta väikest kasvu 
naine ... Aga minust ei ole ju mida-
gi kirjutada, olen üks väga tavaline 
inimene“, väitis Maie Jakobi meie 
jutuajamise lõpuks. Mina temaga ei 
nõustunud ja ma usun, et ka teie mit-
te, armsad lugejad.  

 Liina Kusma

Maltal oldud aja jooksul külasta-
sime mitmeid erinevaid kohti, seal-
hulgas ka Malta suurimat töötavat 
prügilat. Üllatas, et seal  ei olnud 
näha lendamas ühtegi lindu. Täpse-
malt uurides selgus, et prügi kaetakse 
kohe, mistõttu pole lindudel ka asja 
prügila kohal ringi lennata, kuna sealt 
ei ole võimalik leida mingit sööki. 

Koolituse jooksul arutleti mitme-
tes töögruppides elanike käitumis-
harjumuste, jäätmete sorteerimise 
vajalikkuse, erinevate organisatsioo-
nide (riik, erasektor ja kolmas sektor) 
rollide jms üle. Kõige rohkem pani 
imestama rumeenlaste ettekanne 

oma riigi jäätmemajanduse kohta. 
Nende sõnul toimib neil süsteem, 
kus mõnekümne kilomeetri kaugusel 
linnadest on suured augud, mis prügi 
täis saanuna pannakse lihtsalt põle-
ma. Seda ei tahakski kohe enne usku-
da, kui oma silmaga pole näinud. 

Ühel päeval läksime pealinna kor-
raldama küsitlust, et saada paremat 
ülevaadet, mida kohalikud inimesed 
arvavad Malta keskkonnaprobleemi-
de kohta. Meid jagati paaridesse, kes  
said  kümme küsitluslehte,  igaühes 
20 küsimust. Küsitletavatest enamik 
väitis, et jäätmeid oleks vaja sortee-
rida, aga nemad ise seda veel eriti ei 

tee. Peamiseks põhjuseks oli kas ko-
gumiskastide puudumine või asusid 
need liiga kaugel. Paljud mainisid ka 
seda, et põhielukohas nad sorteeri-
vad, aga suvilas olles mitte. 

Üldiste Malta keskkonnaproblee-
mide küsimusele vastasid kõik nagu 
ühest suust, et autosid on liiga palju 
ning seetõttu on õhus ohtralt  heit-
gaase. Samas umbes pooled vasta-
nutest kasutavad tihti ühistransporti 
ning jahedamal aastaajal ka jalgra-
tast, kuigi viimane ei olnud siiski 
eriti populaarne. Veel mainiti päris 
mitmes vastuses tõsise probleemina 
merekeskkonna liigset reostumist. 

Oma vaateid käis tutvustamas 
ka Malta haridusminister, kes pidas 
keskkonnaküsimusi väga oluliseks 
ning rõhutas nende vajalikkust kooli 
kohustuslikus õppekavas. 

Heas mõttes üllatav oli näha linna-
valitsust kasutamas päikesepatarei-
sid energia saamiseks. Selline tegevus 
on suurepäraseks eeskujuks teistelegi 
ning annab tunnistust, et ümbritse-
vast hoolitakse.

Päikselist sügiskuud! 
Liis Truubon 

Keskkonna vanemspetsialist

VALLAVALITSUS 
ANNAB TEADA

Toetused külaelu edenda-
miseks

Külaliikumine on ärganud 
– praeguse seisuga on külava-
nemad valitud 15 külas.

 Jõelähtme vallavalitsuses on 
kinnitatud küladele eraldatava-
te rahaliste vahendite taotle-
mise ja menetlemise kord, 
mille kohaselt on novembris 
selle aasta teine taotlusvoor. 
Arvestatavateks taotlejateks 
loetakse need külad, kus on 
juba valitud külavanem ja keda 
esindab mittetulundusühing, 
selts või seltsing. Taotluse 
maksimaalne maht küla kohta 
on 8000 krooni.

Käesoleva aasta hilissügisel 
toimub ühtlasi külavanemate 
ümarlaud ja koolitus “Küla 
võimalused projektirahade 
hankimisel siseriiklikest ja EL 
struktuurifondidest”. 

Arvestades EL uue program-
miperioodi meetmete järkjär-
gulist avanemist,  on külaselt-
side võimekuse tõstmiseks 
möödapääsmatu selle info 
saamine. Programmidest ra-
haliste vahendite valda toomi-
sega on võimalik parandada 
kohalikku elukeskkonda. 

Hea on tõdeda, et meie 
külades on elu ärksamaks 
muutunud.

Külavanemate valimislaine 
tulemusena on valla elanike-
registrisse juurde tulnud uusi 
elanikke ja maksumaksjaid. 
Teisisõnu – meie valla külades-
se elama asunud inimesed on 
rahvastikuregistrisse teatanud 
oma ametlikuks elukohaks 
Jõelähtme valla. Ja see teeb 
rõõmu.

Merike Metstak
Vallavalitsuse liige
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Praegu Koogil vaikselt 
oma pensionipõlve pi-
dav Maie Jakobi oli 
aastakümneid Jõeläht-
me kultuurielu juht, 
tema ajal said kuulsaks 
laulupäevad ja käis kü-
las mitmeid tuntud ini-
mesi.

2.-13. augustini osalesid 
Jõelähtme valla keskkonna-
spetsialistid Liis Truubon ja 
Eleri Riks Maltal jäätme- ja 
keskkonnateemalisel kooli-
tusel “Vähenda, korduska-
suta ja taaskasuta”. Kooli-
tus toimus Euroopa Noor-
te programmi raames ning 
osavõtjad olid Eestist, Lee-
dust, Rumeeniast ja Mal-
talt.

Vallaametnikud Maltal

Ohvitseri tütar
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Lasteaiakohtadest
LOO LASTEAED PÄÄSUPESA

Loo lasteaias on maksimaalselt 
148 kohta.

Kohtade jaotus on alljärgnev:
Sõim I - 16 kohta
Sõim II - 16 kohta
3-4a. - 24 kohta
4-5a. - 24 kohta
5-6a. - 24 kohta
6-7a. - 24 kohta
2-7a. - 20 kohta
 

Õppeaastaks 2007/2008 on meil rüh-
mades lapsi nimekirjas järgnevalt:

Sõim I - 16 last
Sõim II - 16 last
3-4a. - 22 last
4-5a. - 24 last
5-6a. - 24 last
6-7a. - 24 last
2-7a. - 18 last
 
Selleks õppeaastaks oli soovijaid  

kokku 78 avaldust.
Järjekorda jääb - 41 last
Koha said - 37 last
 
Aastaks 2008 (august) on avaldusi 

laekunud 34
Aastaks 2009 - 14
Aastaks 2010 - 1
  

KOSTIVERE LASTEAED
Kostivere Lasteaias on kohti  94, 

mis kõik on täidetud.
2007. a kevadel lõpetas lasteaia 15 

last, 1 laps sai koolipikendust ja jääb 
Kostivere Lasteaeda.

Lasteaial on tekkinud ka kolmeks 
järgnevaks aastaks järjekord:

· 2007a. järjekorras veel 31 last;
· 2008 a. järjekorras 34 last;
· 2009 a. järjekorras 11 last.
Hetkel on personal kõik olemas: 

10 õpetajat, 5 õpetaja abi, 1 liikumis-
õpetaja, 1 muusikaõpetaja, logopeed, 
majandusalajuhataja,  juhataja ase-
täitja õppe- ja kasvatustöö alal (0,5 
kohta), juhataja.

Ootame lisarühma ehitamist las-
teaia teisele korrusele, millega saame 
juurde vähemalt 15 lasteaiakohta.

 
LASTEAED NEEME MUDILA

Neeme Lasteaias on 18 kohta 
Kõik need kohad on täidetud.
2007.a. kevadel lõpetas lasteaia 2 

last ja üks laps sai koolipikendust. 
Neeme Mudila järjekorras on 10 

last.
2007.a. -  ootel 1 laps,
2008.a. - 8 last,
2009.a. - 1 laps.

Lisainfo: ARDO LASS, Jõelähtme vallavanem, 
     tel 60 54 850, gsm 50 788 37

Rebala muinsuskaitsealal paikneb tea-
tavasti palju mitmekesiseid ning oma-
näolisi vaatamisväärsusi, ka on asu-
koht hea - Tallinn-Peterburi maantee 
ääres Tallinna lähistel. Ometi on kait-
seala turismipotentsiaali seni vähe ka-
sutatud. Sellest tulenevalt ongi tarvilik 
arendada süsteemselt Jõelähtme valla 
turismisektorit, rakendades säärast  
Eestis unikaalset potentsiaali. Kuigi 
turismiarendus ei kuulu seaduse järgi  
kohaliku omavalitsuse kohustuslike 
ülesannete hulka, oleks häbi jätta suu-
repärased võimalused realiseerimata. 
Eriti veel arvestades, et 2007.a.-2013.
a. Euroopa Liidu programmiperioodi 
struktuurivahendite näol on tegemist 
kordumatu võimalusega teha vajalikke 
investeeringuid valdavas osas välisva-
henditest. 

Projekti eesmärgiks on luua eeldu-
sed Rebala muinsuskaitseala kui atrak-
tiivse turismitoote väljaarendamiseks 
ja  terviklikuks kasutuselevõtuks, mis 
toob kaasa külastajate arvu ning inves-
teeringute kasvu piirkonda ning loob 
uusi töökohti teenindussektoris.

 Rebala muinsuskaitseala tervikliku 

turismitootena väljaarendamise kava 
peab sisaldama: alternatiivsete aren-
dusideede kogumist, analüüsi ja hin-
damist; ala terviktoote kontseptsiooni 
väljatöötamist; sihtrühmade ja konku-
rentsianalüüsi; rakendamise organi-
satsioonilist mudelit; turunduskava ja 
väljaarendamise tegevuskava aastateks 
2008 – 2013. Samuti tuleb teha  nelja 
peamise üksikobjekti – Rebala kaitse-
ala keskus-muuseumi, Jägala pionee-
rilaagri, Kostivere mõisakompleksi ja 
Saha kabeli  detailsed teostatavus-ta-
suvusanalüüsid. Need omakorda on 
aluseks nimetatud nelja objekti konk-
reetsete investeeringuprojektide ellu-
viimisel aastatel 2008-2013.

Projekt kestab pool aastat. Selle aja 
jooksul on protsessi  ja selle tulemus-
tega võimalik tutvuda Jõelähtme valla 
kodulehe www.joelahtme.ee vastavas 
rubriigis. Kindlasti kaasatakse  Rebala 
muinsuskaitsealal paiknevad asjast hu-
vitatud ettevõtted ja külade elanikud. 
Jälgige reklaami!

Hannes Orgse
valla arenduse peaspetsialist

3.septembril sõlmisid Jõelähtme Vallavalitsus ja 
Cumulus Consulting OÜ lepingu Rebala muin-
suskaitseala turismitootena väljaarendamise kava 
koostamiseks. 85% ulatuses Ettevõtluse Arendami-
se Sihtasutuse “Piirkondliku arengu kavandamise 
programmi” vahenditest rahastatud projekt on sisu-
liselt Jõelähtme valla turismisektori arengukava.

Rebala võlu ja valu

Mänguväljakud on kohal 
Täna oleme sealmaal, et vallavalitsuse tellitud mänguväl-

jakuid on tootjafirma OÜ Vivocard Plus lõpuks ka paigaldama 
asunud. Töödega hilinemine  on firma tegevjuht Andrus Looki 
sõnul tingitud sellest, et ei jõutud  suurt üle-eestilist tellimuste-
tulva   rahuldada ja nõudlus pidavat praegugi pakkumise ületa-
ma. Pikkade järjekordade likvideerimisega on ametis ka teised 
mänguväljakuid tootvad firmad. Niisiis võime isegi õnnelikud 
olla, et meie kodukandis on lastele mõeldud atraktsiooniplatsid 
kohe-kohe olemas. 

Jõelähtme vallas paigaldati juba eelmisel aastal mänguväl-
jakuid Loo ja Kostivere alevikus ning Neeme külas. Nüüd  saa-
vad  oma väljaku ka ülejäänud vallaasulad: Iru, Jägala, Uusküla, 
Kaberneeme, Haljava küla ning lisaks püstitatakse teine män-
guplats meie alevikesse: Kostiverre ja  Loole. Kõik atraktsioonid 
vastavad Euroopa Liidus kehtivale turvastandardile EN 1176 ja 
on ohutud, vastupidavad ja lapsesõbralikud. Kõikide mänguväl-
jakute juures on ka pink  ja prügikast. Loodame, et rõõmu uutest 
mänguplatsidest jätkub kauaks nii väikestele vallakodanikele kui 
ka nende vanematele.

Jõelähtme vallavalitsus

Nõupidamisel arutati üksikasjalikult Rebala Muin-
suskaitseala arengu ja tulevikuga seotud probleeme 
ning riigi rolli selles, kuna tegemist on riikliku kaitse-
alaga. Arvestades seda, et MKA peab andma teemapla-
neeringule oma nõusoleku, on oluline leida mõistlikud 
lahendused, mis tagaksid piirkonna arengu, arvestades 
nii maaomanike kui ka riigi muinsuskaitse huve. 

Maaomanike ja ka mitmete volikogu liikmete (seal-
hulgas allakirjutanu), arvates tuleks muinsuskaitseala 
piire vähendada ja piirduda mõnedel aladel objektipõ-
hise kaitsega. Praegu MKA piiride muutmiseks valmis 
ei ole, kuid nõustuti oluliselt vähendama maaomanikele 
seatud kitsendusi Rebala äärealadel. On ilmne, et selles 
küsimuses vaidlused valla ja MKA vahel jätkuvad.

Palju küsitavusi on maaomanikel tekkinud seoses 
maastike muinsuskaitselise väärtuse määramisega. 
MKA andis lubaduse veel selle aasta jooksul vallale ja 
maaomanikele  selgitada kriteeriumeid, millele tugi-
nedes hinnatakse maastike muinsuskaitselist väärtust 
Rebala kaitsealal.

Pidevalt on tekitanud probleeme kaitsealal elamute 
ja muude ehitiste püstitamisel nendele ehitistele arhi-
tektuuriliste nõuete kehtestamine. MKA nõustus valla 

ettepanekutega, et ehitiste põhilised arhitektuurilised 
nõuded tuleb omavahel läbi arutada ja kehtestada 
teemaplaneeringuga. See lihtsustab edaspidi oluli-
selt maaomanike ja valla tegevust detailplaneeringute 
koostamisel.

MKA kinnitas ühtlasi, et nad otsivad praegu koos 
Keskkonnaministeeriumi ja teiste riigiasutustega la-
hendusi selleks, et tagada kaitsealal  asuvate riigimaade 
hooldamise ja korrashoiu rahastamine. Kokku on selli-
seid maid üle 400 hektari. 

Eramaa omanikele piirangutest tekkivate kahjude 
hüvitamise suhtes on MKA jätkuvalt tõrjuval seisuko-
hal, samuti ei pea MKA põhjendatuks selliste maade 
vahetamist.  Samas MKA möönab, et Rebala MKA kor-
rashoid vajab senisest oluliselt suuremat rahastamist 
riigi eelarvest. Maaomanikud ei ole seni kasutanud 
oma õigust taotleda riigilt raha kaitsealuste objektide 
kordategemiseks ning korrashoiuks.

Nõupidamisel lepiti kokku jätkata tööd ka selles 
suunas, et anda vallale halduslepingu alusel koos ra-
hastamisega üle osa neid ülesandeid, mida on otstar-
bekam täita kohapeal ja mis teeb oluliselt lihtsamaks 
maaomanike olukorra. Samuti andis MKA nõusoleku 
osaleda novembrikuusse kavandatud Rebala arengu-
konverentsil. 

Kuna MKA praegu tegeleb muinsuskaitseseaduse 
muudatuste ettevalmistamisega, siis kahtlemata esi-
tab vallavolikogu maaomanike huvides oma ettepane-
kud seadusesse selleks, et riigi kehtestatud piirangud 
saaksid mõistlikult hüvitatud ning et muinsuskaitseala 
maaomanikele hakataks maksma toetusi analoogiliselt 
looduskaitsemaadega.

Maido Pajo
volikogu liige

Maaomanike huvide eest
Arvestades Rebala teemaplanee-
ringu koostamise käigus külade 
ning maaomanike väljendatud hu-
visid ja seisukohti, toimus augusti-
kuu lõpus vallajuhtide kohtumine 
Muinsuskaitseameti (MKA) peadi-
rektori Kalevi Uuskülaga.

Kultuuripreemiad
Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaadid on selgunud.
2007 . aastal otsustas Jõelähtme vallavalitsus Elsa Rikandi nimelise kul-
tuuripreemia komisjoni ettepanekul välja anda kaks preemiat.

Jõelähtme valla elutöö preemia laureaat on teenekas Jõelähtme ja 
Kostivere kooli õpetaja Linda Tamm.

Elsa Rikandi nimelise kultuuri aastapreemia pälvis järjepideva tule-
musliku tegevuse eest Kostivere laste näiteringi juhendaja Kersti Laa-
nejõe.

Õnnitleme!
Preemiate pidulik üleandmine on pühapäeval, 23.septembril 2007.
Ürituse ametlik osa algab kell 13.00 Jõelähtme kirikaias Elsa Rikandi 

hauale lillede asetamisega ja jätkub piduliku koosviibimisega Jõeläht-
me rahvamajas.

Kell 11.00 algaval jumalateenistusel Jõelähtme kirikus mälestatakse 
Elsa Rikandit. 

Kutsutute kõrval on oodatud kõik Elsa Rikandiga  omal ajal seotud 
kultuurilembesed inimesed ning tänavuste kultuuripreemia pälvinud 
laureaatide austajad.

Neljapäeval, 13.septembril sai 
60aastaseks Jõelähtme valla 
maa- ja planeerimisosakonna ju-
hataja ÜLO LAANEMETS, kellel 
tänavu 1. detsembril täitub 15-
aastane tööjuubel vallas.

“Ärge häbenege öelda oma 
töökaaslastele head”, oli Ülo Laa-
nemetsa juubelipäeva soovitus 
kolleegidele.

Ajalehe Jõelähtme toimetus 
kiidab Ülo Laanemetsa heade sõ-
nade ja tubliduse eest ning soovib 
juubilarile head tervist, isiklikku 
õnne ja teguderohkeid aastaid!
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LOO UJULA alustas oma hooaega 15.septembril, hinnakiri ja lahtiolekuajad on sa-
mad, mis möödunud hooajal. Jätkuvad laste ujumistreeningud kooliealistele  las-
tele ja kooli huviringidena korvpallitreeningud poistele ja tüdrukutele, jalgpalli-
treeningud erinevas vanuses poistele ning soovijate olemasolul ka kergejõustiku-
tunnid.  Samuti pärast aastapikkust pausi ka õhtused vesiaeroobika treeningud. 
Töötab lastebassein, õhtustel aegadel ja nädalavahetustel saunad. Võimalused on 
loodud lauatennise mängimiseks. 
Registreerimine ujumis- ja vesiaeroobikatreeningutele  ning info telefonil 6080671 
ja  e-posti aadressil rskloo@hot.ee
Lähipäevadel avatakse Lool ka jõusaal, seda küll mitte spordihoo-
nes, kus selleks vajalikku ruumipinda pole, vaid Kultuurikeskuses. 
Ja veel sel aastal ootame  tervisespordiraja valmimist spordihoo-
ne lähedal.

Ilusat sügisihooaega!
 Jüri Paavel

Jõelähtme vallal on pikaajalised 
kultuuritraditsioonid. Osa neist on 
kadunud ajahõlma, osa säilinud. 
Pole välistatud, et tekivad ka uued 
traditsioonid, mis kasvavad välja 
inimeste igapäevasest kultuuritege-
vusest ja eluvajadustest. 

Meie vallas on töötanud silma-
paistvad kultuuritegelased, kelle 
kultuuripärand vajab jäädvusta-
mist. Veel on inimesi, kes kannavad 
endas elu lugu. 

Kogu eelmainitu tingis selle, et 
meil on nüüdsest vallas tööl uus ini-
mene, projektijuht  Silja Trisberg. 

Silja Trisbergi töö peaks kuju-
nema mitmekesiseks ja huvitavaks. 
Suurim ja nähtavaim eesmärk on 
Jõelähtme laulupäeva taaselustami-
ne. Samuti saame Silja töö tulemu-
sena ülevaate, kes on siinmail läbi 
aegade  kultuuri  edendanud ning 
millised toredad traditsioonid on 
siin eksisteerinud. 

Uurime ka, milline on reaalne 
võimalus ühiseks muusikategemi-
seks kogu vallas, missugused on 
pillimängu õpetamise võimalused. 
Loodame, et  Siljast saab Jõelähtme 
kultuuripärandi ja kultuuripotent-
siaali kaardistaja, uute projektide 
elluviija.

Ilona Laido
abivallavanem

Saage tuttavaks!
Alates septembrist 
töötab kultuurivald-
konna projektijuhina 
Jõelähtme vallas Silja 
Trisberg.

Kauaaegne Kostivere kooli muusikaõpetaja pühendub nüüd-
sest täie jõuga valla kultuurielu edendamisele

Kultuur on mõiste, mis sisaldab väga 
mitmeid ja eritahulisi nähtusi meis 
endis,meid ümbritsevas keskkonnas  
ning inimestevahelises sotsiaalses 
suhlemises. 

Näiteks mõisted kodukultuur, 
aiakultuur, külakultuur.Igale  eestla-
sele omaselt on meie unelmais väike 
majake puude vilus vaikuses, lille-
peenarde ja pöetud aiamuruga.Ko-
dukandi ajaloolises mälus on õitsev 
külaelu oma kiigeplatsi, külapidude 
ja talunaiste seltsi koorevõi, kuklite ja 
lüpsivõistlusega.

Vaadates nüüd tagasi lähimine-
vikku, näeme, et viimased 15 aastat 
oleme kõik tegelenud oma kodu loo-
mise ja ehitamisega. Mitmele poole 
on lausa külad valmis saanud, mõ-
nele külale ka  ilusad kiviaiad  ümber 
laotud.Tore, et oleme taastamas meie 
kandile omast miljööväärtuslikku kü-
lakultuuri, mille keskel elades tunneb 
igaüks ennast rahuloleva ja õnneliku-
na. 

Tänaseks päevaks on paljudel kü-
ladel valitud külavanemad. Siinkohal  
esitan endale küsimuse - milline  ko-
gukond inimesi  elab Jõelähtme valla 
kaunites külades ja alevites?

Mina olen kaks korda aastas Jõe-
lähtme rahvamajas väikeste vallako-
danike pidulikul vastuvõtul, „Lusi-
kapeol” näinud palju õnnelikke noori 
peresid särasilmsete beebidega,   kok-
ku tulnud kõikjalt Jõelähtme valla 
alevitest ja küladest. Küll on rõõmu! 

Teisalt elab nendes kooslustes ka 
eakaid inimesi kas üksinda või koos 
nooremate  põlvkondadega.Need 
kaks sotsiaalsel skaalal äärmuslikku 
rühma (mõlemad armsalt väetid )on 
kindlasti väga paiksed ja tugevalt seo-
tud oma kodu ja kodukohaga.Tööea-
liste ehk keskealiste esmane sotsiaal-
ne kohus on pesakonna toitmine ja 
seega enamasti Tallinna poolt leiva ja 
leivakõrvase teenimine ja kojutoomi-
ne.( Kangesti tuleb siinkohal meelde 
Maardu mõisa juures telefonipos-
ti otsas olev kurepesa, alati lahtiste 
nokkadega toitu ootavate poegade ja 
pesa poole lendavate täiskasvanud 
isenditega.)

Kooliealine põlvkond, kui vähegi 
tiivad kannavad, lendab kodukohast 
kaugemale, Omandab hariduse, avar-
dab silmaringi ja loodetavasti lendab 
mingil perioodil pesapaika tagasi.
Siinkohal võib allegooriliselt ka ini-
mesi liigitada paiga- ja rändlindu-
deks. Osa lapsi rändab juba varases 
koolieas Tallinna vahet, aga selles 
võib näha ju ainult positiivset, sest 
populatsiooni mitmekesisus ja liigi-
rikkus on alati head.

Selline on võrdpiltide abil minu 

kujutluses olev  kogukond, kes elab 
kultuuriajalooliselt väärtuslikul  Jõe-
lähtme valla territooriumil.

 Millised on siis selle kogukonna 
kultuurivaldkonda puudutavad vaja-
dused?  

Väidetavalt on eestlased oma loo-
mult individualistid, kuid iga kogu-
kond on tugev siis kui selle iga liige 
või vähemalt osa kogukonnast  teeb 
omavahel koostööd. Koostegevusest 
kujuneb välja oma identiteet. Nii saab 
iga küla või alev oma näo, saab tal-
gupäevade kaudukaunimaks või läbi 
ühise spordi- või kultuurisündmuse  
sisukamaks.

Selle tarbeks, et kokku tulla – koos-
olekuid pidada,tähtpäevi pühitseda, 
koos teha käsitööd, mängida, laulda, 
tantsida ja näitemängu harrastada, on 
olemas rahva majad ehk avali ustega 
rahvamajad Neemes,Jõelähtmes, 
Lool. Kõik need on teie jaoks, pakku-
des parimaid tegelusvõimalusi ja alati 
oodates teiepoolset huvi ja arvestades 
teie vajadusi.

Mõnelpool, näiteks Neemes, pee-
takse head nõu „Vana kala” kõrtsi-
toas, Kaberneeme raamatukogu ja 
Kostivere eakate päevakeskus on ko-
had, kuhu on oodatud kõik, kel aega 
ja tahtmist.

Loo kultuurikeskuses tegutseb ak-
tiivselt noortetuba, Kostvere alevikus 
on käivitumas oma noortekeskus, kus 
on võimalik pärast kooli kokku tulla 
ja midagi põnevat ette võtta.Kostivere 
raamatukogu on mõnus koht lugemi-
seks ja lihtsalt suhtlemiseks.

Võimalusi on, kuid kui mõnes 
külas juhtub olema mõni peremees, 
kes arvab, et külarahvas võiks tema 
suures rehe- või elutoas koos käia, 
võiks sellest külavanema kaudu jul-
gelt teada anda. Kui külarahvas leiab, 
et suvel võiks küla kiigeplatsil tantsu 
lüüa ja selleks ehitagu kiigesepad üks 
külakiik, antagu jällegi julgelt teada. 
Sel`suvel ehitatud  külakiike saab 
kaeda ja katsuda Jõelähtme kiriku 
taga kiigeplatsil.

Eelpooltoodu on pilt ,küll mitte 
täielik, keskkonnast teie ümber. See 
annab võimaluse sisukalt kasuta-
da oma isiklikku vaba aega, mis on 
hindamatu, püha ja puutumatu ning 
mida alati napib. Kuid mille me sageli 
vabatahtlikult loovutame kõikvõima-
likele taeva ja muudele kanalitele läbi 
teleri või interneti.

Mina loodan, et kasvab vallakoda-
nike enda soov ja tahe kõikvõimalikel 
põhjustel  kokku saada, koos olla, laia-
li minna ja jälle rõõmsalt kohtuda.

Siinkohal annan teada, et  2008 
aasta juuni alguses olete kõik ooda-
tud ja kutsutud Jägala joa lauluväl-
jakule Jõelähtme laulupäevale. Seal 
on võimalus näha ja kuulda, mida 
on koos  tehtud. Lõpetuseks kutsun 
üles jälgima valla ajalehes või kodule-
hel teavet eelolevate kokkutulemiste 
kohta. Soovin näiteks kokku hõgata 
kõik väikesed 2005. aastal sündinud 
lapsed koos emmedega, et koos lusti-
da Jõelähtme rahvamajas  „Beebide 
sügishommikul”.Jälgige informat-
siooni!

Soovin igaühele tegusat ja meele-
pärast olemist ning et kõik, mida iga-
nes teete, pakuks endale rahulolu ja 
valmistaks  tsipake rõõmu ka teistele.

Silja Trisberg
kultuuri-

valdkonna 
projektijuht

Kurepesast ja 
kodukandist
Tere, armas leheluge-
ja! Olen käesoleva aas-
ta septembrikuust kut-
sutud  Jõelähtme valla-
valitsusse tööle kultuu-
rivaldkonna projekti-
juhina. Mis on kultuu-
rivaldkond ja kuidas  
seda juhtida? On need 
protsessid üldse juhi-
tavad või kulgevad nad 
iseeneseslikult mööda 
ajaloolisi seaduspära-
susi? 

Ajavahemikul 2004.-2007.a tehtud 
loodusinventuuridele ning mitme-
tele ekspertiisidele tuginedes kavan-
dab Harjumaa keskkonnateenistus 
Koljunuki maastikukaitseala moo-
dustamist Jõelähtme vallas, Ülgase  
ja Kostiranna külades. Tulevane kait-
seala hõlmab Koljunuki poolsaare 
ning seda ümbritseva ala. Kaitseala 
eesmärk on Põhja-Eesti ranniku-
madalikule iseloomulike, klindi ja 
mere vahele jäävate metsa- ja ran-
namaastike säilitamine, taastamine 
ja tutvustamine ning seal esinevate 
kaitsealuste liikide ja elupaigatüüpi-
de kaitse. Nimetatud alal on inven-
teeritud mitmeid EL Loodusdirektii-
vi I lisa elupaigatüüpe ning kaitseala 
moodustamise järel on ala kavas liita 
Natura 2000 võrgustikuga. 

Valminud kaitse-eeskirja eelnõu 

kohaselt jaguneb kaitseala vastavalt 
kaitsekorra eripärale ja majanduste-
gevuse piiramise astmele üheks siht-
kaitsevööndiks ja üheks piirangu-
vööndiks. Sihtkaitsevööndi eesmärk 
on erinevate metsatüüpide (eelkõige 
soostuvate ja soo-lehtmetsade) kait-
se majandustegevusest puutumatu-
na, piiranguvööndis on mõningane 
majandustegevus võimalik (sh ehi-
tustegevus), kui see ei kahjusta kaits-
tavaid kooslusi. 

Kaitsealale jäävaid maaomanikke 
teavitab Harjumaa keskkonnateenis-
tus kaitseala moodustamisest ja ka-
vandatavast kaitsekorrast kirja teel. 
Ajavahemikul 10.-26.septembrini 
2007.a on kõikidel huvilistel võima-
lik kaitse-eeskirja eelnõu ja piiridega 
tutvuda (tööpäeviti Harjumaa kesk-
konnateenistuses Mustamäe tee 33, 

III korrus, Tallinn ning Jõelähtme 
vallavalitsuses,  (Jõelähtme küla, 
Harjumaa). Arvamusi, ettepane-
kuid ja vastuväiteid saab keskkon-
nateenistusse kirja teel esitada kuni 
26.septembrini 2007.a. Kaitseala 
moodustamise asjus on tulemas ka 
avalik arutelu, kuhu on oodatud kõik 
asjast huvitatud. Arutelu toimub 
3.oktoobril 2007.a kell 17.30 Jõe-
lähtme Rahvamajas. 

Lisateavet kaitseala moodustami-
se kohta saab Harjumaa keskkonna-
teenistusest tööpäeviti telefonilt 67 
22 973, kaitseala moodustamisega 
seonduvad materjalid on üleval ka 
Jõelähtme valla kodulehel www.
joelahtme.ee 

Elle Valtna, 
Harjumaa Keskkonnateenistuse 

looduskaitse spetsialist

Koljunuki maastikukaitseala 
moodustamine
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Kostivere põhikooli uus muusikaõpetaja Allan Kasuk.

Vallajuhid Ilona Laido ja Ardo Lass Pääsupesa lasteaias.

Kolm lauljat Loo koolist: Violeta, Reelika ja Maria.

Kas te seda olete näinud?

Neeme algkooli õpetaja Kärt Toompuu oma õpilaste Triinu, Jessica, Kerli ja 
Silver-Ediga.

Loo kooli 1. klassi noormehed.

Õnnelikud lapsed, kel on võimalus käia Kostivere lasteaias.

Kostivere kool laulmas regilaulu: “Olen hoolas õppimises...”

Loo kooli 1. klass paneb oma tarkusepuu kasvama.

Loo kooli 1. klass.

Neeme algkooli poisid suvega hüvasti jätmas.

Sõbratarid Neeme lasteaias.

Loo kooli 1. klass.

fotod: tippfoto
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Kolmkümmend aastat tagasi elati 
Jõelähtme mail kolhoosikorra vaimus 
nagu mujalgi Eestis. Põllumajandus oli 
peamine tööandja, maa oli ühisvara ja 
viisaastaku plaanid tuli täita. Kui Maardu 
fosforiidikarjäär hakkas laienema Rebala 
küla poole, ei jäänud inimestel muud üle,  
kui talu vastu pakutud kompensatsioo-
niga rahule jääda. Kummastav on taga-
si vaadates mõelda, et mitte elujõuline 
Võerdla küla ei peatanud kaevanduse 
pealetungi, vaid seda tegid kivikalmed 
ja muinaspõllud. Kindlasti poleks needki 
küllalt mõjuvaks põhjuseks olnud,  kui 
mitte Vello Lõugas poleks tegutsema 
asunud. Kohalikud inimesed suhtusid 
asjasse üsna leigelt, sest siiani ei olnud 
karjäär veel peatunud mitte millegi ees. 
Ka teati, et plaanid nägid ette kaevandu-
se laienemist Jõelähtme kirikuni. Siiani 
räägitakse jutte, kuidas õlgu kehitades 
pealt vaadati, kui Vello Lõugas Rebala 
ümbruse suuremate kivide ja kivihunni-
kute juurde lõi mälestiste tähised püsti.. 
Aga kellelgi ei olnud ka midagi selle vas-
tu. Aeg käib oma rada ja tänavu kevadel 
tähistasime Vello Lõugase 70ndat sünni-
aastapäeva.         

Vello Lõugas rõhutas omal ajal, et 
Rebala kaitseala peab kaitsma, uurima 
ja eksponeerima oma mälestisi ja samas 
toimima piirkonnana, mis elab oma loo-
mulikku elu ja  areneb edasi põllumajan-
dusliku tootmine baasil. Viieteist viimase 
aasta jooksul on maaelu tugisammas, 
põllumajandus, kokkuvarisemise äärel 
nii riigi põllumajanduspoliitika kui muu-
de asjaolude tõttu. Ühe lehma ja lamba-

karja pidamine kui elustiil on siinkandis 
ammu unustatud ja suurfarmidel  ei ole 
ümbruskonnas piisavalt maad loomade 
pidamiseks. Suur osa maaomanikke ei 
pea kasulikuks põllumajandustootjatega 
rendilepingute sõlmimist, kuna iga hetk 
võib saabuda rikas ostja linnast. Ja kui 
leidubki neid, kes oleks valmis oma maid 
rendile andma, siis ei taha jälle  põllu-
majandustootja, kuna maatükid on liiga 
väikesed ja asuvad siin-seal küla erineva-
tes otsades. Tegelikult ei olegi inimestel 
ühest  arvamust, kuidas peaks Rebala 
kaitseala edasi toimima. Paljudele on see 
piirkond kallis vaikne kodukoht, mida ei 
tohiks uuselamuid täis ehitada. Leitak-
se, et ei või elu väga rangeid piiranguid 
kehtestada, kuid ühised reeglid peaksid 
siiski kehtima, et tagada loomuliku elu-
keskkonna säilimine tulevikus. Teiste 
arvates pole siin midagi erilist kaitsta 
– tühjad maad lihtsalt seisavad kasutult 
ümber Tallinna. 

Ajalugu kipub ikka korduma, kuid ala-
ti on ka midagi teisiti. Ühtmoodi pöördu-
matud muutused leiavad aset maastikul, 
kui sinna rajada karjäär või ehitada põl-
lud täis  uuselamurajoone. Samamoodi 
on see kellelegi kasulik ja kedagi kõvasti 
häiriv. Eesmärgiga korraldada kaitseala 
arengut ja tasakaalustatud elukeskkon-
da toimub täie hooga teemaplaneeringu 
eskiisi ettevalmistus avalikustamiseks. 
Rohkem kui kunagi varem on kohalikel 
inimestel võimalik neis asjus kaasa rää-
kida ja seda on teemaplaneeringu käigus 
ka aktiivselt tehtud! Erahuvide, valla, 
muinsuskaitse ja looduskaitse eesmärki-
de kokkusobitamine ei ole kerge ülesanne 
- teemaplaneeringu eskiisis saabki näha 
tekkinud nii arvamuste lahkuminekuid 
kui ka üksmeelsust arengueelistustes.

Margit Pärtel

Tänaseid otsuseid 
vaetakse tulevikukaalul
Pole midagi lihtsamat, 
kui teha õigeid asju. 
Raske on teada, mis on 
õige.

Ilmne näide on liikluse olukord Loo tee-
ristis. Kõik teavad, et seal on autode taga-
sipööramise järjekord Tallinna suunda 
sageli nii pikk, et ulatub üle Loo teeot-
sa. Maardu poolt tuleb pidevalt kiirust 
ületavate autode vool, mis ei võimalda 
ohutut tagasipööret Tallinna poole. Seda 
eriti liikluse tipptundidel - hommikuti 
töölemineku ajal, samuti sügis-talvisel 
pimedal, libedal ja lumisel ajal. Eelmisel 
talvel olid seal mitmed autode suured 
ahelkokkupõrked. Kõike seda teab väga 
hästi ka Maanteeamet, kelle ülesandeks 
on tingimuste loomine ohutuks liiklemi-
seks riigimaanteedel. 

Juba märtsikuus pöördus meie valla-
volikogu allakirjutanu algatusel Maan-
teeameti poole nõudega liikluse ümber-
korraldamiseks Loo teeristis. Sinna on 
vajalik  paigutada nii valgusfoor kui ka 
suunata suured veoautod tagasipöördeks 
teise, vähem ohtlikku kohta. Võimalik on 
rakendada ka teisi meetmeid liiklusoht-
likkuse vähendamiseks.

Kuid Maanteeamet ei ole  möödunud 
viie kuu jooksul suvatsenud vallavoliko-
gule isegi vastata, rääkimata reaalsete 
sammude astumisest olukorra paranda-
miseks.

Olen seisukohal, et vallavalitsusel ja 
volikogul ning kõigil liiklejatel üheskoos 
on vaja jätkata jõulist survet, et riik asuks 
oma ülesandeid täitma. Kuni olukord Loo 
teeristis ei parane, peab Maanteeamet 
hakkama maksma kinni oma tegevuse-
tuse tagajärjel tekkivaid liikluskahjusid.

Maido Pajo
Loo elanik

Ohtlik liiklus Loo teeristis
Traagiliste liiklusõnne-
tuste arv Eestis on järsult 
kasvanud, kuid  riigiasu-
tustes näib valitsevat hoo-
limatus liiklejate elu ja ter-
vise suhtes. 

LIIN 1

6:45 Kostivere pood

6:50 Maardu mõis

7:05 Kallavere vene kool

7:10 Ülgase

7:15 Kallavere eesti kool

7:20 Kroodi oja

7:25 Maardu teerist

7:35 Iru küla 

7:45 Loo kool 

8:00 Kostivere pood

8:05 Parasmäe küla

8:10 Aru-Aru

8:20 Haljava mõis

8:25 Jägala

8:40 Kostivere kool ja lasteaed

2h – 82 km

LIIN 2

7:00 Kostivere pood

7:05 Jõelähtme vald, Koogi

7:10 Koeralooga, Neeme tee

7:30 Kaberneeme

7:45 Kuusalu kool

8:00 Upsi, Ruu küla

8:10 Koogi

8:15 Jõelähtme vald, Männisalu

8:20 Rebala küla

8:30 Kostivere kool

1,5h – 78 km

LIIN 3

6:55 Kostivere pood

7:10 Haljava

7:15 Jägala sõj. linnak

7:25 Männisalu, Rebala küla

7:35 Kostivere pood

7:40 Maardu mõis

7:45 Lagedi mõis

7:50 Loo kool

8:00 Kostivere pood

1h – 62 km

LIIN 4 esmaspäeviti Kosejõe kooli õpilased

7:15 Kallavere eesti kool

7:20 Kroodi oja

7:50 Loo kool

8:15 Haljava

9:30 Kosejõe kool

Tagasisõit reedel 11:15 Kosejõelt koju.

LIIN 5

13:00 Kostivere pood

13:15 Kallavere Kütte tänav

13:20 Ülgase

13:30 Rebala küla

13:45 Kostivere kool

1h – 33 km

LIIN 6

13:45 Kostivere kool

   Rebala küla

Männisalu, Jõelähtme vald

Koogi

Koeralooga

Tammiku

Jägala sõj. linnak

Haljava

Raasiku

15:05 Neeme kool (reedel 14:55)

Jõesuu

Jägala joa

Ruu, Neeme teerist

Koogi

Jõelähtme vald

15:50 Kuusalu kool (reedel 14.00)

Kaberneeme

16:20 Neeme (reedel 14:55)

Koeralooga

Koogi

Jõelähtme vald

Kostivere pood

3,5h – 139 km

LIIN 7                                  

14:50 Loo kool 

Iru küla

15:05   Maardu tee

15:15 Kallavere Kütte tänav

15:20  Ülgase

15:25 Rebala küla 

Võerdla küla

15:40 Jägala sõj. linnak

15:50             Kostivere kool          

           Maardu mõis (bussipeatus) 

16:10       Loo kool

Iru küla

16:25 Maardu tee

16:35 Kallavere Kütte tänav

16:40 Ülgase

16:45 Rebala küla

Võerdla küla

Jägala sõj. linnak

Haljava

Kostivere pood

2,5h – 116 km    

                    

LIIN 8

14:45 Kostivere kool

           Rebala küla

Võerdla

Männisalu

Jõelähtme vald

Koogi

Koeralooga

Ruu küla

Tammiku

Jägala sõj. linnak

Haljava

Raasiku

Kostivere kool

1h – 46 km

LIIN 9

15:30 Kostivere kool

Rebala küla

Võerdla küla

Männisalu

Jõelähtme vald

Koogi

Koeralooga

Tammiku

Jägala sõj. linnak

Haljava

Raasiku

Kostivere pood

1h – 41 km

        

LIIN 10

17:30 Kostivere lasteaed

Parasmäe küla

Aru-Aru

Haljava mõis

Jägala sõj. linnak

Kostivere pood

0,5h – 32 km

Tranko Transport OÜ           T. Haavel

Oü Tranko Transpordi Jõelähtme 
valla õpilasliinid 2007/2008

Tuntud inimesi Jõelähtmest 
Järgmises lehes vastab Teie küsimustele URMO AAVA

Meie valla elanik URMO AAVA on andnud nõusoleku 

vastata ajalehe Jõelähtme lugejate küsimustele.

Küsimused saata aadressil ajaleht@joelahtme.ee hiljemalt 26.septembriks.
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Valla eakad sünnipäevalapsed
augustis 2007

21.08 92 OLGA ROZOK Jägala küla

15.08 88 SELMA NOGO Loo alevik

07.08 87 LEIDA SIRKAS Loo küla

12.08 86 LAINE NÕMMIK Vandjala küla

23.08 86 PALMI LUUKEN Koogi küla

31.08 86 SALME TOMP Koogi küla

29.08 83 LINDA KARIN Loo alevik

10.08 82 ELMERISE PAKKAS Aruaru küla

29.08 82 LINDA NÕMSALU Maardu küla

03.08 81 VAIKE HELL Neeme küla

08.08 81 NAIMA FEDULAJEVA Kostivere alevik

29.08 81 ERNA RÜÜTEL Kostivere alevik

06.08 80 HUGO NIGOL Ihasalu küla

21.08 80 HEINO VAIN Rebala küla

21.08 80 NIINA HEINLA Loo alevik

24.08 75 VIENO KESKÜLA Loo alevik

03.08 70 ARVI NÕGOLS Saha küla

09.08 70 LAINE VIIRA Loo alevik

11.08 70 ANTONINA PETšNIKOVA Uusküla

22.08 70 VALENTINA NOVIKOVA Loo alevik

26.08 70 LJUDMILLA NAEL Kostivere alevik

31.08 70 JUHO-REIN LINDMÄE Loo alevik

Juulis ja augustis 2007.a. 
surnud valla elanikud
Urmas Haug 24.08.1948 – 01.07.2007 
Ester Komissarova 16.05.1926 – 09.07.2007
Õie Mletšin 19.09.1940 – 12.07.2007 
Jelisaveta Nevvonen 29.07.1928 – 23.07.2007 
Hilja-Alide Riismaa 03.09.1916 – 05.08.2007 
Ottomar Paemurd 10.02.1941 – 05.08.2007 
Kalev Margumets 06.10.1943 – 09.08.2007 
Vladimir Kostomarov 26.01.1945 – 10.08.2007 
Aksel Läns 02.09.1928 – 16.08.2007 
Alina Terasma 26.02.1953 – 19.08.2007 
Lonni Rehto 07.04.1911 – 23.08.2007 
Este Metsamäert 10.08.1934 – 30.08.2007 
Aino Hansen 09.01.1934 – 31.08.2007

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

52 788 70 ja 6054866; 

ajaleht@joelahtme.ee

Jõelähtme                          12. september 2007  nr 23

Vee ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2, Jõe-
lähtme Vallavolikogu 24. aprilli 2001 määrusega nr 12 kinnitatud “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse 
hinna reguleerimise korra” alusel, Jõelähtme Vallavalitsus 
m ä ä r a b:
1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2008 OÜ Loo Vesi poolt Jõelähtme valla haldusterritooriumil osutatava veeva-
rustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad alljärgnevalt:
      Ilma käibemaksuta  Koos käibemaksuga
1.1. Vee hind füüsilistele isikutele   8.10 krooni m³  9.56 krooni m³
1.2. Vee hind juriidilistele isikutele   17.80 krooni m³  21.00 krooni m³
1.3. Heitvee ärajuhtimise hind füüsilistele isikutele 10.50 krooni m³  12.39 krooni m³
1.4. Heitvee ärajuhtimise hind juriidilistele isikutele 19.40 krooni m³  22.90 krooni m³
1.5. 1 m³ heitvee ärajuhtimise hind juriidilistele isikutele kroonides sõltuvalt reoainete sisaldusest
 

Heitvee saaste-
grupid

Põhihind
Käibemaksuta

Ülereostuse 
puhastamise tasu 
Käibemaksuta

Kokku
Käibemaksuta

Kokku
Käibemaksuga

SG-1 19.40 0 19.40 22.90

SG-2 19.40 0 19.40 22.90

SG-3 19.40 0 19.40 22.90

SG-4 19.40 3.19 22.59 26.66

SG-5 19.40 4.25 23.65 27.91

SG-6 19.40 7.44 26.84 31.67

SG-7 19.40 12.76 32.16 37.95

SG-8 19.40 23.40 42.80 50.50

2. Osaühingul Loo Vesi teavitada kliente vee  ja heitvee hinna muutmisest.
3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 28. veebruari 2005 määrus nr 1 “Vee ja kanalisatsiooni hinna 
kehtestamine”.
4. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Ilona Laido         Helvi Kork
Abivallavanem         Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

Jõelähtme  Vallavalitsuse M Ä Ä R U S 
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Valla eakad sünnipäevalapsed
septembris 2007

11.09 91 VALVE TOOM Koogi küla

02.09 89 ELLA OTSTAK Liivamäe küla

08.09 89 ELISE TOMSON Rebala küla

03.09 87 LEIDA-AUGUSTE TAADLER Loo alevik

15.09 83 PELAGEJA RÜTTEL Loo alevik

03.09 82 ERICH-JOHANNES AINSALU Loo alevik

12.09 81 LEMBIT PÕLDMA Neeme küla

13.09 80 MARIA MAžAJEVA Kostivere alevik

02.09 75 LILLI TOMP Koogi küla

02.09 70 LINDA TAMM Kostivere alevik

11.09 70 ENDA KALJULA Kaberneeme küla

17.09 70 ALAR SCHMIDT Iru küla

23.09 75 MILVE PROKK Loo alevik

28.09 70 VLADIMIR ŠEHOVTSEV  Rebala küla

Uuest aastast muutuvad vee ja kanalisatsioonitee-
nuse hinnad
   Jõelähtme vald on  aastaid suutnud hoida ühisvee ja kanalisat-
siooniteenuse hinnad oma elanikele ja ettevõtjatele soodsamad 
kui naabervaldades. Kahjuks on aga suurenenud ressursimaks 
ja heitvee saastetasu. Ühtlasi on vaja investeerida vee-  ja kana-
lisatsioonimagistraalide ning pumplate renoveerimisse. Kõik see 

on tinginud vajaduse muuta täna kehtivaid hindu. Uued hinnad hakkavad kehtima 
järgmisest aastast, aga jäävad ka siis naabervaldadega võrreldes odavamaks.
   Kogu veemajanduse korrastamiseks Jõelähtme vallas oleks vaja teha investeerin-
guid sadades miljonites kroonides ja teenuse hinnast on võimalik korrastada sellest 
ainult tühine osa. Lisaks planeerivad Jõelähtme vald ja OÜ Loo vesi saada renovee-
rimiseks täiendavaid vahendeid riigi ja Euroopa Liidu abirahadest.

1. septembrist läksid kõik Soome telekanalid üle 
digitaalsele teleedastusele, mistõttu neid kana-
leid enam Eestis toaantenniga ei näe ning kõi-
gil, kes soovivad Soome kanaleid vaadata, tu-
leb liituda mõne digi- või kaabel-tv pakkujaga. 
Elioni DigiTV kliente Soome kanalite digitaal-
seks muutmine mingil moel ei puuduta ning 
kõiki telekanaleid saab täies mahus vaadata ka 
edaspidi. 

Elioni DigiTV põhipaketti kuulub neli Soome 
telekanalit – YLE 1, YLE 2, MTV3 ja Nelonen. 
DigiTV teenusega liitujad näevad Põhipaketis 
lisaks Soome kanalitele veel 36 eesti- ja võõr-
keelset eri valdkonna telekanalit ning teemapa-
kettidena saab tellida juurde veel üle 40 kana-
li. Samuti sisaldab DigiTV videolaenutust, mille 
abil on võimalik tellida filme läbi teleri kodust 
lahkumata. 

Kui aasta tagasi oli digitaalne telepilt näh-
tav vaid suuremates linnades, siis järk-järgult 
on teenuse leviala laienenud ka väiksemates-
se kohtadesse. Jõelähtme vallas levib Elioni 
DigiTV ennekõike Jõelähtme ning Loo piirkon-

nas. Päris lõplik vastus, kas DigiTV-d koju pai-
galdada on võimalik või mitte, selgub juba pä-
rast konkreetsele aadressile tehtud tehnilist sel-
gitust.

Digitaalse televisiooni kõige suuremaks eeli-
seks tavalise kaabeltelevisiooni ees on tundu-
valt selgem pilt ja heli. Eriti hästi tuleb erinevus 
välja LCD- või plasmateleri kasutajatel. DigiTV 
kasutaja saab puldi abil valida menüüst teleka-
nalile erinevates keeltes heli, subtiitreid ning 
vaadata ekraanilt telekava koos saadete tutvus-
tusega. 

DigiTV on osa Elioni Kodulahendusest, mis 
lisaks telepildile sisaldab ka telefoni- ning kiiret 
internetiühendust (kuni 12 Mbit/s). DigiTV-d 
eraldi tellida ei ole võimalik. Septembrikuus lii-
tujatele maksab Kodulahendus DigiTV-ga aas-
ta lõpuni 255,55 krooni kuus.

Kodulahendusest DigiTV-ga saab lähemalt 
teavet infotelefonil 165. Kodulahendusega liitu-
miseks saab esitada tellimuse Elioni kodulehel, 
Elioni esinduses või kliendiinfotelefonil 165.

Soome telekanalid on Elioni DigiTV-s ka edaspidi nähtavad

Avaldame siirast 
kaastunnet Urve, 
Lembi ja Vallo 
Terasma´le kalli ema 
ja abikaasa Alina Te-
rasma surma puhul. 
Töökaaslased OÜ 
Nelico`s

Siiras kaastunne 
Taimi Saarma`le isa 
surma puhul
Jõelähtme vallavalitsus 
ja volikogu
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Järgnevad majanduslike huvide 
deklaratsioonid on esitatud Jõeläht-
me Vallavolikogu ja Vallavalitsuse 
liikmete ning vallavalitsuse ameti-
isikute poolt korruptsioonivastase 
seaduse ja Jõelähtme Vallavolikogu 
poolt kinnitatud 07.11.2002.a. nr. 1 
“Majanduslike huvide deklaratsioo-
nide avalikustamise korrast” lähtu-
des, ametiisiku majanduslike huvi-
de deklaratsiooni vormi järgi:
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isiku-
kood (ei kuulu avaldamisele). 3. 
Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 
5. Ametipalga aste ja ametipalk. 
(Avaldatakse koos asutusest maks-
tavate lisatasudega;
volikogu liikme puhul ei avalikusta-
ta).
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraa-
matusse kandmiseni, ka ehitised ja 
nende osad).
7. Registrisse kantud autod, vee-
ja õhusõidukid; sõiduki liik, mark, 
väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osakud ja muud väärt-
paberid: emitent, liik, kogus, nimi-
väärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja 
nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste 
kohta.
10. Võlad pankadele ja teistele era-
õiguslikele isikutele, kui võla suu-
rus ületab eelmise kuue kuu ameti-
palga või 50 000 krooni, kui ame-
tikohal ametipalka ei maksta: võ-
lausaldaja, võlajääk deklareerimi-
se ajal. 11. Muud varalised kohustu-
sed, mille suurus ületab deklareeri-
mise ajal eelmise kuue kuu ameti-
palga või 50 000 krooni, kui ameti-
kohal ametipalka ei maksta (liisin-
gud, käenduslepingud, hüpoteegid 
jms.).
IV Andmed muude tulude kohta.
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja 
lisatasud põhitöökohal, kui ameti-
isikul puudub ametipalk, näidates 
nende suuruse; kompensatsioonid, 
sh. nõukogudest saadavad hüviti-
sed, nimetades nõukogu ja näidates 
hüvitise suuruse; intressid; pensio-
nid; töövõtust ning teadus-ja õppe-
tööst saadavad tasud; autoritasud; 
muud tulud või tuluallikad, näida-
tes ära, mis liiki tuludega on tege-
mist, tulu suurust näitamata).
V Andmed maksustatava tulu ja di-
videnditulu kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).
VI Andmed abikaasa, vanemate ja 
laste kohta.
(Ei kuulu avaldamisele).

Volikogu liikmed.
1. Jüri Paavel. 3. Juhatuse esimees. 
4. Rahvaspordiklubi Loo. 6. Korter 
Harjumaa Jõelähtme vald; suvi-
la Tallinn Haabersti. 7. Sõiduauto 
Volkswagen Passat (1997); sõidu-
auto Lada 21093 (2000). 8. Ei ole. 
9. Eesti Ühispank – arveldusarve 2. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavo-
likogu hüvitis.
1. Toomas Kümmel. 3. Vabakut-
seline. 4. Erinevad lepingulised 
töösuhted. 6. Elamumaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:002:0314. 7. 
Sõiduauto Citroen Xantia (1999). 8. 
Ei ole. 9. Hansapank – arveldusar-
ve; Nordea pank – arveldusar-
ve; Sampo Pank – arveldusarve. 
10. Eluaseme laenu jääk 197 369 
kr. 11. Ei ole. 12. Lepingulised ta-
sud: OÜ Originaalne Keskus, OÜ 
Nord Bio Chem; volikogu liikme ja 
- komisjoni tasud; OÜ Jõelähtme 
Varahaldus nõukogu liikme tööta-
su; kirjutava pressi, raadio- ja te-
lejaamade honorarid, autoritasud 
dokumentaalfilmide tootmisest. 
1. Merike Kahu. 3. Neeme Rahva-
maja kunstiline juht. 4. Jõelähtme 
Vallavalitsus. 6. Elamumaa Har-
jumaa Jõelähtme vald nr. 75501; 
korter Harjumaa Kuusalu vald. 7. 
Sõiduautod Ford Escort (1983), 
Hunday (1989), Volkswagen Golf 
(1992). 8. Ei ole. 9. Hansapank 
- arveldusarve; Ühispank - ar-
veldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansa-
pank hüpoteeklaen 165 000 kr. 12. 
Volikogu liikme hüvitis. 
1. Ester Sassi. 2. Perearst. 3. Loo TK 
OÜ. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. AS Phar-
mac lihtaktsia 30 tk. – 300 kr. – 9000 
kr. 9. Hansapank – arveldusarve; 
Ühispank – arveldusarve, väärtpa-
berikonto. 10. Ei ole. 11. Autoliising 
– 146 000 kr. 12. Palk põhitööko-
hal; volikogu liikme hüvitis.
1. Harri Reidma. 3. Pensionär. 4. Ei 
ole. 6. Talumaja, rehetuba, rehea-
lune; saun, laut, küün Harjumaa 
Jõelähtme vald – A-70. 7. Sõidu-
auto Volkswagen “Vento” (1993). 
8. Ei ole. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Pension; volikogu liikme 
hüvitis.
1. Marje Laimets. 3. Pearaamatu-
pidaja. 4. OÜ Loo Elamuhooldus. 
6. Kolmetoaline korter Harjumaa 
Jõelähtme vald (ühisvara); ühe-
toaline korter Tallinn (ühisvara). 
7. Sõiduauto Mazda 323 (1999) 
(ühisvara). 8. Ei ole. 9. Eesti Ühis-
pank - arveldusarve; Sampo pank 
– arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hü-

poteek – 3-toal. korter; hüpoteek 
– 1-toal. korter. 12. OÜ Loo Ela-
muhooldus töötasu, Jõelähtme 
Vallavalitsus töötasu ja juhatuse 
liikme tasu; Loo Hoiu-Laenuühistu 
nõukogu liikme tasu; volikogu liik-
me hüvitis.
1. Väino Haab. 3. Majandusju-
hataja. 4. Loo Keskkool (0,7), 
Kultuurikeskus (0,3). 6. Kolme-
toaline korter Harjumaa Jõeläht-
me vald (ühisomand); ühetoaline 
korter Harjumaa Jõelähtme vald 
(ühisomand); talu Harjumaa Jõe-
lähtme vald, garaažiboksid (2 tk.) 
Harjumaa Jõelähtme vald; maaük-
sus Harjumaa Jõelähtme vald 
(ühisomand). 7. Audi 100 (1992); 
Ford-Transit 100 kombi (1995); 
mootorratas Kawasaki KL650A 
(1992); mootorratas Honda CBR 
926 RR (2002). 8. Ei ole. 9. Han-
sapank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. 12. OÜ Wiik ja Haab ju-
hatuse liikme tasu; MTÜ Jõelähtme 
Tehnikaspordiklubi juhatuse liikme 
tasu; volikogu liikme hüvitis.
1. Tiia Välk. 3. FIE. 4. Aasa talu. 
6. Elamu, kelder, rajatis Harjumaa 
Jõelähtme vald nr. 4001; tulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald nr. 
4028; maatulundusmaa Harjumaa 
Jõelähtme vald nr. 28900; maa-
tulundusmaa Harjumaa Jõeläht-
me vald nr. 93262; maatulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald 
nr. 84050; maatulundusmaa Har-
jumaa Jõelähtme vald nr. 87573; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald nr. 87575; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
nr. 87439; maatulundusmaa Har-
jumaa Jõelähtme vald nr. 87440; 
maatulundusmaa Harjumaa Jõe-
lähtme vald nr. 93335; maatulun-
dusmaa Harjumaa Jõelähtme vald 
nr. 93334; maatulundusmaa Har-
jumaa Jõelähtme vald nr. 93333; 
ühetoaline korter Maardu linn; ela-
mumaa mõtteline osa Maardu linn 
nr. 79237, garaažiboks nr. 409. 7. 
Peugeot Partner (2002); WW Golf 
(1998); Belaruss 820 (1983); MF 
590 (1978); kombain Sampo Ro-
senlew (1984); treiler Tiki Treiler 
(2005); treiler Ahjet 1300 (1998); 
Tuhti M90 (1998). 8. Ei ole. 9. Han-
sapank – arveldusarve 2; Hansa-
pank – tähtajaline Eurohoius; Sam-
po Finland – arveldusarve, Sampo 
Pank – tähtajaline Eurohoius. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. PRIA toetused; 
pangaintress; tulu põllumajandus-
likust tootmisest; teenuse osutami-
se tasu (töövõtt); volikogu liikme ja 

komisjoni esimehe tasu.
1. Arvo Olek. 3. Juhataja. 4. 
TÜ Talismaa. 6. Maatulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald 
24505:002:0220. 7. Ei ole. 8. TÜ 
Talismaa osakud 464 500 EEK-i. 9. 
Sampo pank - deebetarve. 10. Ei 
ole. 11. SEB Ühispank käendusle-
ping 344 000 EEK-i. 12. Volikogu 
liikme hüvitis.
1. Jüri-Anton Kerner. 3. Talupida-
ja. 4. FIE Jüri Kerneri Lille Talu. 
6. Talumaja, laut, ait Harjumaa 
Jõelähtme vald; maatulundus-
maa Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:003:0683, Harjumaa Jõe-
lähtme vald 24504:003: 0290. 7. 
Sõiduauto VAZ-2101 (1971). 8. Ei 
ole. 9. Hansapank - arveldusarve. 
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension; 
volikogu liikme hüvitis.
1. Maido Pajo. 3. Nõunik-sekretari-
aadi juhataja. 4. Riigikogu. 6. Aian-
duskrunt aiamajaga (ühisomand) 
Harjumaa Kuusalu vald nr. 54375; 
2 garaaži (ühisomand) Harjumaa 
Jõelähtme vald (vallasvara). 7. 
Sõiduauto VW Passat (1997); sõi-
duauto Chrysler Sebring (2003). 
8. Loo Hoiulaenuühistu osamaks 
64 891 kr.; Eesti Ühispanga Ra-
haturufondi osak 100 000 kr.; OÜ 
Pajo&Benkelberg&von Stein-La-
usnitz osa 129900 kr.; AS Kalev 
aktsiad 92 tk. - 10 kr. - 920 kr. 9. 
Eesti Ühispank - arveldusarve; 
Hansapank - arveldusarve; Nor-
dea Pank - arveldusarve. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme 
hüvitis; loengutasud; autoritasud; 
Loo Hoiulaenuühistu dividendid, 
ÜP Rahaturufondi intressid; pan-
gahoiuste intressid.

Vallavalitsuse 
ametnikud.
1. Aida Kasela. 3. Finantsjuht. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 34 – 16 000 kr. 6. Elamu 
Harjumaa Aegviidu vald. 7. Sõi-
duauto Mazda (2003); sõiduauto 
Ford (1991). 8. Ei ole. 9. Hansa-
pank – arveldusarve; Ühispank - 
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.
1. Kai Mets. 3. Pearaamatupida-
ja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 32 – 14 600 kr. 6. Era-
maa Harjumaa Jõelähtme vald 
24504:003:0335; eramaa Harjumaa 
Jõelähtme vald 24504:003:0337. 
7. Ei ole. 8. O/Ü Tapp (B) 2 tk. 

- 100 kr. - 200 kr. 9. Hansapank 
– arveldusarve. 10. Hansapank 
9297.46 EUR (145 505 EEK). 11. Ei 
ole. 12. Ei ole. 
1. Ljudmilla Kaska. 3. Juhataja. 4. 
OÜ Loo Kaubamaja; Jõelähtme 
Vallavalitsus. 6. Elumaja Harju-
maa Jõelähtme vald; 2 kinnistut - 
Pärnumaa Paikuse ja Tahkuranna 
vald; korter Harjumaa Jõelähtme 
vald. 7. Auto Seat Toledo (2000). 8. 
OÜ Loo Kaubamaja 100%-omanik. 
9. SEB ÜP – 1 arve. 10. Ei ole. 11. 
Kodu laen – 50000 kr. 12. Volikogu 
liikme hüvitis.
1. Ülo Laanemets. 3. Maa- ja pla-
neerimisosakonna juhataja. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
32 - 14 700 kr. 6. Elamumaa, boks 
ridamajas Harjumaa Jõelähtme 
vald nr. 198502; garaažiboks Har-
jumaa Jõelähtme vald 1/10 m.o. nr. 
10589102. 7. Ei ole. 8. Hansapan-
ga väärtpaberikonto leping 100 
000 kr. 9. Hansapank – arveldusar-
ve. 10. Ei ole. 11. Ühishüpoteek 
SEB Eesti Ühispank - 1 019 000 kr. 
12. Ei ole.
1. Helvi Kork. 3. Vallasekretär. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 34 – 16 000 kr. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank 
– arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Han-
saliising 9500 EUR. 12. Lasteraha.
1. Mailiis Kaljula. 3. Jurist. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
31 – 13 400 kr. 6. Korter 
Tallinn; korter Harjumaa Jõelähtme 
vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Ees-
ti Ühispank – arveldusarve. 10. Ei 
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Ellen Kahu. 3. Vanemraamatupi-
daja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 25 - 9700 kr.
6. Eramu Harjumaa Kuusalu vald 
35201:003:1120; eramu Harjumaa 
Kuusalu vald 35201:003:0035. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - ar-
veldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole.
1. Jaana Haab. 3. Vanemraamatu-
pidaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 25 – 9700 kr.
6. Korter Harjumaa Jõelähtme vald. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - 
arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. (MTÜ) 
Korteriühistu Liukivi 3 töötasu 
(01.07.06-ni).
1. Liivi Vain. 3. Sotsiaaltöö va-
nemspetsialist. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 25 –9700 kr. 
6. Elumaja ½ Harjumaa Jõelähtme 
vald. 7. Sõiduauto ZAZ (1990); sõi-

duauto KIA (1997). 8. Ei ole. 9. SEB 
Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. HOL töötasu.
1. Alla Tempel. 3. Maa- ja planee-
rimisosakonna vanemspetsia-
list. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 25 – 9700 kr. 6. Korte-
riomand (525/30410 m.o.) Har-
jumaa Jõelähtme vald (Harju) nr. 
8131902. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB 
Eesti Ühispank - arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. TÜ Kostivere 
Tera palk.
1. Elo Pajo. 3. Sekretär-asjaaja-
ja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 22 – 8500 kr. 6. Ei ole. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - 
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Tulud töövõtulepingutega.
1. Lia Oolberg. 3. Sekretär-asjaa-
jaja. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 22 – 8500 kr.
6. ½ kinnistust Ida-Virumaa Kohtla-
Nõmme. 7. Sõiduauto Ford Sierra 
(1986). 8. Ei ole. 9. Eesti Ühispank 
- arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Heiki Lilienthal. 3. Ehitus- ja kesk-
konna osakonna juhataja. 4. Jõe-
lähtme Vallavalitsus. 5. Palgaaste 
34 - 16 000 kr. 6. Maja Harjumaa 
Jõelähtme vald – 24505:001:2640; 
korter Ida-Virumaa Kohtla-Järve; 
kinnistu Harjumaa Jõelähtme vald 
24505:001:0733; kinnistu Ida-Viru-
maa Iisaku vald 22401:001:0180. 
7. Sõiduauto VOLVO 745 (1989); 
sõiduauto SAAB 9000 (1994); sõi-
duauto Opel Vectra (1999); sõidu-
auto Volvo V70 (1999). 8. Ei ole. 9. 
Hansapank – deebet; Ühispank 
– deebet. 10. Ühispank 30230.10 
EUR. 11. Ei ole. 12. Jõelähtme Val-
lavalitsuse palk; KÜ Gonsiori 33 
palk; TÜ Hedi palk; Loo Vesi OÜ 
juhatuse liikme tasu; Justiitsminis-
teeriumi palk; Haigekassa hüvitis.
1. Evely Murekas. 3. Sotsiaalosa-
konna juhataja. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 32 - 14600 
kr. 6. Kinnistu Harjumaa Viimsi vald 
nr. 4194402, kaasomand 50%. 7. 
Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – ar-
veldusarve. 10. Hansapank eluase-
melaen, kaaslaenutaotleja 50%, 
jääk 899 348.42 kr. 11. Hüpoteek 
kinnistule ca 300 000 kr. (kaasla-
enutaotleja 50%). 12. Ei ole.
1.Gerli Kelk. 3. Ehitusspetsialist. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 26 –10 000 kr. 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank - dee-
betarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. 
Ei ole.

1. Eleri Riks. 3. Maakorralduse va-
nemspetsialist. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 25 - 9700 
kr. 6. Korter Tallinn. 7. Ei ole. 8. Ei 
ole. 9. Hansapank – arveldusarve, 
SEB Ühispank – arveldusarve. 10. 
SEB Eesti Ühispank - eluasemela-
en 413 000 kr. (kaastaotleja). 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Arvo Lassi. 3. Vanemspetsialist. 
4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. Pal-
gaaste 28 – 11400 kr. 6. Ei ole. 7. 
Kaubik Transit 100 VAN (1983). 8. 
Ei ole. 9. Hansapank - arveldusar-
ve; SEB Ühispank - arveldusar-
ve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Polit-
seipension.
1. Priit Põldma. 3. Kultuuri ja spor-
di vanemspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 28 
- 11400 kr. 6. Korter Tallinn; talu 
Järvamaa Imavere vald; kinnistu 
Harjumaa Jõelähtme vald. 7. Sõi-
duauto KIA Sephia (1997); sõidu-
auto Fiat Punto (2000). 8. II samba 
pensionifond K 3 Hansapank. 9.  
Hansapank – arveldusarve 4; Ühis-
pank - arveldusarve. 10. Ühispank 
kodulaen 400000 kr. 11. Ei ole. 12. 
Jõelähtme Vallavalitsus palk; Han-
sa Elukindlustus; RA Eesti Kontsert 
palk; töövõtulepingud. 
1. Laine Vain. 3. Maa- ja planeeri-
misosakonna vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 28 - 11400 kr. 6. Ei ole. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank 
– arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Hannes Orgse. 3. Arenduse 
peaspetsialist. 4. Jõelähtme Valla-
valitsus. 5. Palgaaste 31 – 6700 kr. 
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Han-
sapank – deebetarve; Hansapank 
- krediit. 10. Hansapank/õppelaen 
– 60 000 kr. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Johann-Aksel Tarbe. 3. Vallaarhi-
tekt. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 32 - 14600 kr. 6. Ei ole. 7. 
Sõiduauto Smart (2005). 8. Ei ole. 
9. Hansapank – arveldusarve, Den 
Danske Bank – arveldusarve. 10. 
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Leho Kure. 3. Jurist/vanemspet-
sialist. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 
5. Palgaaste 31 – 13500 kr. 6. Kor-
ter Tallinn; elamu Põlvamaa Põlva 
vald. 7. Ei ole. 8. Kohustuslik pen-
sionifond Sampo Pension 50 osa-
kud 3347,07 – hind 15,43 – väärtus 
51 645,29 EEK. 9. Eesti Ühispank – 
arvelduskonto, krediidilimiidikonto; 
Hansapank – arvelduskonto; Sam-
popank – arvelduskonto, freestyle 
limiidikonto. 10. AS Eesti Ühispank 

– eluasemelaen 480 000 kr. 11. Ei 
ole. 12. Securitas Eesti AS palk; 
Jõelähtme Vallavalitsuse palk.
1. Igor Sljussar. 3. Kommunaalehi-
tuse vanemspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 25 
- 9700 kr. 6. Elamu (50%) Maar-
du linn. 7. Sõiduauto Opel Vectra 
(2000). 8. Ei ole. 9. Ühispank – ar-
veldusarve. 10. Ühispank eluase-
melaen 162250 kr. 11. Ei ole. 12. 
Ei ole. 
1. Terje Lindau-Kuum. 3. Arhitek-
tuuri ja ehituse vanemspetsialist. 4. 
Jõelähtme Vallavalitsus.
5. Palgaaste 28 - 11400 kr. 6. Ela-
mumaa Harjumaa Jõelähtme vald 
24505:001:1340 (3/8 kaasoman-
dis). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansa-
pank 2; Sampo 1. 10. Ei ole. 11. Ei 
ole. 12. Ei ole.
1. Roland Hiibus. 3. Ehitusjärel-
valve vanemspetsialist. 4. Jõeläht-
me Vallavalitsus. 5. Palgaaste 25 
– 9700 kr. 6. Talu Raplamaa Vigala 
vald. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansa-
pank; Sampo pank. 10. Ei ole. 11. 
Ei ole. 12. Astarte Transpordi OÜ 
tasu.
1. Liis Truubon. 3. Keskkonna va-
nemspetsialist. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei 
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank – ar-
veldusarve 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Jõelähtme 
Vallavalitsus; MTÜ ERL; AS Eesti 
Post.
1. Carmen Viherpuu. 3. Hariduse 
vanemspetsialist. 4. Jõelähtme Val-
lavalitsus. 5. Palgaaste 28 – 5700 
kr. 6. Elamumaa Harjumaa Jõeläht-
me vald nr 1969 24504:002:0220. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank 
– arveldusarve. 10. Hansapank õp-
pelaen, põhiosa jääk 11658.81. 11. 
Ei ole. 12. Ettevõtluse tulu, FIE Car-
men Viherpuu (keeleõpe).
1. Mihkel Toomse. 3. IT spetsia-
list. 4. Jõelähtme Vallavalitsus. 5. 
Palgaaste 22 - 8500 kr. 6. Ei ole. 
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank 
– arveldusarve; SEB Ühispank – 
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
12. Ei ole. 

Endine volikogu esimees Tiit Kollo 
ja endine vallavanem Taimi Saar-
ma, samuti volikogu esimehed Art 
Kuum ja Ardo Lass ning vallavane-
mad Tarmo Paldermaa ja Andrus 
Umboja esitasid oma deklaratsi-
oonid Siseministrile ja need avali-
kustatakse Riigi Teataja Lisas.

Valla ametiisikute 2006.a. majanduslike huvide deklaratsioonid
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Jõelähtme kirikukihelkond 
on moodustatud 13. sajandi 
alul osana omaaegsest Repeli 
muinaskihelkonnast. Kirik on 
pühitsetud Neitsi Maarjale 
ning seega on kihelkonnarahva 
eestkostjaks ja kaitsepühakuks 
Kristuse ema. 15. augustil tä-
histatav Jumalasünnitaja sur-
ma- ja taevassevõtmisepüha 
(rukkimaarjapäev) on ka oleta-
tavaks kiriku pühitsuspäevaks. 
Nii leiavad kihelkonnapäevad 
aset igal aastal 15. augusti ligi-
dal oleval nädalavahetusel. Sel 
aastal peeti kihelkonnapäevi 
18. ja 19. augustil ning lisaks 
tavapärasele pühapäevasele 
missale toimus esimesel päe-
val ka palverännak.

Palverännu puhuks valmis 
eriline ja aastaringseks kasuta-
miseks mõeldud voldik kaardi, 
erinevatest regivärsilistest lu-
gudest kokku kirjutatud tee-
käigulaulu ning asjakohaste 
tekstidega palveränduri tarvis.

Nii asusime meiegi kahe-
teistkümne kilomeetri pikku-
sele teele Jõelähtmelt Sahale 
- toimivast emakirikust tüh-
jalt seisvasse tütarpühakotta. 
Ära autost ja kiirteelt jalgsi 
külavaheteele, ära kihutamast 
vaatama ja mõtisklema mööda 
minevikurada läbi oleviku tu-
levikku. Teel oli aega mõelda 
nii endale kui ümbrusele - kui 
palju on unustatud, kui palju 
kaotatud ja rikutud, kui palju 

raisatud ning kui palju vaja 
meelde tuletada ja parandada 
ehk teisisõnu - tõeline mee-
leparandustee enda ja loodu, 
enda ja ligimese ning Jumala 
üle vaagimiseks. “Miks see 
Jumal mind on loonud?” - too 
ühes laulus kõlav küsimus jäi 
vastamiseks igale rändajale.

Mindi risti kandes ja risti 
järel läbi viie küla teekäigu-
laulu lauldes ning aegajalt 
peatudes - prohvet Maltsveti 
kivi, õigeusu kabel-koolimaja, 
karjääri juures. Risti järel käis 
ligi 40 inimest vanuses 8 kuni 
73 aastat, nii mehi kui naisi, nii 
kristlasi kui otsijaid, nii koha-
likke kui külalisi.

Kui teekonda alustati lau-
luga Jõelähtme kirikus, siis 
lõpetati jumalateenistusega 
Pühale Nikolausele pühitsetud 
Saha kabelis. Pühakoda täitus 
palveküünalde ja lauluga, pü-
hitseti altarisakramenti. Oma 
õige koha kabeli altarilaua taga 
sai ka teekäigurist.Buss viis 
väsimatud teelised Jõelähtme 
kiriklasse tagasi ning kõik said 
keha kinnitada supi ja kuuma 
joogiga.

Kihelkonnapäevade teine 
päev algas kuldleeripühaga, 
jätkus koosolemisega ühiselt 
kaetud laua taga ning vastval-
minud kirikukiige “sissekiiku-
misega” vanade kiigelaulude 
saatel. Tantsuks tõmmati lõõt-
sa ja koos mahtusid jalga kee-
rutama vähemalt kolm põlv-
konda.

Palverännutee on maha 
märgitud ning kogudusena 
käime seda loodetavasti taas 
aasta pärast, üksik rändaja 
võib aga selle raja jalge alla 
võtta igal päeval.

 
Margus Kirja

Mööda minevikurada 
olevikust tulevikku
18. ja 19. augustil 
toimusid Jõeläht-
me kihelkonna päe-
vad ning palverän-
nak Jõelähtme ki-
rikust Saha kabeli 
juurde.

Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kogudus tänab kõiki, 
kes olid nõu ja jõuga abiks tä-
navuste kihelkonnapäevade 
teokssaamisel.

TÄNAME:
· Ago Kahurit Manniva kü-
last, kes oma traktoriga aitas 
korrastada kirikla territooriu-
mi ning vedas kokku lõkkema-
terjali.
· Perekond Kukebali La-
gedilt, perekond Talvikut 
Vandjala külast, Peep Kuusi, 
· Helju Matheust ja Hel-
ve Toomet Kostiverest ning 
Maarika Kuurmani, kel-
lest igaüks andis oma panuse 
rännakuliste toidupoolisega 
varustamisel.
· Taivo Haavelit Ruukülast, 
kes aitas korraldada bussi-
transporti.
· Margit Pärtelit Loo külast, 
kes aitas meil koondada mä-
lukilde palverännaku voldiku 
koostamiseks.
· Maie Kaupmeest Ülgase 
külast, kes tuli appi leerimaja 
koristama.
· Tarmo Õunapit Saha kü-
last, kes aitas meil planeerida 
rännakurada Saha külas ning 

õlitas sisse Saha kabeli ukse-
lauad.
· Luule Kümnikut ja Reimo 
Timat Saha külast, kes olid 
abiks kabeli jumalateenistu-
seks ette valmistamisel.
· Saha küla Keravälja ja Oja 
talu pererahvast, kes lah-
kelt lubasid meid oma maale. 
Samuti kõiki teisi kohalikke 
maaomanikke nende mõist-
va ja vastutuleliku suhtumise 
eest.
· Tõnu Truumaad Võerdla 
külast, Sulevit Neeme külast, 
Rauli, Heikit, Heldit pea-
linnast ja Ivarit Jõelähtme 
külast, kes aitasid kiike teha.
· Jaaku Kalamajast teekäigu-
laulude otsimisel ja valimisel.
· Tarmot Emajõe Ateenast, 
kes akordioniga mängis kiige-
peol tantsuviise.
· Julgestuspolitseid, kes ai-
tas palverännakulised tervete-
na üle Peterburi maantee.
· Jõelähtme vallavalitsust 
rahalise toetuse eest.

Ja kõiki teisi abistajaid, toeta-
jaid, kaasamõtlejaid!

Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja kogudus.

Tänuavaldus

JÕELÄHTME VALLA KULTUURIKALENDER 
2007 oktoober-detsember

 Oktoober
1-5. oktoober Leivanädal Kostivere Põhikool Loo Lasteaed

6. oktoober Laulu-tantsuklubi kõigile Jõelähtme Rahvamaja

12-19. oktoober Täiskasvanud õppija nädal Neeme Rahvamaja

17. oktoober Seenioride kirjanduslik peoõhtu Loo Kultuurikeskus

19. oktoober Peoõhtu “Kirev sügis” Neeme Rahvamaja

22- 26 oktoober Koolivaheaja linnalaager Loo Kultuurikeskus

26. oktoober Noorte peoõhtu Neeme Rahvamaja

17.oktoober Pannkoogi- ja luuleõhtu Neeme Lasteaed
  

 November
1. november Noortetuba teatrisse Loo kultuurikeskus

2. november Isadepäeva tähistamine Loo Keskkool

2. november Kollektiivide pidu Jõelähtme Rahvamaja

6-8. november Isadepäeva tähistamine Loo Lasteaed

8. november Isadepäeva tähistamine Kostivere Põhikool

8. november Mardid jooksevad Loo Lasteaed

5.- 9.november Isadepäeva meistrikursus Loo Kultuurikeskus

9. november Mart see tuleb madistades Neeme Rahvamaja

10. november Lusikapidu Jõelähtme Rahvamaja

11. november Perepäev “Mängi minuga, isa” Neeme Rahvamaja

16. november Taassünni päeva tähistamine Kostivere Põhikool

17. november Seenioride klubi 3. sünnipäev Loo Kultuurikeskus

21. november 10 aastat Loolille Loo Kultuurikeskus

22. november Noortetoa “Kadri kool” Loo Kultuurikeskus

22. november Kadri-Mardi heategevuslaat Kostivere Põhikool

23. november Kadrihommik Loo Lasteaed

23. november Noortetoa Kadrikarneval Loo Kultuurikeskus

24. november Pereklubi “Kikerikii” Loo Kultuurikeskus

24. november Kontsert “Kaunid Kadrid” Neeme Rahvamaja

24. november Kadripäeva peoõhtu Neeme Rahvamaja

26. november Kodanikupäeva tähistamine Kostivere Põhikool

 Detsember
2. detsember Advendiküünla süütamine

3. detsember Advendiaja tähistamine Kostivere PõhikoolLoo Lasteaed

7. detsember Rahvalikult advendiaega Jõelähtme Rahvamaja

13. detsember Piparkoogipäev Loo Lasteaed

17- 21.dets Jõulupeod lastevanematega Loo Lasteaed

10-14.dets Päkapikula Loo Kultuurikeskus

15. detsember Loo Kultuurikeskuse 
kollektiivide jõulupidu

Loo Kultuurikeskus

16. detsember Seenioride jõulupidu Jõelähtme Rahvamaja

17. detsember Seenioride jõulupidu Neeme Rahvamaja

15. detsember Rahvaspordipidu Loo alevikus Loo Spordihoone

18-19.dets Kooli jõulupeod Kostivere Põhikool

20. detsember Jõulumaa Neeme Rahvamaja

21. detsember Neeme laste jõulupidu Neeme Rahvamaja

21. detsember Noortetoa jõulupidu Loo Kultuurikeskus

21. detsember Seenioride jõulupidu Loo Kultuurikeskus

28. detsember “Hea tujuga uude aastasse” Neeme Rahvamaja

31.detsember Ülevallaline uusaastapidu Jõelähtme Rahvamaja

LOO KULTUURIKESKUS- Saha tee 7B, Loo alevik, tel. 6080 557, www.lookultuurikeskus.ee
JÕELÄHTME RAHVAMAJA- Jõelähtme küla, tel. 60 33 053
NEEME RAHVAMAJA- Neeme küla, 60 83 740, www.neemerahvamaja.ee
JÕELÄHTME VALLAVALITSUS- Jõelähtme küla, 60 54  882, www.joelahtme.ee



lk 15 NR 125 / SEPTEMBER 2007 JÕELÄHTME VALLA LEHT

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 68

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava 
osa määra kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 5 ja 37 ja  koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1. Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmi-
ne 

(1) Jõelähtme valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi 
lasteasutuste) rahastamisel osalevad lapsevanemad käesoleva määru-
sega kehtestatud ulatuses.

(2) Kehtestada valla lasteasutuste hoolekogude heakskiidul lasteasu-
tustes lastevanemate poolt kaetava osa määraks (edaspidi osalustasu) 
ühes kuus ühe lapse kohta  200.- krooni.

(3) Lasteasutuse juhataja teavitab lapsevanemat osalustasust.

(4) Osalustasu ei maksta lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remont, 
töötajate kollektiivpuhkus jne.), mis vältab vähemalt 30 päeva.

(5) Lapse puudumisel lasteasutusest osalustasu ümberarvestust ei 
tehta.

§ 2. Soodustused vähekindlustatud peredele osalustasu maksmisel

(1) Kooskõlas vallavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmi-
se korraga võib vallavalitsus osalustasu maksmisel teha lapsevanema 
põhjendatud taotluse alusel soodustusi.

(2) Vallavalitsus kompenseerib osalustasu maksmisel tehtud soodus-
tuse lasteasutusele vastavalt osalustasu maksmisest vabastatud laste 
arvule ja vabastuse määrale.

§ 3. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 30. jaanuari 2001.a 
määrus  nr  2 “Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate osalustasu 
kehtestamine”. 

(2) Käesolev määrus  jõustub 01. jaanuaril 2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 69

Neeme Lasteaia põhimääruse muutmine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3,  Jõelähtme Vallavolikogu 17. 
detsembri 2002.a määruse nr. 5 “Valla koolide ja koolieelsete lasteasu-
tuste põhimääruste kinnitamise ning muutmise korra kehtestamine” 
alusel, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muudetakse   Neeme Lasteaia põhimääruse pealkirja ja sõnasta-
takse see alljärgnevalt: 

“Lasteaed Neeme Mudila Põhimäärus”.

§ 2. Muudetakse   Neeme Lasteaia põhimääruse § 1 lg 1 ja sõnastatak-
se see alljärgnevalt: 

“(1) Lasteaed Neeme Mudila (edaspidi lasteaed), asukohaga Neeme 
küla, Jõelähtme vald, on haridusasutus koolieelsetele lastele”.

§ 3. Muudetakse Neeme Lasteaia põhimääruse § 10 lg 1 ja 2 ja sõnas-
tatakse need alljärgnevalt:

“(1) Lasteaia teeninduspiirkond on: Neeme, Ihasalu, Jõesuu ning Jä-
gala-Joa külad”.

(2) Lasteaed teenindab teiste teeninduspiirkondade  lapsi vastavalt 
vabade kohtade olemasolule ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 
lõikele 3”.

§ 4. Määrus jõustub 10. septembril  2007a.

Art Kuum

Volikogu esimees 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 70 

Jõelähtme valla põhimääruse muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9, 
§ 47 lg 2 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 9, Jõelähtme 
Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

§ 1. Muudetakse Jõelähtme valla põhimääruse § 46 lg 3 ja sõnastatak-
se see alljärgnevalt:

“(3) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja koosolekule kutsutavate 
isikute nimekirja esitab komisjoni kokkukutsuja vallakantseleile. Valla-
kantselei edastab teate komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele 
vähemalt 96 tundi enne koosoleku algust. Komisjoni koosoleku 
toimumisest teavitatakse kõiki volikogu liikmeid.”

§ 2. Määrus jõustub 03. septembril 2007. 

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 71

  

Jõelähtme Vallavolikogu 29. novembri 2006 määruse nr 38 
“Raieloa väljaandmise tingimused ja kord” muutmine

Määrus antakse haldusmenetluse seaduse § 64 ja 70 alusel.

§ 1. Muuta määruse “Raieloa väljaandmise tingimused ja kord” (edas-
pidi määrus) § 2 p 1 ning sõnastada see järgmiselt:

“1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meet-
ri kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 10 sentimeetrit, kõrghaljastuse 
element;”

§ 2. Muuta määruse § 4 lg 2 p 3 ja sõnastada see järgmiselt:

” 3) põhjendus puu(de) raieks;”

§ 3. Muuta määruse § 4 lg 4 ja sõnastada see järgmiselt :

“(4) Puu raiumiseks ei ole luba vaja:

1) kui puu on kuivanud; 

2) kui see on lubatud:

a) kehtestatud detailplaneeringus;

b) ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.

§ 4. Kinnitada raieloa taotlemise avalduse uus vorm (lisa 1) ja raieloa 
uus vorm (lisa 2).

§ 5. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 29. novembri 2006 
määrusega nr 38 “Raieloa väljaandmise tingimused ja kord” kinnitatud 
raieloa taotlemise avalduse (määruse lisa 1) ja raieloa (määruse lisa 
2) vormid.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud raieload kehtivad 
raieloal märgitud kuupäevani.

(3) Vallavalitsusel tagada muudetud määruse tervikteksti koos lisadega 
avaldamine Jõelähtme valla lehes.

(4) Määrus jõustub 10. septembril 2007.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 72 

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise 
kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 21 ja 22 alusel

§ 1. Vallavolikogu esimehele makstakse töötasu 5000.- krooni kuus.

§ 2. Vallavolikogu aseesimehele makstakse töötasu 1500.- krooni 
kuus.

§ 3. Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 1000.- 
krooni kuus iga tema poolt juhitava komisjoni eest.

§ 4. Vallavolikogu liikmele (välja arvatud esimees ja aseesimees) maks-
takse tasu 500.- krooni iga kohal viibitud volikogu istungi eest.

§ 5. Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele 
makstakse tasu 300.- krooni iga kohal viibitud komisjoni koosoleku 
eest.

§ 6. Ametnikele, keda on kutsutud osa võtma komisjoni koosolekust 
väljaspool ametniku tööaega, makstakse tasu 300.- krooni iga kohal 
viibitud komisjoni koosoleku eest.

§ 7. Valla konstaablile, keda on kutsutud osa võtma komisjoni kooso-
lekust, makstakse tasu 300.- krooni iga kohal viibitud komisjoni koo-
soleku eest.

§ 8. Vallavolikogu istungitest ja komisjoni koosolekutest osavõtu üle 
peab arvestust valla kantselei.

§ 9. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 22. veebruari 2006 
määrus nr 14 “Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu 
maksmise kord”.

§ 10. Määrus jõustub 03. septembril 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 73 

Jõelähtme Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu 
kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 36, avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1 ja Jõelähtme valla põhi-
määruse § 30 lg 1 p 37 alusel.

§ 1. Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koos-
seis vastavalt lisale.

§ 2. Tunnistada  kehtetuks  Jõelähtme  Vallavolikogu  28. veebruari 2007  
määrusega nr 58 “Jõelähtme Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate 
koosseisu kinnitamine” kehtestatud struktuur.

§ 3. Määrus jõustub 01. oktoober 2007a.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 74 

Jõelähtme valla 2007. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 
1 punkti 1 ja § 38, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lõigete 1 ja 3, 
Jõelähtme valla põhimääruse § 67 lõigete 1 ja 2 ning § 68 lõigete 1 ja 
2 alusel, Jõelähtme Vallavolikogu  31.01.2007 määruse nr 49 “Jõeläht-
me valla 2007. aasta eelarve kinnitamine” ning tulenevalt Jõelähtme 
Vallavalitsuse, volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni ning volikogu 
liikmete ettepanekust.

§ 1. Kinnitada Jõelähtme valla 2007. aasta I lisaeelarve tulud 6 817 486 
(kuus miljonit kaheksasada seitseteist tuhat nelisada kaheksaküm-
mend kuus) krooni ja I lisaeelarve kulud    22 150 147 (kakskümmend 
kaks miljonit ükssada viiskümmend tuhat ükssada nelikümmend seit-
se) krooni ning I lisaeelarve finantseerimistehingud  15 332 661 (viisteist 
miljonit kolmsada kolmkümmend kaks tuhat kuussada kuuskümmend 
üks) krooni vastavalt lisale.

§ 2. Vallavalitsusel kinnitada määruse vastuvõtmisest kuu aja jooksul I 
lisaeelarve neljakohaliste artiklitena.

§ 3. Määrus jõustub 03. septembril 2007.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr. 75 

Jõelähtme Vallavolikogu keskkonna- ja muinsuskaitse komisjoni 
põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47,  
Jõelähtme valla põhimääruse § 45- 47 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Vallavolikogu keskkonna- ja muinsuskaitse komisjon (edaspidi ko-
misjon) on volikogu tööorgan, mis tegutseb vallavolikogu alatise ko-
misjoni õigustes.

(2) Komisjoni põhimäärus määrab kindlaks komisjoni moodustamise 
korra, õigused ja kohustused ning töökorra.

(3) Komisjoni ülesandeks on Jõelähtme valla keskkonna - , loodus-, 
muinsuskaitse  ja heakorraga seonduvate küsimuste analüüsimine ja 
selles osas ettepanekute tegemine volikogule ja valitsusele.

§ 2. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena vallavolikogu 
volituste ajaks st. et lisaks komisjoni esimehele peab komisjoni kuulu-
ma vähemalt 4 (neli) liiget.

(2) Komisjoni esimehe ja esimehe ettepanekul aseesimehe valib voliko-
gu oma liikmete hulgast salajasel hääletusel Jõelähtme valla põhimää-
ruses sätestatud korras.

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

(4) Komisjoni likvideerimine ja ümberkorraldamine, selle koosseisu ja 
põhimääruse muutmine toimub volikogu, komisjoni või komisjoni esi-
mehe ettepanekul. 

(5) Komisjon lõpetab oma tegevuse volikogu otsuse või komisjoni liik-
mete volituste lõppemise alusel.

§ 3. Komisjoni  liikmest väljaarvamine ja tagasiastumine 

(1) Komisjoni koosseisust väljaarvamise otsustab volikogu, komisjoni 

esimehe esildise alusel. Komisjoni liikme võib koosseisust välja arvata  
juhul, kui komisjoni liige ei ole osalenud vähemalt 3 (kolmel) järjestiku-
sel komisjoni koosolekul.

(2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal komisjonist ta-
gasi astuda ning tema volitused komisjoni liikmena lõpevad ennetäh-
taegselt vallavolikogu vastava otsuse jõustumisel. 

§ 4. Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad

(1) Komisjoni ülesandeks on keskkonna-, muinsus- ja  looduskaitse 
ning heakorra valdkondades selgitada välja Jõelähtme valla poolt la-
hendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendami-
seks. Komisjoni pädevusse kuulub:

1) seisukoha andmine miljööväärtuslikele, kõrghaljastusega aladele, 
muinsus- ja looduskaitsega seonduvaid võimalikke objekte hõlma-
vatele detailplaneeringute lähteülesannetele enne nende kinnitamist, 
samuti enne selliste detailplaneeringute vastuvõtmist;

2) tegeleda valla arengukavas ettenähtud oluliste rohevööndi tsoonide, 
sektorite ja objektide määramisega; 

3) keskkonnaalaste ja muinsuskaitseala või üksikobjekte mõjutavate  
projektide läbivaatamine ja ettepanekute tegemine;

(2) Komisjon vaatab läbi: 

1) selliste algatatud detailplaneeringute lähteülesanded enne kinnita-
mist, mis annavad ehitusõiguse keskkonnaohtlike ehitiste või potentsi-
aalselt  muinsuskaitsealuseid objekte mõjutavate ehitiste ehitamiseks, 
vajadusel selliste detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine ja seisu-
koha andmine;

2) keskkonnaohtlike ehitiste või  potentsiaalselt muinsuskaitseala ja/või 
muinsuskaitsealuseid/ objekte  mõjutavate ehitiste ehitusloa saamise 
tingimused ja teeb vastavad ettepanekud; 

3) olulisemate keskkonnamõju hindamise algatamise otsuste eelnõud;

4) ettepanekuid loomaomanikult looma äravõtmiseks loomakaitse-
seaduse kohaselt;

5) taotlused veekogu sanitaarkaitsealal veehaarderajatiste, veekogu või 
sanitaarkaitseala enda korrashoiuks vajalike tööde tegemiseks kesk-
konnaministri nõusolekul loa andmiseks vastavalt veeseaduse § 28¹;

6) taotlused loa saamiseks veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjuta-
vate tööde tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis; 

7) munitsipaalomandisse kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevanda-
miseks andmise korra. 

(3) Komisjon teeb ettepanekud: 

1) jäätmekava ja -hoolduseeskirjade koostamise käigus;

2) Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo tingimuste väljatöötamisel;

3) komisjonile läbivaatamiseks saadetud Jõelähtme valla õigusaktide 
eelnõude kohta;

4) arengukavasse;

5) üldplaneeringusse;

6) volikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu 
kohta;

7) loodusobjektide kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise 
kohta ja vastava kaitse-eeskirja koostamiseks ning kultuuriväärtusega 
asjade ajutise kaitse alla võtmiseks; 

8) päästeala tööde korraldamiseks vastavalt päästeseadusele;

9) loomatauditõrje seadusest tulenevalt kohaliku loomatauditõrje ko-
misjoni liikme määramiseks;

10) supelranna hooldamise ja kasutamise korra kohta;

11) riskianalüüsi koostamisel.

(4) Komisjon annab arvamuse:

1) komisjonile adresseeritud kirjade kohta;

2) keskkonnaohtlike või potentsiaalselt muinsuskaitseala ja/või   muin-
suskaitsealaseid objekte  ebasoovitavalt mõjutavate  ettevõtete kesk-
konnalubade andmisel-otsustamisel;

3) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi suurendamiseks või vähendami-
seks;

4) uue tiheasustusala moodustamiseks ranna või kalda piiranguvöön-
dis;

5) enamohtliku lõhketöö loa taotlemise kohta lõhkematerjaliseaduse § 
44 tulenevalt;

6) annab arvamuse loomaaia pidamiseks tegevusloa andmiseks;

7) looduskaitse eesmärgil piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust 
ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikele-
mentide kaitse ja kasutamise tingimuste määramisel;

8) üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa saamiseks esitatud 
maapõueseaduses sätestatud taotluse kohta;

9) kriisireguleerimisplaani koostamise käigus.

(5) Komisjon teeb koostööd valla asutuste, valla territooriumil tegutse-
vate ettevõtjate ja küladega. 

§ 5. Komisjoni õigused

Komisjonil on õigus oma pädevuse piires: 

1) nõuda ja kontrollida dokumentatsiooni, mis puudutavad komisjoni 
pädevuses olevaid küsimusi; 

2) teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta;

3) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;

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

5) kontrollida komisjoni pädevusse kuuluvate volikogu otsuste täitmist;

6) algatada volikogu otsuste ja määruste eelnõusid;

7) saada vallavalitsuse liikmetelt, vallaametnikelt ja valla allasutustelt 
komisjoni tööks

vajalikku informatsiooni;

8) kaasata komisjoni töösse teisi volikogu alatisi komisjone ja asjatund-
jaid;

9) moodustada üksikküsimuste ettevalmistamiseks töögruppe;

10) nõuda  läbivaatamiseks  ja  seisukoha  andmiseks volikogu menet-
luses olevaid eelnõusid, kui    

need kuuluvad komisjoni pädevusse ning ei ole komisjonile suunatud;

11) volikogu poolt antud volituste piires esindada volikogu käesolevast 
põhimäärusest tulenevates küsimustes.

§ 6. Komisjoni kohustused

(1) Komisjon vaatab talle suunatud küsimuse läbi ja annab seisukoha 
hiljemalt ühe nädala jooksul.  

(2) Komisjoni esimees suunab küsimuse, mis ei nõua arutelu ega ko-
misjoni seisukohta, läbivaatamiseks ja vastamiseks pädevale organile.

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

§ 7. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosoleku töö protokollitakse. 

(2) Töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhi-
mõttel. Tööd komisjonis juhib ja organiseerib komisjoni esimees, kes 

1) kutsub kokku ja juhatab koosolekut; 

2) valmistab ette komisjoni koosolekute päevakorra; 

3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid; 

4) otsustab, keda kutsuda külalistena või ekspertidena osalema päeva-
korra punktide arutelul.

(3) Komisjoni juhatajal on õigus delegeerida osaliselt oma kohustusi  
komisjoni liikmetele, välja arvatud komisjoni töö juhtimist. 

(4) Komisjonile esitavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu, vo-
likogu esimees, vallavalitsus, vallavanem. Komisjoni tehnilist teeninda-
mist korraldab vallavalitsuse kantselei.

(5) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja koosolekule kutsutavate 
isikute nimekirja esitab komisjoni kokkukutsuja vallakantseleile. Valla-
kantselei edastab teate komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele 
vähemalt 96 tundi enne koosoleku algust.  Komisjoni koosoleku toimu-
misest teavitatakse kõiki volikogu liikmeid, kellel on õigus osaleda ko-
misjoni koosolekul. Komisjoni esimees võib kokku kutsuda erakorralise 
koosoleku, teatades selle toimumisest koos päevakorraga vähemalt 
kaks tööpäeva ette.

(6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab 
osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või ase-
esimees.

(7) Komisjon võib pidada ühiseid koosolekuid teiste komisjonidega.  
Ühise koosoleku puhul on üks komisjonidest juhtivkomisjon. Juhtivko-

misjoni esimees korraldab koosoleku ettevalmistamise ja protokollimi-
se ning juhatab koosolekut. Erinevate komisjonide ühise koosoleku toi-
mumisel peavad osalevad komisjonid olema eraldi otsustusvõimelised 
vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6. Ühisel koosolekul võetakse 
vastu ühine otsus.

(8) Komisjoni liikmete nõusolekul võib küsimusi päevakorda võtta enne 
päevakorra kinnitamist koosolekul.

(9) Komisjoni koosolekuid võib läbi viia kasutades infotehnoloogilisi va-
hendeid. Seda juhul kui kõik komisjoni liikmed on selleks koosolekuks 
andnud  eelnevalt ühekordse nõusoleku. 

(10) Komisjoni liikmel on õigus kirjalikule motiveeritud eriarvamusele 
otsuse suhtes 3 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Eriarvamus lisa-
takse komisjoni protokollile ja sellele  viidatakse  komisjoni otsuses.   

(11) Komisjoni liikmetel on õigus saada koopiaid koosolekutele esi-
tatud  dokumentidest ja materjalidest Jõelähtme Vallavalitsuse sekre-
täri käest.

(12) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte 
harvem kui üks kord kuus, iga kuu teisel teisipäeval, algusega kell 
16.30. 

§ 8. Komisjoni otsused ja protokoll 

(1) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hää-
led jaotuvad kolmandal hääletamisel järjest pooleks, on otsustavaks 
komisjoni esimehe hääl Komisjoni otsused on Jõelähtme valla õigusak-
tide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

(2) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse haldusdokumentidele keh-
testatud nõuetele vastav protokoll. 

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

(4) Protokolliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis, kus vasta-
vas komisjoni kaustas hoitakse ka komisjoni muid ametlikke materjale 
ja vallavalitsuse koduleheküljel. Vallavalitsusel ja komisjonide liikmetel 
on õigus saada protokollist ärakirja. Isikutel, kellesse puutuvaid küsi-
musi käsitleti, on õigus saada hiljemalt 7 päeva jooksul väljavõte pro-
tokollist.  

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

§ 9. Komisjoni suhtluskorraldus 

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

(2) Komisjon suhtleb vallavalitsusega volikogu kaudu, kes esitab ko-
misjoni taotlusel vallavalitsusele ülesandeid. 

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu   27. aprill 2006 määrus  
nr. 18 “Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimääruse kinnitamine”

§ 11.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 10. septembril 2007.a.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr 244 

Neeme küla Peetri maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku 
katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, 
maakatastriseaduse § 18 lg 7, Neeme küla Peetri maaüksuse omaniku 
Riina Harik’u avalduse, Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B :

1. Määrata Neeme külas Riina Harik’u omandisse kuuluva maatu-
lundusmaa sihtotstarbega Peetri (katastritunnus 24505 : 001 : 0276) 
kinnistu registriosa nr  5850102 elamu teenindamiseks vajaliku 3135 
m² suuruse maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa. Kinnistu ülejäänud 
3156 m² jääb maatulundusmaaks.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr 245 

Neeme küla Reinu II kinnistudetailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, pla-
neerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 p 3, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Neeme küla Reinu II kinnistu detailplaneering vastavalt 
Laan ja Remi OÜ poolt koostatud tööle nr. DP-05.06.02, millega on 
kavandatud ca 0,44 ha pindalaga kinnistule kahe elamumaa krundi 
moodustamine.

2. Detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja rajatiste väl-
jaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 15. augustil 2007.a. sõl-
mitud lepingule nr. 251/07.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu jook-
sul arvestades otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum 
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

Jõelähtme  28. august 2007 nr 246 

Liivamäe küla Suurekivi I kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, pla-
neerimisseaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 p 3, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Liivamäe küla Suurekivi I kinnistu detailplaneering vas-
tavalt AS ETP GRUPP poolt koostatud tööle nr. 1222-1, millega on 
kavandatud ca 5,04 ha pindalaga kinnistule elamumaa kruntide moo-
dustamine.

2. Detailplaneeringu järgsete teede ning tehnovõrkude ja rajatiste väl-
jaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 15. augustil 2007.a. sõl-
mitud lepingule nr. 250/07.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus ühe kuu jook-
sul arvestades otsuse teatavakstegemisest.

4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

O T S U S

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



Jüris, Tallinna ringtee ääres asuv 
DAF veoautokeskus 

kutsub tööle 

Autoremondi lukkseppi
Automaatpesula operaatoreid.

Töö on graafiku alusel, töötasu on premiaalne.

Kontakt: 
Aimar Lukk, telefon 5020122 või 6064240.

Aadress: 
Taevavärava 9A, Lehmja küla Rae vald

Elanike paremaks teenindamiseks on vastuvõtuajad muutunud

Kodanike vastuvõtuajad vallavalitsuses on:
Vallavanem    N 13.00 – 16.00
Abivallavanemad   T  09.00 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Vallasekretär    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;
Finantsjuht    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00;
Kantselei    E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00;
Raamatupidamine   E; T; N 08.15 – 16.30;  K 08.15 – 18.00;  R 08.15 – 14.00;
Maa- ja planeerimisosakond T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Ehituse- ja keskkonnaosakond T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Hariduse- ja kultuuriosakond T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
Sotsiaalosakond   T 08.15 – 13.00;  K 14.00 – 18.00
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• Veterinaar- ja toiduametil on igas maakonnas 
oma keskus, kus on vähemalt üks ametnik, kelle 
ülesandeks on kontrollida loomakaitseseaduse 
täitmist.
• Politseiprefektuurid ja keskkonnainspektsioon 
kontrollivad samuti seadusest kinnipidamist.
• Päästeteenistus või riiklik looduskaitsekeskus 

korraldab abitusse olukorda sattunud või vigastatud 
looma vedu ning loodusesse tagasiviimist.
• Kohalike omavalitsuste ülesandeks on oma terri-
tooriumil olevate hulkuvate loomade eest hoolitse-
mine ja selleks oma territooriumile varjupaiga ehita-
mine või või vastava teenuse tellimine mõne teise 
omavalitsuse varjupaigast.

Kuhu pöörduda, kui näed looma hädas?

TÄHELEPANU ELURÕÕMSAD JA 
ENERGILISED JÕELÄHTME VALLA NOORED 
INIMESED, KES TAHAKSID END PROOVILE 
PANNA RAHVATANTSUS! 
  Praegu on õige aeg liituda Jõelähtme 
noorte segarahvatantsu rühmaga, et järg-
miseks Tantsupeoks vormis olla. 
  Proovid toimuvad igal pühapäeval alguse-
ga kell 14.30 Kostivere kooli võimlas.
  Julgem on alustada, kui sul on juba ole-
mas paariline aga võid ka tulla üksi.    
  Jõelähtme noorte segarühm.  
Lisainfo: tel 5122487 Mirjam 
või tel. 5285234 Sveta,  
e-post: svetas@email.ee

Pärnus Valgeranna 
golfiväljakul toimunud 
Eesti seenioride 
meistrivõistlustel 
golfis võitis volikogu 
liige Maido vPajo 
hõbemedali, seda juba 
teist aastat järjest. 
Kokku osales üle 40 
võistleja, sealhulgas üle 
poole osalejatest olid 
väliseestlased. 

Ülgase küla 
koosolek
Külavanema valimised 
ja külaseltsi loomine 
Ülgase küla koosolek 
toimub 29.septembril 
algusega kell 11.00 
Allika talus. 
Lisainfo : Rita Vissak 
Rita.Vissak@kh.ee, 

tel 60 60 870, 56 56 24 72 

Lasteaed
Neeme 
Mudila 
pakub täiskohaga 
tööd KOKALE.
Töökoormus  
väike:
• Hommikusöök  
   18 lapsele,
• lõunasöök 40-le, 
• oode 18-le 
   lapsele.

Sind ootab rõõm-
sameelne ja sõbra-
lik kollektiiv!
Kontakt: 
6083747, 
53900123
neememudila@hot.ee; 
pilletrumm@hot.ee

juhataja: 

Pille Trumm

Iga kuu teisel 
laupäeval 
algusega kell 
10.00 toimub 
kiriku juures 
talgupäev. Kõik 
inimesed on 
lahkesti oodatud.


