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SISUKORD

Jägala juga
Arvatavasti ei ole kosk mitte kunagi ta-
liharjapäeval nii võimsalt kohisenud 
– sademeterohke suvi ja sügis tõstsid 
jõgedes vee. 

Jägala jõe veetase ei ole veel jaanuarikuu 
lõpukski jõudnud alaneda ja mõõtmatu, mü-
hisev vetevoog meenutab kevadiste suurvete 
aegu. Ka möödunud aasta jooksul ei alanenud 
veetase sedavõrd nagu vanasti, kui kuival aas-
taajal pääses jalgsi, hobuse või autoga paeki-
vist siledat ja kindla aluspõhjaga otseteed pidi 
jõe teisele kaldale. 

Erik Tohvri kirjeldab autobiograafi lises 
romaanis “Majad jõe ääres” oma esmakoh-
tumist Jägala joaga: “Ettevaatlikult lähenesid 
nad salapärasele kohale, mis suure jõe neelas, 
ja siis avanes neile pilt, mis poisi hetkega 
reaalsuse ja fantastika piirimaile paiskas. Lai 
veelint langes kuristikku, tasandikul voolanud 
jõgi kaotas korraga põhja, püüdis veel liikuda 
endises suunas, kuid raskusjõud kallutas ta al-
lapoole. Alustanud langemist mustjaspruunina 
ja majesteetliku aeglusega, jõudis lõputu vee-
kangas juba kollakasvalge vahuga segatuna, 
pihustus lugematuteks niredeks ja piiskadeks, 
mida tuul udupilvena üles tõstis. See oli kaos, 
aga see kaos moodustas ometi hämmastavalt 
korrapärase mustri, mis pidevalt liikus ning 
oma värvi ja kuju muutis. Tuhanded veejoa-
kesed tekkisid, ühinesid ja lagunesid taas. Et 
lõpuks peadpööritava kiirusega vastu all katlas 
ringlevat tumedat vett pihustuda. Langeva vee 
poolt tekitatav õhukeeris haaras endaga vee-
tolmu ja vahutorte, mis peale ringilendlemist 
jälle veega ühinesid ja kõike seda saatis lausa 
kõrvulukustav mürin.”

Tollase koolijuhatajaga teekäigul kaasas-
olnud pojapoeg imestas, kas tõepoolest 
tegi kose loodus ise? Ta oli ikka arvanud, et 
looduses on kõik tehtud hästi ja praktiliselt. 
Siin oli aga loodus hakkama saanud millegi 
sellisega, suursuguse ehitusega, mis oli küll 
uhke vaadata, aga millel polnud praktiliselt 
mingit otstarvet. “Miks ta selle tegi?” päris 
poiss. Vanaisa seletas lapsele, et ega loodus 
seda just meelega teinud ja viis jutu kõvadele 
kivimitele ja vee uuristavale toimele. 

Vesi uuristab jälje ka kõige tugevamasse 
kivimisse. 

Kosk on vee uuristava mõju toimel taandu-
nud, seda märgivad klindi alla pudenenud 
suured paekivilahmakad. Vesi teeb oma 
murendamistööd praegu juba aastaringselt, ka 
läbi soojade talvede, kui vesi miinuskraadide 
puudumisel kaitsvaks jäämüüriks ei külmugi. 
See ei ole aga alati taandumine, vaid teine-
kord ka kasv ja arenemine. Aastaringselt hoog-
salt voolava jõe säng puhastub ja looduslik 
tasakaal seal paraneb. 

 Meie jaoks pole juga mitte üksnes 8 meet-
ri kõrguselt laskuv vetevoog, Baltimaade 
kõrgeim, vaid kannab endas muudki… See on 
meie valla uhkus, meie sümbol ja südameasi. 
Seal, valla laulupäevadel, kõlab alati Raimond 
Kaugveri sõnade ja Raivo Kõrgemäe loodud 
laul “Jägala juga“ – sõpruse sõnum su juurde 
meid huikab, võimukas Jägala juga, südameis 
valjult ja kärsitult tuikab, lauluks me palume 
luba..“ 

Jägala juga saabub imetlema jalgsi- ja rat-
tamatkajaid ning autode ja suurte bussidega 
reisiseltskondi, väidetavalt külastab Eesti üht 
kaunimat looduslikku vaatamisväärsust kuni 
sada tuhat inimest aastas. Meie valla tähele-
panuväärsemat loodusobjekti saab endiselt ja 
jätkuvalt nautida kroonigi maksmata ja viia siit 
kaasa mälestuse looduse ilust ja jõust. 

Merike MetstakPeeter Hütt/Tippfoto
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Head lehelugejad! 
Volikogu veerul on alates täna ilmuvast vallalehest uus 

autor seoses vallavolikogu esimehe ringivalimisega. 
Tahaksin siinjuures mõne sõnaga kirjeldada, mida võiks 
lehelugeja volikogu veergu lugedes edaspidi oodata. Leian, 
et volikogu veerg peaks esmajoones olema neutraalne 
ülevaade vallavolikogu viimastest istungitest, andmata 
sealjuures poliitilisi hinnanguid. See peaks eelkõige tooma 
välja olulisemad vallakodanikku mõjutavad otsused ning 
osutama, milline on see põhiline muutus, kahju või kasu, 
mis sellest vallakodanikele osaks saab.

Vallaelu oluliselt mõjutanud volikogu istung leidis aset 
30. detsembril eelmisel aastal. See kutsuti kokku kaheksa 
volikogu liikme algatusel, põhisisu oli umbusalduse aval-
damine vallavanem Ardo Lassile ja abivallavanem Ljudmilla 
Kaskale ning uue vallavanema ja vallavalitsuse koosseisu 
ametissemääramine. Umbusaldamise põhjustest on juba 
varasemates vallalehtedes kirjutatud, samuti on seda kajas-
tatud üleriigilises meedias.

Istung, kuhu oli kogunenud seitsmeteistkümnest voli-
nikust kuusteist, algas kahetunnise arutelu ja vaidlusega 
selle üle, kas päevakorda saab üldse kinnitada ja kas selles 
saab teha muudatusi, punktide järjekorda muuta. Vaidlus 
lõppes juristide abil tõdemusega, et päevakorda saab 
kinnitada ja ka muudatusi päevakorras on volikogul õigus 
teha. Muudetud päevakord pandi hääletusele ning häälte-
ga üheksa poolt ja seitse vastu leidis muudatus ka toetust. 
Päevakorra kinnitamata jätmine oleks tähendanud volikogu 
istungi ärajäämist, seega oleksid ära jäänud ka kõik aset-
leidnud muutused vallavalitsuse ja volikogu juhtimises.

Esimese punktina läks hääletusele volikogu esimehe 
umbusaldamine, mis leidis häältega üheksa poolt ja seitse 
vastu ka toetust. Seejärel asus volikogu uut volikogu 
esimeest valima. Vabaks jäänud volikogu esimehe ametiko-
hale esitati kolm kandidaati, kandideerida soovisid Väino 
Haab, Valeri Tammeleht ja Art Kuum. Peale kandidaatide 
enesetutvustust ja küsimustele vastamist asuti hääletus-
protseduuri juurde, mille tulemusel sai Väino Haab kümme, 
Art Kuum neli ja Valeri Tammeleht kaks häält. Seega valiti 
uueks volikogu esimeheks Väino Haab.

Nüüd jõuti päevakorras vallavanem Ardo Lassi ja abival-
lavanem Ljudmilla Kaska umbusaldusavalduste juurde. 
Umbusaldajate nimel kandis umbusaldusavaldused ette 
Toomas Kümmel. Pärast ettekandjale küsimuste esitamist 
ning ka umbusaldatavate lõppsõna võttis volikogu hääle-
tamisega oma seisukoha – häältega üheksa poolt ja kuus 
vastu leidis umbusaldusavaldus toetust. Selle peale tõusid 
volikogu laua tagant püsti pea kõik Rahvaliidu ja Keskera-
konna saadikud ning marssisid uksest välja ning sel päeval 
enam volikogu tööst osa ei võtnud.

Olulised muudatused leidsid aset ka vallavolikogu edas-
pidises töös, nimelt vähendas volikogu oma otsustega 
volikogu komisjonide arvu seitsmelt neljale. Liideti kesk-
konna- ja planeerimiskomisjon ning haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjon sotsiaalkomisjoniga. Korrakaitsekomisjoni 
töö leiab edaspidi oma lahendused vallavalitsusesiseselt. 
Uued moodustatud komisjonid said ka uued esimehed: 
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Jüri 
Paavel, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks Tiia Välk 
ning revisjonikomisjoni esimeheks Taimi Saarma.

Järgmise punktina võttis volikogu arutlusele uue vallavane-
ma valimise ja uue vallavalitsuse kinnitamise. Vallavanema 
kandidaadiks esitati volikogu liige Toomas Kümmel. Peale 
enesetutvustust ja küsimustele vastamist valis vallavoliko-
gu üheksa poolthäälega uueks vallavanemaks Toomas Küm-
meli, misjärel esitas vallavanem volikogule kinnitamiseks 
uue vallavalitsuse koosseisu. Kaheksa poolthääle ja ühe 
vastuhäälega kinnitas volikogu uue vallavalitsuse koossei-
sus Priit Põldmäe, Tarmo Paldermaa ja Priit Põldma.

Olulise teemana soovin ära märkida, et 30. detsembri 
volikogu istungil kinnitati viimase punktina veel 2009. aasta 
maamaksumäärad. Volikogu otsustas jätta 2009. aastal 
maamaksumäärad muutmata ehk maamaksuarved, mis 
laekuvad maaomanike postkasti, on sama suured kui 2008. 
aastal.

Volikogu istungite protokollidega on igal vallakodanikul 
võimalik tutvuda valla kodulehel www.joelahtme.ee.

Soovin kõigile ilusat uut 2009. aastat.

Värsked vallakodanikud lähevad reisile
Tänapäeval ei pea inimene end 
vanast elukohast välja registree-
rima, et alles seejärel saada õi-
gus uude elupaika registreeruda. 
Piisab elukohateate esitamisest kohaliku 
omavalitsuse registripidajale ja eelmised 
elukohaandmed kaotavad kehtivuse. Valla-
valitsus motiveerib inimesi elukohateateid 
esitama igal aastal aastalõpukampaania 
raames. Selge ja lihtne, kui tegelikud 
elukohaandmed ühtivad rahvastikuregist-
ris kirjas oleva aadressiga. Kui inimesel on 
rahvastikuregistris õiged andmed, tekib 
tal kodukohaga vastastikune kasulik suhe, 
maksumaksjana tarbib valla elanik oma-
valitsuse poolt pakutavaid teenuseid ja ka 
soodustusi. 

1. novembrist kuni 31.detsembrini toimu-
nud rahvastikuregistri kampaania käigus 
esitati valda 116 elukohateadet. Iga sel 
perioodil elukohateate esitanud inimene 
sai kingituseks kümne korra pääsme Loo 
ujulasse ja kõigi kampaania ajal eluko-
hateate esitanud värskete vallakodanike 
vahel loositi välja 15 000-kroonine puhku-
sereis kahele inimesele. 

116 loosi hulgast võttis vallavanem 
Toomas Kümmel juhusliku numbri ning 
selgus, et loosiõnn tabas perekond Reinast 
Uuskülast. Inna Reinas on koduperenaine, 
abikaasa Peeter Reinas, väljaõppinud ehi-

tusinsener, peab juba pikka aega laevade 
majandamisega tegeleva ettevõtte teenin-
dusdirektori ametit. Perekonnas kasvab 
12-aastane poeg Stiven, kes käib koolis 
Tallinnas. 

Perekond ehitab endale uut maja Uuskül-
la, endise aianduskooperatiivi krundile. 

“Meile meeldib siin väga, elukeskkond 
on suurepärane ja kõik eluks vajalikud 
teenused käeulatuses. Loodame, et peagi 

saavad lahenduse ka kanalisatsiooni, täna-
vavalgustuse ja teedeprobleemid.

Tuleme Lasnamäelt ega saa salata – 
kampaania aitas kaasa ja tuletas meelde, 
et on vaja end Jõelähtme valla elanikuks 
registreerida. 

Suur tänu meeldiva üllatuse eest! Me ei 
ole varem eriti palju reisinud ning rõõmus-
tame loteriivõidu üle väga,” ütlesid Inna ja 
Peeter Reinas.

UUDISED

OÜ Loo Vesi Ühtekuuluvusfondi-
le esitatud taotlus “Jõelähtme val-
la Loo ja Iru asulate ühisveevarus-
tus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
kaasajastamiseks” sai positiivse ot-
suse. Nimetatud projekt võimaldab 
Jõelähtme vallal ja OÜ-l Loo Vesi lä-
hiaastatel ca 60 miljoni krooni eest 
renoveerida ja välja ehitada Loo 

aleviku ja Iru küla vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemi. 

Jõelähtme valla vee-ettevõtja OÜ 
Loo Vesi on asunud tõsiselt otsi-
ma lahendusi vee- ja kanalisatsioo-
nisüsteemi amortiseerunud sead-
mete korrastamiseks. Äsja käivita-
ti Kostivere aleviku uus reovee pu-
hastamise seade, mille ehitamiseks 

saadi abi Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuselt. Edaspidi planeeritak-
se lahendusi leida ka Uusküla ning 
Neeme ja Kaberneeme probleemi-
dele.

Priit Põldmäe,
OÜ Loo Vesi nõukogu esimees,

Jõelähtme abivallavanem

Jõelähtme vald sai euroraha

Pikki aastaid oli Kostive-
re kooli juures olukord, 
kus õpilasi sõidutavad 
koolibussid pidid peatu-
ma Kostivere tee teepeen-
ral ning lapsed olid sunni-
tud bussidesse sisenema 
ning neist väljuma eba-
turvaliselt.

Laste jaoks oli see eriti ohtlik pimedal, libe-
dal ja märjal ajal. Ohtlik oli ka tee servas 
olev kraav, kuhu vähese ettevaatuse korral 
võis libiseda ja kukkuda. Halva nähtavuse 
korral oli bussijuhtidel probleeme sõidu 
alustamisega, kuna bussi läheduses ole-
vaid lapsi ei pruukinud juht alati näha.
Ühel kohtumisel Tallinna Prügila AS-i juha-
tuse liikme Allan Pohlakuga soovis viimane 
toetada valda mõnes koolidega seonduvas 
valdkonnas.
Sõlmiti kokkulepe, mille alusel tegi Tallinna 
Prügila AS vallale sihtotstarbelise annetuse 
200 000 krooni Kostivere kooli bussipeatu-
se väljaehitamiseks.

Vald tellis projekti, tegi 
ehitushanke ning valis 
ehitajaks OÜ BaltRoad.
Trotsides heitlikke ilmas-
tikutingimusi, oli ehitaja 
tubli ning peatuse koht sai 
korrektselt valmis. Haljas-
tustööd jäävad loomulikult 
ootama kevadet.
Toreda ootepaviljoni tegi 
valla tellimusel OÜ Veega 
Grupp.

 Indrek Mäeküngas,
keskkonnaosakonna 

juhataja

Kostivere kooli uus bussipeatus

VOLIKOGU 
VEERG

Väino Haab 
volikogu esimees

2 x erakogu

erakogu
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Meeldetuletus: veebruarikuist 
pensioni, toetust ja hüvitist ei saa 
enam kätte postkontorist. Kel-
lel sellekohane avaldus pensioni-
ametile esitamata, peab seda rut-
tu tegema! 

Ligi 145 tuhat pensionide, toetuste ja 
hüvitiste saajat, kes senini kasutasid 
Eesti Posti teenust, said oma raha tänavu 
jaanuaris viimast korda kätte postkontorist. 
Juba järgmisel kuul kehtivad teised välja-
makseviisid – pangakontole, teise isiku 
arvele, kojukandega enda kulul või mõnin-
gatel juhtudel kojukandega riigi kulul. 

Kõigile neile 145 tuhandele inimesele 
saatis Sotsiaalkindlustusamet eelmise 
aasta novembrikuus teavituskirja koos aval-
duse blanketi ja tagastusümbrikuga ning 
palus valida pakutud variantidest endale 
sobivaim. 

Kahjuks ei ole tänaseks päevaks kõik oma 
valikut teinud ega meile avaldust esitanud. 

Sotsiaalkindlustusamet ei saa ega või 
kellegi teise eest otsust teha ja avalduse 
puudumisel ei saa seetõttu inimesele 
ettenähtud pensioni, toetust või hüvitist 
järgmisel kuul õigeaegselt välja maksta. 

Avaldus uue väljamakseviisi kohta palu-
me esitada kiiremas korras! Veel jõuab. 

Kui teil on jäänud midagi arusaamatuks 
või olete avalduse blanketi kaotanud, siis 
nõu saamiseks võite helistada Sotsiaal-
kindlustusameti infotelefonil 16 106 või 
minna oma elukohajärgse pensioniameti 
klienditeenindusse. 

Pensionärid, kelle avaldus pen-
sioni, toetuse või hüvitise välja-
maksuviisi kohta alates 1. veeb-
ruarist on pensioniametile esita-
tud, ei pea muretsema. 

Veebruari lähenedes üha suureneb 
pensionäride huvi, kas avaldus on pen-
sioniametisse ikka kohale jõudnud ja kas 
veebruarikuu pensioni saamisega on kõik 
korras.

 
Kinnitame, et inimesed, kes taotlesid 

pensioni, toetuse või hüvitise kandmist 
panka riigi kulul tema enda arveldusarvele 
või teise isiku arveldusarvele või posti teel 
kojukandena isiku enda kulul, muretsema 
ei pea. Need avaldused on menetletud, 
nendega on kõik korras ja pensioniamet 
sellest inimesi eraldi ei teavita.

Teine lugu on avaldustega, kus taotletak-
se pensioni kojukannet riigi kulul. Sel juhul 
teavitavad pensioniametid iga inimest 
eraldi – nii neid, kelle jaoks on vastus jaa-
tav, kui ka eitava vastuse saajaid. Viimasel 
puhul kindlasti ka kirjalikult.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti 

avalike suhete juht
640 8123

53 420 280

Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab 
Haigekassa rahvastikuregistris ole-
vaid põhielukoha aadresse. See tä-
hendab seda, et kõik kirjad ja muud 
dokumendid saadab Haigekassa 
edaspidi inimese rahvastikuregist-
ris märgitud aadressile. Oma aad-
ressi muudatusest ei saa Haigekas-
sat enam eraldi teavitada, piisab vaid 
rahvastikuregistri teavitamisest. 

Isikute aadresse kasutab Haigekassa neile 
mitmesuguste teadete või dokumentide (teated 
kindlustuskaitse lõppemisest, Euroopa ravikind-

lustuskaardi või asendussertifi kaadi, vähiskrii-
ningu kutse jne) saatmiseks. 

Isiku soovil saadab Haigekassa näiteks Euroo-
pa ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast 
erinevale aadressile. Sellisel juhul tuleb Haige-
kassale esitada soovitud aadress igal konkreet-
sel taotlusel. 

Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja 
vähiskriiningu kutsed aga saadetakse inimese 
rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seega 
on väga oluline, et inimeste aadressid rahvas-
tikuregistris oleksid õiged. Vastasel juhul ei 
pruugi inimesed olulisi teateid kätte saada.

Isik on kohustatud elukoha andmed rahvasti-
kuregistrisse teatama uuele aadressile kolimi-
sel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete 
puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida 

kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või 
riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri 
e-teenuseid kasutades. 

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või 
muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele 
valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda 
on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, 
posti või digiallkirjaga e-kirja teel või kasutades 
rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis 
www.eesti.ee.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib 
vaadata Siseministeeriumi kodulehelt http://
www.siseministeerium.ee/13615.

Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles rahvas-
tikuregistris oma elukohaandmete õigsust 
kontrollima ning vajadusel parandama!

3. kuni 5. veebruarini 2009 korral-
dab Põhja-Eesti Päästekeskus lahtis-
te uste päevad Tallinna ja Harjumaa 
komandodes. 

Päästjate igapäevase tööga on oodatud tutvu-
ma kõik huvilised.

Kolme päeva jooksul on soovijatel võimalik 
külastada Põhja-Eesti Päästekeskuse eri koman-
dosid, tutvuda tulekustutus- ja päästetöödeks 
mõeldud tehnikaga ning saada põhjalik ülevaa-

de päästja elukutsest.
Lahtiste uste päevade eesmärk on anda 

ülevaade tulega seotud ohtudest ja õigest 
tegutsemisest tulekahju korral, kuulata-vaadata, 
millega päästeteenistus tegeleb ja kuidas käib 
igapäevane töö komandos.

Kõikidel soovijatel palume end külastuseks 
registreerida 28. jaanuariks 2009 telefonil 
6676 691 või e-posti aadressil galina.ozdoba@
ttpa.ee . Ekskursioonid toimuvad kella 9–12 
ja 13–16. Külastuse kestus on üks tund, grupi 
maksimaalne suurus on kakskümmend inimest.

ELU

PensionidestHaigekassa kasutab rahvastikuregistri aadresse

Päästekeskuse uksed on huvilistele lahti

Piltmõistatus

Kus pildilolev hoone asub ja milleks seda tänapäeval kasutatakse? 
Õigesti vastanute vahel loositakse välja Jõelähtme valla logoga vihmavari.
Vastused saata posti teel: Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Harjumaa või e-postiga: ajaleht@joelahtme.ee või helistada tel 6054866.
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Vallavanem on 24 tundi ööpäevas vallavanem
Intervjuu uue vallavanema Toomas Kümmeliga

INTERVJUU

See on sellel valimisperioodil juba 
neljas vallavalitsus. Miks?

Pärast viimaseid valimisi tuli 
volikogusse palju uusi inimesi, kes 
jõuliselt toetasid suuri muutusi. Taimi 
Saarma oli vedanud vallavanemana 
väga pikka aega, alustanud nul-
list, ehitanud üles teatud stabiilse 
toimemehhanismi. Suured muutused 
tekitavad paraku ka ebastabiilsust. 
Kõik volikogus esindatud jõud on eri 
kombinatsioonides koalitsioonis ol-
nud, praegu peamiselt pärast valimisi 
tekkinud esimene valitsusliit – IRL–
Reformierakond. Ju see siis on praegu 
kõige toimivam kooslus. Ma arvan, 
et pärast järgmisi valimisi tekib uus 
kindel stabiilsus. 

Miks eelmine valitsuskoalitsioon 
lagunes?

Võiks ju öelda, et härra Maido Pajo 
ei suutnud enam koalitsioonileppe 
allkirjastatud originaale kodust üles 
leida ja kujutage ette, see ei ole nali. 
Mina ei tahtnud aga rohkem olla 
Rahvaliidu ja Keskerakonna saadikute 
süljetops.

Minu jaoks läksid paljud asjad pai-
ka, kui lugesin hiljuti Postimehes aval-
datud Kaitsepolitsei salaja salvesta-
tud vestlust endise keskkonnaministri 
Villu Reiljani kabinetis. Endine Maa-
ameti maadevahetuse ideoloog Kalev 
Kangur ja ärimees Rein Kilk arutavad 
seal ühe maatükiga diilitegemist meie 
vallas. Kangur teatab: “Otsused, no 
need on, ee, ütleme, ee ... (katkeb) 
need füüreri vahetused ... (katkeb), 
nii et täna kontrollib Jõelähtme valda 
Rahvaliit täielikult.”

See oligi eelmise valitsuse ideoloo-
gia, mis sobis hästi ka Keskerakonna 
maailmanägemusega. Lõpuks kasutati 
võimulpüsimiseks vist kogu alatuste 
arsenali ja otsest seadusrikkumist. 
Ilmselt oli ka vallasekretäril selle 
pärast nii häbi, et ta lahkus vahetult 
enne võimuvahetust kuldse käepi-
gistusega. Kriisiajad näitavad kõigi 
tegelikku tugevust. Eelmist valitsust 
tabas lõpuks kogu valla töö kuudeks 
halvanud kollaps. See oli kolme L-i 
valitsus – LLL – lollus, laristamine, 
laiamine.

Kas LLL ei ole liiga karm hinnang?
Ei ole.
Abivallavanem Ljudmilla Kaska sõl-

mis vist kõik lepingud ilma igasuguse 
konkursita ainult kindlatele fi rmadele. 
Riigihangete amet käis vallas olukorda 
kontrollimas, koostas akti ulatuslike 
rikkumiste kohta. Hüvastijätuks jällegi 
kuldne käepigistus, jõulupreemia 
75 000 krooni!

Või meie vallavanem Ardo Lass, 
kel pidi ametiautoks olema kindlasti 
džiip. Kui soov üle poole miljoni maks-
nud kastiga džiip muretseda suudeti 
maha laita, pandi kindel maksumus, 
mida ametiauto ei tohi ületada. Ja en-
näe imet, ikka oli ühel päeval vallava-
nemal istumise all uhke džiip! Küll sai 

imestatud, kust sellise muinasjutulise 
hinnaga džiip. Nüüd on asi selgunud: 
džiibi hinda näidati vajalikus summas 
alla ja see summa keevitati juurde 
invabussile. Aga invabuss on kõlbma-
tu, kuna sinna ei mahu ratastooliga 
invaliid sisse. Ja kui nüüd mõned 
kuud vana bussi üritada müüa, on see 
300 000 krooni odavam kui ostes.

Lass võttis kaasa kõik valla järgmise 
aasta kalendrid, valla arvuti ja laua-
lambi ning lahkus tagasi vaatamata, 
olles enne seda valla töötajatele liht-
salt laiali jaganud umbes 1,1 miljonit 
krooni. 

See ongi LLL!
Aga ei taha enam LLL-ist rääkida, 

neid lugusid on väga palju. Las häbe-
nevad, kui neil häbitunnet üldse on, 
milles mina tugevalt kahtlen. Tähtis on 
edasi minna ja kollapsist kiiresti välja 
tulla.

Kust uus vallavanem alustas?
Alustasin teadmisest, et Jõelähtme 

vald on viidud sisuliselt pankroti 
äärele. Uue aasta alguses oli kassas 
177 000 krooni, inimestele tuli palgad 
välja maksta. Tänaseks on eelmise 
valitsuse esitatud järgmise aasta eel-
arve kavast vähemalt 20 miljonit õhku 
välja lastud. Kiiresti on vaja kokku 
panna reaalne eelarve 2009. aastaks. 
Loodan, et iga vallaelanik ja iga valla 
allasutuse töötaja mõistab, mida see 
tegelikult tähendab, sest järgmiseks 
aastaks peavad valmis saama Loo 
kooli rekonstrueerimine, Loo lasteaia 
juurdeehitus, Neeme lasteaia ümber-
ehitamine, Kostivere kooli rekonst-
rueerimise projekt, ulatuslikud ja 
väga keerulised üldplaneeringu osad 
– Rebala muinsuskaitseala teemapla-
neering, Nehatu-Loo-Liivamäe-Saha 
planeering, alustada tuleb Loo-Iru 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüs-
teemi ulatusliku rekonstrueerimisega 
jne, jne.

Eelmisele valitsusele oleks kõige 
suuremaks karistuseks olnud nende 
võimule edasijätmine. Kuid Jõelähtme 
rahvast oleks kole kahju hakanud.

Nii et algus oli pingeline?
Muidugi, vallavanem on 24 tundi 

ööpäevas vallavanem ja mitte lillepott 
sekretäri selja taga. Praegu on see 
ütelus kippunud vaata et otseselt 
tõeks osutuma. Samas – kui algas 
Falklandi sõda, oli 1. aprill ja püha-
päev. Keegi ei pidanud vajalikuks 
helistada suvilas puhanud peaminis-
ter Margaret Thatcherile, et küsida, 
mida teha. Need kaks printsiipi kokku 
sulades looks ideaalse olukorra. Tege-
likkus on aga pidev liikumine ideaali 
suunas. Praegu tõesti väga pingeline 
liikumine.

Kas olete karm või leebe juht?
Õiglane.

Kas olete üksik hunt või meeskonna-
mängija?

Seda ei saa absolutiseerida, alati 
on nii seda kui ka teist. Aga praeguse 
meeskonnaga – abivallavanemad Priit 
Põldmäe, Priit Põldma, Tarmo Palder-
maa, valitsuse liige Merike Kahu –, no 
mis viga selliste inimestega mees-
konnatööd teha. Väga tugeva potent-
siaaliga vallavalitsus. Juba esimene 
tööpäev näitas, et töö jätkus sealt, 
kus ta oli lõppenud, kohe.

Aga kindlasti on elus hetki, kus pead 
ainult iseenesele tuginedes tegema 
väga raskeid otsuseid, sest juhtimi-
sega kaasneb alati vastutus. Ja see ei 
olegi sõnakõlks.

Olete pikka aega olnud uuriv ajakirja-
nik, kirjutanud ka raamatuid, teinud 
dokumentaalfi lme. Kuidas see valla 
juhtimisele kaasa aitab?

Võib-olla niimoodi, et ma kindlasti ei 
löö verest välja, kui vallamajas kaigub 
meeleheitlik hüüe: “Tähelepanu, 
vallamajja saabub ajakirjanik!” 

Vald on väga avalik organisatsioon, 
mille edukus peab suuresti põhine-
ma vallaelanike usaldusel. Usalduse 
üheks tähtsamaks aluseks on ava-
likkus. Mida rohkem on kõik avalik, 
seda vähem on vaja karta ajakirjaniku 
saabumist vallamajja.

Aga tegelikult olen ma hariduselt 

geograaf. Vist saatuse pilge, aga 
pärast ülikooli tegin tõsiselt teadust 
Tallinna Linnauurimise Instituudis ja 
minu teema oli valglinnastumine ag-
lomeratsiooni lähi- ja kaugtagamaal. 
Seega võib öelda, et olen lõpuks 
jõudnud ringiga erialasele tööle!

Kas olete kunagi unistanud vallavane-
maks saamisest?

Tegelikult peaks vastama, et väga 
hea küsimus. Kui kunagi leian sama 
hea vastuse, siis annan teada. Kuna 
ise olen ajakirjanikuna kuulnud sama 
lolle vastuseid, siis aus vastus on – ei 
ole kunagi mõelnud. 

Tegelikult sattusin ka valimistel kan-
dideerima ühe hea inimese väga visa 
veenmise tulemusel.

Mis on Jõelähtmes kõige meeldivam?
See, et on alles traditsioonilist elu-

laadi ja seda osatakse veel hinnata. 
See, et väga palju annavad tooni 
põliselanikud, et linnaline elulaad ei 
ole suutnud seda hävitada. Tohutu 
looduslik mitmekesisus pisikesel alal.

Mis on kõige ebameeldivam?
Kommunistide võimu kurvad mä-

lestusmärgid – fosforiidikarjäärid, 
pilpakülad, kolhoosikorra laastav 

mõju, millest me veel siiani päriselt 
toibunud ei ole.

Milliseid suundi Jõelähtme vallas 
oleks perspektiivikas arendada, vaa-
tamata halvale majandusseisule?

Nüüd võiksin rääkida nii palju, et jutt 
ei mahuks sellesse lehte ära. Mind 
ümbritseb meie koduvallas uskuma-
tult palju uskumatult tarku inimesi, 
kellel on uskumatult häid ideid. Pro-
jektipõhine arendamine valla tohutut 
potentsiaali ära kasutades on see 
suund, kuhu liikuda – Rebala biosfää-
ri ala, avatud kool, säästev areng, 
väärtuslik innovaatilisusel põhinev 
unikaalne elukeskkond, karjääride 
kujundamine puhke-, spordi- ja vaba 
aja parkideks jne, jne. Projektirahade 
leidmiseks fondidest on meil veel 
väga suured reservid.

Ja muidugi peab kõigil otsustel, eriti 
pika mõjuga asjadel olema taga põh-
jalik analüüs. Just viimase puudumist 
pean ma vohava poliitilise populismi 
põhiliseks tekitajaks. Kahjuks ka meie 
vallas.

Kas IRL poolt üles tõstetud haldusre-
formi teema võiks lähiajal tulla kõne 
alla ka Jõelähtme vallas?

Ma siiski arvan, et Jõelähtmet see 
ei puuduta. Aga mõelge ühele asjale: 
omal ajal olid kihelkonnad enamas-
ti suuremad kui praegused vallad. 
Sõideti põhiliselt hobusega, aga kõik 
jõudsid pühapäeval kihelkonnakesku-
sesse, kus asus kirik. Tahan öelda, et 
kui peaks minema väga radikaalseks 
reformiks, siis mis on meie soovid? 
Igaks asjaks peaks valmis olema, et 
ühel hetkel sellised küsimused meid 
üllatusena ei tabaks. 

Vaevalt me tahame linna juurde ehk 
tagasi endist kihelkonna osa Viimsit 
või Maardut või Lasnamäed.

Oleme Ott Sandrakuga naabervallast 
Kuusalust mõelnud ühele variandile, 
mis on minu arvates üllatav, aga see-
eest huvitav. Esmalt liituksid Jõeläht-
me-Kuusalu ja Vihula, millest moodus-
tataks kaks valda: Lahemaa ja Rebala. 
Siin oleks ajaloolisi, kultuurigeograa-
fi lisi ja looduslikke ühisnimetajaid 
päris palju. Aga seda tuleb siiski võtta 
julge fantaasiana ehk pigem eelistada 
Kuusalut Viimsile, kui selline valik 
peaks tekkima.

Küsis Merike Metstak

Toomas Kümmel
Sündinud Pärnus 28.04.1960.

Koolitee Viljandis ja Kohtla-Järvel.

Lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeo-
graafi a erialal 1984.

Töötanud teadurina Eesti Majan-
dusinstituudis, Tallinna Linnauuri-
mise Instituudis.

Töötanud ajakirjanikuna väljaanne-
tes Eesti Ekspress, Eesti Aeg, Eesti 
Päevaleht, KesKus.

Kirjutanud raamatuid ja teinud do-
kumentaalfi lme peamiselt Kaukaa-
sia ja Balkani konfl iktikolletest.

Abikaasa töötab Patendiametis.

Pojad Peeter, Johannes ja Jaagup, 
pojapoeg Simeon. 

Huvialad: matkamine, sõjaajalugu, 
fi lateelia, maailma maad ja rahvad.

“See oli kolme L-i valitsus – LLL – lollus, laristamine, laiamine.”
“Alustasin teadmisest, et Jõelähtme vald on viidud sisuliselt pank-
roti äärele.”
“Aga kindlasti on elus hetki, kus pead ainult iseenesele tuginedes 
tegema väga raskeid otsuseid.”
“Mida rohkem on kõik avalik, seda vähem on vaja karta ajakirjani-
ku saabumist vallamajja.”

Merike Metstak
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Vallavolikogu koosseis

Eelmise aasta viimasel tööpäeval vahetus valla juhtkond

VÄINO HAAB – volikogu esimees – Reformierakond
TIIA VÄLK – volikogu aseesimees, säästva arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees – IRL
JÜRI PAAVEL – volikogu liige, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees 
TAIMI SAARMA – volikogu liige, revisjonikomisjoni esimees 
MARJE LAIMETS – volikogu liige, majandus- ja rahanduskomisjoni esimees 
ART KUUM – volikogu liige – IRL
PILLE TRUMM – volikogu liige – IRL
RIIMAS UKANIS – volikogu liige – Reformierakond
MAIDO PAJO – volikogu liige – Rahvaliit
LJUDMILLA KASKA – volikogu liige – Keskerakond
AAVO MOOSTE – volikogu liige – Reformierakond
ARDO LASS – volikogu liige – Rahvaliit
MAARIKA SEPP – volikogu liige – IRL
HARRI REIDMA – volikogu liige – Rahvaliit
JELENA LÄTIK – volikogu liige – Keskerakond
ARVO OLEK – volikogu liige
JÜRI JALAKAS – volikogu liige – Reformierakond 

Vallavanem Ardo Lass, abi-
vallavanem Ljudmilla Kas-
ka ja vallavolikogu esimees 
Art Kuum hääletati voliko-
gu poolt ametist priiks. Või-
mukoalitsiooni (IRL, Rahva-
liit, Keskerakond) koostöö 
hääbus ja vana-aastaõhtuks 
olid uued ametimehed voli-
kogu poolt ametisse hääleta-
tud. Uueks võimukoalitsioo-
niks lõid käed Reformiera-
kond ja IRL.

Tutvustame uusi, äsja ametisse 
valitud vallajuhte. 

Vastab Väino Haab, vallavolikogu 
esimees

Sa istusid eelmise volikogu istungi 
esimesed tunnid oma tavapärasel, 
tagasihoidlikul opositsioonisaadiku 
toolil. Keset istungit, äsja valituna 
volikogu esimeheks, asusid enese-
kindlalt ja rahulikult istungi juhata-
mist jätkama – nagu oleksid seda 
tööd juba varemgi teinud. Kas Sa 
olid selleks kohaliku poliitiku jaoks 
tipphetkeks valmis juba siis, kui kan-
dideerisid volikokku?

Ühtpidi on see lihtne küsimus, tei-
salt väga keeruline. Pean tunnistama, 
et kandideerides ma nii ambitsiooni-
kaid mõtteid ei mõlgutanud. Eesmärk 
oli eelkõige muuta elu Jõelähtme 
vallas paremaks. Reformierakonnal 
oli valimistele minnes selge näge-
mus järgmiseks neljaks aastaks ning 
neid eesmärke läksingi volikokku 
realiseerima. Viimase kolme aasta 
jooksul on vallas võimul olnud mitmed 
poliitilised jõud, seetõttu pole ka 
mina kõik need aastad ainult oposit-
sioonisaadiku tiitlit kandnud. Esi-
mese kahe aasta jooksul juhtisin nii 
korrakaitsekomisjoni kui ka arengu- ja 
planeerimiskomisjoni, kust sain hulga 
kasulikke kogemusi, millest nüüd 
volikogu juhtimisel kindlasti abi on. 
Kuid tahaksin veel üle kinnitada, et ka 
opositsioonisaadikutel on volikogus 
täita väga oluline roll – juhtida võimul-
olijate tähelepanu möödalaskmistele 
ja vajakajäämistele, seetõttu oli ka 
opositsioonis veedetud aeg huvitav ja 

kindlasti ka vastastikku kasulik.

Kas volikogu töös midagi muutub? 
Mille poolest erineb järgmine voliko-
gu istung ehk milliseid päevakorra-
punkte tahaksid eraldi välja tuua?

Volikogu esimees peab oma töös 
alati lähtuma seadustest ja valla 
õigusaktidest. Volikogu esimehe 
töös on esmaolulised kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus ja 
valla põhimäärus, mis panevad paika 
volikogu töökorra, pädevuse ja esime-
he funktsioonid. Meil on olemas ka 
volikogu töökord, kuid see dokument 
on ajale ja seadusandlusele kahjuks 
jalgu jäänud. Selles esineb ka rida 
vastuolusid eelnimetatutega, mistõttu 
tuleb ette võtta uue tööreglemendi 
väljatöötamine. Volikogu esimehena 
tahaksin eelkõige muuta volikogu 
arutelu sisukamaks ning tööd kor-
rektsemaks. Volikogu esimees peab 
täitma talle pandud ülesandeid ning 
tagama istungite õiguspärase kokku-
kutsumise, läbiviimise ning eelnõude 
korrektse menetlemise. Parandada 
tuleb koostööd volikogu ja vallavalit-
suse vahel.

Oled nüüd võimukoalitsiooni voliko-
gu saadikute eestkõneleja. Millele 
põhinevad Reformierakonna ja IRL 
koostööleppe lähtekohad?

Esmalt tahaksin öelda, et volikogu 
esimees on ikka kogu vallavolikogu 
esimees ega saa olla vaid võimuliidu 
saadikute eestkõneleja, seda põhi-
mõtet tahan ka oma töös rakendada. 
Lisaks on kavas uue aasta esimes-
tel volikogu istungitel muuta valla 
põhimäärust, millega moodustatakse 
ka meie volikogus fraktsioonid, mis 
saavad endale eestkõnelejad. 

Reformierakond ja IRL on oma 
koostöö põhialustena kokku leppinud 
olulistes põhimõtetes, millest mitmed 
leiavad rakendamist ka volikogu 
juhtimisel. 

Seaduslikkuse printsiip. Kõikides 
otsustes lähtume kohaliku omavalit-
suse korralduse seadusest ja teistest 
riigi õigusaktidest ning valla põhimää-
rusest ja teistest valla õigusaktidest 
ning heast tavast, ühitades maksi-
maalselt õiglus- ja õigustunnet ning 
eetikanorme.

Avatuse ja läbipaistvuse printsiip. 

Meie tegevus on avalik, valla õigus-
aktid peavad olema kõigile kätte-
saadavad valla kodulehel. Igakuiselt 
avalikustatakse olulised valla fi nants-
seisu kajastavad andmed ning seda 
mõjutavad lepingud.

Efektiivse valitsemise ja majandami-
se printsiip. Vallavalitsuse ja allasu-
tuste struktuur muudetakse efektiiv-
semaks. Valitsemiskulud võetakse 
kontrolli alla ja neid kujundatakse 
lähtuvalt 2009. aastaks kujunenud 
uuest majandusolukorrast. Paran-
datakse vallavalitsuse ja allasutuste 

teeninduskultuuri. Vallavalitsuse ja 
allasutuste ametikohtade täitmisel 
taotletakse eelkõige asjatundlikkuse 
kasvu poliitiliste eelistuste arvelt. 
Teostatakse pooleliolevate projektide 
vahehindamine nende eesmärgipä-
rasuse ja mõistlikkuse kaalumiseks, 
vallale kahjulikud algatused võima-
luse korral lõpetatakse. 2009. aasta 
investeeringud tehakse maksimaalses 
ulatuses jooksvate tulude arvelt. 

Võimude lahususe printsiip. Valla-
volikogu ja vallavalitsuse õigused ja 
kohustused ning juhtimine hoitakse 

lahus kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduses ja valla põhimääruses 
sätestatud mõttes ja korras.

Otstarbekuse ja põhjendatuse 
printsiip. Vallavolikogu ja valitsuse 
otsused peavad tuginema kaalutlus-
tele ja olema majanduslikult, sotsiaal-
selt, kultuuriruumiliselt ning ruumilise 
planeerimise aspektis põhjendatud. 
Avaliku huvi korral tehakse kaalut-
lusotsuseid tasakaalus grupihuvi ja 
erahuviga, tuginedes seadustele.

Lisaks eeltoodule on kavandatud 
mitmete juba algatatud projektide 
elluviimine ning paljude uute algatus-
tega väljatulemine.

Väino Haab 
Olen 51-aastane elupõline Jõeläht-
me valla elanik. 

Olen õppinud

Maardu Keskkoolis,

6. Kutsekeskkoolis metallide tööt-
lemist ja tehnoloogiat.

Tallinna Tehnikaülikooli täiendus-
koolitused:

– kinnisvara haldamine,

– juhtimispsühholoogia.

Tartu Ülikooli täienduskoolitus:

– personali juhtimine.

Tallinna Ülikooli täiendusõppekes-
kus: 

– pedagoogika ja psühholoogia 
huvialajuhtidele.

Olen töötanud:

1993. aastast Loo Keskkooli direk-
tori asetäitjana majandusalal,

1998. aastast OÜ Wiik ja Haab 
juhatuse esimees,

2005. aastast Jõelähtme vallavoli-
kogu liige,

2005. ja 2006. aastal volikogu 
korrakaitsekomisjoni esimees,

2006. ja 2007. aastal volikogu 
arengu- ja planeerimiskomisjoni 
esimees,

2006. aastast Jõelähtme Tehni-
kaspordiklubi juhatuse esimees,

2008. aasta detsembrist Jõelähtme 
vallavolikogu esimees.

Töövälisel ajal meeldib mulle tegel-
da motospordiga.

Peeter Hütt
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Olen Priit Põldma, 
möödunud aasta 
viimasest päevast 
teie valla abijuht 
haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalvaldkonnas. 
Olen abielus, peres 
kasvab kolm poega. 
Jõelähtme vallas elan 
juba kolmeteistkümnen-
dat aastat. Eelnenud elu põhjal 
võin end nimetada läbi ja lõhki pealinna poisiks. 
Olen Tallinnas sündinud, lõpetanud 21. keskkooli, 
Georg Otsa nimelise muusikakooli ja Tallinna Muu-
sikaakadeemia ooperi-ja kammerlaulu erialal. Üle 
kümne aasta laulsin meie esindusmeeskoori RAM 
ridades, kuni tuli tahtmine proovida teha mees-
konnatööd hoopis muus valdkonnas. Nii ma kolm 
aastat tagasi koduvalda kultuuri ja sporti juhtima 
tulingi. Olude sunnil olen viimasel aastal põhjaliku-
malt kokku puutunud ka haridusteemadega ja olen 
kursis sotsiaalvaldkonna põhiprobleemidega. 

Tõsi on see, et tulla etteotsa sellisel majandusli-
kult raskel ajal on suur vastutus ja see nõuab kan-
natlikkust meilt kõigilt. Tunnen juba ette, et eriti 
raske on ebapopulaarseid otsuseid, mida kaht-
lemata siiski teha tuleb, põhjendada inimestele, 
keda meie vallas on alati austatud ja kellest lugu 
peetud. Paljudele allasutusele on väga raske üles-
anne piirata harjumuspäraseid kulusid ja loobuda 
mõnestki soodustusest, aga üheskoos leiame ehk 
kompromisslahendusi, mis sobivad kõigile. Loo-
detavasti ei ole majandusel enam kuigi sügavale 
langeda ja mõõn möödub kardetust kergemalt. Val-
lavalitsusele on praegu esmatähtis siiski investee-
rida haridusasutuste renoveerimisse lootuses, et 
järgmisel aastal on ka eelarve võimalused märksa 
lahedamad. Uus või vähemalt uuendatud ümbrus 
loob parema õhkkonna ja töömeeleolu. 

Uusi mõtteid ja häid ideid kõigile, kes te Jõeläht-
me valla iga elaniku hea käekäigu pärast muret tun-
nete ja vallavalitsust selles töös nii nõu kui jõuga 
abistanud olete ning edaspidigi abistate. 

Olen 38-aastane 
elupõline Loo ale-
viku elanik. Olen 
õppinud Lagedi 
põhikoolis, 
Tallinna Ehitus- 

ja Mehaanika-
tehnikumis ning 
Tallinna Tehni-
kaülikoolis. Olen 
lõpetanud mehaanika 
eriala.

Pikka aega ehk kümmekond aastat 
töötasin Mercedes Benzi võrgustikus, olin 
peamiselt müügijuhina tööl mitmes sellega 
seotud fi rmas. Volikogu liige alates 2002. 
a valimistest. 2005. aastal pärast valimi-
si olin pool aastat vallavanema ametis. 
Viimased poolteist aastat majandus-rahan-
duskomisjoni esimees.

Olen abielus. Abikaasa Katrin on Loo las-
teaia juhataja. Meil on kaks last. 11-aasta-
ne tütar Triin Johanna õpib Loo Keskkoolis 
5. klassis. 7-aastane poeg Ralf Johannes on 
veel Loo lasteaia kasvandik.

Hetkel on prioriteet vallavalitsuse töös 
valla 2009. a eelarve koostamine, Loo 
Keskkooli rekonstrueerimise ja Loo lasteaia 
juurdeehituse riigihangete edukas lõpu-
leviimine, Jõelähtme Varahalduse OÜ töö 
korraldamine.

Sündinud 15. 
juulil 1962. a. 

Mitmendat põlve 
Jõelähtme valla 
elanik. Algha-
riduse saanud 
Jõelähtme 
8-klassilises koo-

lis. 1981. a lõpetanud 
Räpina Sovhoostehnikumi 

aiandusagronoomi erialal. Pärast lõpetamist 
Kuusalu kolhoosi aiandis lillekasvataja, hiljem 
töötanud raamatupidajana. 1991. aastast asus 
tööle Jõelähtme Vallavalitsusse kassapidajana. 
1998. a lõpetanud Tallinna Kergetööstustehni-
kumi sekretär-juhiabi eriala. 2008. a lõpetanud 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lasteteatrijuhi-
draamaõpetaja eriala. Alates 2001. a juhenda-
nud põhitöö kõrvalt Neeme Algkoolis ja Neeme 
rahvamajas nii laste kui täiskasvanute tantsu- ja 
teatriringe ning eri kultuuriprojekte. Jõelähtme 
Lavagrupi liige alates asutamisest, seal tegev 
tänaseni (10 a). Ellu kutsunud 1999. a valla 
show-tantsutrupi “Valla Vallatud” (nüüd “Neeme 
Nogia”). Tegev Neeme rahvamaja naisansamblis 
“Briis”.

Praegune põhitöökoht on Kallavere Keskkooli 
huvijuht, lisaks sealse 12. klassi klassijuhataja.

Jõelähtme valla volikogu liige alates 2005. a.
Valimistel kandideerisin Reformierakonna nime-
kirjas

Olen sündinud 
perekonnas, kus 
isa on põline 
põllumees ja 
ema elukut-
selt õpetaja.
Praegu elan 

Jõelähtme valla 
piiri läheduses iidse 

miljööga Limu külas 
oma esiisade talus. Peres 
kasvab kaks last, poeg ja tütar, 
kes mõlemad õpivad Jüri Gümnaasiumis.

Ka ise olen lõpetanud Jüri kooli ning hiljem 
Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainseneri ma-
gistritaseme ja tehnikaõpetaja magistritaseme. 

Olen juhtinud autoettevõtte remondiosakon-
da ja hiljem aastaid korraldanud kindlustuses 
ekspertiisiosakonna tööd.

Maainimesena on ka mu hobid üsna maalähe-
dased. Tunnustuseks on Harju noorte künni-
meistri tiitel; kodus on kasvamas tore koer – 
eelmise aasta Tiibeti tõugude erinäituse juunior 
maailmavõitja.

Kohaliku omavalitsuse tööga olen kokku 
puutunud juba selle sajandi algusest alates 
ning aja jooksul on tulnud juhtida eri komisjone 
ja valla äriühinguid ning volikogu esimehena 
korraldada ka volikogu tööd. Praegu olen juba 
teist aastat Jõelähtme valla abivallavanem.

Olen äärmiselt õnnelik, et vaatamata eri-
meelsustele Jõelähtme vallas oleme suutnud 
käivitada valla jaoks olulise Loo kooli renovee-
rimistööd ning lasteaedade ehitustööd Lool ja 
Neemes. See ei ole tulnud kergelt, aga pean 
oma prioriteediks just nende ehitustööde lõ-
puleviimist. Teiseks oluliseks töövõiduks pean 
Loo asula ja Iru küla ÜVK seadmete ehitamiseks 
ja renoveerimiseks saadud kümneid miljoneid 
tagastamatut abiraha. Need investeeringud on 
asulate jaoks juba ammu väga vajalikud ja või-
maldavad töid teostada tarbijate jaoks oluliselt 
soodsamalt.

Ajaloolised killukesed jõelähtme vallast

Priit Põldma Tarmo Paldermaa Priit Põldmäe
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Vallad kogukondlike omavalitsuslike 
üksustena said seadusliku aluse Eestimaa 
kubermangus 1816. aastal kehtestatud talu-
rahvaseadusega, mis paraku siiski oli poolik 
ning mida täiendati alles kolmekümne aasta 
pärast. Vallakogukonnale, mis esialgu moo-
dustus ainult ühe mõisa piirkonnas, loodi ka 
oma kohtuamet ehk vallakohus, kuid kogukon-
na tegevus oli esialgu täielikult mõisavalitseja 
järelevalve all.

Omavalitsusele pandi kindlam alus 1866. 
aasta 15. veebruaril, mil keiser Aleksander II 
kinnitas seaduse “Maakogukonna seadus Bal-
timere kubermangudele”. Mõningate muuda-
tustega kehtis see kuni 1937. aasta 1. maini, 
millest edasi hakkas kehtima uus vallaseadus. 

1866. aasta seaduse kehtestamise ajal oli 
siinkandis 6 mõisavalda: Jõelähtme, Jägala, 
Kostivere, Ülgase, Kodasu ja Rummu ning 
Jõelähtme kirikumõis, mis 1890. aasta lõpul 
ühinesid kõik Jõelähtme vallaks. Ühendatud 
Jõelähtme vald alustas tegevust 1. jaanuaril 
1891 ning volikogu esimene koosolek toimus 
19. jaanuaril 1891. aastal. Vallavanemana 
tegutses Tõnu Härt ning tal oli kuus abimeest. 
Jõelähtme vallas oli maksumaksjaid hingi siis 
982. 

Aegade möödudes on valla piire nihutatud 
ja kohendatud naabritega, ümber nimetatud 
külanõukoguks ja siis jälle vallaks – Jõeläht-
me valla omavalitsuslik staatus taastati 16. 

jaanuaril 1992. aastal. Jõelähtme vallavalitsus 
jätkas tegevust oma ajaloolises majas – Jõe-
lähtme endises postijaamas. 

Alates 1920. aastast asub postijaama hoo-

nes Jõelähtme Vallavalitsus, kus oma istun-
geid peab ka vallavolikogu.

Margit Pärtel

Teed mööda käib Aeg ja kannab endaga kaasas inimesi. Inimesi on niisuguseid ja naasuguseid ja neil on ikka 
kombeks endast midagi maha jätta. Siis tuleb Ajaga kaasas uus inimene, kellel tore midagi vanast ajast leida ja 
temalgi tekib tahtmine midagi endast maha jätta…

Merike Kahu

Vallavalitsus
TOOMAS KÜMMEL – vallavanem – IRL
TARMO PALDERMAA – abivallavanem
PRIIT PÕLDMÄE – abivallavanem – IRL
PRIIT PÕLDMA – abivallavanem – Reformierakond
MERIKE KAHU – vallavalitsuse liige

Minu kodukandi ajalugu
Teist aastat järjest kuulutab 
Jõelähtme Vallavalitsus välja 
kodulooliste jutustuste ja 
kirjutiste võistluse “Minu 
kodukandi ajalugu”.  
Tööde esitamise tähtaeg on 
emakeelepäev, 15. märts 
2009. 
Auhinnafond on 10 000 
krooni. 
Oodatud on memuaarid 
ja mälestused, 
perekonnakroonikad 
ja kooliõpilaste tööd. 
Tööd saata aadressil 
Jõelähtme küla, Jõelähtme 
Vallavalitsus 
või e-posti teel 
ajaleht@joelahtme.ee

Lisainfo
Merike Metstak

Tel 52 78870
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Jõelähtme vajab jätkusuutlikku eelarvet

Revisjonikomisjoni tööst

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon 

Kohalikul omavalitsusel on 
kaks väga olulist dokumenti, 
mis ei tohi mingil juhul oma-
vahel vastuolus olla – need 
on valla arengukava ja valla 
eelarve.

Arengukava on dokument, mis 
paneb paika pikaajalised plaanid ja 
eesmärgid ning selle elluviimist toe-
tab valla eelarve. Siinjuures on oluline 
jälgida, et eelarve planeerimine oleks 
jätkusuutlik, et piltlikult öeldes ühe 
aastaga (näiteks valimisaastaga) ei 
kasutataks ära kõiki seadusandlusega 
omavalitsuse rahastamiseks lubatud 
võimalusi. Pean eelkõige silmas valla 
laenuvõimet, mis Jõelähtme valla 
tuludest arvutatult moodustas 2008. 
aasta arvestuses 60 miljonit krooni.

Jõelähtme vald on varasematel aas-

tatel suutnud majandada ja investee-
rida suhteliselt konservatiivselt, see 
on baseerunud eelkõige eelarveaasta 
tuludel, vähemal määral on kasutatud 
laenu. Oluline muutus valla laenu-
koormuses leidis aset 2008. aastal, 
mil vald sõlmis laenulepingu 42 miljo-
ni krooni laenamiseks haridusasutus-
te investeeringute fi nantseerimiseks, 
mida küll 2008. aastal kasutusele veel 
ei võetud. Kindlasti on kõigile vallaela-
nikele teada valla suuremad investee-
ringuvajadused, kuid nimetagem siin 
mõningaid: Loo Keskkooli rekonst-
rueerimine, Loo lasteaia juurdeehitus, 
Kostivere Põhikooli rekonstrueerimine 
ning Neeme uue lasteaia rajamine. 
Lisaks vajavad rahastamist ka vee- ja 
kanalisatsioonitrassid, teed, täna-
vavalgustus jne. Ilmselt saavad kõik 
inimesed aru, et 60 miljoni krooniga ei 
ole võimalik kõike seda ellu viia. Võti 

eesmärkide saavutamiseks peitub aga 
põhiliselt Euroopa Liidu struktuurifon-
dides, mille omafi nantseerimise määr 
kohalikele omavalitsustele on üldju-
hul 15%. Kahjuks peame tõdema, et 
eelnimetatud suurele laenusummale 
ei suutnud eelmine vallavalitsus fon-
didest kaasata ühtegi lisakrooni ja see 
on vallale rahanduslikult väga tõsine 
probleem.

30. novembril 2008 toimunud valla-
volikogu istungil esitas vallavalitsus 
volikogule 2009. aasta eelarve projek-
ti mahus 155 miljonit krooni. Volikogu 
valis uue majandus- ja rahandusko-
misjoni esimehe ning kinnitas uue ko-
misjoni kooseisu, kelle esimeseks ja 
kõige olulisemaks ülesandeks on valla 
2009. aasta eelarve menetlemine. Ar-
vestades üldist majanduslikku olukor-
da ning majanduskeskkonna jätkuvat 

jahenemist, ei saa 2009. aasta olema 
ka omavalitsustele enam nii roosiline, 
kui seda oli veel eelmine aasta. Uus 
majandus- ja rahanduskomisjon, asu-
des koheselt oma peamise ülesande 
kallale, avastas aga üsna ebameeldiva 
reaalsuse. Nimelt on äsja umbusalda-
tud vallavalitsus esitanud volikogule 
eelarveprojekti, mille tulude ja 
kuludega tutvunud komisjon 
pidi üllatuseks tõdema, 
et selles on planeeritud 
katteta tulusid ning 
projekt ei kajasta juba 
ette teada lepingulisi 
kulusid ca 35 miljoni 
krooni ulatuses. Sellele 
eelarvepuudujäägile 
lisandub veel kava võtta 
2009. aastal planeeritud 
kulude katteks täiendavat 
laenu 10 miljonit krooni, millega 

kaasneks valla laenuvõime pea täielik 
ammendamine, seejuures struktuu-
rifondidest ühetegi lisakrooni kaasa-
mata. 

Sellist jätkusuutmatut ja pankroti-
maigulist eelarvet ei tohi vallavolikogu 
mingil juhul kehtestada. Vähendada 

tuleb nii ebareaalseid 
tulusid kui ka kokku 

tõmmata planeeri-
tud kulusid. See 

tähendab, et teha 
tuleb mitmeid 
valusaid kär-
peid.

Marje Laimets
Majandus- ja 

rahanduskomisjoni 
esimees

Vallavolikogu ja valitsuse te-
gevuse alused on kirja pan-
dud kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduses. Oma 
töö korraldamiseks võib voli-
kogu moodustada nii alalisi 
kui ajutisi komisjone.

Ainuke komisjon, mis tuleb moodus-
tada kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seadusest tulenevalt, on revisjo-
nikomisjon, samuti on seaduses ära 
toodud revisjonikomisjoni moodusta-
mise kord ja komisjoni ülesanded.

§ 48. Revisjonikomisjon
(1) Volikogu moodustab oma voli-

tuste ajaks vähemalt kolmeliikmelise 
revisjonikomisjoni.

(2) Revisjonikomisjoni esimees ja 
liikmed valitakse volikogu liikmete 
hulgast.

(3) Revisjonikomisjon kontrollib:
1) valla- või linnavalitsuse tegevu-

se vastavust volikogu määrustele ja 
otsustele;

2) valla või linna ametiasutuste ja 
nende hallatavate asutuste raamatu-
pidamise õigsust ja valla või linna vara 

kasutamise sihipärasust;
3) tulude tähtaegset sissenõudmist 

ja arvelevõtmist ning kulude vastavust 
valla või linna eelarvele;

4) valla või linna poolt sõlmitud 
lepingute täitmist;

5) valla- või linnavalitsuse ja nende 
ametiasutuste tegevuse seaduslikkust 
ning otstarbekust.

(4) Revisjonikomisjon kontrollib 
käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimeta-
tud asutusi valla või linna põhimääru-
ses sätestatud korras ja oma tööplaa-
ni alusel või volikogu ülesandel.

(5) Revisjonikomisjoni otsus ja 
revisjoniakt saadetakse valla- või 
linnavalitsusele, kes võtab revisjoni-
akti suhtes seisukoha ja esitab selle 
kümne päeva jooksul revisjoniko-
misjonile. Revisjonikomisjon esitab 
eelnimetatud dokumendid volikogule 
otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste 
realiseerimise kohta, lisades nendele 
dokumentidele osuse tegemiseks 
vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

(6) Revisjonikomisjonil on õigus saa-
da teavet ja kõiki oma tööks vajalikke 
dokumente.

(7) Revisjonikomisjon esitab vähe-

malt kord aastas aruan-
de oma tegevuse kohta 
volikogu istungil.

Valla põhimääruses 
on sätestatud ka revis-
jonikomisjoni poolt läbi-
viidavate kontrollimiste 
kord, nii et mingit jalgratast 
pole vaja siin leiutada, et oma 
tööd teha.

§ 49. Revisjonikomisjoni poolt läbi-
viidavate kontrollimiste kord

(1) Revisjonikomisjon kontrollib 
põhimääruse paragrahv 48 lõikes 
3 sätestatud valdkondades vallava-
litsuse ja valla hallatavate asutuste 
tööd vallavolikogu poolt kinnitatud 
revisjonikomisjoni tööplaani või 
vallavolikogu otsuse alusel. Plaanivä-
lised kontrollimised kooskõlastatakse 
vallavolikogu esimehega.

(2) Kontrolli teostavad revisjoniko-
misjoni liikmed, kes võivad kaasata 
vajadusel eksperte ja asjatundjaid.

(3) Kontrolli teostaval isikul on õigus:
1) siseneda kontrollitava asutuse 

ruumidesse ja viia vajadusel läbi 
inventuure;

2) nõuda majan-
dus- ja fi nantste-
gevust kajastavate 
algdokumentide, 
lepingute ja muu 
asjasse puutuva 

dokumentatsiooni 
esitamist, saada loet-

letud dokumentidest 
ärakirju ja väljavõtteid;

3) saada kontrollitava asutuse 
juhilt ja teistelt isikutelt suulisi ja 
kirjalikke seletusi;

4) saada teavet ja kõiki oma tööks 
vajalikke dokumente.

(4) Revisjonikomisjoni esimees 
teatab vallavanemale või asutuse 
juhile revisjoni läbiviimisest vähemalt 
5 (viis) tööpäeva ette. Teade peab 
sisaldama revideeritavate dokumenti-
de loetelu.

(5) Revisjonikomisjoni liige peab jär-
gima kehtestatud töösisekorraeeskirju 
ja teisi kontrollitava ametiasutuse või 
asutuse töökorraldust reguleerivaid 
õigusakte.

(6) Kontrollimise tulemused vormis-
tatakse aktiga, mille vaatab läbi ja 
võtab antud küsimuses vastu otsustu-

se revisjonikomisjon.
(7) Kontrollimise käigus selgunud 

asjaolusid ja andmeid ei avalikusta-
ta enne revisjonikomisjoni vastavat 
otsustust.

(8) Revisjonikomisjon võib kutsuda 
kontrolli tulemuste arutamisele valla-
valitsuse liikmeid ja komisjoni poolt 
kontrollitud asutuste juhte.

(9) Revisjonikomisjoni otsus ja revis-
joniakt saadetakse vallavalitsusele, 
kes võtab revisjoniakti suhtes sei-
sukoha ja esitab selle kümne päeva 
jooksul revisjonikomisjonile. Revisjo-
nikomisjon esitab eelnimetatud doku-
mendid volikogule otsuse tegemiseks 
kontrolli tulemuste realiseerimise 
kohta, lisades nendele dokumentidele 
otsuse tegemiseks vajaliku volikogu 
õigusakti eelnõu.

(10) Revisjonikomisjon peab enne 
valla eelarve täitmise aruande kinni-
tamist volikogule oma töö tulemustest 
aru andma ning esitama ettepanekud 
puuduste kõrvaldamiseks.

Taimi Saarma
Volikogu revisjonikomisjoni esimees

Haridus-, kultuuri- ja sot-
siaalkomisjon on vallavoli-
kogu poolt moodustatud ko-
misjon, mis tegeleb eeltoo-
dud valdkonna temaatika ja 
probleemidega ning valmis-
tab ette otsuste eelnõud vo-
likogule oma haldusalasse 
kuuluvates küsimustes. 

Lähiaja aktuaalseim teema, mida 
komisjon menetleb, on kindlasti valla 
2009. aasta eelarve. Hetkeolukord 
langevas majandusfaasis näitab, et 
tulubaasi optimistlikku laekumist 
oodata ei ole, seetõttu on vajalik 
eelarve punkthaaval läbitöötamine ja 

prioriteetide paikapanek. On selge, et 
kõike, mida hing ihaldaks, vald prae-
gustes oludes fi nantseerida ja teha 
ei suuda ja üle jõu käivaid kohustusi 
võtta ei saa. Plusspoolele võib siin-
juures kanda ehk seda, et ehitustööd 
on oluliselt odavamad kui veel mõni 
aasta tagasi. Jätkub ju alanud aastal 
Loo lasteaia laiendamine ja kooli kapi-
taalne remont, Neeme külla rajatakse 
lasteaed. 

Mitmetes Harjumaa omavalitsustes 
on volikogu koguni andnud oma ha-
ridus- ja kultuuriasutustele juhiseid, 
et need oma teeksid oma eelarved 
väiksemad kui 2008. aastal, mõnel 
pool isegi kuni 10%. 

Mõningaid muudatusi teeb komisjon 
haridus-, kultuuri- ja spordiprojektide 

rahastamise korra juurde, mis algselt 
sai kehtestatud 4 aastat tagasi. Eelis-
tatud on projektid, mis on suunatud 
laiemale (eelkõige valla) avalikkusele, 
ühisüritustele, valla tutvustamisele 
ning ajaloo jäädvustamisele, samuti 
külaelu elavdamisele. Et eelarvelised 
vahendid projektide toetamiseks on 
piiratud, aga projektide kirjutamine 
suhteliselt aktiivne, pöörab komisjon 
senisest enam tähelepanu projektikir-
jutajate “kodutööle”, mis eeldab ka 
teiste allikate – oma- ja kaasfi nant-
seerijate – olemasolu. Tihti küsivad 
taotlejad küllaltki suuri summasid ko-
guni 100% ulatuses vallalt, samal ajal 
kui just vastava tegevuse toetamiseks 
on loodud spetsiaalsed meetmed 
ja fondid, seda nii maakondlikul kui 

laiemal tasandil. Siinkohal 
on komisjon peale taotluste 
menetlemise püüdnud teha 
ka selgitustööd paralleelsete 
võimaluste kohta. 

Lähitulevikus on komisjonil 
plaanis volikogule kehtestami-
seks tuua valla tunnustamise korra, 
dokumendi, mis sätestab valla elanike 
ja institutsioonide töötajate tunnus-
tamise tingimused ja korra. Selle alla 
kuuluvad kultuuri-, haridus- ja spor-
dipreemiad, tänukirjad ja vallakoda-
nike ning -töötajate tunnustamine eri 
tähtpäevade puhul. 

Peale eeltoodu näeb meie komisjon 
oma toetavat rolli töörühma abistami-
ses, kes on võtnud oma missiooniks 
Jõelähtme vallas säästvat arengut 

toetava õpi- ja 
elukeskkonna 
loomise. See 
on huvitav ja 

eluterve idee. 
Arvestades 

valla looduslikku ja 
ajaloolist mitmekesi-

sust ning geograafi list asukohta, meie 
oludesse ka hästi sobiv.

Elu jätkub meilgi sellel 2009. aastal, 
kuigi tõsi – raske on prognoose teha. 

Rahulikku meelt ja tegusat aastat! 
Nagu ikka, sõltub kõik meist enestest!

Jüri Paavel
Volikogu haridus-, kultuuri- ja sot-

siaalkomisjoni esimees

de ja
on 

ill

tuleb nii e
tulusi

tõm
t

r

-

tast 
et oma

d
es

letud
ärakirju
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Kool Maardu mõisas
Ants Sepp meenutab kooliaega 
Maardu mõisas
KOOLITEE

Käisin seal esimesest seitsmenda 
klassini, see oli minu esimene ja ainu-
ke kool. Kool algas ikka 1. septembril 
ja kestis juunini. Tunnid algasid kell 
kaheksa ja kodust läksime ära veidi 
enne seitset, sest tund aega me läksi-
me kooli.

Iga päev tuli käia kooli seda teed, 
Maardusse ja tagasi Loole. Vahemaa 
oli viis ja pool kilomeetrit. Seega 
tuli käia üksteist kilomeetrit päevas, 
hommikul minna ja õhtul tulla. Kui 
olid koolipeod, näiteks nääripidu, siis 
tulime peale tunde koju ja läksime jäl-
le tagasi kooli, et seal esineda. Peale 
pidu tulime jälle koju tagasi. Koolima-
ja oli ka kinoks, kus fi lme näidati. Seal 
käisime küll rohkem suvel, siis sai 
jalgratastega käia. Kui ma väiksema-
tes klassides käisin, siis polnudki veel 
jalgratast. 

Me käisime sama teed pidi, mis 
praegugi Loolt Maardu mõisa viib. 
Sel ajal oli ta küll väike ja kitsas 
hobusetee. Talveti oli lumi kõhuni ja 
hommikuti, kui me läksime, polnud 
ühtegi jälge ees. Õhtuks oli paar-kolm 
hobuse- ja reejälge sees, aga mui-
du sumpasime kõhust saati lumes. 
Põhilised liiklejad sellel teel olidki 
koolilapsed. Kui ikka väga tuisune ilm 
oli, siis viidi meid hobusega kooli, aga 
seda oli paar-kolm korda aastas.

Suvel ja talvel, kuival ajal, siis sai 
käidud läbi hiie, see oli natuke lühem 
ja parem tee. Kevadiste ja sügiseste 
vihmadega olid hiies olevad kraavid 
vett täis ja siis ei saanud sealtkaudu 
käia. Tuli mööda teed minna.

PETROOLEUMILAMP JA ELEKTER
Koolis ei olnud elektrit. Iga õpila-

ne pidi kooli küünla kaasa võtma, 
kooli poolt ei antud neid. Õpetajal oli 
petrooleumilamp laual. Nende valgel 
sai siis õpitud. Minu kooliajal tuli 
majja elekter. Kui oli suurem torm, 
siis elekter kadus ära. Kodus olin 
õppinud lihtsamaid elektritöid tegema 
ja et mitte pimedas olla, käisin korke 
parandamas.

ÕPETAJAD
Algul oli koolis ainult kaks õpetajat, 

perekond Mänd. Mees oli direktor ja 
naine õpetas keeli ja laulmist. Keeltest 
õpetas ta eesti, saksa ja inglise keelt. 
Üldse oskas ta keeli väga hästi. Ta lu-
ges meile tunnis inglis- või saksakeel-
set raamatut ja tõlkis kohe eesti keel-
de. Algul me isegi ei saanud aru, et ta 
ei loe eestikeelset teksti. Kuuldud loo 
põhjal pidime meie järgmisel päeval 
tegema ümberjutustuse. Mees õpetas 
matemaatikat, füüsikat ja kehalist 
kasvatust. Mõne aasta jooksul tuli 
noori õpetajaid juurde. Aastal 1950 
sai direktoriks Laine Kadajas. Koolis 
oli ka üks Mareti-nimeline õpetaja, 
kelle perekonnanime ma ei tea ja ei 
oska temast ka midagi rääkida.

VAHETUND
Tundi ja sealt välja helistati kiriku- 

või lehmakella taolist koolikella, mis 
oli kuuenda või seitsmenda klassi 
õpilaste käes, sest nende klassiruu-
mis oli kell seinal. Korrapidajaõpilane 
käis kellaga killa-kolla-killa-kolla kõik 
ruumid läbi ja läks õue trepi peale. 
Vahetunnid oli kümme ja viisteist 
minutit. 

SÖÖK
Igaühel oli oma leivatükk ja piimapu-

del kaasas. Mul ei olnud jooki kaasas, 
sest piim ei maitsenud mulle. Hiljem, 
viiendast-kuuendast klassist, hakati 
koolis joogiks teed keetma.

INTERNAAT
Minu viimasel kooliaastal avati ka 

internaat, kus oli tüdrukute tuba, 
poiste tuba ja söögiruum. Olin seal 
mõne kuu. Esmaspäeviti läksime kooli 
ja laupäeval peale tunde tulime koju. 
Siis oli ju kool ka laupäeval. Internaa-
dis õpetajaid, kes koduste ülesannete 
tegemist oleksid kontrollinud, ei 
olnud, ise õppisime. Põhiliselt oli see 
lihtsalt magamiseks. Direktori vend 
õppis ka selles koolis ja mina sain 
temaga hästi läbi ning mängisime 
koos. Mõnikord käisin siis tema juures 
toas külas.

Reinsoni Arviga, kes on minust mõni 
aasta noorem, olime ühes internaa-
ditoas. Sel ajal rohkem poisse koolis 
ööbimas ei olnudki. Tüdrukuid oli ka, 
aga neid ma ei mäleta.

KLASSID JA KORTERID
Koolis oli kolm liitklassi: esime-

ne, teine ja kolmas klass olid ühes 
ruumis, neljas ja viies olid koos ning 
kuues ja seitsmes oli üks klass.

Direktori ja õpetajate korterid ning 
toad olid samas majas teisel korrusel, 
kus oli ka internaat.

Kõige suurem ruum esimesel kor-
rusel oli saal, vasakul oli kuuenda ja 
seitsmenda klassiruum ning paremale 
jäi kantselei. Kantseleist otse läbi oli 
neljas ja viies klass ning sealt taga-
si esimene ja teine klass. Esimesel 
korrusel olid ka nagid, kus olid meie 
riided. Sellest ruumist edasi läks 
keerdtrepp üles, direktori korterisse.

KODUTEEL
Lumesõda mängiti, selles polnud 

midagi halba.
Mäletan, et pinginaaber Kaljula Kalju 

kirjutas koduteest kirjandi, milles oli 
juttu kännu põlemapanemisest ja järg-
mise päeva tossust ja vaimudest.

Sel ajal polnud erilisi tegusid, mitte 
et lapsed paremad oleksid. Pargis olid 
mingid hauakambrid, sinna ei tohti-
nud küll minna, aga me ikka kolasime 
seal. Poisid käisid ka keldris, sinna 
tuli ronida läbi kitsa võlvava. Seal 
hoidsid Männid oma kartuleid, osad 
ruumid olid tühjad. Mina seal eriti ei 
käinud, arg olin.

Eks koduteel sai ikka lollusi tehtud. 
Koolist Saha külani oli meid palju, siis 
sai mängitud igasugu mängusid. Saha 
mäelt alla tulime kolmekesi: Eva Vain, 
üks Sakust tulnud tüdruk ja mina. Siis 
me enam ei mänginud midagi, vaid 
tulime kiiresti koju. Muidugi kevadel, 
kui lumi hakkas sulama, sai käidud 
raba peal pohli ja jõhvikaid otsimas. 
Need, mis lume alt välja tulid, olid 
väga magusad. Marjakorjamisega 
kaasnes ka mättalt mättale hüppami-
ne, mõnikord sulpsas jalg ka mätaste 
vahele vette. 

ÕPIKUD
Iga aasta tuli koolist õpikud osta. 

Töövihikuid ei olnud, oli tavaline vihik. 
Mul on mõned raamatud isegi alles. 
Matemaatikas olid kirjalikud ülesan-
ded ja postülesanded. Kirjalikud üles-
anded on praegused tekstülesanded 
ja postülesanded on tulpülesanded. 

Mõned õpikud olid mitmele klassile, 
näiteks olid sellised zooloogia VI–VII 
klass ning algebra õpik ja ülesannete 
kogu VI–VIII klassile. Kuigi Maardu 
koolis kaheksandat klassi polnud, õpi-
ti kuuenda ja seitsmenda klassi osa. 
Matemaatika kui õppeaine oli jagatud 
eri valdkondadeks: algebra, geomeet-
ria ja planimeetria. 

Õpikute vahelt leidsin ühe tunni-
kontrolli füüsikast, soojuse edasi-
andmine. See oli viis ning ülesannete 
lahendamise eest olin kolme saanud. 
Vene ja inglise keeles sain ma kogu 
aeg kahtesid, nendega ei saanud ma 
hakkama. Kirjutamine ei meeldinud 
mulle, see polnud mingi töö. Igasu-
guseid töid meeldis teha, töö oli see, 
mille tulemust sai näha.

Linda Rahula meenutab 
kooliaega Maardus

Kui keegi ütleb “Maardu mõis”, siis 
mis tuleb esimesena meelde?

Ikka koolimaja. 

KLASSID JA ÕPETAJAD
1941. aasta sügisel läksin Maardu 

kooli neljandasse klassi. Koos õppisid 
neljanda, viienda ja kuuenda klassi 
õpilased, igast klassist paar last. Iga-
ühele anti oma tunni tegevus kätte ja 
siis õpetaja hakkas järgemööda õpe-
tama. Õpetajatest mäletan Serafi ma 
ja Rudolf Mändi ning ühte, kes käis 
tundides mantliga. Koolimaja oli külm. 
Hiljem, kui ta töölt ära läks, selgus, et 
ootas last. Tema asemele tuli Nehatust 
üks naine. Võõrkeeleõpetus sõltus 
sellest, kes oli võimul, venelaste ajal 
õpiti vene keelt, sakslaste ajal saksa 
keelt. Teiseks võõrkeeleks oli inglise 
keel. Ega lühikese ajaga, kahe aasta-
ga, keelt korralikult selgeks ei saanud.

KOOLITEE
Onnilt, kus me elasime, läksin 

Lutikale ja sealt edasi koos Elleni-
ga, kes oli minust küll vanem, aga 
õppisime ühes klassis. Kui tema isal 
oli aega, viis ta meid hobusega, kui ei, 
läksime jalgsi. Mul oli lühike mantel, 
mis põlvedeni ei ulatunud. Talvel, kui 
külm hakkas, kükitasime, et mantel 
põlvi kataks ja võtsime kätega ümber 
põlvede. Nii soojendasime end natuke 
ja siis tuli edasi minna. Isegi hobuse-
ga kooli minnes hakkas ree peal külm. 
Kui oli talvine aeg ja oli tuisku, siis 
pidime minema mööda teed. Kuival 
ajal saime minna läbi hiiemetsa. 
Kevadel ei saanud allikate ja kraavide 
tõttu otse minna, samuti sügisel, kui 
oli vihmane. Kui ilma mängu või jõh-
vikate söömiseta koju tulla, oleksime 
viis kilomeetrit tunniga tulnud, siis 
aga kulus mõnikord poolteist tundi. 
Siitkandist oli meid neli, peale minu 
ja Elleni veel tema vend Eeri ja Harri 
Vain. Nii kooli minemine kui ka koolist 
tulemine oli enamiku kooliaastast 
pimedas. 

KODUSED ÜLESANDED
Kodus tuli ka koolitöid teha. Elektrit 

meil polnud, valgust andis kandilisse 
tindipotti pandud petrooleum ja seal 
sees olev taht, seda lampi kutsuti 
itikaks. Mõnikord oli laual ka latern. 
Ka koolis ei olnud elektrit. 

Peale kooli pidin kodus ema aitama. 
Mõnikord oli vaja loomi talitada, tei-
nekord jälle väike vend hoidja juurest 
koju tuua. Ema käis linnas tööl, et 
perele elatist teenida. Isa oli viidud 

Siberisse.

KORISTUSTÖÖD
Väljas tuli koristada, sügiseti pidime 

puulehti riisuma, kevadel tuli teid 
pühkida. Ega meil majahoidjaid 
polnud, ise pidime kõike tegema. 
Juurvilju ei kasvatatud, sellist tööd 
seal sügisel ja kevadel ei olnud.

Mõisa taga pargis eriti ei käidud, 
poisid vahest siiski, aga mis seal 
talvel käia. Talvedki olid siis hoopis 
teistsugused kui praegu, külmad olid 
ikka külmad, oma paarkümmend 
kraadi. Kooli jõudes soojendasime 
ahju juures käsi ja põlvi. 

SÖÖK
Söök tuli endal kaasa võtta. Mäle-

tan, et ema praadis sealiha ja kui oli 
pekine liha, siis kraapis liha ümbert 
rasva ja määris selle leivale. See oli 
väga hea. Söögipuudust ja näljatunnet 
me ei tundnud.

RIIDED JA JALANÕUD
Ega sel ajal polnud riideid saada. 

Mina käisin ema saabastega koolis. 
Riideid hoiti nagis ja koolis olime va-
hetusjalanõudega. Et poistele meeldis 
garderoobis lollusi teha, tuli minulgi 
ükskord koju minnes märjad saapad 
jalga panna.

KOOLIKOTT
Õiget kotti mul polnudki. Käisin isa 

tehtud vineerist koolutatud kohvriga. 
Hiljem sain sakslaste puldanportfelli 
ja veel oli kelleltki laenatud ranits. Kui 
vend Ants koolis käima hakkas, tuli 
mõnikord mul tema kotti ka kanda.

ÕPIKUD
Mul on praegu veel alles neljanda 

klassi matemaatika õpik ja õpik VII 
klassile inimese kehaehitusest ja 
elutegevusest.

KÜTE JA RUUMID
Ahjuküte oli. Köeti raudahjusid. 

Kantselei ja lauluklass olid ühes. Saal 
oli meil võimlemise, jalutamise ja 
riieteruumiks. Vahetundide ajal tuli 
jalutada. WC oli õues pritsikuuri nurga 
juures. Kaks tükki kõrvuti, üks pois-
tele, teine tüdrukutele. Sinnaminemi-
seks tuli talvel mantel selga panna, 
mõni pani, mõni mitte.

Pr Laine Kadajas meenutab 
Maardu Mittetäieliku Keskkooli 
aega, mil ta oli seal juhataja 

Mis tuleb alati meelde, kui öeldakse 
“Maardu mõis”?

Eks ikka kool ja õpetajad. Mul on 
kahju, et seekord, kui oli kooli kinni-
panemine, siis mina ei saanud sinna 
minna. Olime laulukooriga kuskil 
saarel esinemas. Siis oli vilistlased 
kokku kutsutud.

Mina tulin siia majja tööle ja elama 
1950. a augustikuus ja töötasin siin 
20. jaanuarini 1959. Meie koolis oli 
60–70 õpilast, mitte rohkem. Loo ja 
Saha lapsed kuulusid meie piirkonda. 
Kui ma 1950. a hilissuvel siia tulin, 
siis oli lossi välimus ajahammast näi-
nud ja mitte nii ilus. Laed oli katkised, 
tapeete oli vahetatud, parkettpõrand 
oli lagunenud.

KLASSID ja ÕPPETÖÖ
Siin töötas seitse klassi kolmes 

klassiruumis. Esimene, teine ja kol-
mas klass olid õpilaste garderoobist 
lääne poole. Ühes tunnis õpetati ühes 
ruumis kolme klassi korraga. Neljas ja 
viies klass olid saalist vasakule kõige 
viimane ruum ning kuues ja seitsmes 
klass olid saalist paremal olevas ruu-
mis. Sellist klasside jaotust nimetati 
kolmeks klassikomplektiks.

Esimeses, teises ja kolmandas 
klassis andis tunde meesõpetaja 
Rudolf Mänd. Ta õpetas kõiki aineid. 
Tema abikaasa andis muusikat ja vene 
keelt. Matemaatikaõpetajad vahetu-
sid. Hiljem andis matemaatikat minu 
mees. Mina andsin eesti keelt ja aja-
lugu. Bioloogia ja geograafi a õpetajad 
ka vahetusid. Kuigi kool oli väike, oli 
õpetaja Serafi ma Männil mudilaskoor 
ja lastekoor. Need olid küll väikesear-
vulised, aga käisid ka laulupeol.

Laupäev oli ka koolipäev, kuid tunni-
plaan oli sel päeval lühem.

MIDA TEHTI VAHETUNDIDES?
Lapsed jooksid ringi, olid saalis ja 

käisid õues WC-s. Midagi erilist neile 
ei organiseeritud, aga koolipeod olid 
toredad ja palju pealtvaatajaid käis. 

KÜTE
Kooli köeti ahjudega ja oli turbaküte. 

Suuri turbatükke hoiti küttekuuris, mis 
oli seal, kus nüüd on talveaed. Turba-
tükid olid talvel külmunud ja neid tuli 
lõhkuda. Lastevanemad kogusid kütte 
hakatuseks hagu. Haokubudest, mis 
olid kase- või pajuvitsaga kinni köide-
tud, pani kooliteenija peenemaid oksi 
murdes ahju, jämedamaid tuli kirvega 
lõhkuda. Nii kütsid oma ahjusid ka 
õpetajad, kes koolis elasid. 

Ühel päeval helistati, et puudeva-
gun on tulnud Lagedi jaama ja tuleb 
minna puid maha võtma. Läksime siis 
kõigi õpetajate ja kooliteenijaga jala 
Lagedile. Vaguni tühjakslaadimise lõ-
petasime öösel vastu hommikut ja siis 
tulime jala tagasi. Tunnikese või paar 
saime magada ja siis tuli tundi minna. 

Kui kaua ahjud sooja hoidsid? Suu-
red ahjud olid kaua soojad. Algusaas-
tatel, kui neid köeti märja turbaga, siis 
neid ei pandudki kinni, põlesid terve 
päeva. 

Korstna otsa tahtsid hakid pesa 
teha. Ükskord lendas üks hakipoeg 

Võrkpallimäng kooli ees.
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isegi meie köögis ringi. Teinekord 
jälle märkas minu mees tunni ajal, 
et tapeet hakkab pruuniks minema. 
Ta taipas, et seal taga võib olla lõõr. 
See oli kooliteenija köögi kohal. 
Põles hakipesa, mis oli korstnast alla 
kukkunud.

INTERNAAT
Saali kohal teisel korrusel oli inter-

naadi söögituba ja köök. Internaadile 
toodi kaup Eesti Fosforiidi poest.

Ühel pool seda oli poiste magamistu-
ba ja üks osa köögist, ühe aknaga osa 
oli internaadi tütarlaste magamistuba. 

Internaadi köögiga seoses üks kole 
lugu: puud tulid vagunitega Ida-Viru-
maalt Sinimägede lähedalt, kus oli 
väga palju metsa murdunud. Ühel 
päeval oli keetjal tuli pliidi all ja supi-
pott kees seal peal, ise võttis ämbri 
ja läks õuest vett tooma. Keset tundi 
käis järsku kõva kõmakas, mis oli alla 
klassidesse kuulda. Ma jätsin tunni 
pooleli ja läksin vaatama, mis juhtus. 
Parasjagu samal ajal tuli ka internaadi 
keetja veeämbriga. Kui me siis kööki 
jõudsime, oli pliidi üks külg maha 
varisenud. Pott auke täis ja suppi 
sealt enam ei saanud, tuli uus panna. 
Mehed arvasid, et ju oli mingi laeng 
puusse jäänud, mida isegi lõhkudes 
ei märgatud. Samal ajal oli ka üks koo-
lipoiss tunnist väljas käinud ja teda 
siis pinniti, et kas käis köögis ja tegi 
midagi, aga tema oli süüst puhas.

RAAMATUKOGU, KORTERID JA MUUD 
RUUMID

Algul oli kooli raamatukogu väga 
väikene ruum, praegu on seal garde-
roob. Hiljem koliti keerdtrepist edasi 
olevasse suuremasse ruumi. Varem oli 
seal ühe õpetaja korter.

Praegusest garderoobist edasi olid 
kooliteenija, internaadi keetja ja ühe 
õpetaja korterid. 

Teisel korrusel olid ühe õpetajapaari 
eluruumid ja minu korter. 

Kõik õpetajad elasid koolimajas. 
Kostivere tee ääres oli õpetajate 
aiamaa. 

Koolimaja kelder oli Kalinini-nimelise 
kolhoosi käes. Sügisel veeti keldri 
akende taha kartulid ja need küh-
veldati sealtkaudu sisse. See segas 
natuke tunde. Paratamatult vaatasid 
õpilased rohkem seda, mis toimus 
õues, kui seda, mida õpetaja rääkis. 

VALGUSTUS
Elektrivalgust koolimajas ei olnud. 

Igas klassis oli laes suur petroolilamp, 
mille pani põlema kooliteenija, kes 
ahjusidki küttis. Klassi viimastes pin-
kides oli valgus üsna kehv. 

Enne Maardusse tulekut elasin ma 
Tallinnas Nõmmel ja meil oli seal 

elekter. Kui ma esimeseks ööks kooli 
jäin, tõi kooliteenija mulle ka pet-
roolilambi. Pani selle põlema ja kui 
ma õhtul tahtsin seda ära kustutada, 
siis ma kuidagi ei osanud seda teha. 
Puhusin ja puhusin, aga lamp ära ei 
kustunud, siis võtsin raamatu ja panin 
selle klaasi peale, tuli ei saanud enam 
õhku ning kustuski ära. 

Elekter toodi koolimajja 1953. 
aastal. Alles sissepandud elekter oli 
nagu ta oli – tõeline “vahelduvvool”. 
Ma mäletan, et oli üks pühapäev, kui 
korgid läbi lõid, elektrikut meil pol-
nud. Mulle oli õpetatud, kuidas korke 
parandada: peene vasktraadiga tuli 
seda teha. Parandasin korteri korgi 
ära, lõi peakorgi välja, parandasin sel-
le ära, lõi korteri korgi välja. Niimoodi 
oli terve pühapäevane päev, õnneks 
õhtuks jäi vool püsima. 

VEEVÄRK
Veevärki majas ei olnud. Vett toodi 

õuest kooguga kaevust. Seda nii kooli-
le kui ka õpetajatele. Kaevu enam ei 
ole.

HIRMUD
Ka kooli ajal oli mõisal plekk-katus 

ning kui vihma sadas, siis see kolises 
hirmsasti.

Ükskord kui ma kaevust vett võtsin, 
läks üks vanamees mööda ja ütles 
niimoodi, et kuule laps, sul on pikad 
juuksed, aga siin selles lossis lõiga-
takse öösiti naiste juukseid. Mina 
ütlesin, et ah jagu neid lõigata küll. 
Kui öö kätte tuli, ega siis eriti mugav ei 
olnud. Muidugi juukseid ei lõigatud. 

SÕJAVÄEÕPPUSED
Veel on meeles üks eriline seik 

selles majas: 1952. või 1954. aastal, 
täpselt ei mäleta, tuli meile teade, 
et siin ümbruses toimuvad Balti 
sõjaväeringkonna suured õppused-
manöövrid ja meie koolimaja on 
valitud staabi asukohaks. Tulevad siia 
kõrged ohvitserid. Muidugi olid need 
õppused salastatud ja me ei teadnud, 
millal nad tulevad. See oli umbes 
jaanuaris-veebruaris keset talve, väga 
külm oli õues. Osa võtsid Eesti, Läti, 
Leedu ja Kaliningradi oblasti suured 
väed. Ühel hommikul panid õpilased 
riided garderoobis ära, õpetajad tulid 
ülevalt trepist alla ja kui tegime saali 
ukse lahti, seisis seal mitusada meest 
õlg õla kõrval ja oli siin külmavarjus. 
Selleks et me saaksime klassidesse 
minna, nihutasid nad end ja tegid 
väikesed rajad, et külg ees liikuda. Esi-
mese tunni lõpuks olid nad lahkunud. 
Staap hakkas tööle internaadi köögis. 
Internaadi laste söögiajad tuli ohvit-
seridega kooskõlastada ja nad andsid 
loa, mis kellast kellani tohib süüa.

ISETEGEVUS
Igal aastal olid isetegevusülevaatu-

sed ja kõik pidid millegagi esinema. 
Muidugi esinesid koorid, olid etlejad, 
mõned võimlemisnumbrid.

Aga ma mäletan, et ühel aastal oli 
meie kool eriline tervel Harjumaal. 
Meile oli tulnud Viljandimaalt uus 
õpetaja Inge Matvei ja tema oli toonud 
kaasa Maršaki “Tare-tarekese” järgi 
tehtud laulumängu. See oli muusi-
kaga, kus kõlas konna soolo, rebase 
ja kuke duett. Lõpus oli ringmäng. 
Etendus kestis tund aega, väga ilusad 
kostüümid olid tema abiga tehtud. Me 
olime leidnud ka väga ilusad näitle-
jad. Näiteks konna osa laulis Vello 
Niinepuu. Taive Reinson oli rebane. 

Sel ajal õppis siin ka kaks üle Eesti 
tuntud õpilast: üks neist oli Mikk Tit-
ma, kes lõpetas siin 7 klassi, oli Tartu 
Ülikooli professor ja töötas ka Ameeri-
kas külalisprofessorina. Teine õpilane 
oli Evald Hermaküla, tuntud näitleja ja 
lavastaja. Tema oli juba kooli ajal eriti 
andekas. 

Ühel päeval helistati Tallinnast, 
et merekooli kursandid soovivad 
tulla meile külla ning läbi viia ühise 
pioneerimaleva koonduse. Me olime 
arutanud, kuidas seda koondust teha. 
Evald oli sel ajal väike neljanda klassi 
poiss ja me olime valmis, et kui ta mil-
legagi hätta jääb, siis aitame teda. Ta 
oli selline poiss, kes pidi igal üritusel 
esinema. Kui temaga üksikult rääkida, 
siis tundus ta ükskõikne ja mono-
toonne, mingit lootust ta proovi ajal ei 
andnud, et võiks särada. Aga kui tal 
oli publik, oli ta hoopis teine Evald, 
siis oli ta fantastiline. Ta kamandas 
ka kursante, pani neid ritta ning viis 
koonduse hiilgavalt läbi. Meil ei olnud 
varem kokku lepitud, et kui kursandid 
hakkavad lahkuma, mis neile siis hü-
vastijätuks ütelda. Temal aga oli kõik 
läbi mõeldud, ta soovis neile tugevat 
tuult purjedesse. 

“Tare-tarekeses” mängis tema hunti. 
See hunt oli tõeline kiskja, seda oli 
isegi jube vaadata, kuidas see hunt 
seal näidendis oli. Keskkooli lõpetas 
ta Tallinnas.

Samas koolimajas töötas rahvamaja. 
Kord nädalas käis rändkino, näitas 
fi lmi. Rahvamaja tegevus oli küllalt 
aktiivne: ühel perioodil tegutses siin 
isegi segakoor, eriti aktiivne oli näi-
tering, sest rahvamaja juhatajaks oli 

mees, kes oli ka lavastaja. Igal aastal 
mängiti üks näidend maha. Käidi ka 
ülevaatustel.

TRANSPORT
1950. aastal ei olnud kolhoosil ühte-

gi autot, olid vaid hobused ja vankrid. 
Augusti lõpus, kui oli vaja Tallinnast 
Pärnu maanteelt Tõnismäe lähedalt 
töökoolist ära tuua kooli õpikud, siis 
võtsin ma jalgratta. Sõitsin Tallinna, 
võtsin kogu kooli õpikud välja, köitsin 
pakiraamile hästi suure kuhja. Kes 
selja tagant vaatas, see ei näinud 
minu pead õpikute tagant. Leistangi 
küljes olid samuti raamatupakid. Sõit-
sin Nõmmele, kus elasid mu ema ja 
isa. Sõin kõhu täis ja hakkasin tagasi 
Maardusse sõitma. Mööda Pärnu, 
Tartu ja Leningradi maanteed jõudsin 
õhtuks väga õnnelikult õpikukoorma-
ga koolimajja.

Jõulusid tol ajal ei tähistatud, see oli 
suur patt. Näärid olid ja nääripakid 

tuli Tallinnast tuua. Selleks ajaks olin 
ma juba mõnda aega siin olnud ja üht-
teist teadsin. Lool oli Ministrite Nõuko-
gu abimajand, kus oli ainuke veo-
auto siinkandis. Sõitsime Maardust 
hobusega Loole, direktor Põldmäe 
andis mulle auto koos autojuhiga ning 
nii said nääripakid Tallinnast Loole ära 
toodud ja sealt Maardusse hobusega.

Bussiühendust ka ei olnud. Hommi-
kul vara läks Eesti Fosforiidi buss töö-
listele järgi ja õhtul viis nad jälle ära. 
Siis saime ka meie linna. Tol ajal sai 
jalgrattaga väga hästi Tallinnas käia. 

Ma töötasin Maardus 1959. a jaa-
nuarini, siis jäi siia 7-klassiline kool. 
Sügisest 1959 sai koolist algkool.

Meenutasid minu isa Ants Sepp, 
tädi Linda Rahula 

ja koolijuhataja Laine Kadajas 
Meenutused pani videosalvestuste 

järgi kirja Kersti Lepik

Laine 
Kadajase 
klass 
kooli 
trepil
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• 9. jaanuaril toimus MTÜ Harju 
Kalandusühing koolitus- ja info-
päev Kaberneeme restoranis. 
• Harju Kalandusühing asutati 
14. juulil 2008. aastal Viinistus ja 
selle tegevuspiirkond on Soome 
lahe lääneosa Harjumaal. Liikmeid 
on praegu 65 ja osakondi 9. 
• Jõelähtme osakonda juhib And-
rus Miller Neemelt.

 Jõelähtme valla kalandussektori ettevõtjate 
aktiivne osavõtt koolituspäevast kinnitas, et 
kalandusel on tulevikku. Oleme kõik koge-
nud, et Eestis napib kvaliteetset värsket kala 
ja kalatooteid. Rannakaluritele oleks tulus 
pakkuda mitte ainult esmatooteid, vaid ka 
kalatooteid. Veterinaar- ja Toiduameti kalahü-
gieeni peaspetsialisti Margus Frey ettekanne 
“Esmatootmisest eraelamuni” tutvustas 
nõudeid, millega tuleb kalameestel arvestada 
esmatootmisest alates kuni pakendamise ja 
turustamiseni. 

Väikese koguse kalandustoodete esmatoot-
mine on lihtne. Hügieeninõuded väikeses 
koguses esmatoodete turustamiseks on 
kehtestatud tootjalt otse tarbijale või jae-
kaubandusettevõtjale turustamise kohta, sh 
toitlustusettevõtja kohta, kes turustab need 
otse tarbijale. Kalandustoodete esmatoodete 
väikeseks koguseks loetakse kuni 100 kilo 
kala päevas.

Rannakalur toodab kodus. Eraelamus val-
mistatud toidu turuleviimisena (eraelamuks 
loetakse ruume, ehitisi ja rajatisi, mida käit-
leja kasutab peamiselt elamiseks ja/või oma 
tarbeks) käsitletakse eraelamus otse tarbijale 
toidu müümist või toitlustamist, aga samuti 
müümist otse tarbijale laadal või üleandmist 
samale käitlejale kuuluvasse jaemüügiette-
võttesse. Eraelamus valmistatud toitu ei tohi 
üle anda ega turustada teisele käitlejale. 

Toidu käitlemisel eraelamus tuleb jälgida 
kehtestatud hügieeninõudeid ja käitlejal peab 
olema tervisetõend ning puur- või salvkaevu 
vee kasutamisel vajalik eelnev joogivee tava-
kontrolli analüüs. 

Eraelamus valmistatud kalatooteid on toidu 
valmistajal lubatud müüa ainult otse tarbijale.

Ilma teavitamata võib tootja väikeses 
koguses vahetult tarbijale müüa oma tootmis-
tegevusest pärit kalandustoote koguse, mille 
väärtus ei ületa 300 krooni päevas. 

Et müüa kalatooteid teisele käitlejale või 
hulgifi rmadele, peab ettevõte saama tun-
nustatud ettevõtteks ka seaduse silmis. 
Tunnustamisele ei kuulu esmatootmine ja 
sellega seotud tegevused, teisaldatavad ja/
või ajutised käitlemiskohad. Käitlemiskohad, 
mida põhiliselt kasutatakse eraelamuna, kuid 
kus toimub regulaarne toidu valmistamine 
turuleviimise eesmärgil, peavad teavitama 
Toidu- ja Veterinaarametit. 

Toidu märgistamist reguleeriv “Toidu märgis-
tamisele esitatavad nõuded ja märgistamise 
ning muul viisil teabe edastamise kord” on 
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 
2003. a määrusega nr 324. Oluline on, et 
märgistus ja märgistamise meetod ei tohi 
tarbijat eksitada. Kalandustoote väikese too-
tekoguse suhtes märgistusnõuded ei kehti, 
andmed võivad olla kantud toote etiketile või 
tootega kaasas olevale äridokumendile. 

Juulis 2008. aastal loodud Harju Kalan-

dusühing on edukalt käivitunud, strateegia 
väljatöötamiseks on PRIA-lt saadud tegevus-
grupi toetust 1,05 miljonit krooni. Piirkonna 
kalanduse strateegia peaks valmima sep-
tembris. Väärib märkimist, et ühingul on 
tihe välissuhtlus, kontaktid Vakka-Suomen 
tegevusgrupiga ja Soome Kalamajandus- ja 
Keskkonnainstituudiga. 

Infopäeval tutvustati meetme 1.4 “Väike-
semahuline rannapüük” võimalusi. Selle 
meetme raames on võimalik taotleda toetust 
sektori ettevõtetel, kellele on antud kaluri 
kalapüügiluba püügiks merel ja kellele kuulub 
kalalaevade registrisse segmenti 4S2 kantud 
kalalaev. Toetatakse ohutuse, töö- ja hügiee-
nitingimuste tootekvaliteedi parandamist, 
energiakasutuse tõhustamist, peamasina 
väljavahetamist, selektiivsuse suurendamist 
ja muid kalalaeva pardal tehtavaid investee-
ringuid. Toetusmäär on kuni 60% investeerin-
gu abikõlblikust kulust.

Kaberneeme restoranis toimunud infopäeva 
korraldas Harju Kalandusühingu tellimusel 
TÜ Eesti Kalapüügiühistu ning õnnestumisele 
aitas kaasa Jõelähtme Vallavalitsus.

Refereeris Eili Juhkam
lisainfo: Kaido Vagiström,

e-post kaido.vagistrom@mail.ee
Andrus Miller, 

e-post andrus.miller@gmail.com

Teemaplaneeringu avalik arutelu toimus Kaber-
neeme raamatukogus 30.08.2008. Arutelul tegid 
vallavalitsuse esindajad ettepaneku veel kord 
anda huvitatud isikutele võimalus esitada tee-
maplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Nii teemaplaneeringu arutelu ajal, lõpus kui ka 
hiljem esitati vallavalitsusele ca 15 sisutihedat 
ettepanekut või vastuväidet. Vallavalitsus on 
tänulik kohalikule kogukonnale, et planeeringu-
protsessist osa võetakse ning soovitakse kaasa 
aidata oma kodu keskkonna kujundamisele. 
Ettepanekud ja vastuväited puudutasid ena-
masti kohalike teede laiust, juurdepääsuteid, 
olemasolevaid veetrasse, planeeritavaid vee- ja 

kanalisatsioonitrasse. Seoses olemasoleva-
te teede, planeeritud teede ja teemaa laiuse 
problemaatikaga on vallavalitsus pikemat aega 
otsinud lahendusi ja kujundanud juriidilist 
seisukohta ning sellega seoses pole esitatud et-
tepanekutele kirjalikke vastuseid väljastatud. On 
peetud vajalikuks põhjalikku eeltööd, mille põh-
jal esitatud ettepanekutele vastata. Vabandame, 
et lubatud tähtaeg on möödunud ning vastame 
esitatud ettepanekutele esimesel võimalusel.

Johann-Aksel Tarbe
Jõelähtme vallaarhitekt

Valgustatud suusarada on Loo tervisepargi 
550 meetri pikkusel terviserajal.

Seniajani pole paraku rada saanud sisse 
ajada, ilmataat pole suusatajatega mestis. 
Suusaraja võimalust pakub (kui on lund) 
vastvalminud Loo staadion: jooksurajast 
saab talvel 333-meetrine valgustatud suusa-
rada. Kõik ülejäänud talispordivõimalused 
on omaalgatuslikud, Neeme ja Kaberneeme 
kandi rahvas käib metsa vahel, sõidavad ise 
rajad sisse ja suusamõnu jätkub sama kaua 
kui lundki. 

Kostiveres tekkivad talviti iseeneslikud 
rajad, algavad kasvuhoonete tagant ja viivad 
üle avarate väljade. 

Uisutamise harrastajad rõõmustasid juba 
uue aasta alguses, mõõtmatud veekogud 
endistes karjäärides olid kattunud tugeva 
jääkaanega ja lõbu oli laialt. Paljud igas 
vanuses inimesed käisid karjäärialadel oma 
uisutamisoskusi lihvimas. Täiesti tasuta ja 
piiramatult. Karjäärialadel saab suvel kanuu-
dega sõita, veepark missugune! Igal aastaajal 
aga võib seal ATV-ga ringi kihutada. Karjäär 

on harrastajatele täielik avastamata võima-
luste maa, ütlevad kohalikud kalapüügi-, 
moto- ja tervisespordiharrastajad. 

Kui talveolud lubavad ja külmakraade pii-
sab, rajatakse liuväli tavaliselt Loo kooli ette 
(kus õpetajad praegu oma autosid pargivad). 
Seegi kogemus jääb aastate taha, kui veidi 
pikemalt pakast pidas. 

Kõrge kelgumägi on Irus linnusemäel. Seal 
on tavaliselt ikka vastlasõite tehtud.

Tänavu on vastlapäev 24. veebruaril, ise-
seisvuspäeval.

KÜLAKÄRAJAD

Külauudised

Kaberneeme küla teedevõrgu ja infrastruktuuri teemaplaneering 

Kas ja kus on Jõelähtme vallas suusaradu, liuvälju ja kelgumägesid? 

Kolmes valla külas toimusid külavane-
ma valimised.

Liivamäel esitatud kolmest kandidaadist andis 
nõusoleku külavanema amet vastu võtta Mart Nuut, 
kes osutus valituks 13 poolthäälega.

Mart Nuut on 46-aastane, abielus, peres kasvab 2 
last, tema abikaasa on põline Loo elanik. Mart elab 
Jõelähtme vallas alates 1983. aastast, Liivamäe 
külas alates 1990. aastast. 
................................................................................

Ihasalu külavanemaks valiti Raimo Kägu
................................................................................

Saha külavanemaks valiti Jaanus Hiis (pildil).
“Olen sündinud 9. jaanuaril 1958. aastal ning 

kogu elu elanud Saha külas Oja talus. Olen abielus 
ja mul on kaks last ning üks lapselaps. Lõpetasin 
Tallinna Polütehnikumis raadioside ja raadiolevi 
eriala. Pärast kooli lõpetamist asusin tööle Tallinna 
Teletorni, s.o AS-i Levira, kus olen ametis tänaseni; 
tööaastaid on kogunenud 31. Töötan monitoorin-
gu- ja juhtimiskeskuses vahetusülemana. AS Levira 
omab üle-eestilist televisiooni- ja raadiosaatjate 
võrku. Minu peamine tööülesanne on saateseadme-
te töökontroll ja probleemi korral rikke kõrvaldami-
se kiire organiseerimine.

Vabal ajal meeldib sõita jalgrattaga ja kui talvel on 
lund, käia suusatamas.

Saha küla on ilus küla, mille terviklikkus on suhte-
liselt hästi säilinud. On, mida kaitsta ja hoida laste-
le ja lastelastele. Enda osa külavanemana näen ma 
selles, et ühiste ettevõtmistega aidata tugevdada 
ühtsustunnet, et iga elanik tunneks ennast vajaliku 
osana külaelus.”
................................................................................
Margus Kirja ja Virve Lääne on Harju maakonna 
tublimad. Harju maakonna kultuurkapitali preemiad 
pälvisid Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja 
kultuuri järjepidevuse hoidmise eest ja kultuurite-
gelane Virve Lääne rahvaliku viiulimängu edenda-
mise eest.
................................................................................

Kati Remmel on Jägala-Joa külavanem. 
................................................................................

Jägala kandi metsades elab karu. Sellest piirkon-
nast üritavad nüüd teised ulukid eemale hoida. Kui 
kitsekesele pole karu nii ohtlik, siis põdrale küll. 
Maas rahulikult puhkav põder võib langeda karu 
saagiks, suuruluk ei saa end nii kiiresti püsti ja karu 
võib tal kõri läbi hammustada. Karu maiustab liha-
ga. Mis kohe kõhtu ei mahu, matab ta mustadeks 
päevadeks maha. Parem on karust kaugelt mööda 
käia. 
................................................................................

Kaberneeme pood pandi kinni, aga üks kord näda-
las viib valla buss rahva Kuusalu poodi.

Rannakalur toodab kodus
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2008. a suvel viis Jõelähtme 
Vallavalitsus läbi avaliku 
konkursi korraldatud olme-
jäätmeveo teenuse pakkuja 
leidmiseks. 

Konkursil osales 6 jäätmevedajat. 
Soodsaima pakkumise tegi RagnSells 
AS, kes sai alates 1. jaanuarist 2009 
kolmeks aastaks õiguse Jõelähtme 
valla territooriumil tegelda jäätmeveo-
ga. 

Nagu iga uus asi on segadust tekitav, 
nii on see ka korraldatud jäätmeveo 
puhul. 

Novembri lõpus ja detsembri alguses 
saatis RagnSells AS välja lepingud 
koos tühjendusgraafi kutega. Kui elate 
Jõelähtme vallas ega ole sellist kirja 
saanud, andke endast teada, sest kiri 
võib olla läinud teie vanale aadressile. 

Kui viibite Jõelähtme vallas ainult 
suveperioodil (1. maist kuni 30. sep-
tembrini), saate teha liitumise ainult 

suveperioodiks. Selleks on vaja esita-
da vallavalitsusele vastav avaldus. 

Kui teie kinnistul ei ela kedagi, 
puudub elamiskõlblik hoone või viite 
prügi ise prügilasse, saate taotleda 
vabastust korraldatud jäätmeveost. Ka 
selleks on vaja esitada avaldus valla-
valitsusele. Avalduste blanketid leiate 
Jõelähtme valla kodulehelt www.
joelahtme.ee või saate vallavalitsuse 
keskkonnaosakonnast. 

Praeguseks on Jõelähtme vallale 
laekunud ca 300 avaldust, mis on läbi 
vaadatud ning tulemustest on teavita-
tud RagnSellsi ja jõudumööda ka kõiki 
avalduse esitanud elanikke. Avaldusi 
kontrollitakse pidevalt. 

Alevike korrusmajade elanike jaoks 
on suurim muutus kindlasti see, et 
edaspidi on kohustus biolagunevad 
jäätmed koguda eraldi ning viia bio-
lagunevate jäätmete konteineritesse. 
Biolagunevate jäätmete konteinerites-
se sobivad liha- ja kalatoodete jäät-
med (sh kalaluud), riknenud puu- ja 

köögiviljad, puu- ja köögiviljade ning 
kanamunade koored, pagari- ja kon-
diitritooted (nt leib ja sai), juustu, või, 
margariini ja muude tahkete piima-
toodete jäägid, muud toidujäätmed, 
kohvi- ja teepaks koos fi lterpaberiga, 
määrdunud papp ja paber (kileta), 
määrdunud paberkotid, paberimassist 
munarestid, majapidamispaber ja 
pabersalvrätid ehk kõik jäätmed, mille 
lagunemisel tekib huumus. Biolagune-
vate jäätmete konteineritesse ei tohi 
mingil juhul panna klaas-, metall- ja 
plastpakendeid, suuri konte, vede-
laid toidujäätmeid (k.a jää), kiletatud 
materjale, kasutatud ühekordseid toi-
dunõusid, tekstiili ja nahka, tuhka ja 
suitsukonisid, ohtlikke jäätmeid jms. 

Biolagunevad jäätmed tuleb koguda 
paberkottidesse (nt suhkru- või 
jahukott) või biolagunevatesse 
kilekottidesse (müügil suuremates 
kauplustes) ning panna biolagunevate 
jäätmete konteineritesse. Eramajade 
elanikel on soovitatav biolagunevad 

jäätmed kompostida kompostrites või 
kompostikastis. Nii saab vähenda-
da jäätmete mahtu prügikastis ning 
samas saada korralikku mulda. 

Järgmises vallalehes kirjutame pike-
malt sorteeritud jäätmete kogumisest 
(pakendid, paber, papp) ja metsa alla 
viidud jäätmetest. 

Liis Truubon 
Keskkonnaosakonna vanemspetsialist

liis@joelahtme.ee

Sellele küsimusele teab vastust iga 
Jõelähtmes elav inimene, kuid tegelikku 
teavet hoitakse küllaltki kiivalt endale. 
Inimesed lähtuvad paljuski põhimõttest: 
kui probleem mind ennast otseselt ei puu-
duta, siis ei ole minu asi sellesse sekkuda. 
Iga inimene teab suurepäraselt, millised 
on mured ja probleemid, mis ei lase end 
turvaliselt tunda. 

Võimaliku kuritegevuse ennetamiseks ja 
turvalisema elamiskeskkonna tagamise 
eesmärgil pöördun järjekordselt vallarahva 
poole. Minu soov on saada teada teie mu-
redest, mis on seotud Jõelähtme vallaga. 
Turvalisusega seotud murede kaardistami-
se järel on võimalik neid tõhusalt lahen-
dama hakata ja võimalikke kurje tegusid 
ära hoida. Mitte ainult murejuttu, vaid ka 

ettepanekuid ja lahendusi ootaksin teilt. 
Kõik oma mõtted ja ettepanekud saate saa-
ta e-posti aadressile kaupo.luur@pohja.
pol.ee. Kellel ei ole e-posti võimalust, neil 
palun toimetada kirjapandu külavanemaga 
vallamajja. Samasisuline artikkel ilmus 
augustis 2008 Jõelähtme valla lehes, kuid 
minu kurvastuseks oli tagasiside sellele 
olematu. Teisalt võiksin probleemide puu-
dumise üle ehk rõõmugi tunda, aga siiski 
on mul küsimus: kas tõesti ei ole meie 
vallas ühtegi turvalisusega seotud muret?

Alati teie teenistuses 
Kaupo Luur

Vanemkonstaabel
Tel 53400125 

Keskkriminaalpolitsei ennustab oma 
tänavuse aasta ohuhinnangus kurite-
gevuse, sealhulgas eriti röövide arvu 
kasvu ja peab võimalikuks, et lisaks ka-
siinodele võivad kurjategijad hakata 
ründama ka sularaha käitlemisega te-
gelevaid ettevõtteid.

Keskkriminaalpolitsei direktori Eerik Heldna 
sõnul pole keskkriminaalpolitsei 2007. aasta 
lõpus 2008. aastaks prognoositud kuritegelikud 
ohud muutunud ning vaid röövimiste arv võib 
senisest kiiremini kasvama hakata. Tema sõnul 
olid mullu jõhkramad röövid suunatud peami-
selt kasiinode vastu ning selliste kuritegude sa-
genemist võib majanduslanguse jätkumise ning 
sellest tingitud tööpuuduse kasvu valguses 
prognoosida ka alanud aastaks. Samas tõdes 
ta, et kuigi röövid on oma iseloomult muutu-
nud brutaalsemaks, pole 2008. aastal Eestis 
kasiinode ja muude ettevõtete suhtes toime 
pandud kuriteod tõsisemate kehavigastuste või 
hukkunutega lõppenud. Küll aga on selline oht 
tulevikus, prognoosib keskkriminaalpolitsei. 

Alanud aastaks ennustab keskkriminaal-
politsei veel kelmuste kui kiiret ja suhteliselt 

kerget kuritegelikku tulu võimaldava kuriteo-
liigi levikut. “Kelmusi toimepanevad isikud 
on aktiviseerunud paljudel elualadel, inimesi 
petetakse väga erinevatel viisidel vale SMS-lae-
nu pakkumisest soodsa kinnisvaraarenduseni. 
Ilmnenud on ka majanduskasvu ajal soetatud, 
kuid praeguseks üle jõu käivate sõidukiliisingu-
tega seotud pettused,” ütles Heldna. 

Keskkriminaalpolitsei peab võimalikuks, 
et raskete majandusoludega seoses muutub 
senisest veelgi atraktiivsemaks ka narkokau-
bandus. “Paljud varasemad narkokaubitsejad, 
kes sünkroonselt kuritegudest saadud rahaliste 
vahendite legaalsesse ettevõtlusse suunami-
sega narkoärist taandusid, hakkavad muutu-
nud turuolukorras uuesti narkokuritegudele 
orienteeruma. Kuna võetud varalisi kohustusi 
ei suudeta täita ning kinnisvara hinnalangusest 
tingitult ei kata tekkinud rahalist tühimikku ka 
vara müügist saadav tulu, siis alustatakse taas 
või varasemast aktiivsemalt narkootikumide 
levitamist. Viimane omakorda ajendab nii 
praeguseid kui ka juurde tekkivaid narkomaa-
ne uute narkodooside saamiseks kuritegusid 
toime panema.

Keskkriminaalpolitsei kinnitusel on endiselt 
aktuaalne kuritegude toimepanemine interne-

tikeskkonnas. “2008. aasta ohuhinnangus sai 
märgitud, et üha enam kasutatakse elektrooni-
lisi vahendeid arvutikelmuste ja nende ette-
valmistamise eesmärgil. Samuti on hakanud 
esinema kuritegusid võltsitud pangakaartidega, 
mis seisneb selles, et pangakonto omaniku 
andmed kopeeritakse tühjale plastkaardile, 
millega hiljem teostatakse tehinguid nagu ori-
ginaaliga,” ütles Heldna ja lisas, et Kesk- ning 
Lääne-Euroopas on kõnealune kuritegu prob-
leemiks olnud pikemat aega, Eestis hakkasid 
sellised juhtumid sagenema aga möödunud 
aastal. 

Keskkriminaalpolitsei andmetel on endiselt 
aktuaalsed ka maksukuriteod ning aktiiv-
selt kasutatakse niinimetatud arvevabrikute 
teenuseid. “Väikeettevõtete puhul kasutatakse 
näiteks eraisikute poolt kauplustest saadud 
tšekke ja muid äritegevusega mitteseotud kulu-
dokumente eesmärgiga suurendada ettevõtte 
poolt tagasiarvestatavat sisendkäibemaksu, 
et seeläbi vähendada maksukohustust,” tõi 
Heldna näiteks. 

Paralleelselt majanduslangusega on kesk-
kriminaalpolitsei hinnangul prognoositav ka 
üldise kuritegevuse, sealhulgas organiseeritud 
kuritegevuse hoogustumine. 

TEAVE

Korraldatud jäätmevedu on rakendatud

Kas Jõelähtme vallas on turvaline elada?

Keskkriminaalpolitsei ennustab kuritegevuse kasvu 

Esimeste nädalatega on tekki-
nud probleeme külade, teede ja 
majade tähistuste puudumisega. 
Palume elanikel panna aedade või 
majade külge maja numbrisilt või 
kinnistu nimi, et autojuhil oleks 
lihtsam õigeid kohti üles leida. Kui 
konteineri või jäätmekoti üle-
andmise koht on väljaspool oma 
kinnistut, oleks hea konteinerile 
peale kirjutada kinnistu nimi (nt 
veekindla markeriga) või panna 
jäätmekotile väike silt kinnistu 
nimega. 

31. detsembril 2008. a oli Tööturu-
ametis registreeritud 30 374 töö-
tut, mis moodustab 4,7% tööjõust 
vanuses 16 aastat kuni pensioniiga 
(3,6% tööealisest elanikkonnast va-
nuses 16 aastat kuni pensioniiga). 

Võrreldes 30. novembriga 2008. a on regist-
reeritud töötuid 4155 inimese võrra rohkem 
(+15,8%). Võrreldes 2007. aasta 31. detsemb-
riga kasvas töötute arv 115,3%. 

Detsembrikuu jooksul otsis Tööturuameti 
vahendusel tööd 32 500 töötut.

Detsembris läks tööle 700 töötut. Uute töötu-
tena registreeriti 6659 inimest. 

31. detsembril oli Tööturuametis registreeri-
tud 4393 noort töötut (vanuses 16–24 aastat) 
ning vanemaealisi töötuid 8941 (üle 50-aas-
tased). 31. detsembril arvelolnud töötutest 
50,8% olid mehed.

Registreeritud töötus oli kõrgeim Võrumaal 
(8,5% tööjõust vanuses 16 aastat kuni pensio-
niiga), Ida-Virumaal (8,1%), Valgamaal (7,6%) 
ning Põlvamaal (7,1%). Kõige madalam on 
töötuse tase Tartumaal (3,5%), Hiiumaal 
(3,6%) ning Harjumaal (3,7%). 

Detsembrikuu jooksul oli Tööturuametil 
vahendada 3186 tööpakkumist. 1. jaanuaril 
2009. a oli vabu töökohti 2364. 

Tööturuameti EURES (www.eures.ee; http://
eures.europa.eu) nõustajatelt sai töötajate 
vaba liikumise alast teavet 1399 tööotsijat 
ning 16 tööandjat. 

Ühes külas ja ühes talus meie vallas leidis 
pensionär postkastist ümbriku, milles – oh 
imet – olid sees rahatähed. Pension!

Igakuine väljateenitud pensioniraha toime-
tati seekord kohale täiesti uuel viisil – raha oli 
ümbrikuga asetatud otse postkasti! Eks ole 
leidlik?

Jääb üle oletada, et nüüdsest on Eesti Posti 
palgale võetud postituvid, kes, ümbrikud 
noka vahel, ringi liuglevad ja kupüüridest 
pungil pisipakikesi postkastidesse kukutavad. 
Tegelikult ei sobiks tõsisel teemal sugugi mitte 
nalja heita. Õnneks on muudatused pensio-
nide kojukandmise viisis sujunud suuremate 
arusaamatusteta. 

Vaatleja

Töötus kasvab

Tõestisündinud lugu

Peeter Hütt

erakogu
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Nii nagu kogu Harjumaal on pakku-
miste arv jõudsasti kasvanud, nii ka 
Jõelähtme vallas. Seda nii kruntide, 
suvilate kui ka majade osas.

Väga palju on müügis just uuselamuid ning 
rohkesti võib leida ka ehitusjärgus elamuid. 
Suuremaid ja väiksemaid uusarenduspiirkondi 
võime leida Loo külje alt Liivamäelt, Kostiverest, 
Haljavast, Uuskülast, Neeme ja Ihasalu külast 
ning ühe eksklusiivsemana kindlasti Manniva 
külast Estonian Golf and Country Clubi näol. 

Piirkonna potentsiaalse sihtgrupi moodustavad 
peamiselt tüüpkorterite elanikud, kellele korterid 
on pereliikmete arvu kasvades väikseks jäänud 
ja kes eelistavad elamist oma majas. Väiksemate 
alevite ja külade külje alla rajatud elurajoonides 
on samuti ostjateks valdavalt sama piirkonna 
elanikud, seda enam, et sealsete arendusprojek-
tide maht ei ole väga suur. 

Inimeste harjumused ja soovid uue elukoha 

soetamisel on pidevas muutumises. Valdavalt 
eelistatakse kõrghaljastusega piirkondades 
paiknevaid kinnistuid, mööda hakkab saama 
aeg, mil vastuvõetava hinnaga sai krunte ja 
eramuid vaid põllu peale. Sellest tule-
nevalt ongi tänaseks müügis rohkesti 
just lagealadel asuvates piirkondades 
paiknevaid elamuid ja krunte. 

Tallinnast kaugemal, u 40 km kau-
gusel mereäärsetes piirkondades, nt 
Neeme, Kaberneeme, Haapse, Ihasalu 
jne ei ole pakkumiste arv märgatavalt 
suurenenud. Inimesed hakkavad enam 
väärtustama sealset piirkonda just 
suvituskohana. Kui varem ehitati nendessegi 
piirkondadesse aastaringsed elamud, siis prae-
gu peetakse mereäärseid piirkondi pigem sobi-
likuks suvemaja ehitamiseks, kuhu on võimalik 
nädalavahetusteks või puhkuseks sõita ja aeg 
maha võtta. Sõltuvalt asukohast, mere lähedu-
sest ja suvila suurusest ning seisukorrast jäävad 
piirkonna suvilate müügihinnad vahemikku 

650 000–1 200 000 krooni. Kasvanud müügi-
pakkumiste arvuga kaob huvi kaugemal asuvate 
kruntide ja suvilate vastu. Juba on võimalik soe-
tada endale väga hea hinnaga krunt või eramu 

Tallinnale 
tunduvalt 
lähemale. 

Nagu ees-
pool mai-
nitud, võib 
Jõelähtme 
valla üheks 
eksklusiivse-
maks ja kalli-

maks arenduspiirkonnaks pidada Manniva külas 
asuvat Estonian Golf & Country Clubi. Objektid 
paiknevad Rebala muinas- ja kultuurimaastikule 
rajatavas golfi -, puhke- ja spordikompleksi ter-
ritooriumil, kus asuvad iidsed tammesalud ning 
kivikalmed. Tänu oma looduskaunile asukohale, 
paiknemisele Ihasalu lahe ja Jägala jõe ääres, on 
nimetatud asukoht kinnisvaraturul kõrgelt hinna-

tud. Selliste objektide ostjateks on erihuvidega 
inimesed, kelle hobiks on golf ja kes väärtusta-
vad elamute paiknemist golfi radade naabruses.

2008. aasta algusest on tehinguid Maardu piir-
konnas ja Jõelähtme vallas tehtud vähe. Kõige 
rohkem ostetakse odavama hinnaklassi objekte, 
nii hoonestamata kui ka suvilatega hoonestatud 
kinnistuid, mille puhul tehingute hinnad jäävad 
vahemikku 700 000–950 000 krooni. Uusela-
mutega hoonestatud kinnistute eest piirkonnas 
hetkel üle 3,0 miljoni krooni siiski ei olda nõus 
maksma, pigem jäävad tehingud keskmiselt 
vahemikku 2–3 miljonit krooni. Siiski leidub 
ostjaid ka tunduvalt kallimatele objektidele, mis 
asuvad täiesti mere ääres ja piirnevad merega. 
Kuna selliseid objekte on pakkumises mõned 
üksikud, siis on loomulik, et ka hinnatase on 
kõrgem.

Olga Fjodorova
Uus Maa Kinnisvarabüroo 

Ida-Tallinna piirkonna maakler

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 26. jaanua-
rist 2009 kuni 16. veebruarini 2009 toimub Loo 
aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla 
üldplaneeringu KSH aruande avaliku väljapanek. 

KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu toimub 18. veeb-
ruaril 2009 algusega kell 18.00 Loo alevikus Loo 
Kultuurikeskuse A-korpuse saalis. 

Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja 
ja planeeringu kehtestaja on Jõelähtme Vallava-
litsus/volikogu, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 
74202 Harjumaa, tel 6054887, kontaktisik Jo-
hann-Aksel Tarbe, tel 6054863; üldplaneeringu 
koostaja on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 
51004 Tartu, kontaktisikud Triin Vall ja Marika 
Pärn, tel 7409 802.

Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Neha-
tu küla üldplaneering täpsustab Jõelähtme valla 
üldplaneeringu lahendust Loo aleviku, Liivamäe, 
Saha ja Nehatu külade piirkonnas. Üldplaneerin-
guga mitmekesistatakse maakasutuse funktsio-
naalsust ning tagatakse planeeritava ala sidusus 
üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi 
erinevate alade ja ka üldplaneeringust väljajää-
vate ümbritsevate piirkondade vahel. Üldplanee-
ringuga on täpsustatud tiheasustusala piire ja 
ehitustegevuse tingimusi tiheasustusalal ning 
väärtusliku kultuurimaastikuga alal Saha külas. 
Täpsustatud on piirkonna rohevõrgustiku piire, 
nende kasutusotstarvet ning määratud rohelise 
võrgustiku toimimist tagavad tingimused.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega 
kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude 
väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse 

hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike 
leevendavate meetmete väljapakkumine. Riigi-
piiriülest keskkonnamõju Jõelähtme valla Loo 
aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla 
üldplaneeringu koostamise ja elluviimisega ei 
kaasne.

KSH aruande avaliku väljapaneku jooksul 26. 
jaanuarist kuni 16. veebruarini 2009 on üldpla-
neeringu eskiislahenduse materjalidega ja KSH 
aruandega võimalik tutvuda järgmistes kohta-
des: 

1. Jõelähtme vallamajas arengu- ja planeeri-
misosakonnas tööpäeviti, kontaktisik Johann-
Aksel Tarbe, tel 6054863, johann-aksel.tarbe@
joelahtme.ee 

2. Jõelähtme valla veebilehel: www.joelahtme.
ee

3. Hendrikson&Ko veebilehel: http://www.
hendrikson.ee/, alajaotuses "Avalikud doku-
mendid/Harjumaa"

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH 
aruande kohta saab kirjalikult esitada Jõeläht-
me Vallavalitsusele (Jõelähtme küla, Jõelähtme 
vald, 74202 Harjumaa või johann-aksel.tarbe@
joelahtme.ee) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raeko-
ja plats 8, 51004 Tartu või triin.vall@hendrikson.
ee) kuni 16. veebruarini 2009. a.

Jõelähtme vallas Nehatu külas Nehatu lauda I, 
Nehatu lauda II ja Nehatu lauda III kinnistute 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi avalikustamisest ja de-
tailplaneeringu eskiisi avalikust arutelust.

Kolmapäeval, 28. jaanuaril 2009 kell 17.00 
toimub Loo Kultuurikeskuses (Saha tee 7B, Loo 
alevik) Jõelähtme vallas Nehatu külas paikne-
vate Nehatu lauda I, Nehatu lauda II ja Nehatu 
lauda III kinnistute detailplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hindamise (KSH) program-
mi avalik arutelu ning detailplaneeringu eskiisi 
tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute 
kruntimine väiksemateks maaüksusteks ja maa 
sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri- 
ja/või tootmismaaks ning puhke- ja virgestus-
maaks ärimaa kõrvalsihtotstarbega. Tulenevalt 
kavandatava tegevuse iseloomust ning asuko-
hast riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega 
ei kaasne.

Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahe-
mikus 13. jaanuar kuni 27. jaanuar 2009 KSH 
programmi avalik väljapanek, mille jooksul on 
igaühel võimalik tutvuda KSH programmiga ja 
detailplaneeringu eskiislahendusega ning esita-
da programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid 
ja küsimusi. KSH programmi ning detailplanee-
ringu eskiisiga on võimalik tutvuda:

1. Jõelähtme Vallavalitsuses (Jõelähtme küla, 
Jõelähtme vald);

2. keskkonnamõju strateegilist hindamist 
teostava OÜ Hendrikson&Ko veebilehel www.
hendrikson.ee (Avalikud dokumendid – Harju-
maa).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH 
programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 
27. jaanuarini 2009 OÜ-le Hendrikson&Ko (Rae-
koja plats 8, 51004 Tartu) või e-kirjaga aadressi-
le hendrikson@hendrikson.ee.

Detailplaneeringu koostamise osapooled:
- detailplaneeringu koostamise algataja ja 

kehtestaja: Jõelähtme Vallavolikogu, Jõelähtme 
küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa;

- detailplaneeringu koostamise korraldaja: Jõe-
lähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõelähtme 
vald, 74202 Harjumaa, e-post: kantselei@
joelahtme.ee; 

- detailplaneeringu koostaja: OÜ 
Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, 
e-post: hendrikson@hendrikson.ee.

Jõelähtme kinnisvaraturu ülevaade

Ametlikud teadaanded

Kasvanud 
müügipakkumiste arvuga 
kaob huvi kaugemal 
asuvate kruntide ja 
suvilate vastu.

Laupäeval, 31. jaanuaril 
2009 kell 11.00 toimub 
Kostivere koolimajas 
koolituspäev “Säästvat 
arengut toetav haridus”. 
Arutleme, kas meie lapsed 
hakkavad käima koolis Tallinnas 
või Tallinnast Jõelähtme vallas.

Lisainfo: 
Priit Põldma 

priit.poldma@joelahtme.ee
Lembit Tuur 

lembit.tuur@yahoo.com
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Oktoobris-novembris 2008. a 
avaldasid Kostivere kooli õpilased 
oma mõtteid Ruta Kruuda fondi poolt 
väljakuulutatud konkursil “Alkohol 
ja noored”. Võistluse eesmärk oli 
innustada noori mõtlema ja kirjutama 
tänapäeva ühiskonda teravalt puu-
dutaval alkoholi liigtarbimise teemal 
ning anda ideid olukorra muutmiseks. 
Parimad V–IX klassi õpilaste esseed 
saadeti konkursile. Vahetult enne 
jõuluvaheajale minekut tunnustas 
fondi nõukogu meie kooli selle eest, 
et noortel on soovi ja julgust oma 
arvamust välja öelda. Kuigi esseekon-
kursi tähtaega otsustati pikendada, 
soovis fondi nõukogu meie kooli ak-
tiivse osavõtu eest premeerida suure 
kommikarbiga. 

Selline jõulueelne tunnustamine 
ja meelespidamine tegi lastele palju 
rõõmu ning nad võisid veenduda, et 
“heal tööl käib ikka kiitus kannul”.

Karin Harju
Kostivere kooli emakeeleõpetaja

UNICEF-i rahvusvaheline 
kooliprojekt “Väike heate-
gu 2008” on läbi.

13. jaanuariks 2009. a tuli 
osalenud koolidel esitada oma 
aruanded.

Loo kooli aruandes oli kirjas: 
3. novembrist kuni 15. detsembri-

ni 2008. a toimunud kooliprojektis 
“Väike heategu” osales kokku 57 
õpilast 2.–7. klassist.

Kokku müüsid Loo kooli õpilased 
1764 jõulukaarti 15 876 krooni 
eest.

Loo kool tunnustas 14. jaanuaril 
oma kooli aulas 46 õpilast, kes tõid 
õigeaegselt tagasi kaardimüügist 

saadud raha ja müümata jäänud 
kaardid.

Lapsed said auhinna ise valida. 
Kohaletulnutest tegi ühispildi Väino 
Haab.

Vasakult esimene kooli parim 
kaardimüüja Martin Nässi 2.B 
klassist.

UNICEF teeb oma kokkuvõtted ja 
jagab tunnustust parimatele koo-
lidele ning parimatele õpilastele 
saabuval kevadel. Eelmisel aastal 
toimus tunnustamisüritus maikuus 
Pärnu veepargis.

Kooli parimatel kaardimüüjatel on 
võimalus osaleda ka traditsioonili-
seks saanud UNICEF-i 3-päevases 
suvekoolis, mis eelmisel aastal toi-

mus 10.–13. augustini Pärnumaal 
Jõulumäe puhkekeskuses, kus Loo 
kooli esindasid 2. klassi õpilane 
Gerda Klandorf ja 5. klassi õpilane 
Getter Künnapuu.

Loo kool on UNICEF-i toetajaliige 
alates 2003. aastast. Siis osales 
29 õpilast, kes müüsid kokku 303 
kaarti. Parim müüja oli Tauri Dreger, 
kes müüs 25 kaarti. Tauri Dreger on 
ka kõige staažikam kooliprojektis 
osaleja ning selle aasta tunnus-
tamisüritusel sai ta eriauhinnaks 
UNICEF-i kampsuni. 

Rozeta Meos
kooliprojekti “Väike heategu”

 koordinaator Loo koolis

Nüüd siis saigi see lõpuks tehtud, 
Kostivere oma noortekeskus! Kuigi 
tegevus on seal pikemat aega käinud, 
avati keskus ametlikult teisipäeval, 
16. detsembril 2008. Noortekesku-
se kohta võib öelda – noorte oma 
projekt, sest kõik, mis seal olemas, 
on meie oma kätega korda tehtud. 
Neljapäeval, 11. detsembril aitasid nii 
suured kui väikesed ruume koristada 
ja kappe värvida. Seinale sai tehtud 
esimene grafi ti. Kindlasti arvestatakse 
kujundamisel noorte soove ka edas-
pidi, sest tööd seal jagub. Keskus on 
avatud pärast koolitunde õhtul kella 
kaheksani. Loodame, et ruumid ei jää 
tühjaks ning seal võib näha igas vanu-

ses noori. Meil on vedanud aktiivgru-
piga, kelle liikmed on Marii, Manfred, 
Tauri, Ramo, Henri, Mirian, Kristiin, 
Aleksander, Katariina ja Anett. 

Merit Pahmann
Kostivere kooli IX klass 

Noortekeskusega (edaspidi noor-
tekas ) hakati tegelema vist eelmisel 
talvel. Aktiivsetel noortel tekkis idee 
rajada Kostiverre noortekas. Enne 
ehitustööde algust peeti koosolekuid, 
kus arutati keskuse võimalikku asu-
kohta. Lõpuks otsustati katlamaja II 
korruse kasuks, kus hetkel on noorte 
päralt kolm ruumi. Tulevikus plaani-

takse alumisele korrusele ehitada 
tantsusaal. 

Eelmisel suvel (2007. a), kui ma kat-
lamajas käisin, oli seal pime, külm ja 
kõle. Nüüd on ruumid ilusad, hubased 
ja soojad. Meiega hakkab noortekas 
tegelema Kadri, kes on õppinud sot-
siaaltööd. Ta on väga abivalmis, tark 
ning rõõmsameelne inimene. 

Keskuse avamispidu oli lõbus: esi-
nes paar bändi ning üllatuskülalisena 
punkar Villu Tamme. Pakuti ka head 
sööki ja jooki. Noortekas on lahe koht 
ja ma hakkan seal iga päev käima.

Karl-Erik Pungas
IX klass 

Mina, Jaan, olen löönud kaasa noor-
tekeskuse ehitamisel. Mulle meeldib 
see koht väga, kuna linnas tuleks tao-
lise vaba aja veetmise võimaluse eest 
maksta 50–200 krooni kuus. Meie 
keskuses on diskosaal, fi lmivaatamis-
tuba ja lauamängutuba, mida palju-
des kohtades ei ole. Selles suhtes on 
meil vedanud. Ja see kõik on TASUTA! 
SUPER!!! Loodan, et noortekeskuses 
hakkab käima palju rahvast, kaasa 
arvatud ka mina. 

Jaan Niidas
IX klass 

Kostivere noortekeskuse idee jõudis 
minuni ootamatult. Lihtsalt ühe aja-
lootunni ajal tuli klassi kaks tütarlast, 
kes sellise mõtte välja pakkusid. Lepiti 
kokku aeg ja koht, kuhu kõik huvili-
sed kogunevad, et mõelda üheskoos, 
mida võiks teha ja mis põhimõttel 
võiks keskus töötada. Loomulikult olin 
ka mina kohal ja andsin paar päris 
head ideed, millega oldi nõus. Arvan, 
et meie ettevõtmine saab vägagi 
edukaks, kui praegune kambavaim 

püsima jääb. Sellest saab kindlasti 
mõnus ja huvitav koht kõigile.

Steven Murekas
VIII klass 

Kui me hiljaaegu noortekeskuses 
kokku saime – see oli veel enne ava-
mist –, küsiti ühelt väikeselt poisilt, 
mida tema jaoks see koht tähendab, 
ning ta vastas: “Noortekeskus on 
noorte ajaveetmise koht, kus on lõbus 
ja huvitav.” See kõik vastab tõele! 
Kostiveres on selline koht vajalik, 
sest noori on meie alevikus palju, aga 
kindlat ajaveetmispaika pole siiani 
veel olnud. Talvel on väljas ju külm ja 
kodus arvuti taga ka mõttetu pidevalt 
istuda. Nüüd saavad meie noored 
teise kodu – noortekeskuse. Mina 
isiklikult soovin, et käesoleva aasta 
algusest hakkaksid ettenähtud huvi-
ringid tööle ning et kõigi jaoks jätkuks 
põnevat tegevust.

Nele Vaht
IX klass

Kohtumiseni noortekeskuses!

Heal tööl käib 
kiitus kannul

Loo kooli väikesed heategijad
Tublimad müüjad 
olid seekord: 
1. MARTIN NÄSSI 2.B kl, 
     kes müüs 289 kaarti
2. ALLAR NABER 5. kl – 188 kaarti
3. TAURI DREGER 7. kl – 110 kaarti
4. KÄTLIN KUMMEL 4.B – 80 kaarti
5. RICHI RIIU 4.B – 70 kaarti
6. KARL HENDRIK KOBI 6.B – 
     64 kaarti
7. ELIISBETH SEPP 3.A – 45 kaarti
8. DARINA ARHIPOVA 2.A – 40 kaarti
9. VIOLETA OSULA 3.A – 40 kaarti
10. KAROLA KÜNNAPAS 5. kl – 
        40 kaarti

NUUSUTA AJALUGU 
Niisugust pealkirja kandis Loo 

kooli aulas 13.01.2009 toimu-
nud FILMIÕHTU. 

MTÜ Teemant näitas aulasse 
kogunenud “ajalugu nuusuta-
ma” tulnud 81-le 7.–12. klassi 
õpilasele ja õpetajale ajaloolisi 
kaadreid Eesti Vabariigist aasta-
tel 1918–1990.

Filmilõikude vahel jagas huvi-
tavaid kommentaare ajaloolane 
Olav Kruuse.

Sellist tasuta fi lmiõhtut pakuti 
50-le Tallinna ja Harjumaa koolile 
fi naalürituste “Eesti Vabariik 90” 
raames.

Rozeta Meos

erakogu
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Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Priit Adler

Noorsootöö vanemspetsialist Lauri Alver

Vallasekretär
Leho Kure

Finantsosakonna 
juhataja Õnneli Varend

Ehitusosakonna juhataja Kari Jaago

Arengu- ja planeerimisosakonna planeerimise 
peaspetsialist Helle Kulbas

Ehitusosakonna ehituse ja 
arhitektuuri vanem-
spetsialist Anu Mumm

Arengu- ja 
planeerimis-
osakonna sekretär 
Anne Ruus

Minu lapsepõlv möödus Kuusalu val-
la Kodasoo külas, põhihariduse sain 
Kodasoo ja Kuusalu koolides. Pärast 
Kuusalu Keskkooli läksin õppima Eesti 
Põllumajanduse Akadeemiasse, mille 
lõpetasin õpetatud agronoomina.

Elan Kuusalus, olen abielus ja meie 
peres on kolm tarmukat last. 

Oma tööteed alustasin Kuusalu 
kolhoosis, kus tegelesin uute tehno-
loogiate rakendamisega põllumajan-
duses ning töögruppide juhtimisega, 
sealhulgas põldude väetamise süstee-

mi väljaarendamise ja rohujahukuivis-
te valmistamise juhtimisega.

Pikemat aega olin ametnik Kuu-
salu Vallavalitsuses, mõnda aega 
ka vallavalitsuse liige ning seejärel 
lühemat aega Tallinna Linnavalitsuse 
keskkonnaameti keskkonnaosakonna 
teenistuja. 

Oma ametnikukarjääri jooksul olen 
tegelnud maareformiga, planeeringu-
te, ehitustegevuse, keskkonnakaitse 
ning looduskaitsega. Olen kursis 
nimetatud valdkondade õigusloome 

ja probleemistikuga. Enamasti olen 
olnud ametnikuna juhtivates rollides, 
täites ka spetsialisti ülesandeid.

Olen pidevalt end harinud ja täien-
danud, õppinud juurde keskkonna-
kaitse, kinnisvaraökonoomika, kesk-
konnamõju hindamise ja planeerimise 
alal. Olen olnud tegev ka lektorina 
õppeasutustes.

Olen aktiivselt osa võtnud ühiskond-
likest tegevustest. Olen olnud pikka 
aega Eesti Geodeetide Ühingu juha-
tuses ning kuulun sinna lihtliikmena 

praegugi. Olen MTÜ Öko-
kratt asutajaliige ja juha-
tuse esimees. Ökokratt on 
loodud Eestimaa elanike, 
eelkõige laste loodustead-
likkuse tõstmiseks ja säästva 
eluviisi propageerimiseks. Ühenduse 
tegevuse eesmärk on tutvustada oma 
kodukoha keskkonnaalast olukorda, 
et oskaksime hoida Eestimaa loodust. 

Ökokratt on viimased 10 aastat 
tegutsenud kõikides maakondades 
kokku üle 20 000 noorega. Läbi on 

viidud esimene rahvusva-
heline keskkonnamürakon-
verents, ökotantsufestival. 

Keskkonnatelk on toimunud 
alates 2003. aastast ning 

raadiosaatena alates 2006.
Jõelähtme vallas töötades tahan 

rakendada kõiki eelmistes ametites ja 
rollides omandatud teadmisi, oskusi 
ning kogemusi.

Soovin kõigile tervist ja edu ning 
jätkuvat meeldivat koostöötahet! 

Leho Kure on sündinud 1979. aastal 
ja lõpetanud Tallinna Majan-
duskooli.

Ta on töötanud Jõe-
lähtme vallas alates 
2006. aastast juris-
tina, alates käesole-
vast aastast töötab 
vallasekretärina.

Õnneli Varend on lõpetanud Tartu Riikliku Üli-
kooli majandusteaduskonna 1989. aastal ja 
õigusteaduskonna 2007. aastal, kaitsnud 
magistrikraadi Euroopa Berliini Majan-
duskõrgkoolis. Ta on varem töötanud 
Maksuametis, Sisekaitseakadeemias ja 
Maksumaksjate Liidus. 2008. aasta no-
vembrist töötab Jõelähtme valla fi nants-
osakonna juhatajana. 

Mina, Lauri Alver, olen pärit Vil-
jandimaalt. Koolis käisin Viljandi 
linnas. Olin oma kooli õpilasesinduse 
president, tegelesin õpilaste murede-
ga. Olin ka Viljandi Noorte Volikogu 
spiiker ja Viljandimaa Õpilasesindus-
te Kogu aseesimees. Lisaks fotograa-
fi ale on minu hobiks sport. Kooliajal 
olin kergejõustikus isegi Eesti noorte-
koondises.

Pärast keskkooli asusin elama ja 
õppima Tallinnasse. Õpin Tallinna 
Ülikoolis haldusjuhtimise erialal. Ke-
vadel saan ka kõrghariduse diplomi. 
Lisaks õppimisele tegelen vabataht-
liku tegevusega. Nii nagu keskkoolis 
seisin õpilaste eest, seisan ülikoolis 

üliõpilaste eest. Praegu olen ka Eesti 
Noorteühenduste Liidu noortepoliiti-
ka juht.

Jõelähtme vallas olen olnud veel 
vähe, kuid mõtted on tõsised. 
Praeguseks on avatud hästi toimiv 
Kostivere noortekeskus. Jõelähtme 
vallal on noorsootöö valdkonnas 
palju ära teha. Noorsootöö spetsia-
list on inimene, kes igapäevaselt 
valla noorte tegevust koordineerib. 
Kindlasti tuleb tegelda ennetustööga, 
nii alkoholi- kui ka narkootikumiprob-
leemidega. Tähelepanu alla võtame 
vähemate võimalustega noored ning 
rõhku panen ka koostööle. Välja 
tuleb töötada süsteem, kuidas kõigi 

osapoolte ja noortega tegelevate 
inimeste ideed ühtselt ja süsteemselt 
toimima hakkaksid. Kindlasti võtame 
koos teiste noorsootööd tegevate 
inimestega erilise tähelepanu alla ka 
noorte teavitamise ja nõustamise, 
korraldame tervistavat ja arendavat 
puhkust. Lisaks Kostiverele ja Loole 
on plaanis ka teistesse suurematesse 
keskustesse luua noortekeskus või 
-tuba. Toimuma hakkavad ka mitmeid 
üritused ja infopäevad noortele. Kuna 
noorsootöö korraldamine on kohaliku 
omavalitsuse ülesanne, siis tuleks 
anda noortele suurem sõnaõigus 
neid puudutavates otsustusprotses-
sides.

Jõelähtme Vallavalitsuse ehitusosa-
konna juhataja ametikohal alustasin 
tööd möödunud aasta 1. novembril. 
Olen sündinud ja õppinud Pärnus. 
1994. aastal lõpetasin Tallinna Kõr-
gema Tehnikakooli ehitusjuhtimise 
eriala. Pärast kooli lõpetamist asusin 
tööle ehitusettevõttesse töödejuhata-
jana. Töökogemusi omandades pandi 
pagunitele lisatärn ja minust sai pro-
jektijuht. Olen osalenud mitmesugus-
te hoonete ehitustegevuse juhtimises, 
nagu individuaalelamud, tootmishoo-
ned, büroohooned, korterelamud, 
piiripunktide hooned, lasteaed, kool, 
sotsiaalhoolekande asutuse hoone. 
Ehituste projektijuhina jäi suurimaks 

trofeeks 124 miljoni 
kroonise eelar-
vega korterela-
mute kompleksi 
ehitustegevuse 
juhtimine.

Pärast aktiivse 
ehitustegevuse 
lõpetamist olen töötanud viis aastat 
Põlvamaal Värska valla majandusnõu-
nikuna. Jõelähtme valla ehitusosa-
konna juhina püüan olla erapooletu, 
poliitilistelt sõltumatu, seadusandli-
kest õigusaktidest kinnipidav ja valla 
kodanikele vastutulelik ametnik. 

Meeldivate kohtumisteni Jõelähtme 
Vallavalitsuse ehitusosakonnas. 

Elukutselt arhitekt, lõpetanud ER 
Kunstiinstituudi 1975. a (vastab ma-
gistriõppele), Eesti Planeerijate Ühingu 
liige.

Nõukogude ajal töötasin 16 aastat 
arhitektina Harju Täitevkomitees, kus 
tööpiirkonnaks oli muu hulgas ka prae-
gune Jõelähtme ja Rae valla ala. 1992. 
a asusin oma töö loogilise jätkuna ame-
tisse Rae Vallavalitsusse arhitekt-ehitus-

nõuniku, hiljem arhitekti kohale. Mõnda 
aega olin ka vallavalitsuse liige. Pärast 
seda, kui mind valiti Rae Vallavolikogu 
liikmeks, loobusin aastal 2000 ametni-
ku rollist ning hakkasin tegelema prakti-
lise arhitektitööga, koostades põhiliselt 
detailplaneeringuid. Kolme aasta eest 
asutasime koos lähemate kolleegidega 
oma projekteerimisfi rma Made Projekt 
OÜ, kus olen töötanud siiani.

Täienduskoolitusest on olnud olu-
lisemad pikemad koolitused Taanis, 
Rootsis ja Soomes Helsingi Ülikooli 
juures, kus lisaks arhitektuursele 
planeerimisele on käsitletud laiemalt 
arengu planeerimist ja juhtimist kohali-
ku omavalitsuse tasandil.

Mul on hea meel, kui saan oma 
kogemusega kasulik olla ka Jõelähtme 
vallas.

Anu Mumm töötab Jõelähtme Val-
lavalitsuse ehitusosakonnas ehituse 
ja arhitektuuri vanemspetsialistina 
alates 15. juulist 2008. a. Ta on 
lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli 
hoonete ehituse eriala. Enne praegust 

ametit töötas Anu Mumm erafi rmas 
projekteerimise projektijuhina. Esi-
mesed töökogemused olid ehitusgeo-
deedina Tallinna Prügilas ja Linnamäe 
hüdroelektrijaamas. 

Jõelähtme valla arengu- ja planeeri-
misosakonda asusin tööle 2008. a ok-
toobrist. Peamisteks tööülesanneteks 
on ehitisregistri ja arhiivi pidamine. 

Vabal ajal armastan koos oma koera-
ga mööda metsaradu matkata.

UUED TÖÖTAJAD

Olen sündinud ja üles 
kasvanud Tartumaal. 
Nõo kool andis mulle 
tiivad tulevikku. Seal 
sai ka selgeks, et 
minust matemaatikut ei 
saa, küll aga ehk muusik. 
Tartu Muusikakool ja koori-
juhtimine Linda Laasmäe juhen-
damisel ning Tallinna Riiklik Konserva-
toorium Arvo Ratassepa käe all – need 
on minu koolid, kust olen saanud oma 
tõekspidamised ja väärtushinnan-

gud. Töötamist alustasin juba 
tudengiaastatel lasteaias nii 
kasvataja kui muusikalise 
kasvatajana, Arukülas koo-
rijuhina, konservatooriumis 

klaverisaatjana, ka koristaja 
olen olnud. Konservatooriu-

mi viimasel aastal omandasin 
raamatukogutöötaja kvalifi katsiooni ja 
töötasin konservatooriumi raamatuko-
gus. Kõige jõulisem kogemus oli aga 
laulupedagoogi töö üldhariduskoolis.

Konservatooriumi lõpetamisele 

järgnes töö Kehra lastemuusikakoo-
lis, kus töötasin solfedžoõpetajana 
kuus aastat. Kuid mida aeg edasi, 
seda enam jõudsin endas selgusele, 
et muusika ja kultuurielu korraldami-
ne on minu tegelik kutsumus.1985. 
aastast algas minu tegevus Eesti ENSV 
Riiklikus Filharmoonias, hilisema 
nimega Eesti Kontsert. Vanemtoime-
taja ja produtsendi assistendi töö, 
mis oma ülesannete mitmekesisuses 
alates lepingute, eelarvete ja trükiste 
ettevalmistamisest, artistide reiside, 

esinemisruumide, hotellide ja trans-
pordi korraldamisest kuni ootamatute 
situatsioonide lahendamiseni, nagu 
näiteks vahetult enne kontserdi algust 
purunenud instrumendile asenduse 
otsimine või kadumaläinud kikilipsu 
leidmine – on olnud väga huvitav ja 
leidlikkust arendav. Siit olen ammuta-
nud oma kogemuste- ja teadmistepa-
gasi, oskused töötada eri projektidega 
üheaegselt, tulemusrikkalt lävida eri 
rahvustest ja kultuuritaustaga inimes-
tega eri suhtlemiskeeltes. Sellesse 

perioodi langevad suurprojektid, nagu 
maailmatähtede Montserrat Caballet’ 
ja Jose Carrerase kontsertide korralda-
mine, Tamula järve kontsert, samuti 
läbi aastate sellised festivalid nagu 
Orient, Klaasipärlimäng, Orelifestival 
ja heliloojate Kappide kodukohas toi-
muvad Suure-Jaani muusikapäevad. 
Tundsin, et aeg oli küps muutusteks 
ning asusin otsima uusi väljakutseid. 
Jõelähtme valla elanikuna on mul 
siiras soov rakendada oma oskused ja 
kogemused koduvalla arengusse.
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Hariduse- ja kultuuriosakonna juhataja Elle Himma
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Elu on laul, on habras ta viis, mis heliseb hetke ja katkebki siis.

Avaldame siirast kaastunnet omastele 

HANS KURMI

23.05.1953–04.01.2009 surma puhul.

Loo aleviku Kuusiku 3 majaelanikud

Vallamaja uudis

Jõelähtme mälumäng 2009 

Vallavalitsuse personal valis aastalõpu eel hea kolleegi. 
Vallaametnikud valisid endi hulgast salajasel hääletusel kõige 

abivalmiva, sümpaatsema ja mõistlikuma kaastöötaja. Salajase hää-
letuse tulemusena tuli ilmsiks, et hea kolleegi tiitli pälvis kantselei 
sekretär Elo Pajo.

Järgnesid Ardo Lass ja terve hulk toredaid kolleege: Uno Paas, Ülo 
Laanemets, Priit Põldma, Signe Kaasik, Ljudmilla Kaska, Kai Mets, 
Johann-Aksel Tarbe, Jaana Haab, Leho Kure, Merike Metstak, Mihkel 
Toomse, Triin Paomees, Hannes Orgse, Ellen Kahu.

Soovin uuel aastal tõhusat ajuderaginat, valla mälumängurid!
15. veebruaril kell 13.00 alustame 2009. aasta mälumängutur-

niiri esimest ringi. Olge nobedad ja andke oma osavõtust kiiresti 
teada! 

Tingimused on samad:
3-liikmeline võistkond osaleb kolmes ringis ja kahe ringi pare-

mad tulemused selgitavad välja aasta tegija. Igal ringil jagame 
ohtralt auhindu.

Lugege lehti, sirvige teatmikke ja hoidke silmad-kõrvad lahti!
Küsimusi jagavad ja vastamist hindavad mälumängu kuumad 

tegijad Jevgeni Nurmla ja Indrek Salis.
Kohtumiseni 15.veebruaril kell 13.00 Jõelähtme rahvamajas.

Maie 53978896, 6033053

AMETLIKUD TEATED

Õnnitleme kõiki jaanuarikuu 
sünnipäevalapsi, soovime 
õnne ja tervist!
Eakad sünnipäevalapsed jaanuaris 2009

Väljaandja:
Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsus
Toimetaja Merike Metstak 
52 788 70 ja 6054866; 
ajaleht@joelahtme.ee

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Leida Kruutmann 21.11.1921–09.12.2008

Tiiu Kasemaa  21.11.1940–15.12.2008 

_____________________________________

Jõelähtme Vallavalitsuse määrus

30. detsember 2008 nr 120

2009. aasta maamaksu määrade kehtesta-
mine

§ 1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2009. 
aastal maamaksu määraks hinnatsooniti 
alljärgnevalt:

1.1 H0245001 – 2,5% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.2 H0245002 – 0,7% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.3 H0245003 – 1,3% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.4 H0245004 – 1,8% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.5 H0245005 – 1,8% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.6 H0245006 – 2,2% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.7 H0245007 – 2,0% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.8 H0245008 – 2,0% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.9 H0245009 – 2,2% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.10 H0245010 – 2,0% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.11 H0245011 – 2,0% maa maksustamis-
hinnast aastas

1.12 H0245012 – 0,7% maa maksustamis-
hinnast aastas

§ 2. Kehtestada Jõelähtme vallas 2009. 
aastal põllumajandussaaduste tootmiseks 
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määraks kõikides hin-
natsoonides 1,1% maa maksustamishinnast 
aastas.

§ 3. Vabastada avalduse esitanud pensio-
närid, represseeritud ja represseeritutega 
võrdsustatud elamumaa kasutajad 2009. 
aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, 
kuid summas mitte üle 600 krooni.

Väino Haab 
Volikogu esimees

_____________________________________

Jõelähtme Vallavalitsuse otsused

12. jaanuar 2009 nr 437

Valla valimiskomisjoni moodustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse voli-
kogu valimise seaduse § 14 lõike 1, § 19 ning 
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 punkti 13, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Val-
lavolikogu 31.05.2005 otsus nr 209 “Valla 
valimiskomisjoni moodustamine”.

2. Lugeda Jõelähtme valla valimiskomisjoni 
esimeheks ametikohast tulenevalt vallasek-
retär LEHO KURE.

3. Nimetada Jõelähtme valla valimiskomis-
joni liikmeteks:

 TÕNU TRUUMAA;
 EHA TEIVA;
 ELLE HÜTSI;
 EBE TALPSEPP;
 URVE MESILANE.
4. Nimetada Jõelähtme valla valimiskomis-

joni asendusliikmeks TIIT TÜVI.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 438

Vallavolikogu revisjonikomisjoni koossei-
su ja arvu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-

se seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, § 48, 
Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 20, 
§ 45 lg 5 ja 7, § 45 lg 5, § 48 lg 1 ja 2, ning 
komisjoni esimehe esildisest, Jõelähtme 
Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Kinnitada volikogu revisjonikomisjoni 
3–liikmelisena järgmises koosseisus:

Taimi Saarma - esimees
Art Kuum
Riimas Ukanis.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 439

Vallavolikogu majandus- ja rahandusko-
misjoni koosseisu muutmine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Jõeläht-
me valla põhimääruse § 30 lg 1 p 20 ja § 45 
lg 5 ja 7 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Muuta volikogu majandus- ja rahandus-
komisjoni koosseisu ning kinnitada komis-
jon 9–liikmelisena järgmises koosseisus:

Marje Laimets – esimees
Maido Pajo
Ljudmilla Kaska
Andrus Umboja
Aavo Mooste
Meelis Välk
Meelis Raudsepp
Tarmo Kalju
Kairit Haavel

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 440

Vallavolikogu säästva arengu- ja planeeri-
miskomisjoni koosseisu ja arvu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Jõeläht-
me valla põhimääruse § 30 lg 1 p 20 ja § 
45 lg 5 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Kinnitada volikogu säästva arengu- ja 
planeerimiskomisjon 9–liikmelisena järgmi-
ses koosseisus:

 Tiia Välk – esimees
 Jüri Jalakas
 Maarika Sepp
 Vaido Laanemets
 Aivar Treiberg
 Heiki Lilienthal
 Kaupo Heinma
 Arvo Olek
 Jelena Lätik

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 441

Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaal-
komisjoni koosseisu ja arvu kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Jõeläht-
me valla põhimääruse § 30 lg 1 p 20 ja § 

45 lg 5 ning komisjoni esimehe esildisest, 
Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B :

1. Kinnitada volikogu haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalkomisjon 10–liikmelisena järgmises 
koosseisus:

 Jüri Paavel – esimees
 Sirje Laansoo
 Pille Trumm
 Kersti Laanejõe
 Jüri-Anton Kerner
 Ardo Lass
 Taimi Saarma
 Harri Reidma
 Katrin Paldermaa
 Kaili Raamat

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 444

Jõelähtme valla alaealiste
komisjoni volikogu esindaja nimetamine

Lähtudes alaealiste mõjutusvahendite 
seaduse § 12 lg 3, Jõelähtme Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1. Nimetada volikogu esindajana Jõelähtme 
valla alaealiste komisjoni koosseisu Merike 
Kahu.

2. Esimeseks asendusliikmeks nimetada 
Maarika Sepp. 

3. Teiseks asendusliikmeks nimetada Ardo 
Lass.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

12. jaanuar 2009 nr 442

Jõelähtme valla esindajate nimetamine
HOL-i volikogusse

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lg 1 p 25¹, kohaliku oma-
valitsuse üksuste liitude seaduse § 7 lg 2 ja 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirjast, 
Jõelähtme Vallavolikogu 

O T S U S T A B:

1. Nimetada Jõelähtme vallavolikogu 
esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
volikogus Väino Haab ja tema asendajaks 
Tiia Välk.

2. Nimetada Jõelähtme Vallavalitsuse 
esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
volikogus Toomas Kümmel ja tema asenda-
jaks Priit Põldma.

3. Kutsuda tagasi Jõelähtme Vallavolikogu 
29. mai 2007 otsusega nr 209 nimetatud 
Jõelähtme valla alljärgnevad esindajad HOL-i 
volikogus:

  Art Kuum
  Valeri Tammeleht
  Ardo Lass
  Priit Põldmäe
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Väino Haab
Volikogu esimees

_____________________________________

KÕIGI MÄÄRUSTE JA OTSUSTE-
GA SAAB TUTVUDA JÕELÄHTME 
VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA 
KODULEHEL: www.joelahtme.ee 

94 11.01 ELISE RINK Saha küla

92 11.01 AMALIA PRUSAKOVA Koila küla

89 18.01 LINDA LÄNS Kaberneeme küla

86 27.01 SALME KULLO Saha küla

83 17.01 ERNA EHA Kaberneeme küla

82 04.01 HARRI LASS Loo alevik

81 07.01 KARL TIITUS Uusküla küla

81 13.01 ASTA OTSUS Loo alevik

80 06.01 VALDEKO BIRKHOLTZ Kostivere alevik

80 29.01 LEONARD IDA Uusküla küla

80 03.01 LINDA NOOL Ülgase küla

80 23.01 DORA SOKOLOVA Iru küla

80 29.01 ANTONINA KITING Kostivere alevik

75 22.01 LEO ERENBUŠ Kostivere alevik

75 25.01 ZAVEN AZOJAN Koogi küla

75 30.01 EVALD-ALEKSNDER ROOPA Ruu küla

70 05.01 VIIVI TALTS Iru küla

70 25.01 HELMI LUITVA Loo alevik
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Kallid kliendid!!!
Soovime teile rahulikku 

ja õnnelikku Uut Aastat!!!

Liuguksed 
ja garderoobid. 

Köögid. 
Hinnad soodsad. 

Garantii. 

Tel. 50 290 75

Liuguksed ja Liuguksed ja 
riidekapid riidekapid 

teie soovide ja teie soovide ja 
mõõtude järgimõõtude järgi

www.nagusul.ee 
5221151

SÄÄSTA KÜTTEKULUDELT 
KUNI 70% 

ÕHKSOOJUSPUMPADE MÜÜK 
JA PAIGALDUS.

HINNAD ALATES 11750,-
TEL: 666 1355

WWW.KODUKLIIMA.EE

Suurte puude hooldus ja raie 
probleemsetes kohtades nagu 
kalmistutel, 
hoonete läheduses, 
parkides jm. 
Tel. 7120538, 
email: douglas.fi r@mail.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 

REKLAAM

Termopildid ja hoonete 
soojakadude mõõtmised. 

Energiasäästu nõustamised.
Energiamärgis ja energiaauditid 
sertifi tseeritud audiitoritelt.

Firma pakub abitöölisele 
hooajatööd alustavas puukoolis, 
Jõelähtme vallas, Parasmäe 
külas, Jõelähtme tee 20. 
Huvi korral palun ühendust võtta 
tel. 5014903, e-post. 
blave.kaubandus@mail.ee

Uusküla küla elanikud!
Seoses külavanema 
ametiaja lõppemisega 
kutsun teid külavanema 
valimiskoosolekule, 
mis toimub 
pühapäeval, 8. märtsil 2009. a 
kell 15.00 Muuga sadama 
peahoone suures saalis.
 
Lisainfo
Jüri Jalakas
Tel 5072745

Koolitus 
lapsehoidjatele

Viimast korda oma majas!

Tallinna Pedagoogilises Seminaris 
algab 11. veebruaril 2009. a 
lapsehoidja 160-tunnine koolitus. 

Koolitus on mõeldud kõigile, kes 
soovivad töötada lapsehoidjana ning 
sooritada kutseeksami vastavalt 
lapsehoidja kutsestandardile.

Koolituse maksumus on 4000 
krooni. Jõelähtme Vallavalitsus 
katab koolituse kulud tingimusel, 
et koolitatud isik pakub teenust ka 
Jõelähtme valla peredele.

Info telefonil 6054860 või 
meiliaadressil 
kristiina@joelahtme.ee.

Jõelähtme Lavagrupp esitab:

Max Frisch
BIEDERMANN JA TULESÜÜTAJAD
1. veebruaril kell 17.00 Jõelähtme rahvamajas

Mängivad: Tiit Tammesson, Enn Kirsman, 
Kaupo Parve, Taimi Saarma, Eigi Tali.

Lavale seadis Maie Ramjalg
Kunstnik: Katrin Tammesson
Heli ja valgus: Karl ja Urmas Kingsepp
Esitendus oli 2008. a juunikuus

Pilet 35 krooni

tartu@termopilt.ee, 
tel 53491182
www.termopilt.ee

Ardo Lassi pöördumine
Tänan südamest Jõelähtme Vallavalitsuse 

liikmeid Priit Põldmäed, Ljudmilla Kaskat ja 
Kai Metsa, vallavolikogu liikmeid ja esimeest 
Art Kuumi ning valla allasutuste inimesi meel-
diva ja tulemusrikka koostöö eest.

Suur tänu vallamaja ametnikele ja elanikele 
valla elu edendamisele tubli kaasaaitamise 
eest!

Soovin kõigile edaspidiseks tervist ja isiklik-
ku õnne ning uute valikute tegemisel õigeid 
otsuseid. 

Uuele võimuliidule soovin keerulise teekon-
na alguse puhul – nael kummi! 

Ardo Lass
Jõelähtme Vallavolikogu liige aastast 1992 

Jõelähtme vallavanem 2007–2008


