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 Jõelähtme

Wikipedia andmetel on naistepäe-
va tähistamise algust seostatud USA 
1848. aasta reformidega, kui naised 
said mitmeid õigusi ja vabadusi. 
Veel on tähtpäevana märgitud aastat 
1908, kui New Yorgi tekstiilivabriku 
streikijad nõudsid endale paremaid 
töötingimusi. 1909. aastal tegi Rosa 
Luxemburg ettepaneku tähistada 8. 
märtsi rahvusvahelise naiste solidaa-
rsuse päevana. 1911. aastal tähistati 
naistepäeva juba Saksamaal, Austrias, 
Šveitsis ja Taanis, mõni aasta hiljem 
ka Venemaal. Üha laienedes levis 
see traditsioon üle maailma ja prae-
gu on naistepäev ÜRO tähtpäevade 
nimistus, olles sellega saanud amet-
liku rahvusvahelise tunnustuse ning 
seda ei saa käsitleda pelgalt endise 
nõukoguliku kombena. Naistepäeval 
korraldatakse maailmas vägivalla-
vastaseid aktsioone, rahvusvahelisi 
foorumeid, kriisikeskuste abistamist. 
See on päev, kui räägitakse naiste 
muredest ja probleemidest.

Riigikogus oli naistepäeva küsi-
mus arutamisel 2001. aastal ja ainult 
napi häälteenamusega jäi see päev 
riiklikuks tähtpäevaks kuulutama-
ta. Sellele vaatamata väärib naiste 

õigustele pühendatud päev kõrvuti 
emadepäevaga tähistamist, nii nagu 
väärivad igapäevast meelespidamist 
ja järgmist Eesti põhiseaduse, sea-
duste ning ka rahvusvaheliste kokku-
lepete sätted naiste diskrimineerimise 
vältimise kohta. 

Euroopa Liidu eeskujul Eestis 
vastu võetud soolise võrdõiguslik-
kuse seaduse eesmärk on edendada 
igakülgselt naiste ja meeste võrdõi-
guslikkust. Esmane ja elementaarne 
selles on võrdsete töö- ja palgatingi-
muste loomine. 

Väga palju naisi ka meie vallas 
teeb tänuväärset tööd laste kasvata-
misel ja õpetamisel nii lasteaedades 
kui koolides. Seni on ühiskond nende 
tööd ebapiisavalt väärtustanud. Äsja 
võttis vallavolikogu vastu otsuse tõs-
ta alates 1. jaanuarist 2008 palkasid 
kooliõpetajatel 22 % ja lasteaednikel 
31% võrra, mis on senisest tunduvalt 
õiglasem tasu. Kui aga riik ei suuda 
ohjeldada kütte-, elektri- ja muude 
hindade järsku kasvu, on ka palga-
tõusust vähe kasu.

Muuhulgas paneb seadus avalikule 
võimule, sealhulgas kohalikele oma-
valitsustele kohustuse hoiduda nii 

otsesest kui ka kaudsest soolisest dis-
krimineerimisest. Diskrimineeriva-
teks loetakse juhtumeid, kui tööandja 
kehtestab tööle võtmisel või töösuhe-
tes soolisi eelistusi või paneb sama 
tööd tegevad töötajad ebavõrdsesse 
olukorda. Samuti on keelatud töö- ja 
koolituspakkumised, mis on suuna-
tud üksnes ühest soost isikutele.

Vahel tundub, et jutt soolisest dis-
krimineerimisest on elukauge ja seda 
ei tule ette. Kuid kahjuks on ka meie 
vallas olnud juhtum, kus tööle võt-
misel on põhjendamatult eelistatud 
madalama haridusega meest kõrge-
ma haridusega naisele. Sellise otsuse 
tunnistas Eesti soolise võrdõigus-
likkuse volinik õigusvastaseks ning 
kahtlemata väärib selline teguviis ja 
suhtumine ka avalikku hukkamõistu.

Seadus nõuab, et riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutused looksid tin-
gimused soolise võrdõiguslikkuse 
tagamiseks, samas lähtuksid naiste 
ja meeste erinevatest vajadustest ja 
ühiskondlikust staatusest ning arves-
taksid, kuidas rakendatavad meetmed 
mõjutavad naiste ja meeste olukorda 
ühiskonnas. Nii ka näiteks komisjo-
nides, nõukogudes ja teistes kolle-

giaalsetes kogudes peavad võimaluse 
korral olema esindatud mõlemad su-
gupooled.

Siiski ei saa ka sooline võrdõigus-
likkus olla absoluutne ja seadus näeb 
õigesti ette naiste erilise kaitse seoses 
raseduse ja sünnitamisega, kohus-
tusliku kaitseväe ajateenistuse ainult 
meestele jne. 

Ühiskonna kiire areng käesoleval 
perioodil on juba muutnud ja muu-
dab ka edaspidi oluliselt meeste ja 
naiste rollijaotusi avalikus sektoris, 
töö- ja pereelus. See toob kaasa uusi 
probleeme, mis vajavad ka soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustes uusi 
lahendusi. Kuid kunagi ei saa kõike 
ette kirjutada seadustega ja lähtuda 
tuleb ikkagi eelkõige üldinimlikest 
moraalsetest väärtustest. Oluline on 
vastastikku austav ja lugupidav sot-
siaalne partnerlus ühiskonnas, sõltu-
mata soolisest kuuluvusest.

 
Ilusat naistepäeva kõigile!

Maido Pajo,
Jõelähtme vallavolikogu liige
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Sisukord

Lehte saab värvilisena näha internetiaadressil http://www.joelahtme.ee/?id=547

8. märtsil tähistatakse kogu maailmas laialdaselt rahvusvahelist naistepäeva. 

Henri Salström

Peeter Hütt - Tippfoto



Ministri visiidi peaeesmärk oli Siseminis-
teeriumile kuulunud endise piirivalve koerte-
kooli kompleksi üleandmine Neeme lasteaed-
agkooli laienduseks.

Olime muidugi meelitatud, et siseminis-
ter Jüri Pihl oli võtnud terve pärastlõuna, et  
kohtuda meie inimestega ja teha vallale ring 
peale.

Minister alustas oma ringkäiku Loo kul-
tuurikeskuses. Oma ettekandes vallarahvale 
rõhutas ta, et inimese jaoks olulisim on tur-
vatunne, seda ka  igapäevases elus. Koha-
letulnuil oli võimalus ministrile küsimusi 
esitada ja neid oli seinast seina – alustades 
aprillirahutustega seonduvast ja lõpetades 
alkoholimüügi piirangute ja narkoprobleemi-
dega noorte hulgas. Jüri Pihl selgitas, et kõike 
ei pea lahendama riigi tasemel, palju saavad  

inimesed kohapeal ise ära teha. 
Tund aega oli läinud ning algas ringsõit 

vallas. Saha küla kaudu Kostiverre ja 
siis tuli väike peatus  Rebala muinsuskait-

seala muuseumis, kus muuseumi juhataja 
Margit Pärtel andis ülevaate 5000 aastasest 
ajaloost.  Eesti esiajalugu on põnev, vähe uu-
ritud ja hoopiski mitte laialt eksponeeritud, 
mistõttu meie valla muuseum on täiesti uni-
kaalne nähtus.  Valla arendusnõunik Hannes 
Orgse tutvustas talle omase asjatundlikkusega  
Rebala turismitoote projekti sisu ja mõtet. 

Seejärel tehti peatus ka Jõelähtme kirikus, 
kus kirikuõpetaja Margus Kirja rääkis paik-
konna ajaloost ning koguduse liige Mart 
Johanson tutvustas kristlikule väärtussüs-
teemile tuginevat projekti Meele Vald, mille 
jaoks saaks vana leerimaja baasil luua avatud 
kloostri põhimõttel tegutseva vaimse kesku-
se. Ministrile anti kaasa mälestuseks raamat 
kohaliku kiriku ajaloost.

Ja nüüd kõige olulisemast. Meie valla laste-
le oli hädasti ruumi juurde vaja. 

Neeme küla on Jõelähtme valla kaunis 
paik, üks kiiremini arenevaid piirkondi, kuhu 
on elama asunud palju noori lastega peresid.  
Ajast ja arust Neeme lasteaed on ammu kit-
saks jäänud ja selle laiendamiseks oli hädas-
ti ruumi vaja. Väljastpoolt  pole uuel koolil 
väga viga  ja kunagi meenutavad selle tule-
vased õpilased heldimuse ja huumoriga aega, 
millal nad “koertekoolis” käisid. 

 Oma silm on kuningas. Koos ministriga 

käidi läbi nii vana kool kui ka  lasteaed. Lap-
sed laulsid, vahetati kingitusi. Külarahvas oli 
katnud kalasuupistetega rikkaliku  kohvilaua.

Vallavanem Ardo Lass ütles, et vald oli 
juba mõnda aega tühjalt seisnud koertekooli 
kompleksi püüdnud oma valdusse saada, et 
lasteaeda laiendada. “Meie püüdlused jook-
sid liiva ja olukorra lahendamiseks saime 
kaubale Riigimetsa Majandamise Keskusega, 
kes andis ühe maatüki sihtotstarbeliseks ka-
sutamiseks lasteaia ja kooli jaoks. Olime just 
projektikonkurssi välja kuulutamas, kui tänu 
Jüri Pihli mõistvale suhtumisele tuli meile so-
biv lahendus. RMK-lt saadud maatükk oleks 
jäänud küla keskusest kaugemale, endine 
koertekool on aga väga sobivas asukohas,” 
rõõmustas A. Lass süllelangenud kingituse  
üle. 

“Esimeses järjekorras kavandame lasteae-
da, kus ruumikitsikus on eriti suur ja tingi-
mused ei vasta ettekirjutustele. Tulevikuplaa-
nides on ka kooli laiendamine – edaspidi on 
Neemel siis kaasaegne lasteaed-algkool. “

Oma ringkäigu lõpus kohtus Jüri Pihl valla 
korrakaitsekomisjoni liikmete, päästekoman-
do ja õiguskaitse valdkonna töötajatega. Mi-
nistril oli kaasas kaks saatjat, kirjanik Maimu 
Berg ja ministri nõunik Jarno Laur.

“ Järgmine kord tulen juba siis, kui on kooli 
avamine uues hoones,” lubas minister. 

Merike Metstak
merike@joelahtme.ee

17. Nõusoleku andmine riigimaa 
hoonestusõigusega koormamiseks 
(Harju maakonnas Jõelähtme val-
las Neeme külas). 
Esitaja: siseminister Jüri Pihl 

Eelnõu kohaselt antakse siseminis-
teeriumile nõusolek tema valitse-

misel oleva, Harju maakonnas Jõe-
lähtme vallas Neeme külas asuva 
kinnistu (pindala 47 526 m², siht-
otstarve riigikaitsemaa) avaliku 
enampakkumiseta või eelläbirääki-
mistega pakkumiseta hoonestusõi-
gusega koormamiseks Jõelähtme 
vallavalitsuse kasuks tingimusel, et 

hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aas-
tat, alates hoonestusõiguse seadmi-
se kohta kande tegemisest kinnis-
tusraamatusse. 
Kinnistu hoonestusõigusega koor-
mamise eesmärgiks on Jõelähtme 
Vallavalitsuse soov rajada Jõeläht-
me vallas lasteaed ja algkool.
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Siseminister Jüri Pihl 
käis Jõelähtme vallas

EV Valitsuse 14.02. 2008 istungi 
kommenteeritud päevakord.

19. veebruari päikselise pä-
rastlõuna vinges tuules ootas 
Pirita silla juures väike selts-
kond. Minutilise täpsusega 
peatus siseminister Jüri Pih-
li must Mercedes meie ees ja  
heatujuline minister sai tut-
tavaks Jõelähtme vallavalit-
suse liikmetega.

VOLIKOGU 
VEERG

Art Kuum
volikogu esimees

Veebruarikuu volikogu istungi päevakorras oli mitu 
elevust tekitanud punkti. 

Juba üle-üle-eelmise vallavalitsuse koosseisu ajal ker-
kis esile Jõelähtme Muusikakooli asutamise idee, kuid 
see pisteti aastateks nö. kalevi alla. 

Meie lapsed tahavad muusikat õppida. Täna töötab 
koolide juures arvukalt muusikaringe, kelle ühendamine 
muusikakooli raamesse ehk piltlikult „ühe mütsi alla“ 
annaks võimaluse viia muusikaõpetus täiesti uuele ta-
semele ja pakkuda lastele mitmekülgsemaid võimalusi 
pillimängu ja laulmisoskuste arendamisel. Muusika-
kooli rajamine toob vallale lisakulu , kuid teisalt looks 
litsentsiga muusikaõppeasutus Loo ja Kostivere koolile 
märkimisväärse lisaväärtuse. Meie valla koolid muutuk-
sid lapsevanematele atraktiivseks ja põhikooli valikute 
puhul langeks liisk rohkem oma valla koolide kasuks. 
Sedakaudu väheneksid iseenesest pealinnale ja naa-
bervaldadele makstavad summad – iga vald maksab ju 
suurt raha oma laste eest, kes mujal õpivad. Kindlasti ei 
saa kõiki sellelaadseid otsuseid langetada üksnes raha-
lisest aspektist lähtuvalt, kaalutleda tuleb eelkõige neid 
plusse, mida oma muusikakooli rajamine valla imagole 
juurde annaks. Ühtlasi meelitaks see meile maksujõulisi 
püsielanikke juurde. Olgu märgitud, et eelmisel aastal 
tuli valda juurde 150 uut elanikku. 

Et hea mõte järjekordselt ei hääbuks, otsustas voliko-
gu moodustada töögrupi, kes muusikakooli projekti käi-
vitamisega hakkab üksikasjalikult tegelema.

Kõige tõsisem päevakorrapunkt oli mõistagi tänavune 
eelarve, mis võeti valdavas üksmeeles kenasti vastu! 

Eelarvega oli palju vaeva nähtud, vallavanema hin-
nangul võiks volikokku jõudnud viimasele versioonile 
panna hindeks „hea“. Arutelu käigus tekkis mõistagi as-
jakohaseid küsimusi, mis kõik ka ammendava vastuse 
said. 

Tulusid prognoosime ca 25% rohkem kui eelmisel 
aastal ning esmakordselt ületab eelarve maagilise 100 
miljoni piiri. 

Kulude poole pealt torkavad silma suured investeerin-
gud, mille katteks oleme loomulikult sunnitud ka laenu 
võtma. Mahukamad projektid on Loo Keskkooli reno-
veerimine, Loo lasteaia juurdeehitus, Neeme Lasteaed- 
algkooli ehitus ning muidugimõista teetöid, mille maht 
on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 33%.

Pisut tõusevad ka vallavalitsuse ametnike ja allasutus-
te töötajate palgad. On hea meel, et kõige suurema hüppe 
teevad lasteaiatöötajate palgad, tõustes keskmiselt 31% 
võrra, aga ka õpetajatel on põhjust rõõmu tunda, sest 
nende palganumbrid suurenevad ligi veerandi võrra. 

Vallavalitsuse liikmete töötasud jäid tänase seisuga 
muutmata, kuid kahtlemata on vallavalitsusel võimalik 
esitada oma ettepanekud volikogule lähiajal. Volikogu 
liikmete, sh. volikogu esimehe ja komisjonide esimees-
te tasud otsustasime jätta 2005-ndal aastal kehtestatud 
tasemele. Ehk nakatab meie eeskuju ka Riigikogu liik-
meid?

Läinud istungil kinnitasime veel ka tähtsa dokumen-
di nimetusega „Jõelähtme valla korraldatud jäätmeveo 
rakendamise kord“. Sellega saame lahendada jäätmete 
käitlemisega seotud probleemid. Määratakse jäätmete 
kogumise ja vedamise kord, teenustasude piirmäärad 
ning muutmise kord. Fikseeritakse ka jäätmeveo ainu-
õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldaja ja vedaja 
valiku tingimused. Sellega on loodud kõik eeldused, et 
peagi saame välja kuulutada ülevallalise prügivedaja va-
limise konkursi ning lõpetada igavesti isetegevus ning 
tegevusetus jäätme- ja prügimajanduse valdkonnas.

artkuum@hotmail.com

Peeter Hütt - Tippfoto
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Kui nüüd ühel päeval koolitädilt pä-
rin, kust ma Rozeta Meosi leida võik-
sin, kostab tema: „Ah õpetaja Roosit 
otsite? Ma tulen ja näitan, siit trepist 
üles teisele korrusele, võtmekimp on 
ukse küljes.“

Võtmekimp on vägev nagu aida-
mehel ja tõepoolest väljaspool. Et 
võiks tulla keegi külla, keda oota-
te: nõiamoorid, valged maurid, tsaar 
Saltaan..., ümisen mõttes. Selgub, et 
võtmed väljaspool tähendavad seda, 
et võib sisse astuda. Astungi ja näen 
kolme tüdrukukest vilkalt mingeid 
kommikotte täitmas ja rõõmsapilgulist 
õpetajat. Varsti on lastel töö tehtud, 
kaasa saadakse peotäis komme (kes 
pahmajat härga keelab!), kallistatakse 
õpetajat ja minnakse oma teed. Kas 
selline asi on siin koolis igapäevane, 
pärin pisikese hämmeldusega. „Need 
on mu lilleringi tüdrukud ja me suhtle-
me natuke teistmoodi. Ma olen selline 
kallistaja-tüüp, mul endal 
meeldib kallistada ja mulle 
meeldib, kui mind kallis-
tatakse,“ selgitab Rozeta 
Meos naeratades. Üheskoos 
leiame, et selline inimlik 
lähedus meeldib tegelikult 
enam-vähem kõigile, aga põhjamaa-
lastena on meil tavaliselt raske seda 
väljendada. Ja mine tea, mis teised 
mõtlevad.

„Tee teisele seda, mida tahad, et 
sulle tehakse,“ teeb tema piibellikult 
kokkuvõtte. 

Tegelikult on Rozeta Meos paljusid 
elutarkusi õppinud ja meelde jätnud 
oma vanaemalt, kes olnud väga tark 
naine. „Ma olengi vanaema laps. Tol 
ajal, kui ma sündisin, anti emadele 
lapsepuhkust 56 päeva. Pealegi oli 
viljalõikuse aeg ja hästi kiired tööd 
ootamas. Vanaema jäi minuga ja ema 
läks tagasi õpetajatööle. Isa töötas tol-
lal kaubanduses, aga hiljem õppis töö-
õpetuse õpetajaks ja pidas seda ametit 
lõpuni.“

Rozeta sündis Siberis Marinski ra-
joonis Koidula külas ja oli üsna väike, 
kui perekond 1953. aastal Eestisse ko-
lis. Isa ja ema said õpetajakoha Sadala 
koolis. Siinkohal tekkis mul ja tekib 
arvatavasti ka lugejal küsimus, kuidas 
Siberist tulnutel oli võimalik kohe asu-
da õpetajaametisse. Loos on veel üks 
kiht, nimelt on Rozeta isa ja ema samu-
ti Siberis sündinud, sest juba vanaema, 
Julie Rosalinde Gutmann oli omal ajal 
sinna elama läinud või saadetud. See 
on üks omaette lugu, millest saame 
ehk edaspidi lähemalt lugeda. Aga üks 
on selge – veri veab oravapoja puu 
otsa ehk teisisõnu on arusaadav, miks 
väikesest Rozetast on saanud õpetaja 
Roosi. Mis sellest, et esialgu ei taht-
nud tütarlaps sellest ametist eriti tea-
da, tegi sisseastumiseksamid hoopis 
juurasse. Vanaema oli kindel, et juristi 
sellest tüdrukust küll ei saa ja ema ei 
väsinud tütrele ette sokutamast lehte-
de väljalõikeid, kus juttu Tallinna Pe-
dagoogiliselt Instituudist. Nõnda siis 
astuski sealsete seinte vahelt ühel heal 
päeval välja eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja Rozeta Meos, kes ei kujuta 
praegu mitte kuidagi ette oma elu ilma 
lasteta. Kui lisada, et ka tema noorem 
vend Karl Meos on õpetaja, on selge, 
et tegu oli „lootusetu“ juhtumiga.

 Rozeta Meos on õnnelik inime-
ne, sest kodu Sadalas on alles ja seal 
toimetab ema, kes arsti küsimusele – 
kui vana on patsient, vastab rõõmsalt: 
„Alles 84!“ 

Tütre kinnitusel on tegemist tõeliselt 
vitaalse inimesega, kes paljudele kat-
sumustele vaatamata (või ehk hoopis 
sellepärast?) on võimsa elutahtega ja 
hea huumorimeelega. Kui telefonis 
temaga vestlesime, kurtis ta küll vaid 
ühte muret – ei tea, kuidas vanadusest 
võitu saada. Võib siis oletada, kust 
pärineb tütre päikseline meelelaad ja 
väsimatu tegutsemine. 

Isalt on Rozeta Meos õppinud tõde, 
mis kehtib mistahes ajal ja kohas – 
iga töö olgu korralikult tehtud. Ühel 
hetkel tundiski ta, et kohustusi on 
liiga palju kogunenud, mõni asi võib 
kannatama jääda. Loomulikult ei tul-
nud kõne alla, et need oleksid tunnid 
ja õpilased. Alles jäi kooli huvijuhi 

töö ja mitmed-setmed ühiskondlikud 
ülesanded, mida paraku kõikjal ena-
masti naised enda kanda võtavad. Ise 
leiab ta oma ametikuhjale mõistagi 
vabanduse: “Need kõik on omavahel 
seotud.“ Ja on ka: Jõelähtme Laste-
kaitse Selts, Harjumaa Huvijuhtide 
Ühendus, Jõelähtme valla kultuuri-, 
spordi- ja hariduskomisjon, kooli di-
rektsioon ja hoolekogu jne. Tegelikult 
võtab igaüks neist oma aja ja pole siis 
imestada, et raske võtmekimp hilisõh-
tuni huvijuhi ukse taga ripub.

Töö lastekaitse seltsis on vististi 
kaunis murelik, oletan. 

„Tegelikult on see üks rõõmus töö,“ 
väidab väsimatu optimist mulle vastu 
ja selgitab, et tänu lastekaitse seltsile 
on tal olnud võimalik mõndagi Loo 
kooli laste heaks teha. „2002. aastal oli 
Eesti – Monaco jalgpallimatsh, Laste-
kaitseliit sai sinna tasuta pääsmeid ja 
jagas paarkümmend tükki Jõelähtme 
Lastekaitse Seltsile. Pärast seda kas-
vas jalgpallihuvi Lool nii suureks, et 
meil oli 5 jalgpalliringi: 4 poistele ja 1 
tüdrukutele. Praegugi tegeleb meil sel-
lega ligi 40 last. Järgmisel aastal saime 
minu endise õpilase (TSIKi aegadest) 
Indrek Pertelsoni kaudu priipääsmed 
judo Euroopa meistrivõistlustele Tal-
linnas. Koolitöö ja seltsitöö on omava-
hel nii seotud ja põimunud, et ei saa 
arugi, kus üks lõpeb ja teine algab.“

Aga laste kaitsmisega omakorda 
on selline lugu, et selts teeb koostööd 
valla lastekaitse spetsialistiga. Rozeta 
Meos toob kaudse näite. „Keegi lamab 
maas, on näha, et pole terve, tavaline 
teekäija marsib mööda, tal pole aega 
ega tahtmist sekkuda, võib-olla on la-
maja purjus ka veel ... Hooliv inime-
ne astub juurde ja vaatab, mis teisel 
on viga. Ta ei haara taskust skalpelli 
ega asu opereerima, vaid kutsub kiir-
abi välja. Lastekaitse töötajatega on ka 
nii, et me ei lahenda juhtumit lõpuni, 
sest me ei oska. Aga me märkame, 
kui midagi on lahti ja me teame, kust 
probleemile saab lahenduse. See ongi 
see, et me hoolime.“

Laste kaitsmine on ülimalt tähtis ja 
need, kes seda tööd teevad, peavad 

väga tugevad olema. Kui lapsele te-
hakse liiga, mõjutab see ju ka inimest, 
kes teda aidata püüab, ometi ei saa 
nutta koos, sest on vaja mõelda, kuidas 
lapse olukorda parandada. Ja läbipõle-
misest pole kellelgi kasu, arvan tead-
vat. Rozeta Meos peab väikese pausi 
ja tunnistab siis naeratades: „Eks ma 
ikka vahel nuta ka. Silmad on soo peal. 
Aga kui ma tean, et teen õiget asja, 
saan sellest jõudu. Ja hästi suur tugi on 
mulle poeg Andres. Alguses oli nii, et 
kui noorukid siin poe juures õlut jõid 
ja ma läksin ütlema, siis poeg küsis: 
„Ema, miks sa sekkud, mis see sinu 
asi on?“ Aga kui mina lähen mööda, 
teine läheb mööda, jääb noortel mulje, 
et nad võivadki jätkata. Andres küsis, 
kas ma ei karda, et need poisid tule-
vad mulle pimedas vastu. Ei karda. Ma 
tunnen, et pean seda tegema, isegi lap-
sega riielda võib armastusest. Kui mi-
dagi on halvasti ja ma marsin mööda, 
siis ma ju ei hooli, see ei ole siis minu 
asi. Oleks inimestes vaid rohkem ko-
danikujulgust, mitte nii, et ahah, minu 
last seal pole, las siis möllavad! Teine-
kord piisabki sellest, kui täiskasvanud 
märkavad ja ütlevad, sest tegelikult 
kasvatab noort inimest ka ümbrus ja 
keskkond.“

On tore, et enam-vähem sama ees-
märki täidab ka Loo koolis tegutsev 
TORE ehk teisisõnu Tugiõpilaste Oma 
Ring Eestis. Mis te arvate, kes seda ju-
hendab? Õpetaja Roosi loomulikult! 

„Kuus õpilast meie koolist on selle 
koolituse saanud ja nüüd liitus veel 
kolm. Õpetajad ju kõikjale ei jõua ja 
võib-olla ka ajapuudusel ei süvene 
kõigesse. Pealegi osa lapsi ei tee õpe-
taja pilgu all midagi halba, küll aga 
omavahel olles. Tegemist pole sageli 
mitte füüsilise vägivallaga (löömine 
paistab ju silma), vaid just verbaalse ja 
vaimsega. Noored on hästi tundlikud 
ja saavad paljuski ise kaasa aidata, et 
neil oleks koolis parem olla. TORE on 
meie koolis kaks aastat tegutsenud, see 
on lastel võimalus teha midagi head 
ja kasulikku. Tugiõpilaseks olemine 
aitab igaüht. Ei ole nii, et teed ainult 
teiste heaks. Selle kaudu tuleb sinusse 
julgust, sa reageerid, kui märkad mi-
dagi, mis sulle ei meeldi, sa kehtestad 
ennast. Kui tahad paremat keskkonda, 
paremat maailma, pead ka ise muutu-
ma. Kõik algab mõtlemisest, millele 
järgneb tegu. Kui mõte on negatiivne, 
ei saa tegu olla positiivne. Eesti riigis 
on algusest peale muretsetud selle üle, 
mida teised meist arvavad, kuidas me 
teiste meelest peaksime elama. Aga 
igaüks peab ise otsustama. Lõppude 
lõpuks – kõik, mis teed, teed endale.“

Usun, et oma riigi kodanikuks olemi-
ses on meil veel tublisti arenguruumi. 
Eesti eelmise iseseisvuse 
ajal kasvanud inimestes on 
see tunnetus otsekui ema-
piimaga kaasa antud, seda 
toitsid uhkus oma isamaa 
üle ja vastutustunne. Mit-
te soov võtta siit kõik, mis 
võimalik. Elu hoiavad paljuski üleval 
pühendunud inimesed, kes igasugustel 
aegadel teevad oma tööd, vaatamata 
sellele, kui palju selleks aega ja hin-
gejõudu kulub ja kui vähe selle eest 
makstakse. Praeguses Eestis on liiga-
gi palju kõneldud õpetajate raskest ja 
vajalikust tööst, aga vähe tehtud nende 
sõnade kinnituseks. Õpetajad jätka-
vad, sest töö tahab tegemist, lapsed 
õpetamist. Isemoodi inimesed. Õn-
neks. Rozeta Meos naerab: „Kiiksuga. 
Õpetaja on haigegi kas nädalavahetu-
sel või koolivaheajal. Siis on pinge-

langus. Öeldakse, et õpetajatele pole 
palgatõusu vaja, sest neil pole niikui-
nii aega poes käia. Aga ma arvan, et 
koolis peab töötama inimene, kes lapsi 
armastab. See on esimene.“ Ja taas on 
tal põhjust meelde tuletada oma tarka 
vanaema, kes öelnud, et kolm asja on 
inimesele väga tähtsad.

 „Kõige tähtsam on tervis. Kui sul 
tervist ei ole, pole muu absoluutselt 
oluline. Sa võid kullahunniku otsas 
istuda, sul ei ole sellega mitte midagi 
teha, sest tervist osta ei saa.

Teine, mis väga oluline, on hingera-
hu. Kui sa oled teinud kõik, mis sinu 
võimuses, isegi kui miski untsu läheb, 
on su hing rahul, sest sa tahtsid ja 
püüdsid parimat.

Ja kolmas on head sõbrad, kellega 
sul on võimalik oma mõtteid jagada.

Kui kõik need olemas, on inimene 
õnnelik. Nagu näete, rahal ei ole siin 
ühtegi kohta. Muidugi on raha elami-
seks vajalik, aga see ei asenda inim-
likke suhteid. Lapsele antakse palju 
taskuraha, ostetakse ilusaid riideid ja 

mõeldakse, et ta on siis õnnelik. Aga 
ei ole. Laps on õnnelik siis, kui emal-
isal on tema jaoks aega, see on väärtus. 
Ma olen kaheksa aastat teinud laste-
vanemate klubi, selle kaudu püüdnud 
vanemaile abiks olla, et nemad oma-
korda suudaksid oma lapsi aidata. 
Põhiline on laps ära kuulata. See ongi 
kõige suurem abi – kuula, mida su laps 
räägib. Selle käigus leiab ta ise lahen-
duse. Lapsed on väga targad. Olen ise 
oma lapselt õppinud, laps on näidanud 
kätte mu nõrgad kohad ja mis ma va-
lesti olen teinud. Täiskasvanud teevad 

sellega vea, et arvavad, nagu nendel ei 
sobiks eksida ega vabandust paluda. 
Siis kaoks prestiizh. Tegelikult on laps 
inimene nagu sinagi ja kui ta näeb, et 
sa eksimuse puhul vabandad, käitub 
ta samuti. Laps on vahel oma mõtete 
ja heade soovide poolest suurem kui 
sina. Täna tuli üks II klassi tüdruk mu 
juurde: „Ma otsisin sind igalt poolt. 
Kus sa olid?“ Milles asi? „Ma tahtsin 
küsida, kuidas sul läheb!“ Lilleringi 
laps, nemad võivad mind sinatada, 
meil on teistsugused suhted. Me oleme 
nagu perekond.“

Lõpetuseks provotseerin õpetaja 
Roosit mõtlema teemal, mida teeks 
ta siis, kui tunneb, et tahaks midagi 
muud. 

See on talle täiesti võõras teema: 
„Ma ei ole sellele üldse kunagi mõel-
nud. Arvan, et olen koolis lõpuni. Kui 
olekski mingi muu paik, siis peaksid 
seal ikkagi olema lapsed, ma armastan 
lapsi. Mu töö on pisut loominguline 
ka, kui tuleb inspiratsioon, teed mingit 
üht asja. Ei ole ka nii minutipealt kel-
las kinni nagu aineõpetaja, suhteliselt 
vaba ju...“ Jne, jne. Teame neid ette-
käändeid, mis oma tööst hooliv inime-
ne suudab välja mõelda, et aga saaks 
edasi teha, vaatamata sellele, et see ei 
tasu ennast materiaalselt sugugi ära 
ja et lausa vabatahtlikult annad selle 
heaks iga vaba tunni oma eluajast. 

Rozeta Meos saab jõudu sellest, kui 
näeb, et tema tegemistest on kasu, et 
kellegi elu läheb seeläbi pisutki pare-
maks.

Mis on tema kullaterad, mis peo-
pesale jäävad, kui liiv läbi sõrmede 
libiseb? Head suhted pojaga. Näda-
lavahetused ema juures. Aiatöö seal 
kevadel, suvel, sügisel. Ja teater, kui 
vähegi võimalik. Võimalus olla õpe-
taja Roosi.

Liina Kusma

Õpetaja Roosi

JÕELÄHTME VALLA LEHT

Rozeta Meos tuli kakskümmend aastat tagasi 
Loo kooli õpetajaks. Kool oli vastselt valminud ja 
Tallinnast tulnud pedagoogile oli sel neetud vene ajal 
kohe pakkuda ka korter. See tegelikult otsustaski asja.

Tol ajal, kui ma sündisin, anti 
emadele lapsepuhkust 56 
päeva.

Õpetaja on haigegi kas näda-
lavahetusel või koolivaheajal. 
Siis on pingelangus.



Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 12. aprillil 
2008 kell 11.00 toimub Kostivere alevikus 
Kostivere mõisas (Mõisa tee 2) Jõelähtme 
valla üldplaneeringu osa teemaplaneeringu 
“Rebala muinsuskaitseala miljööväärtusega 
hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, 
maastike ja looduskoosluste määramine ning 
nende kaitse- ja kasutustingimuste määrami-
ne” keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) avalik arutelu. 

Teemaplaneering ja KSH algatati Jõelähtme 
Vallavolikogu poolt vastavalt 22.02.2006 ja 
15.08.2006. Teemaplaneeringu koostamise 
korraldaja ja kehtestaja on Jõelähtme Valla-
valitsus/Volikogu (Jõelähtme küla Jõelähtme 
vald 74201 Harjumaa). Teemaplaneeringu 
koostaja on OÜ Ruum ja Maastik (Olevimägi 
16, Tallinn, kontakt: Maarja Zingel, telefon 52 
24 292; KSH ekspert: Andres Tõnisson, tele-
fon 55 32 515). 

Teemaplaneeringu lähteülesande ja eel-
nõuga ning KSH programmi ja aruandega 
on võimalik tutvuda alates 20. märtsist kuni 
11. aprillini Jõelähtme valla kodulehel: www.
joelahtme.ee ning tööpäevadel tööajal Jõe-
lähtme Vallavalitsuse keskkonnaosakonnas 
(kontaktisik: Eleri Riks, telefon 60 54 851, 
e-post eleri@joelahtme.ee) või arengu- ja pla-
neerimisosakonnas (kontaktisik: Laine Vain, 
telefon 60 54 855, e-post laine@joelahtme.
ee). 

KMH aruande kohta on võimalik esitada 
kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-
musi kuni 11. aprillini 2008 Jõelähtme Vallava-
litsusele ülaltoodud postiaadressil või e-posti 
teel eleri@joelahtme.ee ning OÜ-le Ruum ja 
Maastik e-posti teel info@ruumjamaastik.ee.

Käesoleva teemaplaneeringu elluviimisega 
ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

25. veebruarist kuni 16. märtsini on 
avalikul väljapanekul Jõelähtme val-
la arengukava aastateks 2007-2015 
muutmise eelnõu. Sellest lähtuvalt ta-
gasihoidlik meeldetuletus selgitamaks, 
millega on tegemist.

Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse §37 järgi on valla arengukava 
valla pika- ja lühiajalise arengu ees-
märke määratlev ja nende elluviimise 
võimalusi kavandav dokument, mis 
on aluseks valla eelarve koostamisele, 
investeeringute kavandamisele, nen-
de jaoks rahaliste ja muude vahendite 
taotlemisele ning laenude võtmisele. 
Nimetatud seaduse alusel peab aren-
gukava olema ajaliselt vähemalt nii 
pikk, kui mitmeks aastaks on kohalik 
omavalitsus võtnud otseseid rahalisi 
kohustusi. Arengukava periood peab 
olema piisav, et oleks võimalik reali-
seerida arenguvajadusi ja edukalt pla-
neerida arendusprojekte. 

Jõelähtme valla arengukava hõlmab 
kõiki kohustuste valdkondi, mis on rii-
gi poolt seadusega pandud ülesandeks 

kohalikule omavalitsusele. Samuti 
valdkondi ja kohaliku elu küsimusi, 
mis Jõelähtme vald on ise vabataht-
likult võtnud oma vastutusalasse. 
Tervikliku käsitluse huvides koosneb 
valla  arengukava vastavalt muutmise 
eelnõule viiest lahutamatust osast:

• Strateegiadokument “Jõelähtme 
valla arengukava 2007-2015”

• LISA 1 Tegevuskava 2008-2012
• LISA 2 Rahvastikuprognoos 

2007-2025
• LISA 3 Finantsprognoos 

2008-2017
• LISA 4 Munitsipaalomandisse 

taotletavad maad

Strateegiadokumendis on iga vald-
konna juures antud lühike ülevaade 
hetkeolukorrast, loodud strateegia, 
püstitatud eesmärgid ning loetletud te-
gevused, mis on vajalikud nende ees-
märkide saavutamiseks. Tegevuskavas 
sisaldub 120 erinevat investeeringut ja 
tegevust. Lähtuvalt fi nantsprognoosist 
jääb valla hinnanguline investeerin-
guvõime aastatel 2008-2015 150-175 
miljoni krooni vahele ehk siis kesk-

miselt 20 miljonit krooni aastas (see-
juures ei ole arvestatud laenude võtmi-
sega). Rahvastikuprognoosi mõõduka 
stsenaariumi alusel on rahvaarv vallas 
2015. aastaks eeldatavalt kasvanud 
6500 inimeseni.

Eelnõu on tutvumiseks kättesaadav 
valla kodulehel www.joelahtme.ee. 
Kuivõrd arengukava on hierarhias põ-
himääruse kõrval teine alusdokument 
vallas, siis arvestades Jõelähtme valla 
suurust, ei ole meie arengukavas otstar-
bekas kajastada spetsiifi liselt kõikide 
valdkondade investeeringud. Selleks 
on vallavalitsusel olemas, koostamisel 
või plaanis koostada valdkondlikud 
arengukavad, aasta- ja tööplaanid. 
Neis on või saab kajastatud täpsem in-
vesteeringute jaotus.

Eelnõu juurde parandusettepaneku-
te esitamise viimane tähtaeg on 16. 
märts.

Hannes Orgse, 
arenduse peaspetsialist

Keskkonnaministeerium teatas eelmise 
aasta juunis, et on võtnud menetlusse AS-i 
Talter maavara kaevandamise loa taotluse 
Jõelähtme vallas, Liivamäe külas Väo lub-
jakivimaardlas ehituslubjakivi kaevandami-
seks. Luba taotletakse mäeeraldisel, mille ni-
meks on Loo lubjakivikarjäär, teenindusmaa 
pindala 44,59 ha, mäeeraldise pindala 41,50 
ha, maavara kaevandamise keskmine aasta-
määr 535 tuh m³. Ehituslubjakivi soovitakse 
kasutada killustiku tootmiseks. 

Keskkonnamõju hindamine (edaspidi 
KMH) algatati Keskkonnaministeeriumi 
poolt eelmise aasta novembris, kuna peal-
maakaevandamine suuremal kui 25 ha suu-
rusel alal on olulise keskkonnamõjuga tege-
vus. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 
§ 2 lõike 1 kohaselt on keskkonnamõju hin-
damise eesmärgiks teha kavandatava tege-
vuse keskkonnamõju hindamise tulemuste 
alusel ettepanek kavandatavaks tegevuseks 
sobivaima lahendusvariandi valikuks, mil-
lega on võimalik vältida või minimeerida 
keskkonnaseisundi kahjustumist ning eden-
dada säästvat arengut ja anda tegevusloa 

andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle 
reaalsete alternatiivsete võimalustega kaas-
neva keskkonnamõju kohta ning negatiivse 
keskkonnamõju vältimise või minimeerimise 
võimaluste kohta. Samuti võimaldada kesk-
konnamõju hindamise tulemusi arvestada 
tegevusloa andmise menetluses. 

Keskkonna all mõistetakse siinkohal kesk-
konda kõige laiemas mõttes. See on nii elus- 
kui ka eluta loodus ning inimene ja inimese 
loodud keskkond, sh kultuuriline ja sotsiaal-
majanduslik keskkond.1

KeHJS § 13 punkt 3 kohaselt keskkonna-
mõju hindamise programmis esitatakse tea-
ve kavandatava tegevuse ja selle reaalsete 
alternatiivsete võimaluste keskkonnamõju 
hindamise sisu kohta, sealhulgas teave ka-
vandatava tegevuse ja selle reaalsete alterna-
tiivsete võimaluste eeldatavate mõjuallikate, 
mõjuala suuruse ning mõjutatavate keskkon-
naelementide kohta.2

Kuivõrd KMH programm on oma ees-
märgilt ja sisult lähteülesanne kavandatava 
tegevuse keskkonnamõju hindamiseks ning 
võimaliku olulise negatiivse keskkonnamõ-
ju ärahoidmiseks ja leevendamiseks, siis on 
väga oluline, et selles dokumendis kirjelda-

taks kogu KMH sisu, ulatust ja käiku või-
malikult põhjalikult, kuid seejuures kõigile 
menetlusosalistele, sh avalikkusele arusaa-
davalt. Keskkonnamõju hindamise sisu ja 
ulatus on KMH programmi kõige olulisem 
osa, kuivõrd selles määratakse ära, milliseid 
mõjusid hinnatakse ja kui suurt territooriumit 
(mõjuala) vaadeldakse. 

Sellest tulenevalt teeb Jõelähtme Vallava-
litsus kõigile huvitatutele ettepaneku osaleda 
aktiivselt KMH menetluses. Esimene võima-
lus selleks on Loo lubjakivikarjääri KMH 
programmi avalik arutelu, mis toimub Loo 
Kultuurikeskuses 28. märtsil 2008. a. algu-
sega kell 18.00. Seejuures tuleks kindlasti 
enne avalikku arutelu tutvuda kaevandamis-
loa taotluse ning KMH materjalidega ning 
omapoolsed ettepanekud, vastuväited ja kü-
simused faktidele tuginedes argumenteeritult 
motiveerida, mitte tugineda üksnes emotsioo-
nidele. Nimetatud materjalidega on võimalik 
tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuse kodulehel 
www.joelahtme.ee ning Keskkonnaministee-
riumi kodulehel www.envir.ee ja keskkonna-
korralduse ja tehnoloogia osakonnas (Narva 
mnt 7a, 15172 Tallinn; kontaktisik Sülvi 
Seppel-Hüvonen, telefon 626 0741). 

1 Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil. Keskkonnaministeerium, Tallinn 2007, lk 9.
2 Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil. Keskkonnaministeerium, Tallinn 2007, lk 56, 57.
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Alustame arutelu planeerimistegevusest, kõik arva-
mused on teretulnud.

Jõelähtme vallas on arendusprojektide menetlemisele lähenetud komp-
leksselt ja kaalutletult. Kolmandiku territooriumist hõivab Rebala muin-
suskaitseala ning lisaks veel maastiku- ja looduskaitsealad. Teatud pii-
rangud on sundinud kaaluma kõiki arendusprojekte väga põhjalikult ning 
looduskeskkonda ja ajalooliste kultuurivääruste säilimist arvestavalt. Saa-
me pidada suureks saavutuseks, et me pole teinud naabervaldade vigu, 
vaid oleme suutnud säilitada rahuliku ja väärtusliku elukeskkonna ning 
kaunid avatud maastikud. 

Arenenud riikides tihendatakse ja laiendatakse ikka juba olemasolevaid 
tiheasustusalasid. Liialdan ehk, kuid tundub üsna pillavalt loogikavastane 
ja ebamajanduslik rajada teid, trasse jm eluks vajalikku lagedale väljale, 
kuhu kunagi bussid ei hakka sõitma… Rääkimata poest, postkontorist, kiri-
kust ja kõrtsist. Vahest on tulevaste põlvede ees kurjast, et aastakümmneid 
haritud huumuserikkale põllule ehitatakse nö karbikülad? Meenutagem 
esiisade vaeva, metsast raadatud maad, tõde ja õigust…Vallavalitsejad 
peavad peagi pead murdma, et tagada uusküladesse külaplatsid, lasteaiad, 
koolid jm sotsiaalobjektid. 

Teisalt mõjub väga innovatiivse ja edukana uute tiheasustusalade loomi-
ne terviklahendusena – tekivad uued kogukonnad, üheaegselt, samalaad-
setel alustel ja väärtustega. 

 Käesoleval ajal on koostamisel Rebala teemaplaneering ja Loo-Liiva-
mäe piirkonna osaüldplaneering ja nende piirkondade keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine. Kogu edasine arendustegevus hakkab lähtuma 
nendes dokumentides fi kseeritud põhimõtetest.

2007. a. on algatatud 63 ja kehtestatud 24 planeeringut. 

Merike Metstak
merike@joelahtme.ee

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 
aruande avalik arutelu

Loo lubjakivikarjääri KMH programmi avalik arutelu toimub 
Loo Kultuurikeskuses 28. märtsil 2008. a. algusega kell 18.00

Planeerimisest Arengukava muutmise 
eelnõu on avalikustamisel
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Hannes Orgse, Priit Põldmäe, Jüri Pihl ja Margit Pärtel.

lk 5 JÕELÄHTME VALLA LEHT

Valla juhtkonna poolt on üha roh-
kem ja jõulisemalt pööratud tähele-
panu piirkonna ajaloopärandi tähtsuse 
rõhutamisele. Viimasel ajal on valla-
lehes üsna palju kirjutatud kaitseala 
tulistel teemadel, kuid käesolev kir-
jatükk ei ole siiski jätkuks eelmis-
tele. Pigem tingitud mõttest jätkata 
eelmistel aastatel kaitseala poolt alus-
tatud õppepäevade korraldamist hu-
vilistele, kes tahavad kultuuripärandi 
säilimisele ja hoidmisele kaasa aidata 
või kes omavad vanu taluehitisi ning 
soovivad nende kallal ise vaeva näha 
ja jõukohast remonti teha. Kaitseala 
keskusesse on korduvalt pöördutud 
vana maja pärast ja nii mõnigi kord 
on need mured üsna sarnased olnud. 
Miks mitte siis korraldada mõni ühine 
õppepäev meistri juhendamisel mingi 
konkreetse taluhoone juures? Näiteks 
on korduvateks küsimusteks vanade 
majade puhul olnud paekivimüüride 
lõhenemine seinas, katusealuste väl-
jaehitamine, palkkonstruktsioonide 
vahetused, seinte soojustamine. Siin 
võib olla erinevaid lahendusviise ja 
võimalusi, mis sõltuvad hoone seisu-
korrast ja muudest asjaoludest ning 

kahtlemata tulevad erinevad tead-
mised omanikule kasuks – alati pole 
õige toimetada esimese mõtte või 
ehitaja pakutud idee järgi! Vanade 
hoonete taastamine ja remontimine 
ei ole mitte ainult kannatust, raha ja 
aega nõudev tegevus – see vajab kaht-
lemata ka suuri kogemusi ja teadmi-
si. Vahel on ainuüksi teadmatus see, 
mis hirmutab vana hoonega midagi 
ette võtmast ja leitakse, et uue maja 
ehitamine on lihtsam ja odavam kui 
vana renoveerimine. See ei pruugi nii 
olla, aga kindel on see, et ehe vana ta-
luhoone on varandus, mida enam iial 
juurde ei teki. 

Kuna õppepäevade korraldami-
ne nõuab ettevalmistust ja jääb suve 
peale, siis on aega vana maja murede 
peale mõelda. Tore oleks, kui neist ka 
kaitsealale teada antakse – see tuleks 
kasuks õppepäevale meistrite ja eks-
pertide valimisel ning objekti valikul. 
Hea, kui leidub ka juba varakult vaba-
tahtlikke, kes oleksid nõus oma hoone 
ülevaatamiseks välja pakkuma.

Margit Pärtel
Rebala muinsuskaitseala juhataja

Harjumaa Keskkonnateenistus on 
pöördunud Keskkonnaministeeriumi 
poole taotlusega erapooletu eksper-
tiisi tellimiseks Jägala lubjakivimaa-
rdla I ploki ehk Ruu uuringualal le-
viva ehituslubjakivi kaevandamisega 
kaasneva keskkonnamõju hindamise 
(KMH) parandatud ja täiendatud aru-
andele. 

Nimelt on KMH aruandele esmasel 
ja teistkordsel avalikustamisel esita-
nud huvitatud isikud, kohalik omava-
litsus ja kinnisasjade omanikud mit-
meid vastuväiteid, seda  nii sisu kui 
ka adekvaatsuse osas. Seejuures ava-

likkuse huvid vastanduvad hindamise 
tulemustega. 

Harjumaa Keskkonnateenistus on 
seisukohal, et KMH aruanne jätab 
hetkel järelevalvajale kui ka ava-
likkusele ülemääraselt palju ruumi 
kahtlusteks ja ei taga vajalikku kind-
lust adekvaatse otsuse langetamiseks. 
Töötades keskkonna hüvanguks, peab 
järelevalvaja rakendama preventiivset 
lähenemispõhimõtet, mille väljundiks 
saab olla otsene ja seniteadmata ohtu-
de elimineerimine või konstruktiivselt 
edasiviivate meetodite rakendamine. 
Esimesel juhul tuleb jätta aruanne 

heaks kiitmata ning teisel juhul on 
järelvalvajal üheks võimaluseks võtta 
kolmanda isiku käest eksperthinnang 
nii teostatud töö kui ka võimalike väl-
jundlahenduste kohta. 

Jõelähtme Vallavalitsus toetab Har-
jumaa Keskkonnateenistuse seisukoh-
ta erapooletu ekspertiisi tellimiseks, 
kuna see aitab kaasa kõrgetasemelise 
ja kvaliteetse otsuse tegemisele. 

Allikas: Harjumaa Keskkonnateenis-
tuse 22.02.2008 kiri nr 30-11-3/18983

Eleri Riks
eleri@joelahtme.ee

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 
29. märtsil kell 12.00 toimub Loo 
Kultuurikeskuses (Loo alevik Saha 
tee 7B) Loo aleviku, Liivamäe küla 
ja Saha küla üldplaneeringu eskiis-
lahenduste ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise avalik arutelu.

Loo aleviku, Liivamäe ja Saha 
külade üldplaneeringu eesmärk on 
luua vastavalt planeerimisseadusele 
korrektne alusdokument Loo alevi-
ku, Liivamäe küla ja Saha küla ter-
ritooriumi edasiste arengusuundade 
kavandamiseks, ala funktsionaal-

seks planeerimiseks ja infrastruk-
tuuri arengu põhilahenduste saa-
miseks. Üldplaneering peab leidma 
antud territooriumi edasised sot-
siaalmajanduslikud arengusuunad 
ning määratlema säästva tasakaa-
lustatud arengu tingimused. Kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
eesmärk on hinnata võimalikke 
mõjusid keskkonnale, mis koosta-
tava üldplaneeringu rakendamisega 
kaasneda võivad.

Laine Vain

1. jaanuarist 2008. a. hakkasid keh-
tima viimased muudatused Teesea-
duses. Kuid  enne teistest seadustest, 
mis reguleerivad seda valdkonda.. 
Asjaõigusseaduse § 156. Juurdepääs 
avalikult kasutatavale teele lõikes 1 on 
sõnastatud järgmiselt:

• (1) Omanikul, kelle kinnisasjale 
puudub vajalik juurdepääs avalikult 
kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi 
seisvalt osalt, on õigus nõuda juur-
depääsu üle võõra kinnisasja. Juur-
depääsu asukoht, kasutamise täht-
aeg ja tasu määratakse kokkuleppel. 
Kui kokkulepet ei saavutata, määrab 
juurdepääsu ja selle kasutamise tasu 
kohus. Juurdepääsu määramisel tu-

leb arvestada koormatava kinnisasja 
omaniku huve. 

See tähendab, et eramaa omanikul ei 
ole õigus sulgeda juurdepääsu teisele 
kinnistule ning tuleb leppida kokku, 
kuidas ja missugustel tingimustel ha-
katakse seda juurdepääsu kasutama. 
Teeomanikul on õigus seada liiklus-
piiranguid liiklusohutuse, teeseisundi 
ja elukeskkonna tagamise eesmärgil. 
Selleks koostatakse liiklusskeem, 
millest teavitatakse teisi juurdepääsu 
kasutajaid ning kooskõlastatakse val-
lavalitsuses.

Kui juurdepääsu edaspidine kasu-
tamine muutub võimatuks, siis on 
võimalik muuta selle asukohta kasu-

tajatevahelise kokkuleppe alusel. Kõik 
eramaal asuva juurdepääsu muutmise-
ga seotud kulud kannavad omanikud 
ja kasutajad kokkuleppe alusel. Juur-
depääse muudetakse vastavalt sea-
dusandlusele. Vallavalitsusega tuleb 
konsulteerida, teada saamaks, mida ja 
millistel tingimustel on võimalik teha.

Kinnistute jagamisel tuleb arvesta-
da muuhulgas ka tekitatavat koormust 
olemasolevatele teedele (sealhulgas ka 
kohalikele ja riigiteedele). Eriti olulu-
line on see suurte kinnistute (endiste 
põllumaade) jagamisel mitmeks ela-
mumaa kinnistuks.

Kuna eratee on alternatiiviks avali-
kult kasutatavale teele, siis siinkohal  
mõned selgitused erateede negatiiv-
setest külgedest, eelkõige nende oma-
nikele ja kasutajatele. Eratee algusega 
lõpeb avaliku teenuse kättesaadavus. 
Need on posti- ja prügiveo teenused. 
Postkastid ja prügikonteinerid tuleb 

paigutada eratee algusesse. Vallavalit-
susel ei ole õigust kulutada rahalisi va-
hendeid erakinnisasjale. Kõik liiklus-
koralduse ja aastaringse teehoolduse 
kulud jäävad samuti omanike kanda.

Teeseadus näeb ette vastava lepin-
gu sõlmimisel võimaluse ka eratee 
kinnitamise avalikult kasutamiseks. 
Vallavalitsus pakub erateede omanike-
le võimalust sõlmida avaliku kasuta-
mise leping, mille alusel vallavalitsus 
katab teehoiu kulutused aastaringselt. 
Eraomanikule jääb järelevalve funkt-
sioon ehk teatamine vallavalitsusele 
teehooldusel tekkinud probleemidest. 
Vallavalitsuse eelistus on aastaringse 
juurdepääsu tagamine kõikjal, sealhul-
gas läbi erateede. 

Teeseaduse §5
• Kohalik tee on kohalik maantee, 

tänav, jalgtee ja jalgrattatee, kohali-
kuks liiklemiseks ettenähtud talitee ja 

käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 sätes-
tatud korras valla- või linnavalitsuse ja 
eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu 
alusel avalikuks kasutamiseks määra-
tud eratee. Kohalike teede nimekiri 
määratakse valla- või linnavolikogu 
otsusega. 

Teeseaduse §17
(31) Tee hooldamise eesmärk on ta-

gada tee seisundi vastavus käesoleva 
seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud nõue-
tele.

See tagab talihoolduse ja aastaring-
se katte seisundi parandamise ning ka 
liikluskorralduse vahendite hoolduse. 
See ei hõlma teekatte või tee mõõtude 
muutmist.

Igor Sljussar
peaspetsialist

igor@joelahtme.ee

Kaitseala tegemised 1.

Erapooletu ekspertiis 
Ruu uuringualale

Loo aleviku, Liivamäe küla ja Saha 
küla üldplaneeringu eskiislahenduste 
ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise avalik arutelu

Erateedest

Rebala muinsuskaitseala teemaplaneeringu algatamise ja koostamise käigus on üsna loomulik olnud see, et on 
tõusnud inimeste huvi üldse kaitseala ja tema tegemiste vastu.

Vallas on palju vaidlusi eramaa kasutamisel. Siinko-
hal on vaatluse all kinnistutele juurdepääsud, era-
teed ja nende avalikuks kasutamiseks tunnistamine.
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lk 6JÕELÄHTME VALLA LEHT

Nii laulsid lapsed 22. veebruaril Loo kooli 
aulas toimunud Eesti Vabariigi 90. aastapäeva 
pidulikul aktusel. 

1B klassi õpilased esitasid päevateemalise 
luulepõimiku, milles kõlasid laulud „Minu 
kodu“ ja „Koduvärvid“, solist oli Sandra Klet-
tenberg.

Aktuse korraldajatelt, 4. klassi õpilastelt 
(klassijuhataja Anu Lokotari juhendamisel) 
kuulati 9 miniettekannet Eesti lipust, vapist, 
hümnist, rahvuslillest ja -linnust, paekivist, 
presidendist ja rahvast. Aula katuseaknast pii-
lunud ere päikesekiir tegi POWER-point ette-
kande küll ainult aimatavaks, seda ilmekam oli 
esitus!

Vanema astme, 7. - 12. klassi õpilaste aktusel 
oli lisaks vallavanem Ardo Lassile ja abival-
lavanem Ilona Laidole külaliseks ka Euroopa 
Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes rääkis 
oma tööst Brüsselis ning kirjeldas nägemust 
Eestist eemalseisja pilgu läbi. Tema kõnest 
ja vastustest küsimustele jäi kõlama mõte, et 
elada või töötada välismaal pole enam sugugi 
parem kui Eestis!

Noortel tasub küll minna välismaale õppi-
ma ja tööle, aga tulla tagasi, sest Eesti on meie 
endi paremaks teha. Praeguste laste ja noorte 
haridus, keeleoskus ja tahe on see võti!

Ka kiitis Siim Kallas Loo kooli laste lauluos-
kust. Laulud kõlasid tõesti kenasti!

Lapsed olid tublid ja koolil on ka nüüd uus 
võimendus, mille muusikaõpetaja Aare Värte 

Jõelähtme vallavalitsuse abiga sai kätte alles 
paar nädalat tagasi.

Ardo Lass tõi vallavalitsuse ja volikogu poolt 
koolile kingituseks presidentide Arnold Rüütli 
ja Toomas Hendrik Ilvese portreed. Lindströmi 
esindaja Inri Rästa täitis kooli juubeliaktusel 
antud lubaduse ning tõi kaasa Kirjastus TEA 
Suure Entsüklopeedia 2. osa. 

Loo kool tähistab oma riigi sünnipäeva 
traditsiooniliselt juba 20 aastat, st. kooli loo-
misest alates klassidevahelise TEADMISTE 
VIKTORIINIGA.

Kõik 1. - 12. kl. õpilased vastavad kõikide 
aineõpetajate poolt koostatud küsimustele. 
Võisteldakse 5 vanusegrupis. Võitjad saavad 
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud ak-
tustel kätte lisaks aukirjale õpetajate õmmel-
dud 5 TEADMISTE MADU (pikkuses 1,5m 
kuni 3,5 meetrit, valmistatud 1987.a.). 

 
Juubeliaasta võitjad:
I grupp 1. - 2. klassi arvestuses – 1. B kl.
II grupp 3. - 4. klassi arvestuses – 4. kl.
III grupp 5. - 6. klassi arvestuses – 5. B kl.
IV grupp 7. - 8. klassi arvestuses – 8. kl.
V grupp 9. - 12. klassi arvestuses – 11. kl. 

Siim Kallas kirjutas kooli külalisraamatusse: 
„Gustav Suits sõnastas „Noor-Eesti“ juhtlause: 
„Olgem eestlased, ja saagem eurooplasteks!“ 
Tänaseks on see soov teostunud. Aga miski ei 
seisa paigal. Nii Eestit kui Euroopat peab hoid-
ma, hooldama ja arendama.

Kellel muul kui tänastel õppijatel on selleks 
parimad eeldused!

Innukust õppimises ja maailma avastami-
ses!“

Oleme eurooplased, aga jäägem ka eestlas-
teks!

Hoolime üksteisest ja soovime teistele ainult 
head!

Mitte ainult pidupäeval, vaid igal päeval siin 
kaunil maal - meie Eestimaal!

Rozeta Meos
Loo kooli huvijuht

Ajal, kus juba riiklikul tasemel kõneldakse 
sügavast kriisist reaalainete õppimisel ja 
õpetamisel, on eriti oluline pakkuda õpilaste-
le võimalusi matemaatika-alaseks huvitege-
vuseks, näidata reaalainete seotust igapäe-
vaeluga ja miks mitte lahendada sekka ka 
mõni humoorikas ülesanne.

Veebruarikuus toimunud reaalainete 
nädalal oli Loo kooli noorematel lastel 
võimalus tundides ja ka vahetundide ajal 
mängida lõbusaid matemaatilisi mänge ja 
lahendada erinevaid nuputamisülesandeid. 
Keemiaõpetaja Ave Soekov tegi noortele 
keemiahuvilistele mitmesuguseid katseid ja 
keskkooliõpilased said lisaks tavapäraste 

nuputamisülesannete lahendamise kõrval 
mõõtu võtta ka pranglimise võistlusest. Põ-
hikoolis  olid kiiremad peastarvutajad Indrek 
Pajula ja Siim Raasuke, keskkooliõpilastest 
Jan Vender ja Marti Arak. 

Täppisteadustele pühendatud nädal tipnes 
20. veebruaril Tallinna Ülikooli matemaatika-
professori Anne Tali külaskäiguga Loo kooli 
ja avaliku loenguga 9.-12. klassi õpilastele. 
Lapsed said teada mitmest pöördelisest 
momendist matemaatika arenguloos ja 
üheskoos lahendati mõned praktilist laadi 
ülesanded. 

Allar Veelmaa
Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja

21. veebruaril tähistati Kadrioru Kunstimuu-
seumis Tiigrihüppe programmi 11. aasta-
päeva. Ürituse raames andis programmi 
patroon president Toomas Hendrik Ilves üle 
Tiigri Tegija 2008 tänumeened. 

Tiigri Tegija auhinnaga tunnustab Tiigrihüp-
pe Sihtasutus neid õpetajaid, koole, omava-
litsusi, haridusametnikke ja õpetajate koolita-
jaid, kes on oma tegevusega silmapaistvalt 
programmi panustanud. 

Tiigri Tegija auhind anti sel aastal kolmele 

õpetajale, üks nendest oli Loo Keskkooli 
matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa. 

Auhind anti veebipõhiste matemaatikaa-
laste õppematerjalide valmistamise ja eduka 
esinemise eest Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt 
korraldatud konkurssidel ning õpitarkvara 
arendamise eest. 

Täpsemalt saab Tiigri Tegija nominentidest 
infot aadressil:

http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=151 

12. veebruari pärastlõunal oli jalgpallihuvilistel  Loo kooli aulas 
võimalus kohtuda Eesti jalgpallikoondise pikaajalise kapteni Martin 
Reimiga. Külaline rääkis oma teest jalgpalli juurde, aatatepikkusest 
tööst Eesti jalgpallikoondises, vastas küsimustele ning jagas pildiga 
autogramme eelkõige neile,  kes jalgpalliringis käivad. 

 Suurt elevust tekitasid külalise etteaste ja trikid jalgpalliga. Võima-
lus koos Martin Reimiga  jalgpallitrikke teha avanes julgematel ja kii-
rematel poistel, kes ka ise juba aastaid jalgpallitrennis käivad. Teiste 
hulgas  said Alex Sander Sepp 6. klassist ja Rihard Küttis 8. klassist 
koolkaaslastelt tugeva aplausi demonstratsioonesinemise eest.

Pildile koos külalisega pääsesid seekord ainult jalgpallitrennides 
käivad tüdrukud ja poisid, teistele jäid  Martin Reimi autogramm 
ning mälestused toredast  hetkest.

Kohtumist aitas korraldada õpetaja Maiu Pintmann.

Rozeta Meos
kooli huvijuht

Eesti Vabariigi juubeliaktused Loo koolis

Reaalainete nädal Loo koolis

Allar Veelmaa – 
Tiigri Tegija 2008

Jalgpallur Martin Reim 
kohtus Loo kooli lastega

„Maa, kus elab minu isa,
isamaa on mulle see.
Keelt, mis räägib minu ema,
see on mulle emakeel.

Isamaa ja emakeel-
kallid mulle nad.
Suures ilmas väike maa-
minu kodu EESTIMAA.“
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Uue klaveri pidu

Mis tehtud, mis teoksil?

Õhtujuhid Vilve Klettenberg ja Egon Järve ju-
hatasid sisse kontserdi ja tänasid valgete roosi-
dega Jõelähtme valda eesotsas vallavanem Ardo 
Lassiga. Tänu temale see klaver Loo Kultuuri-
keskusesse saigi.

Kabinet-tiibklaver „Estonia“ klahvidel las-
ti kõigepealt kõlada kõige pisemate sõrmede 
all. Esinesid Loo Kooli muusikaklasside lapsed 
Sandra Klettenberg, Ander-Ott Valge, Grete-He-
lena Eranurm ja Triin Johanna Paldermaa. 

Ilusaks austusavalduseks oli ESTONIA klave-
rivabriku direktori Venno Laulu viibimine üritu-
sel. Niisugust südamlikkust ja armastust oma töö 
vastu, nagu sai nähtud ja tuntud Estonia klaveri-
vabrikus, kohtab tänapäeval tõesti harva.

Järgnes Loo Kultuurikeskuse kollektiivi juhti-
de etteaste. Meeli Lass esitas imeilusaid muusi-
kalipalu, klaveril saatis Tiina Muddi.

Vahva vahepalana esinesid Loo Kooli stepp-
tantsu poisid Ander Ott ja Allar Valge, kes said 
tormilise aplausi osalisteks.

Veel enne, kui publiku ette astusid külalisesi-
nejad, sai sõna Jõelähtme kirikuõpetaja Margus 
Kirja. Tema jutt oli tõeliselt mõnus mõtisklus 

muusikast ja inimestest ja sellest, kuidas täies-
ti elutu pill, olgu see siis klaver või mingi muu 
muusikariist, saab tänu inimsõrmede puudutu-
sele sisse elu ja võib maailmas nii palju muuta 
paremaks.

Klaveripeo lõpuosas kõlasid tuntud meloodiad 
kuulsatest muusikalidest sopran Piret Tatari ja te-
nor Andrus Kirsi esituses, klaveril saatis Andrus 
Rannaääre. Tormilised kiiduavaldused lõppesid 
lisaloo ja ikka jälle valgete roosidega külalistele.

Lisaks muusikaelamustele saime suurepära-
seid maitseelamusi cateringifi rmalt HansaCate-
ring. Taustameeleolu aitasid luua üksteise järel 
klaverit mängides kõik kohalikud muusikaõpe-
tajad.

Tänutunne oli vastastikune, kiidusõnu saali-
kujunduse, ürituse ja esinejate kohta jagasid nii 
külalised, vallavanem kui ka klaverivabriku di-
rektor hr. Venno Laul. 

Kokkuvõttes - meie uus klaver on juba toonud 
väga palju positiivsust, soojust ja häid inimesi 
meie juurde. Aitäh kõigile abistajatele!

Vilve Klettenberg

“21. veebruaril k.a. valiti mind Iru külavane-
maks. Tänan rahvast selle usalduse eest. Mulle kui 
külaelanikule on see suur au, samas on aga mured 
ju terve küla mured, seega kordades suuremad. Üks 
olulisi neist kasvõi oma seltsimaja puudumine, mis-
tõttu tuli “irukatel” seegi kord tulla Loo Kultuuri-
keskusesse koosolekule. 

Senine külavanem Andres Johannson andis üle-
vaate tehtust, tuues välja praktiliselt kõik problee-
mid, mis täisväärtusliku külaelu kindlustamiseks on 
vaja lahendada. Peaaegu kümme aastat ajas ta entu-
siastlikult külaasju, polnud ju siis ei vallas ega ka 
terves vabariigis suurt midagi tehtud külaliikumise 
arendamiseks või toetuseks. Esimesena meie valla 
küladest moodustati Iru külas ka eestseisus. Täna-
me Mati Pärnamäge, Ants Elbi, Jaan Marki, Rain 
Onemari ja Margus Kuuske, kes esindasid Jõe, Saa-
re, Põllu, Uue ja Tiigi külaosa elanikke. Eraldi tänu 
Tiiu Kivirähkile, kes tuli kenasti toime eestseisuse 
sekretäri ametiga!

 Tänasesse Iru küla eestseisusesse valiti tagasi 
Mati Pärnamägi, Jaan Mark ja Margus Kuusk ning 
uute liikmetena allakirjutanu ja Ljudmilla Kaska. 
Külasekretärina nõustus jätkama Tiiu Kivirähk.

Koosolekul asutati ka MTÜ “Iru Ämma Klubi”, 
asutajaiks  25 aktiivsemat külaelanikku ja ka toime-
kad inimesed Saha-Loolt, kellel soov kaasa aidata 
Iru küla arengule. MTÜ juhtorganite ja asutaja-
te nimedega saab tutvuda Iru küla koduleheküljel 
www.iru.ee , mille kaudu tahame oma küla rahvast 
ka edaspidi kõigest teavitada. Ühtaegu jätkub soo-
viavalduste vastuvõtmine “Iru Ämma Klubisse”.

Mittetulundusühingu asutamise mõte on võima-
likult rohkem kaasata külaelanikke ühiste murede 
lahendamisele. Põhiülesanne külaelu arengu kind-
lustamisel on taotluste, projektide ja programmide 
koostamine raha eraldamiseks Iru küla ühisobjekti-
dele, s.h. külaväljaku ja puhkeala väljaehitamiseks, 
teede ja tänavate korrashoiuks, veetrasside uuenda-
miseks, kanalistsioonitrasside ja teiste kommuni-
katsioonisüsteemide väljaehitamiseks ning paljuks 
muuks.

Rahvastikuregistri andmeil on meie külas 311 
elanikku, samas näitavad lihtsad arvutused, et te-
gelikult ca 2,5 korda rohkem! Kuna eelmainitud 
rahaliste vahendite taotluste koostamisel on oluline 
kogukonna suurus, siis pöördun Iru külarahva poo-
le palvega registreerida ennnast, oma lapsi ja vane-
maid meie küla elanikeks.

Mõni sõna ka edast. Iru küla fänn olen alates 
1980. aastast, kui sain Iru tee 11 krundi valdajaks. 
Olen osalenud iga-aastastel jaanitule pidustustel, 
talgutel ja tegelnud kena potipõllumajandusega. 
Mitmetel ajaoludel ei saanud ma Tallinna Piima-
kombinaadi tollase direktorina isegi alustada maja-
ehitust. Mind suunati 1983. a. hoopiski Moskvas-
se, kus lõpetasin NL Rahvamajanduse Akadeemia. 
60-ndatel ja 70-ndate alguses õppisin ja lõpetasin 
Moskva Biotehnoloogia Ülikooli ning sama õppe-
asutuse aspirantuuri. 1. jaanuarist 1986. a. suunati 
mind Üleliidulise ATK Teadus- ja Tehnika Kesku-
se juhatajaks. Keskuse alluvuses oli 10 üleliidulist 
teadusuurimisinstituuti ja 13 000 “ pealine” ehitus- 
montaazitrust! Instituutide ja trusti allüksused oli 
86 NL linnas Brestist Kamtsatkani ning Taskendist 
Leningradini.

Siis aga tulid meile kõigile huvitavad ajad ja 
1989. a. alguses võitsin Eesti Liha- ja Piimatööstuse 
Arenduskeskuse direktori konkursi ning sain kogu 
perega tulla jäädavalt tagasi armsale Eestimaale! 
1989. a. sügisel lõime Eesti Piimaliidu ja Lihaliidu, 
olin Eesti Piimaliidu esimene president kuni 1994. 
aastani. 1993. a. novembrist alates töötan kinnisva-
ra sektoris, olen Tallinna Ärikeskuse tegevdirektor.

 1996. a. maikuust olen koos perega enamalt jaolt 
rõõmus Iru küla elanik!”

Loo Kultuurikeskuse uue klaveri sisseõnnistamine oli väga pidulik. 
15. veebruaril kell seitse õhtul tervitati kõiki saabuvaid külalisi saali 
uksel pokaali shampanjaga. 

Iru külavanem Arno Kannike:
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Savirannas
jätkuvad rebaste häbematused. Hiljuti 

tuli üks reinuvader rahulikult  taluõue, 
võttis koera kausi hambusse  ja teisal-
das selle.

Kallavere küla hakkajad elanikud 
asutasid  Saviranna Külaseltsi.

Kostiranna
Justkui Vabariigi sünnipäeva tervitu-

seks hakkasid 24. veebruaril Kostiranna 
külas märtsikellukesed õitsema. Läbi 
tänavuse harukordselt sooja talve on 
sirelipungad olnud puhkemise ootel 
kohe-kohe avanemas. Luiged mängi-
vad lahel ja loodus heliseb kevadlindu-
de laulust. 

Ülgase
Küla on rahulik, inimesed sõbralikud 

ja kõik saavad omavahel hästi läbi.
Üks külla tagasi tulnud inimene on 

jõudsalt oma vanavanemate talu taas-
tamas.

Rahulikku tunnet ja loodusega koos-
kõlas olemist kinnitavad metskitsed, 
kes varahommikuti väärikalt ja mõõdu-
kal sammul läbi küla patseerivad.

Jõelähtme
Jõelähtme külas suleti postkontor. 
Vallavalitsus andis veebruaris oma 

nõusoleku eskiisprojekti “Välilava 
ehitusprojekt” tegemiseks EELK Jõe-
lähtme Püha Neitsi Maarja koguduse 
kirikuküla kiigeplatsil, kinnistu katastri-
numbriga 24504:008:0015. Kõik vajali-
kud kooskõlastused on vormistamisel.

 

Manniva
Jõesuu rippsild on olnud kehvas sei-

sus juba üle kahekümne aasta, samas 
on kõik need aastad rippsilda kasu-

tanud peale täiskasvanute ka lapsed. 
Külaelanikud on seni ise silda korras 
hoidnud. Vanemad inimesed tahavad, 
et sillal oleksid ka äärelauad – kui libise-
ma hakkad, siis jalg jääks ikka kuskile 
pidama. Ja et sillale saaks astuda ikka 
otstest, praegu on need kuidagi kokku 
vajunud, nii et peab trossi alt pugema.  
Trosse on ka vaja kindlasti pingutada, 
vanasti pingutati neid igal aastal. Nüüd 
lõpuks on eelarves vahendid rippsilla 
renoveerimiseks olemas!

Iru
Iru küla rahvas asutas külaseltsi „Iru 

ämma klubi”. 
Kellele kuulub Iru ämma mälestus-

kivi?

Vaatleja

Valla ääreala 
mured

Vastavalt seadusele peab iga maa-
omanik ise oma maa korras hoidma 
ja vältima risustamist. Riik ilmselgelt ei 
suuda oma maadel korda tagada. Vald 
ei pea riigi (teiste maaomanike) eest ku-
lutusi tegema. Viimasel omavalitsuste 
nõupäeval juhtisin sellele probleemile  
keskkonnaminister J. Tamkivi tähelepa-
nu, kes küll tunnistas probleemi, aga 
lahendust ei pakkunud, kuigi riigil on 
oma maade korrashoiuks sellel aastal 
15 milj. krooni. Viimasel vallavolikogu 
istungil otsustasime pöörduda kirjalikult 
KKM poole nõudega, et riik oma maad 
Maardu ümbruses ja ka mujal korda 
teeks ja korraldaks vajaliku järeleval-
ve. Selleks on ju riigil vastav struktuur 
Keskkonnainspektsiooni näol olemas, 
kes maksumaksjate (meie kõigi) arvelt 
palka saab.

Maido Pajo
volikogu liige

KÜLAUUDISED

Peeter Hütt - Tippfoto



Volikogu 
liikmed 
keeru-
tavad 

tantsupõ-
randal.

Ardo 
ja 
Meeli 
Lass.
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Laulupidu Jõelähtme rahvamajas.

Jõelähtme valla külavanemad.

Johannes Tõrs ja tema kuulajad.

Tantsuhoos.

Europarlamendi saadik Tunne Kelam Jõel
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VABARIIGI SÜNNIPÄEV JÕELÄHTMES

 Fotod: Sander Kelk - Tippfoto
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ähtme rahva hulgas.
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Vabariigi eakaaslased 
Peeter Nool ja Ado Eha.



Lauluvõistluse juhend
Lauluvõistluses võivad osaleda kõik Jõelähtme 

vallas elavad lapsed, olenemata sellest, kus õpi-
vad.

Eelkooliealistest lastest võivad osaleda nii ko-
dused kui ka lasteaialapsed.

Vanuserühmad:
3-4 aastased, 7-9 aastased, 13-15 aastased
5-6 aastased, 10-12 aastased, 16-18 aastased
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 

31.12.2008. a.

Osalejate arv
Osalejate arv igast valla koolist ja lasteaiast ei 

ole piiratud. Jõelähtme vallas pääseb igast vanu-
serühmast edasi ainult 1 laulja.

Kui vanuserühmas pole osalejat, siis teise va-
nuserühma lauljaga asendada ei tohi!

Iga võistleja esitab ühe oma võimetele ja vanu-
sele vastava laulu.

Saade
Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid va-

riante: fonogrammid/soovitatavad CD-l, mini-
disc, klaver või muu saade.

Hindamine
Zürii hindab lauljate juures:

1) musikaalsust (intonatsioon)
2) diktsiooni selgust
3) elementaarset laulutehnikat (fraasitunnetus, 
hingamine)
4) hääle individuaalseid omadusi (tämber, ula-
tus)
5) terviklikku interpretatsiooni (dünaamika, saat-
ja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine 
kuulajatele, emotsionaalsus)

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult (täita 
ankeet) ja saata meili teel aadressile vilve@loo-
kultuurikeskus.ee, hiljemalt 25. märtsiks 2008.a.

Info: Loo Kultuurikeskuse telefonil 60 80 573 
         vilve@lookultuurikeskus.ee
         Vilve Klettenberg  5 15 22 15

Jõudu tublidele lauljatele ja õpetajatele!
Kohtumiseni Loo Kultuurikeskuses 5. aprillil 
kell 12.00.
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Jõelähtme II rattamaraton

Kõnni 
terviseks!

Jõelähtme valla laste laulukonkurss 2008

Eelmisel kevadel toimus Jõelähtmes rat-
tamaraton, millest võttis osa 267 spordisõp-
ra. Ratta seljas väntasid üheskoos kodukandi 
rahvas, profi sportlased ja pisikesed põngerjad. 
Ilusat eeskuju näitasid ka vallavalitsuse esin-
dajad eesotsas tolleaegse vallavanemaga. See 
oli tore ja liikumist täis pühapäev! 

Head jalgrattahuvilised! 20. aprillil saab 
teoks Jõelähtme II rattamaraton. 

Stardi- ja fi nišikohaks on taas Jõelähtme rah-
vamaja esine. Meie valla suur spordiüritus on 
mõeldud kõigile rattahuvilistele, kes saavad 
oma võimeid proovile panna neljal erineval 
distantsil. 

Lastesõit - kõige pisematele rattasõpradele 
toimub 1 km pikkune jõukatsumine. 

Noortesõit, 10 km distants on mõeldud 
1992. a. ja hiljem sündinuile. 

Matkahuvilisi ootab 30-35 km pikkune mat-
karada. Võistlejatele on mõeldud üle 70 km 
pikkune raske ja tehniline rada. 

Kõigile lastele ja noortele, kes sündinud 
1992. a. või hiljem, on osavõtt üritusest tasuta.

Ajakava: 
kl.11.15 - lastesõidu start-fi nish-autasustamine 
kl 12.00 - maratonisõidu start 
kl.12.10 - matkasõidu start
kl.12.15 - noortesõidu start

Loodame taas rohket osavõttu, et tervislik 
liikumine meie valla rahva seas ikka au sees 

püsiks. Samuti soovime näidata koduvalla 
metsa-matkaradasid, kuhu saab ka pärast ma-
ratonipäeva seiklema tulla.

Radadest
Kõige pisemate rattasõprade distants on Va-

na-Narva maanteel, Jõelähtme rahvamaja ja 
kiriku vahelisel lõigul. Võistluse ajal on see 
teelõik liikluseks suletud. Noortesõidust osale-
jad mõõdavad oma võimeid Jõelähtme – Man-
niva – Ellandvahe – Jõelähtme ringil. Matka-
sõit toimub täiesti uuel trassil, mis ositi ühtib 
maratoniraja idapoolse osaga. Rada läheb üle 
Linnamäe tammi Kalevi-Liivale ning sealt 
edasi Kaberneeme ja Haapse külade lähis-
tel asuvatele metsateedele. Seejärel tõustakse 
Ubari pangale, sealt Kodasoo-Ruu metsa kau-
du jõutakse uuesti Jägala joale ning Koogi küla 
kaudu fi nišisse. 

Ka maratonirada on läbi teinud mitmeid 
uuendusi. Välja jääb nn. China-town’i (pilpa-
küla Maardu ja Ülgase vahel) läbimine ja ka 
kurikuulus klaasikildudega teelõik Kroodil. 
Selle asemele tulevad kiired kallasrajad ja 
singlid Tallinna Prügila taga ja ümber. Väik-
semad rajamuudatused on ka Linnamäe HEJ ja 
lasketiiru aladel. 

Raja kaarti saab vaadata internetilehelt www.
sportinfo.ee.

Iga osavõtja saab endale numbri, lõpetajad 
ka diplomi. Maratoni- ja matkasõidul on rajal 
joogipunktid. Finišis ootab kõiki osavõtjaid 
soe supp ja lastele magusad suupisted Cloetta-

Fazer’ilt. 

Kuidas saada osavõtjaks?
Jõelähtme II rattamaratonile saab registreeri-

da kuni 16. aprillini internetis www.sportinfo.
ee ja kohapeal enne võistlust. Kogu rattaüritust 
puudutav info on samuti eelpool nimetatud in-
ternetilehel. 

Maratonirajaga saab tutvuda nädal enne 
võistlust rajameistrite eestvedamisel. Avatud 
raja sõit algab 12. aprillil kell 11.00 Jõelähtme 
rahvamaja eest. 

Rattamaratoni toimumisele aitavad kaasa 
Jõelähtme vallavalitsus, Rebala kaitseala ja 
RMK. Väga suur osa ürituse õnnestumises on 
kõigil maaomanikel, kes suhtuvad mõistvalt 
rattasporti ja lubavad oma valduses olevaid 
teid ja kallasradu kasutada. Lisaks loomuli-
kult toetajad-sponsorid, kelleta sellise spordi-
võistluse korraldamine ei oleks mõeldav. Kui 
lugejate seas on ettevõtjaid, kes soovivad oma 
valla suurt spordiüritust toetada ja ennast rek-
laamida, siis on see igati oodatud ja vajalik. 
Toetada võib nii rahaliselt kui ka oma toodete-
teenuste näol auhindu välja pannes. Läbirää-
kimisteks saab ühendust võtta allakirjutanuga 
tel.5099426.

Kallis rahvas, kes maratonipäeval rattaga ei 
sõida, kuid osaleda tahab - olete oodatud appi 
toetavatesse üksustesse: registreerijateks, re-
guleerijateks, vastutajateks joogipunktidesse 
ja erinevateks abilisteks rahvamaja juurde. 

Kena on, kui eelnevalt oma tulekust ka alla-
kirjutanule teada annate, et korraldajad saaksid 
teiega arvestada.

Rattaüritusi veel 
Lisaks maratonile korraldavad Tallinna piir-

konna maastikurattaklubid (Porter Racing, 
CC Rota Mobilis, Velo Clubbers, Jõelähtme 
MRK) ühistööna Craft MTB maastikuratta 
kolmapäevakute sarja. Sari koosneb 13 etapist, 
millest osa sõidetakse Jõelähtme valla metsa-
des. Ürituse eesmärgiks on maastikuratta sõidu 
kui sportliku tegevuse propageerimine läbi lü-
hisõitude (kuni 1 tunni pikkused). Kolmapäe-
vakute sõidud on mõeldud kõigile huvilistele. 

Sarja puudutav informatsioon ilmub lähinä-
dalal Sportinfo internetilehel. Lisaks ilmuvad 
infoplakatid meie valla suurematesse asulates-
se. Sarja esimene etapp toimub 2. aprillil Hiiul. 
Järgnevad etapid Sakus ja Pirital. Esimene 
meie valla territooriumil toimuv etapp leiab 
aset 21. mail Kroodi parkmetsa kiirel rajal. 

Niisiis ei piirdu rattasõit kevadise marato-
niga Jõelähtmes, vaid jätkub läbi suve. Kallid 
lugejad, olge hakkajad ning pange end proo-
vile, nautige koduvalla metsaradasid ja tundke 
mõnu liikumisest! 

Näeme ja sõidame Jõelähtmes!

Meelis Välk,
MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi

meelis.valk@mail.ee

Igaüks teab, et tervis on kõige kal-
lim vara. Kuidas seda vara siis hoi-
da? Erinevaid mooduseid on muidugi 
palju. Kepikõnd on üks tõeliselt vah-
va tervisespordiala paljudest võima-
likest. Sportlik kepikõnd on liikumis-
viis, mis sai oma tänapäevasel kujul 
alguse Soomes 1997. aastal. Eestiski 
on sajad inimesed endale keppidega 
kõndides leidnud meeldiva ajaviite 
ja odava sportimisvõimaluse. Kepi-
kõndi sobib teha igasuguste ilmaolu-
dega ja igal pool. Selleks ei ole vaja 
spetsiaalselt ettevalmistatud rada. 
Kepikõnnil on võimalus üheaegselt 
viibida värskes õhus, nautida kaunist 
loodust ja sõpradega lõbusalt maail-
maasju arutada. Ja veel, kepikõnd on 
paslik igas vanuses inimestele. Tuleb 
lihtsalt valida endale sobiv tempo ja 
distants. NB! Teedel kõndides ole 
kindlasti nähtav! Parim viis selleks 
pimedal ajal on selga tõmmata hel-
kurvest.

Pikemalt kepikõnni ja käimise 
kohta üldse on võimalik kõigil huvi-
listel lugeda internetist (www.kaime-
koos.ee)

Tähelepanelik inimene võib mär-
gata, et igal kolmapäeval koguneb ka 
Lool väike rühm naisi Saha 1 maja 
juures. Kõik on sportlikult riides ja 
kepid käes. Rõõmsalt koos minnakse 
8-9 km pikkusele Saha Kabeli rin-
gile. Rühm võiks aga olla tunduvalt 
suurem. Sina, kes sa istud õhtuti peh-
mel sohval ja mõtled, et võiks ju mil-
legagi tegeleda, aga üksi ei taha ja ei 
viitsi - tule nüüd! Ootame kõiki as-
jast huvitatuid igal kolmapäeval kell 
19.00 aadressil Saha 1 maja juures.

Küsi lisa telefonil 56466416.

Ulvi Möldrimäe
Loo alevikust

5. aprillil algusega kell 12.00 Loo 
kultuurikeskuses
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Tule laulma!!!
Vokaalansambel “Amabile” võtab juurde uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse. Eriti ooda-

tud on loomulikult mehed.
Repertuaar on rahvalaulust popini. 
Proove teeme esmaspäeva ja neljapäeva õhtuti Tallinna külje all Lool. (Loodetavasti leiame 

peatselt ka Tallinnasse endale sobiva harjutusruumi.)
Kui pead viisi ja soovid laulmisest rõõmu tunda, 
helista telefonil 56689249 !!!

Rõõmsa kohtumiseni!!!
Meeli Lass

“Amabile” juhendaja

Neeme lapsed laulsid minister Jüri Pihlile.
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Kultuurivaldkonnas töötades on selgeks 
saanud, et rahvamajas on vaja inimestele 
anda valikuid. Simmanitel on oma vaimus-
tunud rahvalaulu-tantsu sõbrad, teatripub-
likus näed tihti neid, kes muudel üritustel 
üldse ei osale, mälumängurid on iseseisvad 
tarkpead, kes hulganisti koos moodustavad 
ühel lainel loksuva vaimuka ja terase taibu-
ga seltskonna.

Ja nii on aastast aastasse veerenud Jõe-
lähtme valla mälumängu laine. Juba esi-
mene mälumänguturniir tõmbas kaasa 10 
kolmeliikmelist võistkonda. See oli 21. 
märtsil 1999. a. Esimesed 3 turniiri juh-
tis omaaegne tuntud mälumängur REIN 
TAMMSALU.

“Veteranideks” võib vabalt nimetada 
Margus Kirja võistkonda, Kingseppade pe-
ret Murikülast, kes on erinevate nimede all 
esinenud, Parasmäelt perekond Mägi võist-
konda, kes tihtipeale peaauhinna ära nap-
sab. Haljava on tubli, nii ühe kui ka kahe 
võistkonnaga. ”Sammas” on huvitav võist-
kond, kes liitus tagasihoidlikult 2001. a. ja 
nüüd viimased aastad on aina tipus olnud. 
Kindlasti kuuluvad siia nimistusse “Vana 
Hõbe” Loolt ja “Vana Kala” Neemest, kes 
on pidevalt olnud esikolmikus.

Alates 2002. a. IV mälumängust juhivad 
turniiri tuntud mälumängurid INDREK 
SALIS (Eesti Mälumänguliidu juhatuse 
esimees) ja JEVGENI NURMLA.

X mälumänguturniiril osaleb 10 võist-
konda. Siin nad on:
“VANA HÕBE” - Juhan Saar, Jüri Paavel, 
Aare Värte
“VANA KALA” - Aleks ja Arvo Leonidov, 
Kalle Pürjemaa
“”SAMBU” - Angela Mooste, Aavo Moos-
te, Tarvo Välba
“SAMMAS” - Kaido Lasn, Raul Sillandi, 
Indrek Tibar

“REBALA” - Arvo Olek, 
Aleksander Lepik, Maido 
Pajo
“SAHA” - Jaanus Hiis, Arvi 
Nõgols, Kati Hiis
“NGA” - Kaidi Kahu,Tiina 
Ojasson-Võsa, Kadri Prants
“KOGUJA” - Margus Kirja, 
Kaimo Klement, Mart Johan-
son
“JUKU” - Arti Albert, Karl 
Kingsepp, Meelis Välk
“LAVAGRUPP” - Kaie Pall, 
Merike Kahu, Maie Ramjalg
(rahvamaja punt, kes viisakalt 
korjab viimase koha tavaliselt 
endale)

Kui vastuste äraandmiseni 
on veel aega 30 sekundit, siis 
tavatseb Jevgeni Nurmla aeg-
ajalt meelde tuletada, et veel 
on piisavalt aega õiged vas-
tused maha tõmmata ja valed 
asemele kirjutada.

Milline tõde selles mustas 
huumoris! 

2008. a. X Mälumängutur-
niiri 1. ringi 3 esimest:

I koht “JUKU”, II koht “VANA KALA”, 
III kohta jagasid “SAMMAS” ja “REBA-
LA”.

9. märtsil kell 13.00 toimub mälumängu 
2. ring ja aprillis lõpetame pidulikult juu-
belihõngulise turniiri. 5 küsimust esitab ka 
mälumänguturniiri esimene juhtija Rein 
Tammsalu.

Uute kohtumisteni!
 

Maie Ramjalg

Uued töötajad

“Targast tuleb lugu pidada ka siis, 
kui tema nõuanne ei sobi. “

Sanskriti vanasõna

Jõelähtme vald – 
5000 aasta 
vanune 
kultuurilugu

Jõelähtmel on juba 10 aastat au sees tarkuse tagaajamine mälumängu näol. Kes vähegi tahavad olla kaasrääkijad kõikvõimali-
kes valdkondades, need istuvad küsimuste-vastuste õhtute ajal telerite ees, nokitsevad ristsõnade kallal ja osalevad oma võime-
te proovilepanemise mängudes.

Olen Jõelähtme Vallavalitsuses uus töötaja, minu nimi on 
Signe Kaasik. 

Sündisin 22.03.1965 Tallinnas, aga Jõelähtme valla kodanik 
olen peaaegu 22 aastat. Minu pere koosneb kolmest inimesest 
ja meil on kaks koera, meie suurimad sõbrad. 

Lõpetasin Tallinna 16. Keskkooli, kus sain ka algteadmised 
müüja elukutsest. Paralleelselt keskkooliga lõpetasin Tallinna 
Laste Muusikakooli klaveri erialal. Pärast keskkooli läksin õp-
pima Tartu Meditsiinikool, mille lõpetasin 1986. aastal, spet-
sialiseerudes akushööriks. Olen end täiendanud arvutiõpetu-
se- ja sekretär-asjaajaja koolitusel Tallinna Majanduskoolis.

Lõpetasin Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Kolledzhi, diplo-
mi (cum laude) sain avaliku halduse/haldusjuhtimise erialal.

Olen töötanud mitmetel erialdel, kaks viimast kohta olid bü-
roojuht ja erafi rmas juhiabi. Alates 12.11.2007 töötan Jõeläht-
me Vallavalitsuses ehitus- ja planeerimisosakonnas, samuti 
maa-, arengu- ja keskkonnaosakonna sekretärina.

Uno Paas töötab alates jaanuarist 2008. a. Jõelähtme Val-
lavalitsuses väärtegude menetlejana. Uno Paas on kõrgharidu-
sega jurist, varem on ta töötanud pikka aega politseis, on juh-
tinud ettevõtet ja olnud juriidiline nõustaja.

Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab 
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul 
välja kodulooliste jutustuste ja kirjutiste 
võistluse „Minu kodukandi ajalugu“.  

Tööde esitamise tähtaeg on 1. mai 
2008. a.

Auhinnafond on 10 000 krooni. 
Eriauhinnad parematele valla ajaloo- 

ja kultuuriteemalistele õpilastöödele. 
Oodatud on memuaarid ja 

mälestused, perekonnakroonikad ja 
kooliõpilaste tööd. 

Võitjad kuulutatakse välja Jõelähtme 
laulupäeval, 7. juunil.

Tööd palume saata aadressil: Merike 
Metstak, Jõelähtme vallamaja, 74202 
Harjumaa või elektrooniliselt ajaleht@
joelahtme.ee

Paremad tööd avaldatakse Jõelähtme 
valla lehes.
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Tulevikumees Rasmus Rooks 

Jäätmed jätkuvalt päevakorral

Igasugune mitmevõistlus eeldab looduse poolt 
antu ja läbimõeldud treeningmetoodika täiuslik-
ku kooskõla. Seitsme- ja kümnevõistlus on me-
hised spordialad, tahtepingutust, sihikindlust ja 
tugevat iseloomu nõudvad. 

Rasmus Rooks on 16-aastane ja võistleb A-
klassis ehk siis 16–17 aastastega. 

Ta on  8-kordne Eesti B-klassi meister: 2 kor-
da 300m jooksus, 60m jooksus, 200m jooksus, 
seitsmevõistluses, 100m jooksus, kaugushüppes 
ja kümnevõistluses. Head saavutused on TV10 
Olümpiastardi mitmevõistluse võidud koos 
kahe võistlussarja kõigi aegade rekordiga 60m 
(7.21sek) ja kaugushüppes (6.36m). Sel aastal 
on Rasmus võistelnud BIG kuldliiga etappidel 
ja ka juba Eesti täiskasvanute meistrivõistlus-
tel.

 

Mis on neist paljudest Sinu lemmikala ja 
miks?

Lemmikuteks on kujunenud sprindialad ja kau-
gushüpe, sest need tulevad mul kõige paremini 
välja ja mulle meeldib nendel aladel võistelda.

 
Sinu saavutuste loetelust järeldan, et oled 
end täielikult pühendanud spordile ja kerge-
jõustikule. Millise tiitlid oled seadnud endale 
eesmärgiks?

Ei tahaks neist suurel häälel rääkida, sest ku-
nagi ei tea, mis võib juhtuda, aga eks mul oma 
eesmärgid ikka ole.

 
Olete Loo aleviku elanikud, kuid koolipinki 
kulutad mujal. Millal tulite oma perega Jõe-
lähtme valda elama?

Loole tulime elama 2003. aasta lõpus. Kuna 
kooliteed alustasin Tallinna Kuristiku Gümnaa-
siumis ja enamik tuttavaid on seal, siis ma kooli 
ei hakanud vahetama.

 
Lool saab peagi valmis uus staadion. Kas 
Loo alevikus on pealinnaga võrreldes parem 
elukekkond, kuid treenimistingimused on 
seni veel Tallinnas etemad? 

Elukeskkond on siin küll tunduvalt vaiksem ja 
rahulikum, kuid treeningtingimused on pealin-
nas kindlasti paremad, sest seal on mul kõik lä-

hestikku, paar peatust bussiga, olengi spordihalli 
ees ja mul on ka hea treener Huko Linnas, kes on 
minuga tegelenud 2004. aastast alates. Arvata-
vasti poleks mu tulemused temata ligilähedalegi 
nii head, kui nad on praegu.

 
Saavutussport nõuab täielikku pühendumist. 
Kuidas õppimine läheb?

Treeninglaagrid ja võistlused võtavad vahel 
päris suure osa koolist, aga siiamaani olen mõle-
maga hästi hakkama saanud ja probleeme pole.

 
Tänapäeval tuleb sportlane toime heade 
toetajate ja sponsorite abil. Kas on ka juba 
reklaamipakkumisi ehk millise fi rma või 
toote logod Sinu spordidressi ehivad?

Tuleb nüüd välja, jah, et ilma sponsoriteta hak-
kama ei saa, sest raha läheb ikka palju: treening-
laagrid, varustus jne. Hetkel toetavad vanemad. 
Sponsoreid on raske leida. Ise ei tule keegi spon-
soreerima, neid peab otsima ja selles vanuses 
noorsportlasele ei kiputa raha andma, sest pole 
kindel, kui pühendunult keegi oma tegemisi võ-
tab.

 
Sport annab rohkesti võimalusi maailma 
näha ja uusi inimesi kohata. Millistesse vä-
lisriikidesse oled treeninglaagrite ja võistlus-
reisidega sattunud? Kas tuleb meelde mingi 

huvitav juhtum või seiklus ?
Laagris käime iga aasta suvel Rootsis ja täna-

vu aprillis läheme treeninglaagrisse Hispaanias-
se. Võistlustel olen käinud siiamaani Rootsis ja 
noorte rahvuskoondisega Leedus Kaunases. Vii-
masega tuleb meelde olukord, kus meile anti paa-
riks tunniks enne Eestisse sõitu linnaluba umbes 
kella 23 paiku. Käisime poodides süüa ostmas ja 
hüppasime seitsmekesi Statoilist läbi, et WC-s 
käia, kui järsku sõitis ukse ette kaks politseiau-
tot. Meid taheti endaga kaasa võtta. Õnneks oli 
meiega üks poiss, kes oskas vene keelt ja sele-
tas politseile ära, et me oleme Eesti sportlased ja 
käisime võistlustel. Kümne minuti pärast laskis 
politsei meil lõpuks minema, öeldes, et neile oli 
helistanud üks inimene, väites, et linnas liigub 
ringi mingi vandaalne lätlaste kamp. Nemad ar-
vanud, et meie need olemegi.

Kas jääb aega üle, et tegeleda veel mingi 
meelisharrastuse või hobiga?

Ega mul eriti koolist ja trennist aega üle jää. 
Võiksin öelda, et sport ongi minu meelisharras-
tus.

Tänan otsekoheste vastuste eest ja hoian 
pöialt!

Küsitles Merike Metstak

Korraldatud olmejäätmevedu 
Veebruarikuus võttis Jõelähtme vallavolikogu 

vastu Jõelähtme valla korraldatud olmejäätmeveo 
rakendamise korra ja Jõelähtme valla jäätmeval-
dajate registri põhimääruse (leiate volikogu do-
kumentide juurest). Korraldatud olmejäätmeveo 
rakendamisel on järgmiseks sammuks jäätme-
valdajate registri moodustamine ning paralleel-
selt avaliku konkursi väljakuulutamine, et leida 
valla territooriumile üks jäätmevedaja. Võitjaks 
saab kõige soodsama pakkumise teinud jäätme-
käitlusettevõte, kes hakkab kogu valla territoo-
riumil vedama segaolmejäätmeid, vanapaberit ja 
suuremõõdulisi jäätmeid (jäätmed, mis ei mahu 
kogumiskasti, näiteks mööbel, vaibad, aknaraa-
mid, kraanikausid jms) Teiste jäätmeliikide osas 
on jäätmevaldajal jätkuvalt õigus ise otsustada, 
millise jäätmefi rma teenuseid kasutada. 

Jõelähtme vald on üks veopiirkond, mis tä-
hendab, et liitumine on kohustuslik kõigile. Kui 
konkursi võitja on selgunud, on järgmine samm 
olemasolevate lepingute ümbervormistamine ja 
neil, kellel praegu lepingut ei ole, uute lepingute 
sõlmimine. Lepingus määratakse täpne tühjen-
dussagedus, kogumismahuti suurus, asukoht jms. 
Korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on panna 
piir jäätmete illegaalsele ladestamisele teeäärtes-
se, metsa alla jms kohtadesse. 

Kui kogu avaliku konkursi protseduur läheb 
plaanipäraselt, peaks võitja olema selgunud suve 
hakuks. Sellest teavitatakse eraldi  valla ajalehes 
ning kodulehel. 

Jäätmete sorteerimine 
Olmejäätmetest tuleb eraldi koguda ohtlikud 

jäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber/papp ning 
segapakendid. Allpool on ära toodud, kuhu saab 
viia ohtlikke jäätmeid, paberit/pappi ja segapa-
kendeid. Aia- ja pargijäätmeid on soovitav kom-
postida. 

Ohtlike jäätmete kogumispunktid: 
- Koogi külas, Koogi poe kõrval olev suur ro-

heline merekonteiner; 
- Tallinna Prügila territooriumil (Rebala küla, 

Loovälja);
- kevadine ülevallaline kogumiring (toimub 

maikuus, täpsem info järgmises lehes).

Aia- ja pargijäätmed: 
- Tallinna Prügila (Rebala küla, Loovälja) 

kompostimisväljak, 
- Eesti Jäätmeringluse OÜ (Jõelähtme küla), 
- oma territooriumil kompostida. 

Segapakendite (plast-, klaas- ja metallpa-
kendid ning joogikartong) kogumiskastid 
asuvad: 

Aruaru küla: kahe korrusmaja vahel 
Haapse küla: Kullamäe 1, värava ees; Kulla-

mäe 2, pärast väravat vasakut kätt
Haljava küla: vana katlamaja juures
Ihasalu küla: lipuvarda juures
Iru küla: tenniseväljaku juures (koht kevade 

jooksul muutumas)
Jägala küla: 3-kordse korrusmaja juures
Kaberneeme küla: poe ees
Kallavere küla: Maardu poolt minnes enne kü-

laväravaid; Suur-Saviranna, väravast 30 m vasa-
kut kätt tee serval; Väike-Saviranna, enne vära-
vaid vasakut kätt

Koogi küla: Koogi poe kõrval 
Kostivere alevik: katlamaja juures 
Loo alevik: Saha tee 2, Saha tee 3/5, Toome 

tee 3
Maardu küla: 2-kordse korrusmaja juures
Neeme küla: poe taga (koht kevade jooksul 

muutumas)
Parasmäe küla: bussipeatuse juures
Rebala küla: Uus-Rebala, Kuuse ja Silla täna-

va otstes
Ülgase küla: ridaelamu vastas parkimisplatsil

NB! Enne segapakendi kogumiskasti panekut 
veendu, et pakend oleks tühi, vajadusel läbi lo-
putatud ja KOKKU PRESSITUD. 

Vanapaberi/papi kogumiskastid asuvad: 
Haljava küla: vana katlamaja juures
Ihasalu küla: lipuvarda juures
Iru küla: tenniseväljaku juures (koht kevade 

jooksul muutumas)
Jägala küla: 3-kordse korrusmaja juures
Kaberneeme küla: poe ees
Kallavere küla: Maardu poolt minnes enne kü-

laväravaid
Koogi küla: Koogi poe kõrval 
Kostivere alevik: katlamaja juures 
Loo alevik: Saha tee 2; Saha tee 3/5; Toome 

tee 3
Maardu küla: 2-kordse korrusmaja juures
Neeme küla: poe taga (koht kevade jooksul 

muutumas)
Ülgase küla: ridaelamu vastas parkimisplatsil

NB! Palun murdke pappkastid enne kogumis-
kasti panemist lahti. Visates kokkumurdmata 
pappkasti kogumiskasti, võtab see palju rohkem 
ruumi. 

NB! Vanapaberi/papi kogumiskastide asuko-
had ei kattu hetkel 100% pakendijäätmete kogu-
miskastide asukohtadega. 

NB! Segapakendite ja paberikastide kogumis-
kohtade arv on täiendamisel ning kõige uuema 
info kogumiskohtade kohta leiate valla ajalehest 
või valla koduleheküljelt. Piirkondlikult on kat-
mata Saha ja Liivamäe küla, kuhu loodame varsti 
eraldi segapakendi ja vanapaberi/papi kogumis-
kastid paigaldada.

Jõelähtme valla  jäätme- ja keskkonnaalane 
küsitlusleht 

Veebruarikuus saatsime otsepostitusega igasse 
postkasti Jõelähtme valla jäätme- ja keskkonnaal-
ased küsitluslehed. Palume kõigil, kellel täidetud 
leht veel tagastamata, saata või tuua see Jõeläht-
me vallamajja (Jõelähtme vallavalitsus, Jõeläht-
me küla, Harjumaa 74 202). Samuti on võimalik 
küsitluslehte täita Jõelähtme valla koduleheküljel 
www.joelahtme.ee 

Kevadised koduelektroonika, autokummide 
ja vanametalli kogumisringid 

Esimesed kevadilmad on juba olnud ja mõtted 
liiguvad kevadiste koristuste suunas. Täpsema 
ülevaate kevadistest koristustest anname järgmi-
ses vallalehes, küll aga on alanud registreerimine 
koduelektroonika, vanade rehvide ja vanametalli 
kogumiseks. Koondame kokku aadressid, kust 
on koduelektroonikat, autokumme või vaname-
talli ära viia ning vastavalt teada antud kohtadele 
koostame kogumisringi marsruudi. Kogumisrin-
gi ligikaudne aeg on maikuu esimesel poolel. 

Kellel on midagi eelpool loetletud jäätmetest 
ära anda, teavitage sellest aadressil liis@joelaht-
me.ee või telefoni teel 605 4861, 53 007 351. Li-
sage oma nimi, kontaktid, aadress (kus äraviida-
vad jäätmed asuvad) ning  jäätmete hinnanguline 
kogus. 

Kohustuslik prügi kogumismahuti  
Kõigil jäätmevaldajatel peab olema oma jäät-

mete kogumismahuti. Kokkuleppel naabritega 
võib olla ka mitme peale üks mahuti. On inimesi, 
kes viivad oma prügi metsa alla või poetavad tee 

äärde, põhjendades seda sellega, et prügilasse vii-
mine on liiga kallis. Kui inimene jõuab remonti 
teha, ehitada maja, pidada üleval lisaks majale ka 
suvilat, omada autot jms, siis ei tohiks käia ülejõu 
ka oma  jäätmetetest seaduspäraselt vabaneda ja 
selle eest maksta. Summad ei ole tuhandetesse 
ulatuvad (ehitusjäätmete ja olmejäätmete lades-
tushind Tallinna Prügilas on 629 krooni tonn). 
Olgem hoolivamad ümbritseva suhtes! 

Kas keegi teab?
Maardu ja Vandjala küla piirile kraavi on vi-

satud purunenud klaasi, vanad kraanikausid, au-
toistmed, plastijäätmed jms. Sama kraaviäärse 
puhastasid kooliõpilased oma algatusel eelmise 
aasta kevadel. Hinnanguliselt on viimase kuu aja 
jooksul viidud jäätmehunniku kogus u 100 kg 
ringis (prügilasse viies oleks summa umbes 60 
krooni). Palun kõigil aidata leida nende jäätmete 
loodusesse viija ja andke sellest teada aadressil 
liis@joelahtme.ee või helistades 605 4861, 53 
007 351. 

Metsaalune, teeäär, naabri maa EI OLE õige 
koht oma jäätmete ladestamiseks. 

Teeme ära 2008!
3. mail toimub üleriigiline suurkoristus “Teeme 

Ära 2008”, mille raames vabatahtlikud üle Eesti 
koristavad ebaseaduslikult ladestatud prügi. 

Hetkel on pooleli prügihunnikute kaardista-
mine. Kutsun vallarahvast üles kaardistama Jõe-
lähtme vallas olevaid prügihunnikuid. Kui teil 
on GPSi kasutamise võimalus, saaksite edastada 
teile teadaolevate prügihunnikute koordinaadid. 
Teistel palun teada anda prügihunniku(te) või-
malikult täpne asukoht. Koduleheküljelt www.
teeme2008.ee on võimalik vaadata juba kaardis-
tatud kohti ja lugeda rohkem selle ettevõtmise 
kohta. Ja miks mitte märkmikus/kalendris mär-
kida 3. mai kuupäeva kohale: Teeme Ära 2008-l 
osalemine! 

Tänades, 
puhtama Jõelähtme nimel, 

Liis Truubon, 
keskkonna vanemspetsialist

liis@joelahtme.ee
605 4861, 53 007 351

Eesti kergejõustikuajalugu on 
kuulsusrikas andekate mitme-
võistlejate poolest. Uhke on tea-
da, et Jõelähtme vallast on sir-
gunud noorsportlane, kes on 
spordiringkonnad endast rääki-
ma pannud. 
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Jõelähtme valla 2008. aasta eelarve
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Tulu liik Tulu nimetus 2008.a eelarve
 Kokku Maksud 73 980 000
3000 Füüsiliseisiku tulumaks 62 840 000
3030 Maamaks 11 000 000
3044 Reklaamimaks 140 000
 Kokku Kaupade ja 

teenuste müük
5 545 400

320 Riigilõiv 700 000
3220 Tulu koolitusteenuse 

osutamisest
2 600 000

3220 Koolieelsete lasteas. 
kohatasu

594 000

3220 Tasu töövihikute eest 5 000
3220 Toitlustamise tasu 794 600
3220 Õppekava välisest teg. 

laek. tulu
90 000

3221 Laekumine kultuuri-
asutustelt

100 000

3224 Laekumine sots.abi 
tegevusest

4 000

3229 Üldvalitsemise tulud 80 000
3232 Laekumine muust 

majandusteg.
140 000

3233 Üür 337 800
3237 Hoonestusõiguse tasu 100 000
 Kokku toetused 21 680 840
3500009 Laekum. Rahandusmi-

nisteeriumilt
111 700

3500008 PRIA 100 000
3502 Laekumine Kultuurimi-

nisteeriumilt
600 000

350002 Laekumine Kultuurka-
pitalilt

5 000

3502 Riigilt ja riigiasutustelt 
põhivara soet.

3 775 600

35028 Muudelt residentidelt 
pv. soet.

5 000 000

3520 Riigilt ja riigiasutustelt 
jooksv. k.õpet.

10 504 840

3520 Koolitoit 759 300
3520 Toimetulekutoetus 185 000
3520 Palkade ühtlustamiseks 319 700
3520 Lasteaedade investee-

ringud
319 700

 Kokku muud tulud 3 640 000
382 Intressi ja muud tulud 300 000
382520 Maa ainese kaevanda-

mise tasu
3 000 000

382540 Vee ressursitasu 150 000
3880 Muud tulud 15 000
3882 Saastetasud 150 000
3888 Muud tulud 25 000
 Kokku 104 846 240

Tulude eelarve 2008.a.

Kulude eelarve 2008.a.

Jätkub lk 14

Tegevusala 
kood

Tegevusala 2008.a. 
eelarve

01111 Volikogu 1 397 600,00
 Personalikulu 1 200 600,00
 Majandamiskulu 197 000,00
01112 Vallavalitsus 9 768 837,00
 Eraldised 3 200,00
 Personalikulu 5 794 800,00
 Majandamiskulu 3 965 837,00
 Muud kulud 5 000,00

01112 Reservfond 1 100 000,00
 Muud kulud 1 100 000,00
01112 Õppelaen 111 700,00
 Personalikulu 111 700,00
01600 HOL 181 100,00
 Eraldised 181 100,00
01600 EMOL 52 600,00
 Eraldised 52 600,00
01600 Ühistranspordikeskus 37 500,00
 Eraldised 37 500,00
01600 Valimised 26 700,00
 Personalikulu 26 700,00
01700 Valitsussekt.võla tee-

nindamine
550 000,00

 Muud kulud 550 000,00
03200 Päästeteenistus 179 200,00
 Eraldised 60 000,00
 Personalikulu 46 700,00
 Majandamiskulu 72 500,00
03600 Muu avalik kord 1 256 700,00
 Investeeringud 403 400,00
 Eraldised 355 000,00
 Personalikulu 62 600,00
 Majandamiskulu 435 700,00

Kaitseliit
Majandamiskulu

04210 Maakorraldus 1 533 200,00
 Investeeringud 5 000,00
 Personalikulu 977 000,00
 Majandamiskulu 521 200,00
 Muud kulud 30 000,00
04510 Valla teed 6 078 100,00
 Investeeringud 3 775 600,00
 Majandamiskulu 2 302 500,00
04511 Liikluskorraldus 325 000,00
 Majandamiskulu 325 000,00
04740 Arendusprojektid 1 593 600,00
 Investeeringud 900 000,00
 Personalikulu 50 000,00
 Majandamiskulu 643 600,00
04900 Ehitusosakond 1 932 400,00
 Personalikulu 930 200,00
 Majandamiskulu 1 002 200,00
048700 Arengu- ja planeerimis-

osakond
1 564 100,00

 Personalikulu 1 389 600,00
 Majandamiskulu 174 500,00
05100 Jäätmekäitlus 802 000,00
 Majandamiskulu 802 000,00
05400 Heakord, maastiku-

kaitse
1 826 600,00

 Investeeringud 0,00
 Majandamiskulu 1 826 600,00
05600 Keskkonnaosakond 2 035 900,00
 Personalikulu 1 499 300,00
 Majandamiskulu 535 600,00
 Muud kulud 1 000,00
06300 Veevarustus 1 505 000,00
 Eraldised 160 000,00
 Investeeringud 1 000 000,00
 Majandamiskulu 345 000,00
06400 Tänavavalgustus 2 575 000,00
 Investeeringud 1 500 000,00
 Majandamiskulu 1 075 000,00
06602 Kalmistud 275 800,00

 Personalikulu 129 800,00
 Majandamiskulu 146 000,00
06605 Muu elamukommu-

naalmajandus
6 089 700,00

 Investeeringud 4 720 000,00
 Personalikulu 34 700,00
 Majandamiskulu 1 334 000,00
 Muud kulud 1 000,00
07210 Üldmeditsiiniteenused 679 800,00
 Majandamiskulu 679 800,00
08101 Spordiorganisatsioonid 583 000,00
 Eraldised 433 000,00
 Majandamiskulu 150 000,00
08102 Spordihoone 962 000,00
 Eraldised 700 000,00
 Majandamiskulu 262 000,00
08201 Loo Raamatukogu 780 500,00
 Personalikulu 501 400,00
 Majandamiskulu 279 100,00
08201 Kostivere Raamatu-

kogu
468 100,00

 Personalikulu 218 400,00
 Majandamiskulu 249 700,00
08201 Kaberneeme Raama-

tukogu
303 100,00

 Personalikulu 171 800,00
 Majandamiskulu 131 300,00
08201 Jõelähtme Raamatu-

kogu
120 300,00

 Personalikulu 73 900,00
 Majandamiskulu 46 400,00
08201 Neeme Raamatukogu 210 400,00
 Personalikulu 149 700,00
 Majandamiskulu 60 700,00
08202 Jõelähtme Rahvamaja 1 081 200,00
 Personalikulu 643 700,00
 Majandamiskulu 437 500,00
08202 Loo kultuurikeskus 3 640 700,00
 Investeeringud 325 000,00
 Personalikulu 1 925 800,00
 Majandamiskulu 1 389 900,00
08202 Neeme Rahvamaja 636 700,00
 Personalikulu 385 400,00
 Majandamiskulu 251 300,00
08207 Muinsuskaitse 1 005 500,00
 Eraldised 80 000,00
 Personalikulu 403 100,00
 Majandamiskulu 522 400,00
08208 Kultuuriüritused 1 063 300,00
 Eraldised 350 000,00
 Personalikulu 63 300,00
 Majandamiskulu 650 000,00
08300 Kirjastamisteenus 416 300,00
 Personalikulu 230 300,00
 Majandamiskulu 186 000,00
08400 Religiooni ja muud 

ühiskonnaten.
275 400,00

 Eraldised 275 400,00
08600 Muu vabaaeg ja kultuur 

(projektid)
680 000,00

 Investeeringud 50 000,00
 Eraldised 460 000,00
 Majandamiskulu 170 000,00
09110 Kostivere LA 7 079 300,00
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Finantserimistehingud eelarve 2008.a.

Tunnus Kirje nimetus 2008.a. eelarve
2081 5 8 Laenude võtmine muudelt 

residentidelt
41 913 540,00

2081 6 8 Võetud laenude tagasimaks-
mine muudele residentidele

1 722 000

1001 Muutus kassas ja hoiustes 11 061 097,00
 Finantseerimistehingud 

kokku:
 

 Kodumaised hoiused seisu-
ga 01.01.2007.a.

11 041 097,00

 Kassatagavara 20 000
 Finantseerimistehingud 

kokku:
51 252 637,00

1. 04210 Maaosakond 5000 krooni;
2. 04510 Valla teed 3 775 600 krooni;
3. 03600 Korrakaitse 403 400 krooni;
4. 04740 Arendusprojektid 900 000 krooni;
5. 06300 Veevarustus 1 000 000 krooni;
6. 06400 Tänavavalgustus 1 500 000 krooni;
7. 06605 Muu elamu- ja kommunaal-

majandus
4 720 000 krooni;

8. 08202 Loo Kultuurikeskus 325 000 krooni;
9. 08600 Muu vabaaeg 50 000 krooni;
10. 09110 Kostivere Lasteaed 1 000 000 krooni;
11. 09110 Neeme Lasteaed –Algkool 4 955 000 krooni;
12. 09212 Kostivere Põhikkool 750 000 krooni;
13. 09110 Loo Lasteaed 16 000 000 krooni;
14. 09220 Loo Keskkool 27 093 540 krooni;

Kokku: 62 477 540 krooni

Investeeringute jaotus 2008. aasta eelarves

 Investeeringud 1 000 000,00
 Personalikulu 4 387 500,00
 Majandamiskulu 1 691 800,00
09110 Neeme LA 7 045 700,00
 Investeeringud 4 955 000,00
 Personalikulu 1 122 900,00
 Majandamiskulu 967 800,00
09110 Loo LA 23 762 800,00
 Investeeringud 16 000 000,00
 Personalikulu 5 458 500,00
 Majandamiskulu 2 304 300,00
09211 Neeme Algkooli õpe-

tajad
637 700,00

 Personalikulu 607 700,00
 Majandamiskulu 30 000,00
09211 Neeme Algkool 695 300,00
 Personalikulu 346 200,00
 Majandamiskulu 349 100,00
09212 Kostivere PK õpetajad 2 449 100,00
 Personalikulu 2 288 900,00
 Majandamiskulu 160 200,00
09212 Kostivere PK 4 256 500,00
 Investeeringud 750 000,00
 Personalikulu 2 053 900,00
 Majandamiskulu 1 452 600,00
09220 Loo KK õpetajad 6 501 300,00
 Personalikulu 6 091 100,00
 Majandamiskulu 410 200,00
09220 Loo KK 34 459 740,00
 Investeeringud 27 093 540,00

 Personalikulu 4 455 000,00
 Majandamiskulu 2 911 200,00
09600 Õpilastransport 2 500 000,00
 Eraldised 2 500 000,00
09800 Õpilaskoht teises vallas 4 640 000,00
 Majandamiskulu 4 640 000,00
098002 Hariduse haldus 1 148 800,00
 Personalikulu 939 800,00
 Majandamiskulu 209 000,00
10121 Koduteenus 271 000,00
 Personalikulu 260 000,00
 Majandamiskulu 11 000,00
101211 Hooldajatoetus 300 000,00
 Eraldised 300 000,00
101212 Isikliku abistaja teenus 33 600,00
 Personalikulu 33 600,00
102000 Päevakeskus 386 800,00
 Personalikulu 185 900,00
 Majandamiskulu 200 900,00
102001 Üldhooldekodu(mujal) 300 000,00
 Majandamiskulu 300 000,00
10701 Toimetulekutoetus 

(riiklik)
444 200,00

 Eraldised 444 200,00
10900 Sotsiaalhaldus 3 482 400,00
 Eraldised 2 207 500,00
 Personalikulu 787 200,00
 Majandamiskulu 486 700,00
 Muud kulud 1 000,00
 Kokku: 156 098 877

Algus lk 13

M Ä Ä R U S

Jõelähtme                     26. veebruar 2008 nr 99  
 
Jõelähtme valla 2008. aasta eelarve kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 38, valla- ja 
linnaeelarve seaduse § 12 lg 1 ja 3, Jõelähtme 
valla põhimääruse § 67 lg 1 ja 2 ning § 68 lg 1 
ja 2 alusel ning tulenevalt Jõelähtme Vallavalit-
suse, volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni 
ning volikogu liikmete ettepanekutest.
§ 1. Kinnitada    alates   01. jaanuarist   2008   
Jõelähtme   valla eelarve tulud summas 104 
846 240 (ükssada neli miljonit kaheksasada ne-
likümmend kuus  tuhat kakssada nelikümmend) 
krooni ja kulud summas 156 098 877 (ükssada 
viiskümmend kuus  miljonit üheksakümmend 
kaheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend 
seitse) krooni ning eelarve finantseerimiste-
hingud 51 252 637 (viiskümmend üks miljonit 
kakssada viiskümmend kaks tuhat kuussada 
kolmkümmend seitse) krooni vastavalt lisale nr 
1.
§ 2. Kinnitada investeeringute jaotus Jõelähtme 
valla 2008. aasta eelarves vastavalt lisale nr 2.
§ 3. Eelarveaasta  jooksul   vallale   sihtotstarbe-
liselt   eraldatud  vahendid  võtta  vallavalitsusel 
eelarvesse vastavalt sihtotstarbele, informeeri-
des sellest koheselt volikogu.
§ 4. Määruse vastuvõtmisest kuuaja jooksul kin-
nitada  2008. a. vallaeelarve neljakohaliste arti-
klitena.
§ 5. Kinnitada Jõelähtme valla kassatagavaraks 
20 000 (kakskümmend tuhat) krooni.
§ 6. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

M Ä Ä R U S

Jõelähtme              26. veebruar 2008 nr 101  
 
Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste 
pedagoogide töö tasustamise alused
Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse 
§ 27, Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008 mää-
ruse nr 30  Riigieelarvest koolieelsete lasteasu-
tuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, 
lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja 
lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toe-
tuse eraldamise ning kasutamise tingimused 
ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva 
kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suu-
rus ja nõuded omaosalusele,  Haridusministri 2. 
augusti 2002 määruse nr 65 “Pedagoogide kva-
lifikatsiooninõuded” ja  Jõelähtme valla 2008 a. 
eelarve,  Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõe-
lähtme valla (edaspidi vald) koolieelsete laste-
asutuste (edaspidi lasteaedade) juhtide ja pe-
dagoogide töö tasustamise alused. Jõelähtme 
valla lasteaiad on Loo Lasteaed Pääsupesa, 
Kostivere Lasteaed ja Lasteaed Neeme Mudila.
(2) Valla lasteaedade pedagoogide töö tasus-
tamise põhimõtted on ühtsed ning toetavad 
valla mainet atraktiivse tööandjana ja aitavad 
motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi 
töötajaid.
(3) Pedagoogide töö tasustamisel arvestatakse 
pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja 
talle atesteerimisel omistatud ametijärku.
(4) Pedagoogide töö tasustamine peab olema 
seaduslik, lähtuma riigi ja valla õigusaktidest, 
töö tasustamise põhimõtted peavad toetama 
lasteaedadele pandud ülesannete efektiivset el-
luviimist ja olema avalikud.
(5) Töö tasustamise põhimõtted toetavad laste-

aia juhi iseseisvat otsustusõigust lasteaia ees-
märke toetava ja tulemustele suunatud palga-
korralduse rakendamisel.
(6) Lasteaia juhataja töötab koostöös hooleko-
guga ja töötajate esindajatega välja asutusesi-
sese palgajuhendi.
§ 2. Töö tasustamise alused
(1) Lasteaia juhataja kuupalga alammäär lähtu-
des laste arvust lasteaedades on järgmine:
Kuni 50 last   10 300 kr
51 kuni 100 last   12 000 kr
101 kuni 150 last  14 000 kr
Üle 150 lapse   15 000 kr.
(2) Vallavalitsusel on õigus lasteaia juhile:
1) määrata lisatasu kokku kuni 25 % lasteaia 
juhataja ametikohajärgsest kuupalga alammää-
rast täiendavate tööülesannete täitmise eest las-
teaia eelarvevahendite arvelt;
2) määrata erakorralisi toetusi ja preemiaid las-
teaia   eelarvevahendite arvelt.
(3) Lasteaia juhile määratud lisatasust informee-
rib vallavalitsus vastava lasteaia hoolekogu kir-
jalikult.
(4) Lasteaedades töötavate kõrgharidusega pe-
dagoogide palga alammäärad vastavalt atestee-
rimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:
Noorempedagoog 8 000 krooni
Pedagoog  9 400 krooni
Logopeed
Psühholoog
Vanempedagoog 10 000 krooni
Vanemlogopeed
Vanempsühholoog
(5) Lasteaias töötava juhataja asetäitja õppekas-
vatustöö alal (õppealajuhataja) palga alammäär 
on vähemalt 75% vastava lasteaia juhi palga 
alammäärast.
§ 3. Määruse rakendamine.
(1) Käesoleva määruse § 2 lg 4 nimetatud palga 
alammäärasid kohaldatakse noorempedagoo-
gile, pedagoogidele ja vanempedagoogile, kel-
lel on pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav 

kõrgharidus.
(2) Kesk-eriharidusega pedagoogi või eripeda-
googi palga alammäär võib olla kuni 10% ma-
dalam sama ametijärguga pedagoogi või eripe-
dagoogi palga alammäärast.
(3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastava noo-
rempedagoogi palga alammäär võib olla kuni 
10% madalam noorempedagoogi palga alam-
määrast.
(4) Käesoleva määruse § 2 lg 1 nimetatud õpi-
laste arvud määratakse 10. jaanuari seisuga.
(5) Lasteaia palgajuhendis sätestatakse ka lisa-
tasude arvestamise ja maksmise kord.
(6) Palgajuhend kooskõlastatakse lasteaia hoo-
lekoguga ja töötajate ametiühingu olemasolul 
selle juhatusega.
(7) Lasteaia juhatajal on õigus määrata aastaee-
larves töötasudeks ettenähtud summa piires ja 
toetudes palgajuhendile:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmi-
se eest kuni 50% antud ametikoha vastavast 
kuupalgamäärast;
2) kõikidele lasteaia töötajatele ühesuguse põ-
himõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi 
ja preemiaid makstakse samadel alustel ka las-
teaia juhile.
(8) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavoliko-
gu 31. jaanuari 2007 määrus nr 52 “Jõelähtme 
valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide 
töö tasustamise alused”.
(9) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE 
JUURDE KUULUVATE LISADE JA 
SELETUSKIRJADEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KODU-
LEHEKÜLJEL: www.joelahtme.ee VÕI 
PABERKANDJAL VALLA KANTSELEIS
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Veebruaris 2008. a. surnud valla elanikud 
Avaldame kaastunnet omastele

NIINA KORŠUNOVA 
HELMUT SAMP
MARVE ALLOJA
KRISTI ROOTSLANE
TIINA TIIK
AIN AJAMAA

Õnnitleme kõiki märtsikuu sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Eakad sünnipäevalapsed märtsis 2008. a.

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus

52 788 70 ja 6054866; 

ajaleht@joelahtme.ee

93 MARTA - ALIDE PRÖÖM Ruu küla
91 ADO EHA Manniva küla
89 ELLI – VILHELMINE ASOR Loo alevik
87 MILDA MÄGI Manniva küla
86 VERONIKA SUSI Maardu küla
84 JEVDOKIA NÄSSI Loo alevik
83 LAINE KELU Loo alevik
83 ASTA TIMM Loo alevik
83 HILDA LEMMIK Neeme küla
82 LJUBOV LAIMETS Loo alevik
82 ALEKSANDRA LEHTMETS Loo alevik
81 LAINE RAUDSEPP Kostivere alevik
81 MAIMU EEK Jägala- Joa küla
80 HELMUT HAAB Kallavere küla
80 ESTER PEETRIMÄGI Võerdla küla
80 VAIKE KASELAAN Jõelähtme küla
75 AIME KÕRTS Uusküla küla
70 HARALD TUPITS Koogi küla
70 AIVO OJA Loo alevik
70 OLLI SAVIOTS Iru küla
70 VIRVE KIRIKAL Koogi küla

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…
Südamlik kaastunne Mare Seljamäele 
abikaasa 
REIN SELJAMÄE 
surma puhul.
Jõelähtme vallavolikogu ja vallavalitsus

Iga lahkumine on raske, iga teelesaatmine kurb..
Avaldame siirast kaastunnet 
Kaarin Hiietile ema
KRISTI ROOTSLASE surma puhul
Jõelähtme vallavolikogu ja vallavalitsus

Jaanuaris ja veebruaris 2008.a. 
sündinud lapsed

Karoliina Vadi   Rebala küla
Karola Konks   Haljava küla
Sander Paldra    Rebala küla
Mia Mirtel Lahi   Iru küla
Sebastian Thomas 
Tiirmann   Kostivere alevik
Karl-Eric Ott   Loo alevik
Kristjan Veetõusme  Jägala küla

Avaldame sügavat kaastunnet 
dr Mare Seljamäele armsa
ABIKAASA
surma puhul.
Jõelähtme valla alaealiste komisjon

Kurb saatus Sind kui lindu lennult tabas, 
Su elurada lühikeseks jäi...
Siiras kaastunne Sulle, Karin lastega 
abikaasa ja isa
AIN AJAMAA 
surma puhul.
Kristiina, Kristjan, Urve ja Sirje

Tähelepanu! 
Kaberneeme 
küla koosolek 
ja külavanema valimine 
toimub laupäeval, 12. aprillil 
2008. raamatukogu ruumes.

Lisainfo 
Jaan Sepp 
tel 55 69 58 58
e-post: jaansep@qmail.com

Koogi apteegi 
viimase apteekri Rebase 
Marju tütar, Rebase Siiri 

tahab üürile võtta 
omaette toa, korteri vms 
Koogi, Jõelähtme või Jägala-
Joa külas, kus oleks katus 
peal, aknad ees, pliit sees, 
mis väga suitsu sisse ei aja.
Tel. 56736945.

Hea õpetaja on lahkunud. See on 
meile kõigile valus reaalsus. 

Kristi sündis 11. märtsil 1942 
Tartus. Tal oli kaks vanemat venda, 
kellega lapsepõlve jagati. Sõja eest 
tuli kogu perega pageda Tartu linna 
lähedale maale. Juba lapsest saadik 
huvitasid Kristit loomad, eriti hobu-
sed ja talle meeldis ratsutada. Isaga 
koos käidi Peipsi järve ääres roogu 
lõikamas ja punuti roomatte maja 
soojustamiseks. 

Tartus kohtus Kristi noore insene-
riks õppiva üliõpilase Arnoga, kelle-
ga sõlmiti abielu 1962. aastal. Perre 
sündis kaks tütart. Elu tõi noorpaari 
Tallinna Linnuvabrikusse, Kristi 
asus tööle Loo lasteaeda kasvata-
jaks. 1969. aasta sügisest sai lasteaia 
kasvataja-õpetaja töö tema elutööks. 
37 aasta jooksul on tema käe alt koo-
li saadetud kaks põlvkonda lasteaia 
lõpetajaid. Oma rõõmsameelsuse, 

sõbralikkuse, hea huumorimeele ja 
positiivse suhtumisega suutis ta igas 
olukorras laste silmis sära leida. 

Kuulge prouat!!! See oli Kristi, 
kes oma mõtteid kollegidega ja-
gama hakates nõnda nende poole 
pöördus. Tema mõtteavaldused olid 
optimistlikud ja humoorikad. Samas 
oli ta põhimõttekindel ja nõudlik. 
Ta oskas märgata ilu ja luua seda ka 
ise. Nii mõnelgi kollegil on meeldiv 
kanda Kristi kootud kampsunit, ves-
ti, moekat salli või kindaid. 

Ta oli imeline vanaema, Mana, 
kes hoolis ja hoolitses oma lastelas-
te eest ning elas kaasa kõigile nende 
ettevõtmistele ning tegemistele. 

Rõõmsameelset ja sõbralikku 
Kristit, kes viimase hetkeni ei kao-
tanud lootust oma raskes haigusega 
võideldes, jäävad meenutama tema 
lähedased ja sõbrad.

Kristi Rootslane 
11. 03. 1942 – 18. 02. 2008 
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M Ä Ä R U S

Jõelähtme           26. veebruar 2008 nr 105
 
Jõelähtme valla jäätmevaldajate registri 
asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Võttes aluseks jäätmeseaduse § 69 lõike 3 
ja vajaduse tagada kontroll jäätmevaldaja-
te üle, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B: 
§ 1. Asutada Jõelähtme valla jäätmevalda-
jate register. 
§ 2. Kinnitada Jõelähtme valla jäätmevalda-
jate registri põhimäärus vastavalt lisale 1. 
§ 3. Käesolev määrus jõustub 10. märtsil 
2008.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme              29. jaanuar 2008 nr 315

Neeme küla Kivineeme tn 18 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimis-
seaduse § 24 lg 3, Jõelähtme valla ehitus-
määruse § 3 p 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:
1. Kehtestada Neeme küla Kivineeme tn 
18 kinnistu detailplaneering vastavalt FIE 
Ella Tomassova poolt koostatud tööle nr 
19/07.
2. Detailplaneeringujärgsete teede ning 
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise ta-
gab ehitusloa taotleja vastavalt 25.01.2008 
sõlmitud lepingule nr. DP-7/08.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus ühe kuu jooksul arvestades 
otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teata-
vakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU
O T S U S

Jõelähtme             29. jaanuar 2008 nr 318

Maa taotlemine munitsipaalomandisse 
Aluseks võttes maareformi seaduse § 28 
lg 2, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 mää-
rusega nr 133 kinnitatud “Maa munitsipaa-
lomandisse andmise korra”, haldusme-
netluse seaduse § 64 lg 1 ja 2, Jõelähtme 
Vallavolikogu

OTSUSTAB:
1. Taotleda Rebala geoloogilise õpperaja 
rajamiseks Vabariigi Valitsuselt munitsipaa-
lomandisse Jõelähtme vallas Rebala külas 
asuv Rebala paeraja maaüksus. 
2. Maaüksus taotleda munitsipaaloman-
disse sihtotstarbega – 004. mäetööstus-
maa (K).
3. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Val-
lavolikogu 29.01.2008 otsus nr 307 “Maa 
taotlemine munitsipaalomandisse”.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Art Kuum
Volikogu esimees
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Jõelähtme tankla Jõelähtme tankla 
baarbaar “Sevan”“Sevan” 

pakub tööd kokale, 
ettekandjale ja 
rõõmsameelsele 
baaridaamile. 

Täpsem informatsioon telefonil 58052036 
või 58502229. Ettevõte tegeleb 
Jõelähtmes toitlustamisega, samuti on 
meilt võimalik tellida peo- ja peielaudasid. 
Erilist tähelepanu pööratakse toodete 
maitseomadustele ja kvaliteedile, pakume 
tõelist armeenia šašlõkki sealihast, 
lambalihast ja forellist.

Külastage meid!

Saunade ehitus
Töö ilus. Hinnad soodsad. 
Tel 56673502. 
www.saunategija.ee Elion pakub kvaliteetset traadita Internetti 

Elion on paigaldanud Jõelähtme valda Loo alevikku, Halja-
va, Neeme ja Ruu külla ning Maardusse Keemikute t. 39A 
mobiilioperaatorite mastide külge traadita Interneti tugijaa-
mad. Samuti jääb osa piirkondi Tamsalu vallas Kaberla külas 
asuvate jaamade levialasse. Tugijaamast kuni 15 km raadiuses 
asuvates kodudes saab nüüd kasutada kiiret ja stabiilset Wi-
MAX tehnoloogial põhinevat traadita Interneti püsiühendust. 
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis on 
püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti 
teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide lisan-
dumisel, siis Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning 
ühendus on alati kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim 
allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti 
kõiki peamisi toiminguid Internetis. 
Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks 
näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna kõikvõi-
malikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid takistavad ka 
raadiolainete levi.  Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi 
juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele, 
paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade. 
Traadita interneti alla- ja üleslaadimiskiirused ning kuutasud on 
järgmised:

256/128 kbit/s - 295 kr

512/128 kbit/s - 395 kr

1 Mbit/s /256 kbit/s 495 kr

Meil on hea meel teatada, et on avatud uus ülevaatuspunkt aadressil Taevavärava tee 9A Rae vald DAF`i Veoautokeskusega ühes hoones.
Teostame teeliikluses osalevate sõidukitele igat liiki ülevaatuseid. Oleme avatud kõikidel tööpäevadel kella 8.00-19.00
Ohutut ja probleemideta liiklemist soovivad Alpter Grup`i OÜ ülevaatuspunkti töötajad.

www.alpter.ee tehno.rae@alpter.ee Telefon 606 4230, GSM 5624 6136

ONNINEN

Taevavärava tee

ALPTER
GRUPP

TEHNOÜLEVAATUS

Peterburi mnt.

Põrguvälja tee

P
õr

gu
vä

lja
te

e

Tartu mnt.

KALEV

PIPELIFE

Kalevi tee

Jü
ri

Tuurmaa OÜ Tuurmaa OÜ  
pakub alljärgnevaid 
teenuseid:

Ääre- ja tänavakivide müük 
ja paigaldus                     
Liiv- ja killustikalused                                                                                                                   
Paekividest teede ja platside 
rajamine                              
Munakivide paigaldus
Kõnniteekividest teede ja 
platside rajamine
Haljastus

Täpsemat infot võib saada:
Telefonil 58118322
E-mail veiko.tuurmaa@
mail.ee
Koduleht www.tuurmaa.ee

OÜ VISARI 
METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid  
Metallaiad, -väravad 
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
¬¬¬¬
Tel/fax: 6706917  GSM: 
5014504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee 
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Merike nooren
53 417 771 

merike.nooren@uusmaa.ee

Kristjan Reinoja
51 09 002 

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Annika Mikk
564 66 121  

annika.mikk@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee

Anneli Sepp
52 11 798
6272600
anneli.sepp@uusmaa.ee

Pikaajalised Jõelähtme valla piirkonnaga seotud kogemused 
aitavad mul leida just Teile kõige paremini sobiva lahenduse.

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422


