
Eesti Kultuurkapitali 
aastapreemia laureaat ja 
2009. aasta riigi parim 
külateater on Jõelähtme 
Lavagrupp. Austava tiitliga 
kaasnes rahaline preemia.

Vallavalitsusele esitati 
taotlus pump-hüdroaku-
mulatsioonijaama rajami-
seks Muuga sadama alale, 
millega nähti ette kahe 
šahti, maa-aluse veehoid-
la, veehaarde ning alajaa-
ma rajamine.

Rebala teemaplaneeringu 
protsess jätkub. Kas kolm 
osapoolt - vald, muinsus-
kaitseamet ja maaoma-
nikud saavutavad vastas-
tikuse järeleandmisega 
kokkuleppe?  

Jõelähtme valla arengu-
kava muutmise eelnõu 
avalik väljapanek algas 
22. jaanuaril ja kestab 12. 
veebruarini 2010. Arengu-
kava ja eelarve on lahuta-
matud.

Tänavavalgustus viidi 
säästurežiimile, soojus-
energeetika kokkuhoid on 
päevakorral. 

Loo lasteaia Pääsupesa 
ehitus jätkub
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Merike Metstak 

Vallavalitsus jõudis 2009. 
aasta eelarvega kenasti 
mäele – tulud laekusid hästi 
ja kulutades hoiti mõnevõr-
ra kokku.   

Kõige kiuste suudeti lõpule 
viia mitmed suured investee-
ringud. Seda võib praegu üldi-
selt teada oleva majandussei-
su foonil väikeseks võiduks-
ki pidada. Ka 2010. aastal ka-
vatsetakse investeerimist jät-
kata, objektid selguvad eelar-
ve menetluse käigus, kuid Loo 
lasteaia ehituse jätkamise ot-
sustas volikogu juba 2009. a 
hilissügisel. Laenuvõime po-
le just suur, kuid mitte ka pä-
ris olematu. Mõistlikum on 
vähem kulutada kui laenura-
haga laiutada. Rahandusmi-
nisteerium sekkus 2009. aasta 
kevadel kohalike omavalitsus-
te finantsvabadusse, nõudes 
kõikide pangalaenude minis-

teeriumiga kooskõlastamist. 
Enamikul juhtudel omavalit-
sustel laenu võtta ei lubatagi, 
küllap seetõttu, et nii mõned-
ki vallad on ennast n-ö lõh-
ki laenanud. Struktuurifon-
dide rahast tehtavate projek-
tide omaosaluse maksmisest 
ei pääse, Loo ja Iru ühisvee-
värgi ja kanalisatsiooni ehi-
tus käib, muud pooleliolevad 
tööd samuti. Sõnaga, voliko-
gu on keerukal ajal teinud lä-
bimõeldud otsuseid ja valla-
valitsus on need õigesti el-
lu viinud. Aga peagi on 2010. 
aasta eelarve volikogu laual ja 
järgmise kuu lehes annab val-
lavanem sellest dokumendist 
täpsema ülevaate.

Uuel aastal teisiti
2010. aasta tõi uuendusi, 

korrektiive tehti noorte spor-
ditoetuste ja lastehoiuteenuse 
toetamise korda. Vaevalt keegi 
kannatajaks jääb, pigem tun-
netatakse läbimõelduma süs-
teemi kaudu tugevamini oma 

seotust koduvallaga. Maksud 
ja toetused kuuluvad elanike-
le, kes rahvastikuregistri and-
mete järgi elavad Jõelähtme 
vallas. 

Õigete elukohaandme-
te kaudu tekkib inimesel ko-
dukohaga vastastikune suhe, 

maksumaksja tarbib omava-
litsuse poolt pakutavaid tee-
nuseid ja soodustusi ning val-
lavalitsusel on elanike vaja-
dustest selge ülevaade. 

Maamaksu maksavad ka 
inimesed, kes ei ela siin val-
las. Maamaksu määrad jää-
vad tänavu samale tasemele, 
vahe on selles, et nüüd peab 
maamaksu tasuma harvemi-
ni, kaks korda aastas. Küll aga 

muutuvad uuest aastast kor-
raldatud jäätmeveo hinnad. 

Tööpuudus tabas meie val-
la inimesi nagu teisigi. Läinud 
aastal tõusis töötute arv kolm 
korda, praegu on Jõelähtme 
vallas ametlikult 303 töötut. 
Aastad pole vennad, nagu öel-
dakse. Kui eelmistel aastatel 
igatsesime, et oleks vaid lund, 
saaks talverõõme nautida, siis 
säästmise tingimustes erateid 
nüüd valla kulul enam lumest 
ei puhastata. Ainuke toetuse-
liik, mis suurenes, oli matu-
setoetus – riigipoolse matu-
setoetuse maksmine lõpetati. 
Surmasid registreeriti eelmi-
sel aastal 51. 

Hoopis rõõmsam on fakt, et 
2009. aastal sündis Jõelähtme 
vallas 87 last. 

Loosiauhind läks õigesse 
kohta

Iga aasta lõpus korraldab 
vallavalitsus rahvastikure-
gistri kampaania. 2009. aas-
ta detsembris registreeris end 

Jõelähtme valla elanikuks 67 
inimest. Iga uus vallakodanik 
sai endale selle eest valida kas 
kümne korra pääsme Loo uju-
lasse või valla logoga T-särgi. 

Kõigi 67 inimese vahel loo-
sis Jõelähtme Vallavalitsus 
välja ka hinnalise, 6000 kroo-
ni maksva golfikursuse ka-
hele inimesele meie golfikes-
kuses. Loteriivõidu sai Mar-
ko Jets, kes on 33-aastane Tal-
linna Tehnikakõrgkooli õp-
pejõud. Koos elukaaslase Jaa-
na ja pisipoeg Jan-Markuse-
ga koliti sügisel äsjasoetatud 
koju Liivamäe külas. “Kam-
paaniast ei teadnud ma suurt 
midagi, meie registreerumi-
ne valla elanikuks oli tingi-
tud elukohavahetusest. Leid-
sime meeldivas keskkonnas 
sobiva elukoha, mis ei ole lin-
nast kaugel. Sportimisvõima-
lusi on siin palju, golfi pole 
veel jõudnud proovida. Meil 
on ootamatu kingituse üle vä-
ga hea meel. Suur tänu!” ütleb 
Marko Jets.

Mõistlikum on 
vähem kulutada 
kui laenurahaga 
laiutada.

Päevakorral on kulutuste 
vähendamine
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Maareformi tulemused vallas

Kostirannas on lõpuks maareform 
lõppenud

Maamaks jäi samaks, tasumine harvemaks

Maa-amet

31.12.2009. a seisuga oli 
riigi maakatastris regist-
reeritud 5679 katastriük-
sust pindalaga18 096 ha, mis 
moodustab 85,8% omavalit-
suse maafondist (21 085,8 
ha). 

Sellest registreeriti 2009. a 
219 katastriüksust pindalaga 
274,6 ha (s.o 1,5% registreeri-
tud maast). 

Registreeritud maa jaotumine
Tagastatav maa

31.12.2009. a seisuga oli 
maakatastris registreeritud 
tagastatavat maad pindala-
ga 7 745,9 ha, s.o 42,8% maa-
katastris registreeritud maast. 
Sellest 2009. a registreeriti 
154,3 ha.
Ostueesõigusega erastatav maa

31.12.2009. a seisuga oli 
maakatastris registreeritud 
ostueesõigusega erastata-
vat maad 1 949,2 ha, s.o 10,8% 
maakatastris registreeritud 
maast. Sellest 2009. a regist-
reeriti 38,0 ha.

Enampakkumisega erastatav maa
31.12.2009. a seisuga oli 

maakatastris registreeritud 
enampakkumisega erasta-
tavat maad 339,5 ha, s.o 1,9% 
maakatastris registreeritud 
maast.  
Vaba põllumajandusmaa 
erastamine

31.12.2009. a seisuga oli va-
ba põllumajandusmaad eras-
tatud 1 047,8 ha, s.o 5,8% maa-
katastris registreeritud maast.  
Vaba metsamaa erastamine

31.12.2009. a seisuga oli va-
ba metsamaad erastatud 

378,6 ha, s.o 2,1% maakatast-
ris registreeritud maast.  
Munitsipaalmaa

31.12.2009. a seisuga oli 
maakatastris registreeritud 
munitsipaalmaad 523,0 ha, 
s.o 2,9% maakatastris regist-
reeritud maast. Sellest 2009. a 
registreeriti 10,4 ha.
Riigimaa

31.12.2009. a seisuga oli 
maakatastris registreeritud 
riigi omandis olevat maad 
6112,0 ha, s.o 33,8% maaka-
tastris registreeritud maast. 
Sellest 2009. a registreeriti 
71,9 ha.

Ülo Laanemets
Maaosakonna juhataja

Maareformi kiiremaks 
ja sujuvamaks läbiviimi-
seks sõlmisid Jõelähtme 
Vallavolikogu ja Maa-amet 
06.03.1995. aastal maakor-
raldustööde eksperimen-
taallepingu, mille põhjal 
moodustati kuus maakorral-
duspiirkonda. 

Esimeseks valiti Kostiranna 
piirkond ja sõlmiti tööde lä-
biviimiseks 05.10.1995. a töö-
võtuleping väljavalitud TSM 
Kinnisvarade AS-iga.

Jõelähtme Vallavolikogu 
12.09.1996. a otsusega nr 61 
kinnitati Kostiranna maakor-
ralduspiirkonna ümberkrun-
timiskava, mille kohaselt toi-
mus tagastamine ja erastami-

ne kuni 14.10 2009, mil voliko-
gu võttis vastu otsuse nr 541 
Kostiranna maakorraldus-
piirkonna ümberkruntimis-
kava edasiulatuvalt kehte-
tuks tunnistamise kohta. Jä-
relejäänud Veskimäe, Mihk-
le, Taga-Piganõmme ja Lepi-
kusauna subjektid leppisid 
omavaheliste piiride kulge-
mises kokku ja maaüksused 
moodustati juba maareformi-

seaduse kohaselt. Tänaseks 
on kõik tagastamised ja eras-
tamised Kostiranna piirkon-
nas lahendused leidnud, kuid 
kiire maareformi plaan venis 
rohkem kui neljateistkümne 
aasta pikkuseks.

Järele on jäänud viis vaba 
maaüksust, millest ühele on 
esitatud küla taotlus külaväl-
jaku rajamiseks ja neli jää-

vad riigi maareservi tarbeks. 
Lõpp hea, kõik hea.

Jõelähtme vallas on lõp-
lik tagastamisotsus langeta-
mata veel kahe kinnistu, Pa-
rasmäe Taneli ja Sambu Nae-
ri osas. Mõlemad takerdusid 
pärimiste taha, mis nüüd on 
lahenenud ja selle aasta esi-
mese poole jooksul loodame 
maade tagastamistega ühele 
poole saada.

Triin Lindau
Maakorralduse peaspetsialist
60 54 853 
triin.lindau@joelahtme.ee

Peagi on taas käes aeg, 
mil tuleb kas postkasti või 
edastatakse elektronposti 
teel maamaksuteade.

Vastavalt maamaksuseadu-
sele maksab maamaksu maa 
omanik, maa koormamisel 
hoonestusõiguse või kasutus-
valdusega maksab maksu maa 
kasutamise õiguse saanud 
isik. Maamaks on maa mak-
sustamishinnast lähtuv maks. 
2010. aastast tasutakse kuni 
1000-kroonine maamaks 31. 
märtsiks. Maamaksust, mis 
ületab 1000 krooni, tasutak-
se 31. märtsiks vähemalt pool, 
kuid mitte vähem kui 1000 

krooni. Ülejäänud osa maa-
maksust tasutakse hiljemalt   
1. oktoobriks.

Maksu- ja Tolliamet väljas-
tab maksumaksjale maksu-
teate tasumisele kuuluva maa-
maksu summa kohta hiljemalt 
15. veebruariks.

Maamaksu ei määrata ja 
maksuteadet ei väljastata, kui 
maksusumma on alla 50 kroo-
ni.

Maksumaksja, kes ei ole 
maksustamisaasta maamak-
suteadet 25. veebruariks kät-
te saanud, on kohustatud sel-

lest 30 päeva jooksul teavita-
ma maa asukohajärgset Mak-
su- ja Tolliameti piirkondlik-
ku struktuuriüksust. Jõeläht-
me vald kuulub Põhja maksu- 
ja tollikeskuse piirkonda.

Kui maksumaksja ei ole saa-
nud ühtegi maamaksutea-
det, on ta kohustatud kirjali-
kult või elektrooniliselt teata-
ma maa asukohajärgsele ko-
halikule omavalitsusele enda 
omandis või kasutuses oleva 
maa andmed.

Maamaksukohustus tekkib 
jooksva aasta 1. jaanuaril ja 
maamaksuteade väljastatakse 
isikule, kes 1. jaanuari seisuga 
on kinnistusraamatu andme-
te kohaselt kinnisasja omanik, 
hoonestaja või kasutusvaldaja.  

Maamaksu maksmist kont-
rollib Maksu- ja Tolliamet ja 
neilt saab infot võlgnevuste 
kohta.

Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2009 määruse nr 4 alu-
sel vabastatakse 1. jaanuariks 
avalduse esitanud pensionä-
rid, represseeritud ja repres-
seeritutega võrdsustatud ela-
mumaa kasutajad 2010. aastal 
maamaksust kuni 1,0 ha ula-
tuses, kuid summas mitte üle 
600 krooni. Maamaksuseadu-
se § 11 lg 2² alusel vabastatak-
se avalduse esitanud pensio-
närid, represseeritud ja rep-
resseeritutega võrdsustatud 
maksumaksjad, kelle elukoht 
on vastavalt rahvastikuregist-
rile Jõelähtme vald.

Maamaksuseaduse rikku-
mise eest vastutab maksu-
maksja vastavalt seadustele.

Maamaksuseadus https://
www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=1 2760452&searchCur-
rent

28.12.2009 lõpetas volikogu oma tööaasta veidi piduliku-
ma istungiga, millele järgnes ka tagasihoidlik koosviibimi-
ne volikogu ja vallavalitsuse liikmetega ning ametnikega 
Jõelähtme rahvamajas. 

Volikogu istungi päevakorras oli punkte tavapärasest vei-
di vähem, kuid samas oli aasta viimasele istungile jäänud 
palju olulisi ja vallakodanikke lähedalt puudutavaid küsi-
musi. Ennekõike väärib nimetamist loomulikult 2010. aas-
ta maamaksu kehtestamine, mis volikogus küll kiirelt ja 
valutult läbi hääletati, kuid istungile eelnenud rahandus-
komisjoni koosolekul aktiivset arutelu tekitas. Üksmeel-
selt oldi seisukohal, et majanduslanguse tingimustes mak-
se tõsta ei saa, kuid diskussioon tekkis selle ümber, milli-
sed maamaksu erinevused võiksid olla valla eri piirkon-
dade vahel. Maamaks oma olemuselt on kinnisvaramaks 
ja sellest tulenevalt peaks maksu suurus olema võrdeline 
maksustamisobjekti väärtuse ehk maa hinnaga. Kuna maa 
võib olla väga erineva hinnaga, siis on riik kehtestanud eri 
hinnatsoonid (meie vallas 12 tsooni), kus ruutmeetri mak-
sumus on erinev. Kinnistu pindala ja riiklikult kehtestatud 
maksustamishinna põhjal leitakse kinnistu väärtus. Maa-
omanik peab igal aastal maksma riigile maamaksu vasta-
valt omavalitsuse määratud maamaksuprotsendile. 

Kui näiteks Tallinnas on kehtestatud maamaksuks üht-
laselt 1,5% üle terve linna, siis Jõelähtme vallas torkab sil-
ma piirkonniti ligi neljakordne maamaksumäärade erine-
vus. Kõige kummalisem on seejuures fakt, et kõige oda-
vam maamaksutsoon, kus kehtib maamaks 0,7%, asub pi-
ki rannajoont, kus ehitus- ja arendustegevus on kõige ak-
tiivsem ning kus paiknevad meie valla kõige hinnalisemad 
ja atraktiivsemad krundid. Kõigis ülejäänud tsoonides (v.a 
kolm erandit) on maksumäär 2% või rohkem. Maksimaalne 
määr 2,5% on kehtestatud Muuga sadama alla jäävas tsoo-
nis. Maksumäärade kehtestamisel on Jõelähtme valla seni-
ne loogika lähtunud sellest, et ühtlustada maamaks ruut-
meetri kohta eri tsoonides 
ja nii ongi kallimates tsoo-
nides kehtestatud väiksem 
maksumäär. Selles, kas see 
on õiglane või mitte, läksid 
rahanduskomisjoni liikmete 
seisukohad lahku ja nii lepi-
ti kokku, et 2010. aastal läh-
tutakse maamaksumäärade 
kehtestamisel senistest põ-
himõtetest ja järgmisel aas-
tal tullakse teema juurde ta-
gasi.

Oma järgmise aasta tegevuskulude planeerimisel lähtub 
vald 2010. aasta eelarve koostamisel ca 7,5% suurusest kär-
pest võrreldes 2009. aastaga, kuid vallaelanikele pakutava-
te toetustega plaanitakse jätkata samas mahus ning mõn-
da toetuseliiki (nt matusetoetust ja ravimitoetust) isegi 
suurendatakse.

Kui toetuse suurused jäävad samaks, siis toetuste eralda-
mise süsteem vajab kindlasti tõhustamist. Nii saigi möö-
dunud volikogu istungil vastu võetud uus “Noortele spor-
ditegevuseks toetuse eraldamise kord”. Peamine erine-
vus varasemaga võrreldes on see, et alates 2010. aastast ei 
maksta toetust mitte enam spordiklubidele, vaid otse lap-
sevanematele, kes oma lapse treeningute eest on kulusid 
kandnud ja kes seda toetust kindlasti paremini hinnata os-
kavad kui spordiklubid. 

Uue toetusena otsustas volikogu ühehäälselt kehtestada 
isikliku abistaja teenuse osutamise korra, mis tähendab, et 
inimesed, kes liikumis- või nägemispuude tõttu ise enam 
toime ei tule, saavad nüüd valla kulul endale abilise pal-
gata.

Juttu oli ka ühest meie valla tõsisemast kitsaskohast – 
ühistranspordist. Vallavalitsus on teinud tõsist tööd leid-
maks paremaid lahendusi Neeme ja Kaberneeme bussi-
ühenduse parandamiseks. Oleme kaalunud mitmeid või-
malusi, parima lahendusena on sõelale jäänud neli korda 
päevas toimuva kahe liini –  Neeme-Jõelähtme-Kostivere ja 
Kaberneeme-Jõelähtme – käivitamine. Töö ühistranspordi 
parandamiseks jätkub ja kui plaanid realiseeruma hakka-
vad, kirjutame sellest kindlasti ka vallalehes. 

Volikogu 
veerg

Maaomanik peab 
igal aastal maksma 
riigile maamaksu 
vastavalt omava-
litsuse määratud 
maamaksuprotsen-
dile. 

Art Kuum 
volikogu esimees
art@artkuum.ee
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Tung Jägala joale
Merike Metstak

Jõulust saati taevast al-
lalangenud lumi on meid ül-
latanud, rõõmustanud, ka 
kimbatust tekitanud.

Muinasjutuline härmatis 
valas kristallvalge kihiga üle 
metsad ja maad, puud, põõsad 
ja hooned. Looduslikult tekki-
nud ilu ületab unelmates soo-
vitud kaunimagi ettekujutuse 
talvistest looduspiltidest. Ini-
mestel on soe tuba, toit ja rii-
ded, kuid metsloomad täna-
vu iseseisvalt toime ei tule ja      
ootavad abi. 

Taevaste jõudude vastu ei 
saa. Mullu samal ajal imet-
lesime Jägala juga, mis kohi-
ses veel taliharjapäevalgi täies 
jõus ja ilus. Vihmane suvi ja 
sügis olid veetaset tõstnud, nii 
et jõgi ei jõudnud alaneda jaa-
nuari lõpukski ja mõõtmatu, 
mühisev vetevoog möllas kui 
kevadine suurvesi.

Jõgi ja kosk on oma võimu 
näidanud mitmeti.

Meenutagem siinkohal üht 
vana lugu. Tuntud looduse-
uurija Gustav Vilbaste pajatab 

oma ringkäikudest 1924. aas-
tal ilmunud “Kodumaal rän-
nates” III osas: “1922. aastal 
on juhtunud Jägala joal tähe-
lepanemist väärt lugu: 26. ap-
rillil on vabriku tammi (endi-
ne puupapivabriku tamm Jä-
gala jõel enne juga, mille ta-
gant suunati vesi elektrijaa-
ma turbiinidele viivasse kana-
lisse) silla läheduses sattunud 
vette hobune vankriga. Hobu-
ne ja vanker läinud allavett, 
hobust juhtinud naisterah-
vas pääsenud kuidagi kalda-
le. Joalt on hobune alla kukku-
nud ja imelikul viisil rakkest 
lahti läinud. Vankrit sügavus-
se jättes kantud hobune vete-
voogudest edasi. Puupapivab-
riku lähedal on hobune ham-
mastega ühest põõsast kinni 
haaranud ja niikaua kinni pi-
danud, kui vabriku töömehed 
ta elusalt päästnud.”

Mäletan muide isegi, kuis 
koos isaga hobusega üle joa sai 
sõidetud ja kuival ajal jala käi-
dud. Hirm oli küll... Ammu ei 
sõideta enam hobustega, noo-
rem rahvas ei teagi, kuidas see 
hobuseree või -vankriga sõit-
mine välja näeb. 

Tänavuse  jaanuarikuu esi-
mesel nädalalõpul oli kosk üle 
aastate hoopiski jäine. Kooli-
vaheaja viimane päev ja päi-
kesepaiste tõid Jägala joa-
le kirgast talveilma nautima 
igas eas inimesi, lumevalgus 
oli kohale meelitanud tohutu 
rahvahulga. Autode rodu Koo-
gi poe ja joani viival teel mee-
nutas rohkem laulupeo ja ke-
vadise suurvee vaatemängu 
aegu. Jalgsi kulus mituküm-
mend minutit, et autode va-
helt laveerides terve naha-
ga joani jõuda. Rohkem när-
virakke ja aega kadus autosis-
tujatel, kes lootsid jalavaevata 
parklani pääseda. Kellel kan-
natlikkust jätkus ja kes liik-
lussegaduses viisakaks suu-
tis jääda, jõudis hea tujuga en-
ne päikeseloojangut jääjärsa-
ku alla. Kosest oli saanud jää-
sein. Paksu lumekatte all voo-
las jõgi omas rahus, kuhjates 
jääkristallidest kõikemõelda-
vaid kujukesi sinna, kuhu su-
vel kosk suure mühinaga jär-
sakust alla kukub. Jägala juga 
polnud talveks kuhugi kadu-
nud, rahustav veevulin kinni-
tas, et ta elab ja voolab. 

Marko Olop
Kostivere jahiseltsi esimees

Viimastel nädalavahetus-
tel on meie valla jahimehed 
koos vabatahtlike abilistega 
olnud väljas metsaradu lu-
mest lahti lükkamas ja loo-
madele lisasööta panemas.

Söödakohtadesse veetak-
se annetusena saadud ja li-
saks ostetud heina, silopalle 
ja vilja. Päästetakse, mida veel 
päästa annab.

Algava aasta loodus pakub 
vägagi suurt vaatemänguli-
sust nii linnaelanikule kui ka 
põlisele maakale. See kutsub 
inimesi oma neljajalgsete sõp-
radega metsa aega veetma, 
mille tulemusena häiritakse 
tahtmatult metsaelanike tege-
misi ja toiminguid. Kõige suu-
remas hädas on metskitsed, 
kes ei suuda nälja, segavate 
uudistajate ja paksu lume tõt-
tu magamiskohti lahti kaeva-
ta, mistõttu külmal lumel öö-
bimise järel võivad nad kop-
supõletikku haigestuda ning 
paratamatult hukkuda. Ala-
nud aasta talv on lisaks mets-
kitsedele ränk teistelegi mets-
loomadele, kelle populatsioon 
on pandud eriti tugeva surve 
alla. Metsaelu on tõeline ellu-
jäämiskursus. 

Kõige kurvem pilt ootab 
metsas siis, kui sula tõttu on 
tekkinud lumele koorik ning 
metskitsede õblukeste jalgade 

peened kõõlused ei pea vastu 
kiirele jooksmisele lumekoori-
kul. Kõõlused võivad murduda 
ja loom on hulkuvatele koer-
tele ning metskiskjatele ker-
ge saak

Kinnituseks vastutulelikest 
inimestest, et seni on üks hul-
giladu metsloomadele and-
nud isegi mandariine, mis ka 
metsloomade söötmiskohta-
desse toimetati. Jahimehed 
loodavad, et kui toitu on raske 
kätte saada, hakkavad mets-
loomad ehk sööma ka lõuna-
maa vilju. Väga suurt abi ole-
me saanud Salzburgi hotel-
lilt, kust tuuakse restorani toi-
dujäägid metsloomadele. Eriti 
suur tänu perekond Malmide 
talule ja Kostivere Viljasalve-
le, neilt saavad jahimehed tas-
kukohase hinnaga viljasaadu-
si osta.

Suur tänu senistele anneta-
jatele ja toetajatele!

Hoidke koerad kinni!
Ainuüksi suukorvist ei piisa, 

metsas koeraga jalutades peab 
lemmik alati olema kindlas-
ti ka rihma otsas. Koerad tee-
vad väga palju kurja, hirmuta-
vad ja vigastavad metsloomi, 
sagenenud on ka mahamurd-
mised.  

Pealegi võib keda tahes met-
sarajal ilma jalutusrihmata 
liikuva koeraga kvalifitseeri-
da ebaseaduslikuks jahipida-
jaks, mis on seadusega karis-
tatav. Raskest talvest kurnatud 
metsloomad on kerge jahisaak 

hulkuvatele koertele. Sellepä-
rast kutsume üles kõiki koe-
raomanikke hoidma oma nel-
jajalgseid sõpru kodus, pida-
ma ketis ja jalutama alati rih-
ma otsas.

Loovutage metsloomadele põllu- ja aiasaadusi!

 Kehtestatud Jõelähtme 
Vallavolikogu 26. novembri     
2002. a määrusega nr 2

III. KOERA VÕI KASSIGA AVA-
LIKUS KOHAS VIIBIMINE

3.1. Koera või kassiga avalikus 
kohas viibimisel peab 
omanik tagama järeleval-
ve oma koera või kassi üle 
vältimaks nende lahtipää-
semist.  

3.2. Koeraga avalikus kohas 
viibimisel peab koer ole-
ma rihma otsas.  

3.3. Omanik peab tagama 
järelevalve oma kasvult 
või käitumise poolest oht-
liku koera üle, kusjuures 
sellisel koeral peab olema 
avalikus kohas viibimisel 
suukorv peas. Samuti 
on suukorv kohustuslik 
ühistranspordis või kui 
koeraomanik jätab koera 
rihmaga kinnitatult ava-
likku kohta ilma järeleval-
veta. 

3.4. Koera või kassi omanik 
on kohustatud jälgima, 
et tema koer või kass ei 
reostaks avalikke kohti. 
Omanik on kohustatud 
oma hoolealuse tekitatud 
reostuse kohe koristama. 
Avalik koht – iga territoo-
rium, ehitis või selle osa, 
mis on antud üldiseks 
kasutamiseks või on tege-
likult üldkasutatav.

KOERTE JA KASSIDE 
PIDAMISE EESKIRI 

Püsti seisavad Aare Hääl ja Marko Sepp, kükitavad Marko Olop, Hendrik 
Loos, Härm Sepp ja jahikoer Ben.

Pöördumine 
Jõelähtme valla 
elanike poole
Jahimehed kutsuvad 
inimesi üles suhtuma 
metsloomadesse praegu-
sel erakorralisel ajal eriti 
tähelepanelikult ja hoolivalt. 
Aidakem metsloomi, meie 
elava looduse väärtuslike-
mat vara. Kui teil jääb üle 
kartuleid, kapsaid, kaalikaid, 
õunu ja muud, mis sobivad 
metsloomadele toiduks, siis 
palun sellest meile teatada. 
Saame toidu toimetada 
metsloomadele spetsiaalselt 
mõeldud söögiplatsidele, 
kust loomad lisatoidu hõlp-
sasti leiavad ja seda nau-
tida saavad. Sobivad isegi 
mädanikuga viljad.
Üheskoos suudame rohkem!
Lisainfo ja kontakt
Marko Olop
Tel 5021145
http://www.info@kostivere-
jahiselts.eu

Palun teatage kohe teel 
hukkunud või asulasse 
eksinud loomadest 
telefonil 1313.
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Vallavalitsus näitas pump-hüdroakumulatsioonijaamale punast tuld
Merike Metstak

Eellugu
30. aprillil 2007 esitas OÜ 

Maardu Graniidikaevandus 
maavara kaevandamise loa 
taotluse kristalliinse ehitus-
kivi allmaakaevandamiseks 
Maardu teises graniidikaevan-
duses. Taotletava mäeeraldise 
pindala on 1167,28 ha ning see 
asub Harju maakonnas Jõe-
lähtme vallas. Kavandatava 
kaevanduse kohal maapinnal 
asuvad Rebala maaparandus-
süsteem, lemmikloomade kal-
mistu sanitaarkaitseala, Re-
bala muinsuskaitseala ja vä-
ga palju teisi muinsuskaitse-
objekte. Graniidimassiivi ava-
miseks rajatavate šahtide lä-
bindamine eeldab mitme vee-
kompleksi, mis on kogu Põh-
ja-Eesti joogivee allikaks, lä-
bimist.

Surve jätkub 
3. detsembril 2009 esitas OÜ 

Energiasalv Jõelähtme Valla-
valitsusele projekteerimistin-
gimuste taotluse pump-hüd-
roakumulatsioonijaama raja-
miseks Uusküla külas, Klauk-
se tee 18, 18a, 20, 22, Nuudi tee 
ja Muuga sadama maaüksus-
tele pindalaga 56 220 m2, mil-
lega on ette nähtud kahe šahti, 
maa-aluse veehoidla, veehaar-
de ning alajaama rajamine.

Väljavõte vallavalitsuse 
otsusest

 Tulenevalt Jõelähtme val-
la üldplaneeringust on antud 
alal detailplaneeringu koos-
tamise kohustus. Üldplanee-
ringu peatüki 9.1 kohaselt on 
detailplaneeringu koostami-
se kohustus tiheasustusala-
del ning hajaasustusalale pla-

neeritavate uute elamugrup-
pide, äri- ja ühiskondlike ehi-
tiste ning uute tootmisüksuste 
puhul. Vastavalt ehitusseadu-
se § 19 lõike 1 punktidele 1 ja 2 
on ehitise püstitamiseks koos-
tatava ehitusprojekti aluseks 
detailplaneeringu koostami-
se kohustuse korral kehtesta-
tud detailplaneering ning de-
tailplaneeringu koostami-
se kohustuse puudumise kor-
ral projekteerimistingimused. 
Sama paragrahvi lõike 3 teise 
lause kohaselt lähtutakse pro-
jekteerimistingimuste koosta-
misel ka üldplaneeringust. Si-
suliselt sama regulatsioon on 
kehtestatud ka planeerimis-
seaduse § 8 lõikes 7.

Üld- ja detailplaneering ei 
näe hüdroakumulatsiooni-
jaama ette

Taotletud ehitise rajamiseks 

soovitud alal on käesoleval ajal 
kaks kehtivat detailplaneerin-
gut. Veehaarde jaoks mõel-
dud sadamakaipoolses osas 
on kehtestatud Jõelähtme Val-
lavolikogu 22. augusti 2003.a 
otsusega nr 57 Uusküla küla, 
Muuga sadama idaosa detail-
planeering, mis näeb sinna 
ette ilma ehitusaluse pinnata 
sadamamaad.

Soovitud tööstusplats koos 
alajaamaga asub aga Uusküla 
küla Uuetoa II, Kammi, Kella I, 
Madise, Söödi I, Madise I, Mat-
su I ja Madise II maaüksuste-
ga haaratud detailplaneerin-
gu alal, mis on kehtestatud 
02.12.2000. a Jõelähtme Valla-
volikogu otsusega nr 68 ja mis 
näeb sinna ette tootmismaad, 
millel toimuks transiitkaupa-
de hoiustamine ja nendele li-
saväärtuse andmine paken-
damise, töötlemise ja jaotus-

keskuste teenindamise kau-
du.

Jõelähtme Vallavalitsus 
peab vajalikuks mainida, et 
Jõelähtme valla üldplaneerin-
gu kohaselt ei ole antud ala-
le ette nähtud sellist laadi te-
gevust nagu projekteerimis-
tingimuste taotlusega soovi-
takse rajada. Lisaks asub plaa-
nitud hüdroakumulatsiooni-
jaam osaliselt detailplanee-
ringu alast väljaspool, veehaa-
re asub üldplaneeringujärgses 
hajaasustuses.

Seega, kuna antud alal on 
kehtestatud detailplaneering, 
mis ei ole aluseks sellisele ehi-
tustegevusele, rajatav hüdroa-
kumulatsioonijaam on vastu-
olus Jõelähtme valla üldpla-
neeringuga ning asub osaliselt 
väljaspool kehtiva detailpla-
neeringu ala, siis peame või-
malikuks sellise energiatoot-

misüksuse rajamist vaid läbi 
uue detailplaneeringu.

Vastavalt planeerimissea-
dusele peab kohalik omavalit-
sus tagama ehitamise aluseks 
vajalike planeeringute ole-
masolu.

Lähtudes eeltoodust ja võt-
tes aluseks ehitusseaduse          
§ 19 lg 1 p 1, p 2 ja lg 3, planee-
rimisseaduse § 4 lg 1 p 2 ja § 8 
lg 7,haldusmenetluse seadu-
se § 56 lg 1 ja Jõelähtme val-
la üldplaneeringu peatüki 9.1, 
andis Jõelähtme Vallavalitsus 
30.12.2009 k o r r a l d u s e keel-
duda projekteerimistingimus-
te väljastamisest pump-hüd-
roakumulatsioonijaama raja-
miseks Uusküla küla, Muuga 
sadama territooriumile.

Kaks šahti, maa-alune vee-
hoidla, veehaare ja alajaam 
jäävad esialgse otsuse järgi ra-
jamata.

Lugeja kiri
Piret Pintman-Hellaste
Võerdla külavanem

Paar viimast aastat on nii 
Võerdla, Rebala ja Ülgase kü-
lade kui ka tõenäoliselt suu-
remat osa Jõelähtme valla ela-
nikke ja maaomanikke hoid-
nud ärevuses jutud võimali-
kest arengutest endise Maar-
du fosforiidikarjääri aladel. 
Pärast 5. mail 2009. aastal Jõe-
lähtme rahvamajas toimunud 
Maardu II graniidimaardla 
KMH avalikku arutelu on va-
litsenud suur vaikus ja ootus, 
kuidas asjad edasi arenevad. 
29. oktoobril 2009 tõi Jõeläht-
me rahvamajja hulga mure-
likke kaevandushuvilisi kok-
ku looduslike ehitusmaterja-
lide kasutamise riikliku aren-
gukava aastateks 2010–2020 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande tutvusta-
mine ning võimalus pärida ja 
teada saada, kuidas Keskkon-
naministeeriumi ametnikud 
ja eksperdid kajastavad maa-
põue kasutamist Jõelähtme 
vallas.

Tänaseks on tähelepane-
lik vallaelanik meedia vahen-
dusel teada saanud, et aren-
daja põhitähelepanu on gra-
niidikaevandamise projektilt 
koondunud maa-aluse elektri-
tootmise planeerimisele.

BNS-i 7. jaanuari 2010. aas-
ta uudis kõneleb, et tuuleener-
gia- ja kaevandamisettevõt-
jatele kuuluv OÜ Energiasalv 
alustas ettevalmistusi Jõeläht-
me valda mitmesaja meetri 
sügavusele graniidikihi sisse 

kuni 500-megavatise võimsu-
sega pump-hüdroelektrijaa-
ma ehitamiseks.

"Elektrijaam võimaldab 
elektri hinna kõikumise abil 
spekuleerimist Põhjamaade 
elektribörsil Nordpool ja pa-
kub tasakaalustavat energiat 
tuulegeneraatoritele," selgitas 
investeerimisettevõtte Vool 
juht Peep Siitam, kes varem 
taotles koos akadeemik Anto 
Raukasega meie küla aladele 
graniidikaevanduse rajamist.

Hüdroelektrijaamale on 
plaanis kaevandada rohkem 
kui 200 meetri sügavusele 
kaks eri tasapindadel asuvat 
veehoidlat, kuhu pumbatak-
se mere- või sademevesi. Kui 
elektrihind börsil on kõrge, 
lastakse vesi elektritootmiseks 
ühendustoru kaudu ülemisest 
hoidlast läbi turbiini alumisse. 
Odava hinnaga elektrit kasu-

tatakse vee esimesse hoidlas-
se tagasi pumpamiseks. Ener-
giasalv kuulub graniidikae-
vanduse algatajale OÜ Voolu-
energia ja tuuleparkide rajaja-
le Nelja Energia OÜ. Detsemb-
ris asus Energiasalve juhatuse 
esimeheks Lembit Vali.

Energiasalv esitas valla-
le taotluse jaama projekti tin-
gimuste saamiseks, kuid Jõe-
lähtme valla juhtide hinnan-
gul tuleb esmalt algatada de-
tailplaneering ja korraldada 
avaliku aruteluga keskkonna-
mõjude hindamine (KMH).

Leidsin internetiaadressilt 
www.vool.ee järgmist: “OÜ 
Vool on investeerimisettevõ-
te, mille tegevusvaldkonda-
deks on energeetika ja maa-
varade kaevandamine. Hetkel 
töösolevad projektid on OÜ 
Maardu Graniidikaevandus, 
mille tegevusalaks on Nee-

me graniidimaardla kasutu-
selevõtuga seonduv graniidi 
kaevandamine ja müük ning 
OÜ Energiasalv, mille peami-
seks tegevusalaks on elektri-
energia tootmine hüdroener-
giast. Hüdroenergiat plaanib 
OÜ Energiasalv toota Maar-
du II graniidikaevanduse kae-
veõõnte kasutuselevõtuga 
pump-hüdroakumulatsiooni 
elektrijaamast, mille etteval-
mistamisega hetkel tegeletak-
se.” Projektide lingi all on juba 
tuttav info Maardu II graniidi-
maardla kohta. Elektritootmi-
se projektist lähemalt siin jut-
tu pole. 

Ootame, mis edasi saab ja 
millise pöörde asi järgmiseks 
võtab.

Vallavanema kommentaar
Jaanuarikuu esimesel näda-

lal ilmunud Päevalehe artikkel 

tekitas segadust ja andis kõ-
neainet tükiks ajaks. Jõeläht-
me vallavanem Andrus Umb-
oja selgitab. 

“Pump-akumulatsioonijaa-
ma (hüdrojaama) rajamine ja 
graniidikaevandus on teatud 
määral sisult sar-
nased, aga samas ka 
erinevad asjad. Li-
saks on tegemist eri 
kohtadesse planee-
ritavate objektide-
ga. Üks asi on eel-
misel aastal kulmi-
neerunud graniidi-
kaevanduse rajami-
se soov põhjakarjääri ja teine 
taotlus sisaldab hüdro-pump-
jaama ehitust Muuga sada-
masse. Lehtedest loetu põh-
jal polnud seda võimalik eris-
tada. Lehes kirjutati 200 m sü-
gavusele rajatavast hüdrojaa-
mast, vallale esitatud taotlu-

ses aga käib jutt 600 m sügavu-
sele rajatavast objektist.

Kahe esmapilgul ühesugu-
se projekti menetlus on täiesti 
erinev. Kui põhjakarjääri soo-
vitakse rajada kaevandust ja 
seda menetletakse maapõue-

seaduse järgi, siis 
on tegemist kaevan-
dusloa taotlemise-
ga. Muuga sadama 
osas esitati vallale 
taotlus hüdrojaama 
rajamiseks sooviga 
väljastada projek-
teerimist ingimu-
sed ehitusseaduse 

alusel. Ühesõnaga – arenda-
jad püüavad sisuliselt sarnast 
tegevust ellu viia ja oma ees-
märki saavutada eri menetlus-
te kaudu eri kohtades. Jõeläht-
me Vallavalitsus ei ole kaevan-
dusele ega ka hüdrojaamale 
ühtegi luba andnud.”
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Leader-programmi taotlusvoor 
avatakse 23. märtsil 

Elanike arv 
külades

Tasub teada

Hea Saha küla elanik

Keskkonnamõju hindamise teade

Külavanemad said üle hulga aja kokku
Merike Metstak

Jõelähtme vallas on 33 
külaja 2 alevikku, vanemad 
on endale valinud 23 küla ja 
Loo ning Kostivere alevik.  

Nüüd taas vallavanemana 
töötava Andrus Umboja 2006. 
aastal algatatud külavanema-
te ümarlaua koosseis on vahe-
peal arvuliselt kasvanud. 

Kui eelmisel aastal ei saa-
dud kordagi kokku, siis se-
da suurem oli nüüd heameel 
üle hulga aja toimunud sisu-
ka koosistumise üle. Harju Et-
tevõtlus- ja Arenduskeskuse 
konsultandid Demis Voss ja 
Juta Männialu andsid ülevaa-
te mittetulundusühenduste 

programmidest ja taotlusvõi-
malustest rahalisi vahendeid 
hankida. Vallavalitsus üritab 
tagada külade ja ühenduste 
taotlusi omaosaluse poolelt. 
Peeti aru kas külavanemad 
võiks teha koos ühistegevuse 
projekte mõnest üleriigilisest 
programmist. 

Päevakorra kohaselt toimus 
arutelu külavanemate koos-
töövõimalustest ja -vormi-
dest. Esialgu otsustati konsen-
suslikult jääda juba äraproo-
vitud külavanemate ümar-
laua juurde. Seda aga tiheda-
mini: ümarlaud hakkab toi-
muma neli korda aastas. Val-
lavalitsus ei ole vastu külava-
nemate mis tahes uue koos-
töövormi tekkele, kui see va-
jalikuks ja paremaks osutub. 

Senikaua hoiab külavanema-
te ümarlaua kokkukutsumise 
initsiatiivi vallavalitsus. Täh-
tis pole, kes kutsub ümarlaua 
kokku, olulisem on, et inime-
sed tunneksid end osana oma 
vallast ja saaksid kaasa rääki-
da. 

Vestlusringis jagati infor-
matsiooni ja kuulati, milliseid 
plaane teistes külades peetak-
se. Juturingis kõlas terve tege-
vuste galerii: usinasti tehakse 
arengukavasid ja külaraama-
tuid, korrastatakse hooneid 
ja platse, kavandatakse ühis-
ettevõtmisi. Külavanemate 
kokkusaamine ja mõttevahe-
tus sujus soojas ja sõbralikus 
õhkkonnas. Järgmine külava-
nemate ümarlaud toimub 8. 
aprillil Kostivere mõisas.

Arno Kannike
Põhja-Harju Koostöökogu 
juhatus

Põhja-Harju Koostöökogu 
üldkoosolek oli erakordselt 
tähtis, sest otsustas avada 
projektitaotluste esimese 
vooru ja kinnitada projekti-
toetuse taotluste hindamis-
komisjoni töökorra ja liik-
med ning asendusliikmed.   

Tähelepanu! Üldkoosoleku 
otsusel avatakse projektitoe-
tuste esimene taotlusvoor 23. 
märtsil 2010. See kestab 2 nä-
dalat ja suletakse 7. aprilli k.a 
kell 12. Avaldame kolme val-
la – Jõelähtme, Rae ja Viim-

si – kodulehekülgedel esma-
sed abimaterjalid taotlejatele, 
toome ära meie strateegias ja          
2010. a rakenduskavas kinnita-
tud meetmed ning PRIA taot-
lusvormid. Komisjoni töökor-
raga saab samuti tutvuda val-
dade ja koostöökogu kodule-
hekülgedel www.leaderph.eu. 

Komisjoni liikmeteks vali-
ti Margit Pärtel, Tiina Räm-
meld ja Arno Kannike Jõeläht-
me vallast; Tiit Eenmaa, Sulev 
Hermaste ja Veiko Juusu Rae 
vallast; Enno Selirand, Ma-
dis Kaasik ja Carl Rannaberg 
Viimsi vallast. Asendusliik-
meteks valiti Jõelähtme val-
la esindajad Ljudmilla Kaska, 
Mart Johanson, Jüri Paavel ja 
Margus Kirja.

Projektide koostamise ja 

praktilise hindamise semi-
nar-õppus toimub 11. veeb-
ruaril Loo teeninduskesku-
se saalis aadressil Saha tee 13, 
Loo alevik. Seminar on suuna-
tud eeskätt komisjoni liikme-
tele, samas on see kõigile soo-
vijaile avatud.

Seminari heaks korraldami-
seks palun registreeruda hilje-
malt 5. veebruariks k.a e-pos-
ti aadressil: arno@iru.ee või 
postiaadressil Saha tee 13, Loo 
alevik, Jõelähtme vald 74 201, 
Harjumaa. Jõudu ja jaksu esi-
mesel projektide koostamise 
aastal!

TTaasubb tteadda
• 1. veebruar on järgmine 

tähtaeg, mil saab maksuame-
tile esitada taotlusi tulumak-
susoodustusega ühenduste 
nimekirja pääsemiseks. Abi-
materjali selleks leiab http://
www.ngo.ee/teabekeskus esi-
lehelt pdf-failina. Loe infot ka 
siit: http://www.ngo.ee/30274. 
Kes juba nimekirja kuuluvad, 
peavad 1. veebruariks maksu-
ametile deklareerima vormil 
INF 4 eelmisel aastal saadud 
kingitused ja annetused.

• Mentorklubi mõte on pak-
kuda alustavale või väikeet-
tevõtjale tuge ja julgustust lä-
bi kogenud konsultantide ja 
praktikute kogemuste. Hea 
võimalus tutvustada oma et-
tevõtet, laiendada suhtevõr-

gustikku ning leida koostöö-
partnereid. Kohtumiste raa-
mes toimuvad temaatilised 
koolitused ettevõtjate poolt 
valitud teemadel (avalik esi-
nemine, raamatupidamine, 
töölepinguseadus, maksun-
dus, toetusmeetmed jne), li-
saks võimalus mentoritega su-
helda ka individuaalselt ning 
tutvustada oma ettevõtte too-
teid ja teenuseid. Mentorklubi 
kestab 2010. aasta veebruarist 
juunini. Kokkusaamised toi-
muvad Tallink Spa & Confe-
rence hotelli konverentsikes-
kuses (Sadama 11a, Tallinn 
10111) kell 17.15-21.00 järg-
mistel kuupäevadel: 3. veeb-
ruar (teema: avalik esinemi-
ne, koolituse läbiviijaks Tiina 

Tšatšua), 3. märts, 7. aprill, 5. 
mai ja 2. juuni 2010.

Mentorklubi ürituste sarja 
osalemistasu on 1311.40 kroo-
ni.

Lisainfo kristina@heak.ee
• Muutunud on Avatud Ees-

ti Fondi poolt koordineerita-
va avatud ühiskonna eriprog-
rammi tingimused. Väikepro-
jektide piirsummaks on nüüd-
sest 270 000 krooni ja taotlusi 
oodatakse iga kuu 15. kuupäe-
vaks. Muutunud on ka taot-
lusvorm. Üle 270 000-krooni-
se maksumusega taotlusi saab 
esitada jooksvalt alates 11. jaa-
nuarist 2010, taotlus tuleb esi-
tada inglise keeles. Loe lähe-
malt siit: http://www.oef.org.
ee/et/programs/9/
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Jõelähtme Vallavolikogu 
(Jõelähtme küla, 74202 Jõe-
lähtme vald) teatab, et võt-
tis vastu otsuse keskkon-
namõju hindamise algata-
mise kohta 28.12.2009 nr 
39 “Jõelähtme Vallavoliko-
gu otsuse 29. aprill 2008 nr 
341 täiendamine”.

Jõelähtme Vallavolikogu 
28.12.2009 otsusega nr 39 
laiendati Loo aleviku, Lii-
vamäe küla ja Saha küla 
osa üldplaneeringule stra-
teegilise keskkonnamõ-
ju hindamist Nehatu kü-
la osas.

Jõelähtme Vallavolikogu 
26.01.2006 otsusega nr 29 
on algatatud Loo aleviku, 
Liivamäe küla ja Saha küla 
üldplaneering. 29.04.2008 
otsusega nr 341 on planee-
ringuala laiendatud ning 
lisatud planeeringusse ka 
Nehatu küla territoorium.

Jõelähtme Vallavolikogu 
on 27.04.2006 otsusega nr 
56 algatanud Loo aleviku, 
Liivamäe küla ja Saha küla 
osa üldplaneeringu kesk-
konnamõju strateegiline 
hindamise.

Keskkonnamõju hinda-
mise programm on kin-
nitatud Harjumaa Kesk-
konnateenistuse poolt 
15.05.2007. Keskkonnamõ-
ju hindamise aruande ava-
lik väljapanek toimus 20. 
märtsist 11. aprillini ja aru-
telu 12. aprillil 2008.

Loo aleviku, Liivamäe 
küla ja Saha küla osa üld-
planeeringule korralda-
ti eskiislahenduse avalik 
arutelu 29.03.2008, mille-
le järgnes ka Loo aleviku, 
Liivamäe küla, Saha küla 
ja Nehatu küla osa üldpla-
neeringule korraldatud es-
kiislahenduse avalik arute-
lu 18.02.2009. 

Keskkonnamõju hinda-
mise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seaduse § 33 
lõike 1 kohaselt peab üld-
planeeringule läbi viima 

keskkonnamõju stratee-
giline hindamise. Kesk-
konnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüstee-
mi seaduse § 35 lõike 2 ko-
haselt ei pea üldplaneerin-
gu puhul keskkonnamõju 
strateegilise hindamise al-
gatamist põhjendama. 

Lähtudes formaaljurii-
dilisest nõudest ning asja-
olust, et Nehatu küla osas 
pole algatatud strateegi-
list keskkonnamõju hin-
damist ning Keskkonna-
ameti kirjast 20.11.2009 nr 
HJR 6-8/12109-9 on vajalik 
laiendada Jõelähtme Valla-
volikogu otsust 29. aprillist 
2008 nr 341.

Koostatava üldplanee-
ringu eesmärgiks on vas-
tavalt planeerimisseadu-
sele luua korrektne alusdo-
kument Loo aleviku, Saha 
küla, Liivamäe ja Nehatu 
küla territooriumi edasis-
te arengusuundade kavan-
damiseks ja territooriumi 
funktsionaalseks planee-
rimiseks ning infrastruk-
tuuri arengu põhilahen-
duste saamiseks. Üldpla-
neering peab leidma antud 
territooriumi edasised sot-
siaal-majanduslikud aren-
gusuunad ning seotult vii-
masega määratlema sääst-
va ja tasakaalustatud aren-
gu tingimused.

Jõelähtme Vallavolikogu 
juhindus otsuse vastuvõt-
misel eeltoodust, kohali-
ku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 37, võttis alu-
seks keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seaduse § 2 lg 
2; § 31; § 32 lg-d 1, 4, 5, 6, 7; § 
33 lg 1 p 2; § 35 lg 2.

Otsusega on võimalik 
tutvuda tööpäeviti töö-
ajal Jõelähtme Vallavalit-
suses või elektroonilise do-
kumendiregistri vahendu-
sel aadressil www.joelaht-
me.ee.

HHeeaa SSaahhaa kküüllaa eellaanniikk
Saha küla aastakoosolek toimub 5. veebruaril algusega kell 18.00 Loo Kultuuri-
keskuses Saha tee 7B. Jaanus Hiis. Tel 5132368

Asustusüksus 2009 2010

Loo  alevik 2090 2046

Kostivere  alevik 733 768

Uusküla 341 360

Iru 331 337

Neeme 239 246

Rebala 156 157

Haljava 153 154

Kallavere 139 145

Jägala 128 142

Saha 127 136

Kaberneeme 117 135

Maardu 115 126

Liivamäe 114 126

Jõelähtme 107 123

Koogi 107 113

Aruaru 93 95

Ülgase 90 92

Jõesuu 87 90

Ruu 85 87

Vandjala 49 52

Manniva 47 50

Ihasalu 43 49

Parasmäe 42 47

Haapse 41 37

Jägala-Joa 35 35

Kostiranna 31 34

Loo küla 24 25

Nehatu 22 20

Sambu 21 21

Koila 14 15

Võerdla 11 10

Kullamäe 8 8

Koipsi 1 1

KOV täpsusega 45 55

Vallas kokku 5786 5937
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Rebala teemaplaneeringu menetlus jätkub

Muinsuskaitseala kuulugu selle peremeestele

Vastulause Arvo Olekile

Merike Metstak

Rebala teemaplaneerin-
gu vajadus tekkis 2000. aas-
tate alguses, kui hakati mas-
siliselt taotlema ehitusõigu-
si üksikkruntide kaupa. 

Krundi tasandil otsustami-
ne oli kaitseala terviklikkust ja 
arvukate mälestiste säilitamist 
arvesse võttes küllalt keerukas, 
mistõttu otsustati 2005. aastal 
tellida teadusliku uurimistöö-
na eritingimused, mille alusel 
sai planeeringute algatamine 
ja menetlemine jätkuda. Kolm 
osapoolt – vald, muinsuskaitse-
amet ja maaomanikud – pidid 
üheskoos leidma leevendusi ja 
kompromisslahendusi, et kait-
seala struktuur koos arvukate 
mälestistega jääks püsima. 

Üle kolme aasta kestnud 
protsessi käigus koostatud do-
kument, Rebala teemaplanee-
ring, läbis avaliku väljapane-
ku ja avaliku arutelu. Avalikku 
huvi esindava valla ja muin-
suskaitseameti ning erahuvi 
esindava maaomanike vaheli-
se kompromissi leidmine põr-
kub jätkuvalt kord ühe, kord 
teise poole argumentidele.  

Saabus 31 kirja 114 ettepane-
ku ja märkusega, millele valla-
valitsus vastas avalikul arute-
lul. Vallavalitsus vaatab kõik 
saabunud ettepanekud veel 
kord läbi ning koos volikoguga 
langetab otsuse, kuidas selle 
planeeringuga edasi minna.

Ja veel. Rebala teemapla-
neeringu avaliku väljapane-
ku ajal ning avalikul arutelul 
tehti palju ettepanekuid pla-
neeringusse muudatuste sis-

seviimiseks. Mitmed ettepa-
nekud jäid arvestamata, ku-
na seda ei võimaldanud kehtiv 
seadusandlus. Seepärast pa-
lus vallavalitsus muinsuskait-
seseaduse ja muude õigusak-
tide muutmise ettepanekuid 
11. jaanuariks. Jõelähtme Val-
lavolikogul on õigus esitada 
Vabariigi Valitsusele ettepa-
nekuid seaduse ning teiste õi-
gusaktide vastuvõtmiseks või 
muutmiseks.

Valimisliit JAA on äsja alga-
tanud volikogu otsuse eelnõu 
Rebala teemaplaneeringu me-
netlemise peatamiseks. Esita-
tud eelnõus seisab: “Vallava-
litsusel viia läbi küsitlus Jõe-
lähtme valla valimisnimekirja 
kantud elanikkonna hulgas, et 
selgitada, kas kodanikud toe-
tavad avalikustatud teema-
planeeringu kehtestamist esi-

tatud kujul või soovitakse en-
ne teemaplaneeringu kehtes-
tamist eelnevalt Rebala muin-
suskaitseala piiride muutmist 
ja kitsenduste kompenseeri-
mise väljatöötamist”. 

Volikogule saabus teinegi ot-
suse eelnõu. Valimisliit Kodu-
vald Jõelähtme esitas üldjoon-
tes samasisulise eelnõu, milles 
muu hulgas nõutakse Rebala 
teemaplaneeringu senisel me-
netlemisel lahendamata jää-
nud eriarvamuste üleandmist 
järelevalve korras läbivaata-
miseks Harju Maavalitsusele.

Tegelikult on Rebala muin-
suskaitseala piiride muutmi-
se õigus on vaid Vabariigi Va-
litsusel. Vallavolikogu otsused 
võetakse vastu hääletamise 
teel siinsamas Jõelähtme val-
lamajas. Pikaleveninud prot-
sess jätkub. 

Arvo Olek
Volikogu liige

Rebala TP algatati pea-
miselt selleks, et korrasta-
da kaitseala territooriumil 
(ka ehitusbuumist tingitud) 
kooskõlastustegevust. 

Taheti algatada parimat, aga 
välja kukkus nii nagu alati, 
kui alustatakse valest otsast. 
Kardeti, et buumi tulemusena 
ehitatakse kõik põllud papp-
karpe täis ning selle tulemu-
sena rikutakse pöördumatult 
meie muinasväärtusi.

Kui muinsuskaitse oleks 
austanud omanike põhisea-
duslikku õigust, et omand 
on püha ja puutumatu, ning 
pöördunud maaomanike poo-
le ja palunud nende arvamust, 
mida nad soovivad ette võtta 
ning siis püüdnud ennast pa-
rimal moel sobitada ühisesse 
maailmapilti, oleks tulemus 
olnud mõlemaid pooli rahul-
dav. Aga muinsuskaitsjad läh-
tusid jõupositsioonilt nagu 
tšinovnikud muiste ning dik-
teerisid oma nägemust na-
gu ainuõiget, et maaomani-

kud on lollid ega jaga matsu, 
kuidas oma omandit majan-
dada. Alles mäletame oma lä-
hiajaloost, kuidas suutis en-
da arvates ainuõige proleta-
riaadi diktatuur n-ö üldrah-
valikes huvides ära lagastada 
ühe maailma rikkaima riigi 
ning nüüd üritavad muinsus-
kaitsjad astuda sama reha ot-
sa ning dikteerida oma “ainu-
õigeid” tingimusi juhmidele 
maaomanikele. Kas nüüd ta-
hab riik muinsuskaitsjate abi-
ga saavutada seda, et omanik 
jääb oma maal sulaseks muin-
suskaitsjatele, kes dikteerivad 
omandi kasutamise tingimusi 
ning panevad omanikele ma-
teriaalsed kohustused? Kui 
neid ei suudeta täita, siis on 
piisavalt seaduslikke võima-
lusi omanikke sundida…

Nüüd on meil võimalus 
ning kohustus vead paranda-
da, alustades uuesti õigest ot-
sast. Loodame, et foobiad on 
mõlemalt poolt välja elatud 
ning nüüd võiks ratsionaal-
selt ja säästvalt arutada, kui-
das saavutada parim tulemus. 
Muinsuskaitseameti väide 
ning viited teadlaste hinnan-
gule, et peaks säilima praegu-

ne status quo ei ole küll mingi 
piirav argument, mida ei ole 
võimalik muuta. Kui vaadata 
muinsuskaitselisi eritingimu-
si (koostatud teemaplaneerin-
gule), siis see tundub küll ole-
vat ebaprofessionaalne ning 
pinnapealne. Kuidas mui-
du hinnata seda, et eksperti-
de arvates peeti väärtuseks 
osaliselt võsastunuid vaateid 
ning lagunenud ja eluohtlik-
ku Ellandvahe siloauku? Tu-
le taevas appi!!! Kahtlemata 
on meil väga palju säilitamist 
ja taastamist vajavaid väär-
tusi ja siin on igati teretulnud 
muinsuskaitse oma panusega 
– nt maaomanike õpetamine, 
nõustamine ja toetamine ma-
teriaalselt.

Ammu on teada tõde, et hea 
peremees ei ole mitte riik, vaid 
ikka see omanik, kelle jalg sel-
lel maal astub. Kui me kinnis-
tame kõikjal Rebalas jäigad 
piirangud ega usalda kohalik-
ku võimu, kes peab seisma ko-
gukonna elu edendamise eest 
ning ei lase omanikul olla pe-
remees, kes oma maal sääst-
valt toimetab, siis hävib see 
muinsus ajapikku nagunii. 

Esmalt oleks muinsuskaits-

jad pidanud pöörduma ikka-
gi maaomanike poole ning 
uurima, kuidas nemad näe-
vad oma omandi kasutamist 
ning väärtustamist nii, et 
oleks tagatud parim elukesk-
kond meile kõigile. Väidan, 
et 95% maaomanikest on vä-
ga pragmaatilised ning sääst-
vad oma varaga majandami-
sel. Muinsuskaitsjate kartu-
sel, et primitiivsed maaoma-
nikud ei taha ega oska muud, 
kui oma põllud majakarpe 
täis ehitada ning lagastada 
kõiki kaitsmist vajavaid väär-
tusi, ei pea küll kindlalt paika. 
Me tahame siin elada ja väär-
tustame niisugust elukesk-
konda, kus on kohta põlisela-
nikel, nende järeltulijatel ja 
uusasukatel; põllumajandu-
sel; kus on võimalusi vaba aja 
veetmiseks (golf, matkarajad, 
toitlustamine jne) ja ettevõt-
luseks ning kus säilib kõik va-
na ja väärtuslik.

Kui tahame hoida oma uni-
kaalse Rebala muinasväärtu-
si tulevastele põlvedele, siis 
peavad kohalik võim ja riik 
panustama selle kõige õige-
male hoidjale – Rebala pere-
meestele.

Silja Konsa 
Muinsuskaitseamet

Rebala piirkonna muin-
suskaitselisi väärtusi tõsteti 
esile juba 1970-ndatel.

Arvestades muististe era-
kordset rohkust Eesti ühel va-
nimal maaviljelusmaastikul, 
loodi 1979. aastal esialgu koha-
liku alluvusega Rebala agraar-
ajalooline kaitseala ning 1987 
riiklik Rebala ajaloolis-kultuu-
riline kaitseala. 

Käesolevani on kaitseala 
traditsioonilise Eesti pärand-

maastikuna koos sellele iseloo-
muliku vana asustusstruktuu-
riga säilinud ja nagu tõdeb ar-
tikli autorgi, on Rebalas palju 
säilitamist ja taastamist vaja-
vaid väärtusi.

Ent 2000-ndate algul, mil 
Muinsuskaitseametile ja val-
lavalitsusele esitati kümneid 
kinnisvaraküla taotlusi, sattus 
haruldane ajaloolis-kultuurili-
se väärtusega elukeskkond tu-
geva surve alla. Sellises olu-
korras oli õige otsus koostada 
teemaplaneering, mis valmib 
paljude osapoolte koostööna, 
kaardistab kaitseala väärtused 

ja neid säilitades näeb ette kait-
seala leevendustena võimali-
kud ehitusalad. 

Kaitseala ei käsitleta sta-
tus quo’na, vaid muinsuskait-
se eritingimuste raames teos-
tatud uuringute ja analüüsi tu-
lemusena erinevate väärtus-
klassidena ja nendest tulene-
vate ehitusõiguste ja piirangu-
tega piirkondadena. Ehitus- ja 
arendusalasid on ette nähtud 
ulatuses ja mahus, mis kait-
seala väärtused meile siin ja 
praegu ning tulevastele põlve-
dele säilitab.

Praeguseks võsastunud vaa-

ted saab taas avada ning Re-
bala elukeskkonda seeläbi esi-
le tõsta ja väärtustada. Vaate-
sektoritesse ehitiste püstitami-
sel sulguvad vaated põlvkon-
dadeks. 

Muinsuskaitseamet peab 
oma partneriteks kaitseala ela-
nikke ja kohalikku võimu. Ole-
me korraldanud mitmeid kait-
seala avalikke teabepäevi, osa-
lenud vallavalitsuse teemapla-
neeringu töögrupis. Pärast tee-
maplaneeringu kehtestamist 
saab Muinsuskaitseamet osa 
kooskõlastusõigusi anda üle 
kohalikule omavalitsusele. 
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Loo lasteaia Pääsupesa ehitus jätkub

Loo ja Kostivere kaugküte

Aja lugu

Muudatused lapsehoiuteenuse 
toetamises

Kokkuhoid

Teade 

Kari Jaago
Jõelähtme Vallavalitsuse ehitus-
osakonna juhataja 

Tänaseks on lõpetatud 
möödunud aasta 9. sep-
tembril alustatud Loo laste-
aia Pääsupesa ehituse teise 
etapi ehitustööd.

Tegemist on 2008. aas-
ta sügisel alustatud lasteaia 
laienduse ehituse-
ga. Toona võitsid 
riigihanke ühis-
pakkumise esi-
tanud osaühin-
gud AKKO Invest 
ja Megaservice. 
Möödunud sügisel 
vaevaliselt alanud 
ehituse hoog rau-
ges talvel täielikult ja valla-
valitsus lõpetas ehituslepin-
gu, kuna oli selge, et hanke 
võitnud ettevõtted ei olnud 
suutelised endale võetud ko-
hustusi täitma ja vallarahva-
le vajalikku lasteaeda valmis 

ehitama. Jõelähtme Vallava-
litsuse poolt suvel korralda-
tud riigihanke võitis pari-
ma pakkumise esitanud AS 
Merko Ehitus. Läinud aas-
ta viimastel nädalatel andis 
AS Merko Ehitus lepinguli-
selt teostatud tööd vallava-
litsusele üle. Vaatamata suh-
teliselt lühikesele tähtaja-
le on ehitustööd teostatud 
professionaalselt ja ehitaja 
on täitnud oma kohustused 

tähtaegselt. Vas-
tupidiselt ehitust 
alustanud firma-
le suudeti Merko 
Ehitusega kõik 
tööde käigus üles 
kerkinud küsi-
mused ja prob-
leemid lahenda-
da nõupidamis-

te käigus. Teise etapi raames 
ehitati valmis juurdeehita-
tava hoone soojustatud sei-
nad ja katus, pandi ette ak-
nad ja uksed ning rajati hoo-
nevälised kommunikatsioo-
nid. Ehitustööde kogumak-

sumuseks kujunes 3,26 mil-
jonit krooni. Et Loo lasteaed 
2010. aastal lõplikult valmis 
ehitada, tegeleb vallavalitsus 
täna ehituse kolmanda etapi 
riigihanke dokumentatsioo-

ni koostamisega. Kolmanda 
etapi hange hõlmab juurde-
ehituse viimistlustöid, eri-
tööde tegemist, teede ja plat-
side rajamist ja kogu lasteaia 
territooriumi haljastamist. 

Kolmanda etapi tööd peak-
sid algama kevadel koos lu-
me sulamisega ja lasteaia 
lõplik valmimine koos si-
sustamisega on planeeritud 
käesoleva aasta suveks. 

Indrek Mäeküngas
Keskkonnaosakonna juhataja

Vallavalitsus pidas läbirää-
kimisi Fortum Termestiga sõl-
mitud ostu-müügilepingu tin-
gimuste täitmise teemal, ees-
märgiga saada infot investee-
rimiskohustuste senise täitmi-
se ja 2010. aasta plaanide koh-
ta.

Loo ja Kostivere 
katlamajad koos soo-
justrassidega müü-
di 2005. aastal For-
tum Termest AS-ile, 
mille kohaselt kohus-
tub viimane osuta-
ma soojatootmistee-
nust samas mahus vähemalt 15 
aastat. Lepingujärgseks inves-
teerimiskohustuseks on ettevõt-
tel 11,35 miljonit krooni. 2005–
2009 on ettevõte investeerinud 
Kostivere ja Loo soojamajandus-
se 7,05 miljonit krooni ehk 62% 
lepingujärgsest summast. 2010. 
aasta investeeringute kava ko-

haselt investeeritakse Loo sooja-
majandusse 6,035 miljonit kroo-
ni. Vahetatakse välja 850 jm Kaa-
re tee ja Spordi tee soojustras-
se. Kui 2010. aasta investeerin-
gute kava täidetakse, siis on le-
pingukohane summa ületatud, 
kuid Fortum kavatseb investee-
ringuid soojusvõrkudesse jätka-
ta ka järgnevatel aastatel. Samu-
ti planeeritakse koostöös OÜ-ga 
Loo Vesi töid ühitada, et saavuta-

da kokkuhoidu. 
Vallavalitsus ja For-

tum Termest leppisid 
läbirääkimistel kok-
ku, et Loo ja Kostivere 
soojavõrkude edaspi-
disesse arendamisse 
kaasatakse sõltumatu 
eksperdina TTÜ soo-

jusenergeetika instituut, et mõ-
lemad osapooled saaks kavanda-
da mõistlikke tegevusi eesmärgi-
ga alandada soojuse hinda. Seni 
on soojatootja investeerinud Loo 
uue automaatkatlamaja rajamis-
se, soojusvõrkudesse ning Kosti-
vere katlamaja on renoveeritud 
ja automatiseeritud.

Omavalitsusele pandi 
kindlam alus 1866. aasta 15 
veebruaril, mil keiser Alek-
sander II kinnitas “Maakogu-
konna seaduse Baltimere ku-
bermangudele”. 

Mõningate muudatustega 
kehtis see seadus kuni 1937. aas-
ta 1. maini, millest edasi hakkas 
kehtima uus “Vallaseadus”. 

1866. aasta seaduse kehtes-
tamise ajal oli siinkandis kuus 
mõisavalda: Jõelähtme, Jäga-
la, Kostivere, Ülgase, Kodasu 
ja Rummu ning Jõelähtme ki-
rikumõis, mis 1890. aasta lõ-
pul ühinesid kõik Jõelähtme 
vallaks. Ühendatud Jõeläht-
me vald alustas tegevust 1. jaa-
nuaril 1891 ning volikogu esi-
mene koosolek toimus 19. jaa-
nuaril 1891. aastal. Vallavane-

mana tegutses Tõnu Härt ning 
tal oli kuus abimeest. Jõeläht-
me vallas oli maksumaksjaid 
hingi siis 982. 

Aegade möödudes on val-
la piire nihutatud ja kohenda-
tud, ümber nimetatud küla-
nõukoguks ja siis jälle vallaks. 
Jõelähtme valla omavalitsus-
lik staatus taastati 16. jaanua-
ril 1992. aastal. 
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Kristiina Välba
hariduse-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakonna juhataja

Lapsehoiuteenuse 
toetust maksab vald tin-
gimusel, et nii lapseva-
nem kui ka laps on alates 
jooksva aasta 1. jaanua-
rist registreeritud Jõe-
lähtme valla elanikuks 
ning teenust pakkuv asu-
tus omab maavanema 
väljastatud kehtivat te-
gevusluba.

Läinud aasta viima-
sel volikogu istungil võe-
ti vastu “Lapsehoiuteenu-
se osutamise tingimuste ja 
toetuse maksmise korra” 
muutmine, mis kehtestab 
kõigile lapsehoiuteenu-
se kasutajatele omaosalu-
se. Selleks on 10% teenuse 

summast ning 
omaosaluse ma-
haarvamine te-
hakse vallavalit-
suses enne toe-
tuse väljamaks-
mist.

Teiseks muu-
datuseks antud korras on 
see, et lapsehoiuteenuse 
toetust on õigus saada lap-
sevanematel, kelle laps ei 
saa lasteaiakohta Jõeläht-
me valla koolieelsesse las-
teasutusse koha taotle-
mise avaldusel märgitud 
ajaks. Niisiis kui avaldusel 
on kirjas, et lapsele soovi-
takse lasteaiakohta 2010. 
aasta augustis, siis enne 
seda tähtaega ei ole või-
malik toetust taotleda. Põ-
himõte, et vallavalitsuse 
poolt toetatud lapsehoiu-
teenust saab kasutada al-
les pärast seda, kui lapse-
le ei ole võimalik soovitud 

ajal lasteaia-
kohta saada, 
on tegelikult 
terve “Lapse-
h o i u t e e n u s e 
osutamise tin-
gimuste ja toe-
tuse maksmi-

se korra” sisu, kuid varase-
malt jäi see põhimõte pal-
judele arusaamatuks, ku-
na seda ei olnud eraldi väl-
ja toodud.

Lapsehoiuteenust võib 
pakkuda ka füüsilisest isi-
kust ettevõtja, kuid ka siin 
on vajalik tegevusloa ole-
masolu. Lisatingimus on 
see, et lapsehoiuteenust 
kasutava pere laps peab 
olema mõne munitsipaal-
lasteaia järjekorras ega to-
hi olla mõne lasteasutu-
se nimekirjas. Vanemahü-
vitisega paralleelselt lap-
sehoiuteenuse toetust ei 
maksta.

k-
u-

aa 
i-
d 

a-
a, 
lt t 

e--
ee 

n--
e-
i-

e-

Indrek Mäeküngas
Indrek@joelahtme.ee

Eesmärgiga vähendada 
elektrikulu valla tänavaval-
gustusvõrkudes otsustas val-
lavalitsus 7. jaanuaril seada 
sisse säästurežiimid.

Ühefaasilise elektritoitega 
Loo ja Kostivere aleviku ning 
Jõelähtme, Ülgase ja Iru külade 
tänavavalgustusvõrkudes lüli-
tatakse välja kuni 50 protsenti 
lampidest.

Kolmefaasilise elektritoitega 
Haapse, Koogi, Kaberneeme, 
Jõesuu, Ihasalu, Neeme, Uus-
küla, Iru ja Haljava külade ning 
Loo ja Kostivere aleviku täna-
vavalgustusvõrkudes lülitatak-
se välja üks kolmandik lampi-
dest ööpäevaringsel tööperioo-
dil ning lisaks üks kolmandik 
lampidest ajavahemikul kella 
24.00 kuni 06.00.

Seega õhtusel ja hommiku-
sel ajal põleb kolmest järjesti-
kusest lambist kaks ning öisel 
ajal kolmest järjestikusest lam-
bist üks lamp.

Säästurežiimi rakendamine 
annab olulist kokkuhoidu. Ala-
tes märtsist 2009 on rakenda-
tud õhtust-hommikust režiimi 
viies tänavavalgustusvõrgus.

2009. aastal kulus valla eel-
arvest tänavavalgustuse elekt-
rile 680 000 krooni.

Peatselt volikogu poolt kin-
nitatav 2010. aasta väga pinge-
line eelarve nõuab olulist kok-
kuhoidu kõikides valdkonda-
des, seahulgas ka tänavaval-
gustuses.
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“Jõelähtme valla arengu-
kava 2007–2018” muutmise 
eelnõu avalikust väljapane-
kust ja arutelust.  

1. “Jõelähtme valla arengu-
kava 2007–2018” muutmise 
eelnõu avalik väljapanek toi-
mub 22. jaanuarist 2010 kuni 
12. veebruarini 2010.

2. Eelnõu on kättesaadav valla 
kantseleis, Jõelähtme valla ko-
dulehel www.joelahtme.ee ning 
Loo, Kostivere, Neeme, Kaber-
neeme ja Jõelähtme raamatu-
kogudes.

3. Parandusettepanekud esi-
tada Jõelähtme Vallavalitsuse-
le kirjalikult aadressil Jõeläht-
me küla, 7402 Harjumaa, aja-
vahemikus 22. jaanuarist 2010 
kuni 12. veebruarini 2010.

4. Arengukava avalik arute-
lu toimub 18. veebruaril 2010    
kell 18.00 Jõelähtme rahvama-
jas.

5. Vastutav isik “Jõelähtme 
valla arengukava 2007–2018” 
muutmise eelnõu avaliku aru-
telu korraldamise eest on aren-
duse peaspetsialist Lembit 
Tuur, tel 50 79 000.
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4.02 kl 12 Loo kultuurikeskus Seenioride küünla-
kuu ümarlaud

8.–12.02 Loo noortetuba Sõbrapäeva meistri-
kursus noortekas

12.02 kl 11 Loo kultuurikeskus Beebikooli sõbra-eri

14.02 Jõelähtme rahvamaja Mälumängu II ring

14.02 kl 13 Kostivere noortekes-
kus

Vastlapäev

14.02 kl 12 Loo kultuurikeskus Loo vastlapäev

17.02 kl 14 Loo kultuurikeskus Seenioride sõbrapäe-
vapidu. Kohtumine 
Kuimetsa seenioridega

19.02 kl 19 Loo kultuurikeskus Naisteklubi Katarii-
na õhtu. Sõbrapäev, 
vastlapäev, uue aasta  
tähistamine

21.02 kl 13 Rebala muuseumi-
maja

IV loeng “Rebala 
maastik” sarjast “Re-
bala ajaloost, loodu-
sest, inimestest…”. 
Lektor Jüri Metssalu,

korraldaja 
Rebala 
Fond

Loo kultuurikeskus Uudishimulike klubi 
VIVA ESPAÑA! Hispaa-
nia muusika, tantsud, 
rahvustoidud

23.02 Neeme rahvamaja Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud 
pidulik kontsert-aktus

23.02 Loo kultuurikeskus Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud 
kontsert

2010 on lugemisaasta

Kultuurikalender
Veebruar 2010

Jõelähtme Lavagrupi edu

Raamatukogud Loo Kostivere Neeme Kaberneeme Jõelähtme

lugejaid 900 325 102 147 102

lapsi 320 132 33 10

fond 21000 18000 7000 5000 5375

Karin Harju 
Kostivere Põhikooli 
emakeeleõpetaja
Ebe Talpsepp 
Loo Keskkooli emakeeleõpetaja

1. jaanuaril 2010 algas 
Eestis lugemisaasta, mille 
kuulutas välja Eesti Vabarii-
gi Kultuuriministeerium.

Kellele lugemisaasta mõel-
dud on?

Kõigile, kes oskavad ja taha-

vad lugeda või alles õpivad lu-
gema.
Kus lugemisaasta toimub?

Eestis, sealhulgas Harju-
maal Jõelähtme vallas.
Kes lugemisaastat korraldab?

Eesti Kirjanike Liit, Eesti 
Emakeeleõpetajate Selts, Eesti 
Kirjanduse Teabekeskus, Eesti 
Lastekirjanduse Keskus, Ees-
ti Rahvusringhääling ja paljud 
teised.
Mis lugemisaastal toimub?

Üleriigilised ja piirkondli-
kud üritused koolides, raama-
tukogudes, kultuurikeskustes.

Milleks lugemisaastat vaja 
on?

Tuletamaks meelde, et lu-
gemine on nauding, mis an-
nab nii elamusi kui teadmisi ja 
on mõnus ajaveetmisviis. See-
kord on rõhk just lugemisel, 
mitte raamatul kui sellisel.
Kus ja kuidas saaks raama-
tusõber lugemisaastal kaasa 
lüüa?

Osaledes lugemisaasta et-
tevõtmistes ja korraldades ise 
midagi toredat: ettelugemis-
päevi, raamatuvahetusi, raa-
matuklubi mõttevahetusi...

Kuidas meie koduvalla Kos-
tivere ja Loo koolid lugemis-
aastaks valmis on?

Õpilaste jaoks algas luge-
misaasta kolmanda veeran-
di alguses, 11. jaanuaril. Ka-
he kooli koostöös on valminud 
põhikava, mille järgi tegutse-
takse nii üheskoos kui eraldi. 

Kutsume kõiki üles innukalt 
osalema lugemisaasta ettevõt-
mistes! 

Kes on lugemisaastast hu-
vitatud, saab infot aadressil 
www.lugemisaasta.ee.

Laupäeval,16. jaanuaril 
jagati tehnikaülikooli raa-
matukogus kultuurkapitali 
aastapreemiaid.

2009. aasta saavutusi pre-
meeriti 2 015 000 krooniga.

Jõelähtme Lavagrupp – pa-
rim külateater 2009.

Toomas Lõhmuste sõna-
de kohaselt oli see žürii üks-
meelne otsus, et kultuurkapi-
tali aastapreemia laureaat on 
Jõelähtme Lavagrupp. Otsus-
tavaks sai esinemine eelmi-
sel aastal Saaremaa riigiteatri-
te festivalil teatritükiga “Här-

ra Biedermann 
ja tulesüütajad”. 
Toomas Lõhmus-
te sõnade koha-
selt esines trupp 
ülivõimsalt, lõi 
pahviks nii vaa-
tajad kui žürii. 
Seega oli Lava-
grupi preemia-
kandidaadi esi-
tajaks Jõeläht-
me Vallavalit-
suse kõrval ka 
Harrastusteat-
rite Liit. 

Palju õnne 
laureaadile!

Palju õnne, 
Taimi Saarma!

Taimi Saarma on suure-
pärane näitleja, osalenud 
näiteringides juba algkooli-
päevil.  

Kuna Taimil on loodu-
se poolt antud 
omapärane ma-
dal tämber, mil-
lele pikad aastad 
võimukoridorides 
on lisanud ran-
gust, vaoshoitust 
ja enesekontrolli, 
siis mingi ullikese 
rollis mõnes külajandis teda 
hästi ette ei kujuta. Aga kar-
mikoelist karakterit mängib 
Taimi suurepäraselt. Siiani on 
kõige värvikama tegelasku-
juna jäänud meelde psühho-
paadist proua Rostkvist  Ur-
mas Lennuki näidendis “Ka-
dunud kindapood”. Selle ras-
ke tegelaskuju suurepärast ke-

hastamist märgiti ära ka 2006. 
aasta riigifestivalil. Aga ka 
viimast rolli lavastuses “Õh-
tusöök viiele” mängib Tai-
mi ideaalselt – väga veenvalt, 
esinduslikult ja nauditavalt. 

Tegelikult oligi Taimi Saar-
ma see, kes val-
lavanemana näi-
teringi üles võt-
tis. Ise mängib 
ta Jõelähtme la-
vatrupis kohuse-
tundlikult esime-
sest päevast kuni 
tänaseni. Arvu-

katel väljasõitudel ei hoia end 
mustast tööst kõrvale, vaid 
osaleb innukalt lavakola tas-
simisel bussi ja hilja õhtul ta-
gasi. 

Soovime Sulle kõikide teat-
risõprade nimel tervist ja õn-
ne esimese juubeli puhul!

Maie RamjalgMaie Ramjalg

 Üleriigilisel amatöörteatrite 
festivalil esindas Harjumaad 
Jõelähtme Lavagrupp 
Enn Vetemaa etendusega 
“Õhtusöök viiele”. Etendus 
“Õhtusöök viiele” tekitas 
elevust ja ka eriarvamusi. 
Kiideti tugevat ansamb-
litööd. Žürii väljaantud 
kuuest näitlejapreemiast 
langes kolm Jõelähtme 
Lavagrupile. Võitjad on Eigi 
Tali, Tiit Tammesson ja Enn 
Kirsman.

TIPPNÄITLEJAD
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Väikesaared suuremaks

Noorte sporditegevuse toetamise uus kord

Talveinfo suusatajatele ja 
uisutajatele Uno Schultz

Aarand Roos. Väikesaar 
eesti kirjanduses. Essee. Tal-
linn 2008. 32 lk.

Vaatan raamatukese ”Väi-
kesaar eesti kirjanduses” kaa-
nepildil rannaheinale veetud 
vana piimapukki, millel süm-
boolse tähendusega binok-
kel, kann ja kruus. Mõtlen: 
ehk võiksimegi väikesaartele 
viia ja sel viisil päästa seda va-
na, head ja läbiproovitut, mi-
da mõningad ühiskonnakor-
raldajad laest võetud põhjus-
tel tahavad kõrvale heita? 

Igal juhul on Aarand Roos 
kirjutanud põneva lühiuuri-
muse Eesti väikesaarte koh-
ta meie kirjanduses. Aasta-
kümneid olid väikesed ja ise-
gi suured saared meie teadvu-
ses hämar maa – palju konk-
reetsem oli piiritsoon oma 
inimvaenulike reeglitega. Au-
tor vaatab teemat laiahaarde-
liselt, kiikab vanakreeka, šoti, 
inglise, ameerika ja prantsu-
se klassikalisse kirjandusse, 
kus saared tavaliselt on fan-
taasia vili. 

Rahvusvahelise eestlasena 
viib Aarand Roos jutu sujuvalt 
üle ühele ingliskeelsele luule-
tusele, mille originaali alla-
kirjutanu enda üllatuseks ära 
arvas: "My Island" on Gustav 
Suitsu ”Oma saar” estofiil W. 
K. Matthewsi tõlgituna. Gus-
tav Suitsugi saar on fiktiivne: 

Oma saart aga mina ei leia, 
oma unistust ilusat.
August Gailit kirjutab oma 

romaanis ”Karge meri” (Tar-

tu 1938) juba konkreetsemast 
saarest, ilmselt Ruhnust. 
Hiiumaast aga luuletas sü-
damlikult Rootsis elanud ees-
ti häitsmemees Elmar Vrager. 

Seejärel liigub Aarand Roos 
edasi kodusele Harjumaale, 
Kolga lahele. Hiljem USA-sse 
siirdunud Evald Mänd, kirja-
nikunimega Ain Kalmus kü-
lastas Saksa okupatsiooni ajal 
Koipsi saart. Tollane ajaleht 
Eesti Sõna avaldas ka kirja-
niku sellesisulise reisikirjel-
duse. Võrumaalasest luuleta-
ja ja kirjanik Bernard Kang-
ro kirjutas 1944. aasta hilis-
suvel Soome põgenedes sel-
lest kandist samuti mitu luu-
letust, loodud Kaberneeme ja 
Valkla rannamail. Sõja ajal ja 
vahetult pärast sõja lõppu kir-
jutas ka luuletaja Peeter Sink 
Kaberneeme ja Neeme mulje-
test mõned luuletused. 

Väliseesti luuletaja Kana-
das Asta Willmanngi on oma 
5-köitelises armastusromaa-
nis ”Peotäis tuhka, teine mul-
da” (Lund 1961–1968) aseta-
nud mõned sündmused Kolga 
lahe randa. Koipsist on värsi-
vormis kirjutanud samast pä-
rit Tõnu Kallas. Ta ettenägelik 
ema lahkus koos pojaga saa-
relt 1949, aasta enne kui nõu-
kogude võim saarel olnud 
seitse korstnasuitsu lõplikult 
kustutas ja pered lahkuma 
sundis. Õie Klamas-Loo raa-
matus ”Põhja-Eesti saartel” 
(Tallinn 2002) on Koipsist ehk 
autori ja kohaliku rahva suus 
Koipsest omaette peatükk. 

Aarand Roosilt ilmus Tal-
linnas 2003 Koipsist ter-
ve luulekogu ”Saar, saare,                 
saart”, kus iga salm on kir-
jutatud jaapani luulevormis 
haikus, st koosneb kolmest 

reast: esimene viie-, tei-
ne seitsme- ja kolmas 
taas viiesilbiline. Sama 
võtet on kirjanik kasu-
tanud ka käesoleva raa-
matu lõppu paiguta-
tud luuletuses, õigemi-
ni lühiballaadis ”Aare-
te saar”. Millest see rää-
gib? Soovitan nii teose 
kui ka luuletusega tut-
vuda juba Jõelähtme lu-
gejail endil. 

Aarand Roosi essee 
on hüva lisandus meie 
kirjasõnasse. Ta ves-
tab missioonitunde ja 
naudinguga ning esi-
tab meeliköitvaid fak-
te. Meie väikesaared on 
saanud suuremaks.

Elle Himma
Kultuuri ja spordi 
vanemspetsialist

Vastavalt Jõelähtme Val-
lavolikogu 28. detsemb-
ri 2006. a määrusele nr 42 
“Sporditegevuse toetamise 
kord” on Jõelähtme vald toe-
tanud taotluste alusel siht-
otstarbeliselt neid spordi-
klubisid, kus treenivad Jõe-
lähtme valla registris olevad 
7–19-aastased lapsed. 

Antud korra alusel võis toe-
tust kasutada treenerite töö-
tasudeks, üürikuludeks ja 
30% ulatuses muudeks spor-
ditegevusega seotud kulu-
deks. Sporditegevuse finant-
seerimise üheks lepingutin-
gimuseks oli see, et spordior-
ganisatsioon peab vabastama 
kuni 10% harrastajatest tree-
ningutasu maksmisest ja või-
maldama kuni 20% harras-
tajatest osalustasu soodus-
tust 50% ulatuses. Reaalsu-

ses on sellega siiani arvesta-
nud vaid üksikud spordiorga-
nisatsioonid ja -klubid. Vaata-
mata sellele, kas sportiva lap-
se koduvald toetab spordior-
ganisatsiooni või 
ei, oli kuutasu kõi-
gile ühesugune.

Kuna treenin-
gutasud on järjest 
tõusnud, siis käib 
paljudele lasteva-
nematele kuutasu-
de maksmine üle 
jõu ning seetõttu oleme saa-
nud üsna tihti täiendavaid 
toetuse taotlusi treeninguta-
sude maksmiseks. Vestlusest 
lapsevanematega on selgu-
nud, et reaalsuses ei tunneta-
ta vallapoolset toetust, senine 
kord ei olnud mõistetav ja lä-
bipaistev. Nendest argumen-
tidest lähtudes töötasime väl-
ja uue sporditegevuse korra, 
millest toon välja olulisemad 
erinevused võrreldes endise 
korraga.

• 1. jaanuarist 2010 ei toetata 
laste sporditegevust läbi spor-
diorganisatsiooni, vaid maks-
mine toimub otse lapsevane-

ma või eestkostja arveldusar-
vele.

• Sporditegevuse toetu-
se vahendite eraldamise alu-
seks Jõelähtme valla eelarvest 

on 15. novembriks 
vallavalitsusse lae-
kunud lapsevane-
ma või eestkost-
ja avaldus. Avaldu-
se vormi leiate Jõe-
lähtme valla ko-
duleheküljelt. Akt-
septeerime ka va-

bas vormis kirjutatud aval-
dust, kus on näidatud ära lap-
se ja lapsevanema või eest-
kostja isikuandmed ja spor-
diorganisatsiooni nimi. 2010. 
aasta eelarve tegemise alu-
seks võtsime spordiklubidelt 
laekunud laste nimekirjad, 
seega avalduste esitamist sel-
leks aastaks pole vajalik, küll 
aga võiksid lapsevanemad 
kontrollida, kas nende las-
te nimi on registreeritud las-
te nimekirjas (tel 6054881 või 
e-posti aadress: elle.himma@
joelahtme.ee)

• Maksmine toimub lapse-
vanema või eestkostja taot-

luse alusel kaks korda aastas 
kuludokumentide alusel ta-
gantjärgi. Taotluste laekumi-
se kuupäevad on 15. juuni ja 
20. detsember. Taotluse vor-
mi leiate samuti kodulehekül-
jelt rubriigi “Sport” alt. Otsu-
se maksmise kohta teeb Jõe-
lähtme vallavalitsus.

• Toetust eraldatakse kuni 
19-aastase lapse sporditege-
vuseks, kelle üks vanem või 
eestkostja ja laps ise on toetu-
se eraldamise aasta 1. jaanua-
ri seisuga registreeritud Jõe-
lähtme valla elanikuks.

• Ühekordse väljamak-
se suuruseks on 50% toetu-
se suurusest. Lapsevanema 
omaosaluseks on määratud 
10%.

• Toetuse saaja esindab või-
malusel valda spordivõistlus-
tel. Üldjuhul on toetuse saa-
ja kohustatud nimetama Jõe-
lähtme valda sponsorina.

Plusse rohkem kui 
miinuseid

Julguse ja kinnituse uue 
korra ettevalmistamisel sai-
me Rae vallast, kus analoog-

ne sporditegevuse toetami-
se kord on toiminud juba mit-
meid aastaid. Uue korra keh-
testamisel näeme mitmeid 
eeliseid.

1) Valla toetuse suurus on 
lapsevanemale läbipaistvam 
ja arusaadavam.

2) Toetada saab nii valla kui 
ka linna spordiklubis käivat 
last.

3) Spordiklubi peab pak-
kuma kvaliteetset teenust, et 
lapsevanem oleks nõus tree-
ningutasu maksma. Tekib 
klubidevaheline konkurents, 
mis sunnib treenereid ja klu-
bijuhte paremale tegevusele, 
millest võidavad nii lapsed, 
lapsevanemad kui ka vald.

4) Lapsel on vabam võima-
lus valida spordiklubi, sest ta 
ei ole nn pearahaga kinnista-
tud ühe spordiklubi juurde. 

5) Vallapoolset ressurssi 
spordiklubide tegevuse (ni-
mekirjad, treeninguajad ja 
kvaliteet) kontrollimiseks ei 
ole vaja rakendada, sest tree-
ningu kvaliteedi üle ja lapse 
osalemise sellest sõltuvalt ot-
sustab juba lapsevanem. Läbi 

toetuse taotluse on vallal või-
malik saada ülevaade noorte 
sporditegevusest (nii treenin-
gute juhendaja, kellel peab 
olema kutsekvalifikatsioon 
kutseseaduse tähenduses, kui 
ka muu üldise info kohta).

6) Spordiklubid ei pea valla-
le taotlusi, nimekirju ja muid 
dokumente esitama ning saa-
vad keskenduda spordiklubi 
põhiülesannetele.  

7) Vald toetab lapsevane-
mat kulupõhiselt, seega läheb 
toetus kindlasti sporditege-
vuse heaks. Edaspidi ei toeta-
ta ühekordseid käijaid, kes on 
olnud spordiklubide nimekir-
jas.

Ärge jääge oma murega 
üksi

Kui lapsevanemal pole või-
malik maksta igakuist tree-
ningtasu, siis soovitame kind-
lasti pöörduda vallavalitsuse 
poole. Mõtleme koos, kuidas 
lahendada olukord. Meie pea-
miseks eesmärgiks ja sooviks 
on teha igale lapsele spordite-
gemine kättesaadavaks.

Meelis Välk ja Väino Haab 

Jõelähtme matka- ja rat-
taklubi teatab, et nüüd on 
võimalik Jägala joa endise 
papivabriku (pioneerilaager 
Neeme tee ääres) territoo-
riumil suusatada. 

Papivabriku ringi pikkus on 
umbes kolm kilomeetrit. Klubi 
liikmed ja Kuusalust pärit ra-
jameister lasid rajapõhja sisse, 
see on tahenenud ja täiesti sõi-
dukõlblik. Laste jaoks on laag-
riplatsil tasane ring. Võtke pe-
red kaasa ja tulge talvemõnu-
sid nautima! 

Jõelähtme Tehnikaspordi-
klubi poolt on rajapõhjad sis-
se sõidetud valgustatud Loo 
tervisepargi 550 meetri pikku-
sel rajal, Loo kooli staadionil, 
Loo-Peterburi maantee suu-
nal, Loo-Linstrõm-Peterburi 
maantee suunal. Loo kooli et-
te on rajatud liuväli ja lumelin-
na ehituseks kokkulükatud lu-
mevallid ootavad linnaehitus-
meistreid.

Kostiveres on liuväli töökoja 
juures ja suusaraja põhjad on 
sisse sõidetud kooliümbruses.

Tänu kõigile, kes suusara-
dade ja liuväljade rajamisel on 
abiks olnud.

Lisaks on väga hea ja suure-
päraste vaadetega neljakilo-
meetrine suusaring golfikes-
kuse territooriumil. Huvilised 
leiavad raja alguse golfikesku-
se peahoone eest.
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Jõelähtme valla eelarvest noorte-
le sporditegevuseks toetuse eralda-
mise kord

28. detsember 2009 nr 3
Määrus kehtestatakse kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 
punkti 5 alusel 

§ 1 Üldsätted 
(1) Jõelähtme valla eelarvest noorte-
le sporditegevuseks toetuse eraldamise 
kord (edaspidi kord) sätestab Jõelähtme 
valla eelarvelistest vahenditest (edaspi-
di vallaeelarve) sporditegevuseks toe-
tuse taotlemise, taotluste läbivaatamise 
ning toetuse andmise ja toetuse kasuta-
mise üle järelevalve teostamise korra. 
(2) Toetus käesoleva korra mõistes on 
eraldis taotlejale valla eelarvest spor-
ditegevuse toetamiseks ettenähtud va-
hendite arvelt. 
(3) Toetuse taotleja on:
1) kuni18aastase lapse lapsevanem või 
eestkostja;
2) 18-19aastane nooruk
(4) Sporditegevuse toetust antakse tin-
gimusel, et toetuse taotlemise aasta 
01. jaanuari seisuga on Eesti rahvasti-
kuregistri andmetel lapse ja vähemalt 
ühe lapsevanema elukohaks Jõelähtme 
vald.

§ 2 Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Toetust antakse lapse sporditegevu-
seks lapsevanema avalduse ja taotluse 
alusel. 
(2) Toetuse taotlejate nimekirja saami-
se aluseks on lapsevanema avaldus (li-
sa 1). Avalduse esitamise tähtaeg on 15. 
november. Avaldust võib esitada ka e-
posti teel. 
(3) Toetuse maksmise aluseks on vormi-
kohane taotlus (lisa 2) ja kulutuste tege-
mist tõendav dokument või selle koo-
pia treeningmaksu tasumise kohta, mis 
esitatakse Jõelähtme Vallavalitsusele 
(edaspidi vallavalitsus). 
(4) Toetust eraldatakse kaks korda ka-
lendriaastas. Taotluste esitamise täht-
aeg jooksva kalendriaasta kohta on hil-
jemalt 15. juuni (jaanuar– mai) ja 20. 
detsember (juuni- detsember).
(5) Toetuse suurus arvestatakse vasta-
valt laste ja noorte arvule, võttes alu-
seks vallaeelarves sporditegevuse toe-
tamiseks ettenähtud vahendid. Toetu-
se eraldamisel arvestatakse lapsevane-
ma omaosaluseks 10 protsenti taotleta-
vast summast.
(6) Toetuse eraldamise otsustab vallava-
litsus 10 (kümne) tööpäeva jooksul taot-
luse esitamise tähtajast arvates. Ühe-
kordse väljamakse suuruseks on 50% 
eraldatud toetusest.
(7) Toetuse andmisest või mitteandmi-
sest teavitab vallavalitsus taotlejat kirja-
likult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, 
otsuse tegemise päevast arvates.
(8) Toetuse saaja esindab võimalusel 
valda vabariiklikel valdade mängudel. 
Reeglina nimetab toetuse saaja Jõeläht-
me valda oma sponsorina.
(9) Sporditegevuse toetuse määra keh-
testab Jõelähtme Vallavalitsus.

§ 3 Aruandlus ja kontroll 
(1) Vallavalitsusel on õigus teostada toe-
tuse kasutamise sihipärasuse kontrolli 
kuue kuu jooksul vallavalitsuse korral-
duse andmise päevast arvates.
(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva 
korra § 2 lõikes 3 nõutavaid dokumen-
te või esitab valeandmeid toetuse ka-
sutamise kohta, on taotleja kohustatud 
mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetu-
se vallavalitsusele tagastama. 

§ 4 Rakendussätted
(1) Kehtestada sporditegevuse toetami-
se avalduse vorm vastavalt lisale 1.
(2) Kehtestada sporditegevuse toetuse 
taotluse vorm vastavalt lisale 2.
(3) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme 

Vallavolikogu 28.12.2006 määrus nr 42 
“Sporditegevuse toetamise kord”.
(4) Määrus jõustub 04. jaanuaril 2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu 
29.03.2007 määruse nr 59 “Lapse-
hoiuteenuse osutamise tingimused 
ja toetuse maksmise kord” muutmi-
ne

28. detsember 2009 nr 7 
Määrus kehtestatakse kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 
22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoole-
kande seaduse § 8 punkti 2, § 10 punkti 
21, § 121 lõike 2 ning § 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Täiendada määruse paragrahvi 2 
lõikega 41 järgmises sõnastuses:

(41) Lapsehoiuteenust kasutava lap-
sevanema omaosalus on 10% teenuse 
summast.”

§ 2. Täiendada määruse paragrahvi 3 
lõiget 1 punktiga 4 järgmises sõnastu-
ses:

4) Lapsehoiuteenuse toetust on õi-
gus saada lapsevanemal, kelle laps ei 
saa lasteaiakohta “Jõelähtme valla koo-
lieelsesse lasteasutusse koha taotlemise 
avaldusel” märgitud ajaks.”

§ 3. Määrus jõustub 04. jaanuaril 
2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Sotsiaaltoetuste määrade kinni-
tamine 2010. aastaks

28. detsember 2009 nr 6
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-

valitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, 
§ 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekan-
de seaduse § 23 lõike 1, Jõelähtme Valla-
volikogu 15.08.2006 määruse nr 25 “Jõe-
lähtme valla eelarvest perekonna sisse-
tulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste 
maksmise kord” § 4 lõike 8 alusel.

§ 1. Kehtestada alates 01. jaanuar 2010 
kuni 31. detsember 2010, Jõelähtme val-
la eelarvest perekonna sissetulekust 
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maks-
mise korra alusel makstavate ühekord-
sete toetuste määrad alljärgnevalt:
1) sünnitoetus - 5000 (viis tuhat) krooni;
2) ranitsatoetus - 2000 (kaks tuhat) kroo-
ni;
3) medaliga kooli lõpetanute toetus:
3.1) kuldmedal - 5000 (viis tuhat) kroo-
ni;

3.2) hõbemedal - 3000 (kolm tuhat) 
krooni;
4) matusetoetus - 5000 (viis tuhat) kroo-
ni.

§ 2. Määrus jõustub 04. jaanuaril 
2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Isikliku abistaja teenuse osutami-
se kord Jõelähtme vallas

28. detsember 2009 nr 5
Määrus kehtestatakse kohaliku oma-

valitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, 
§ 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning sotsiaal-
hoolekande seaduse § 26 lõike 1 punk-
ti 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib rahvastikure-
gistri andmetel Jõelähtme vallas elava-
tele raske ja sügava liikumis- või näge-
mispuudega inimestele isikliku abistaja 
teenuse osutamist.

§ 2. Teenuse saajad
(1) Õigus isikliku abistaja teenuse saa-
miseks on isikul, kes on võimeline isik-
likku abistajat oma vajadustele vastavalt 
välja õpetama, andma talle adekvaat-
seid tööjuhiseid ning kes on: 
1) vähemalt 18-aastane liikumispuude-
ga, nägemispuudega, liikumispuudega 
kerge vaimupuudega või nägemispuu-
dega kerge vaimupuudega inimene; 
(2) Esmajärjekorras on õigustatud tee-
nuse saajateks koolis ja tööl käivad puu-
dega inimesed, ressursi jätkumisel kõik 
teised isikud, kellel on käesoleva parag-
rahvi lõike 1 kohaselt õigus teenusele. 
(3) Teenust ei osutata tugevate sõltuvus-
probleemidega isikutele, nakkushaigusi 
põdevatele isikutele ja lamajatele haige-
tele. 

§ 3. Teenuse osutaja
(1) Teenuse osutamist korraldab Jõe-
lähtme Vallavalitsus (edaspidi «vallava-
litsus»). 
(2) Teenuse osutajale (edaspidi «isiklik 
abistaja») esitatavad nõuded ja teenuse 
hinna kehtestab vallavalitsus. 
(3) Vallavalitsus sõlmib lepingu kliendi 
ja isikliku abistajaga ning korraldab isik-
likule abistajale töötasu maksmise. 

§ 4. Teenuse kirjeldus ja eesmärk
(1) Isikliku abistaja teenus on avahool-
duse üks osa, mis seisneb raske ja sü-
gava liikumis- või nägemispuudega ini-
mese abistamises neis igapäevatoimin-
gutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõr-
valise abita sooritama. Teenuse eesmär-
giks on puudega inimeste iseseisvuse ja 
osalemise suurendamine kõikides elu-
valdkondades ning pereliikmete hool-
duskoormuse vähendamine. 
(2) Isiklik abistaja on palgaline töötaja, 

kes vastavalt lepingule abistab klienti 
füüsiliselt igapäevastes tegevustes, mil-
lega klient puude tõttu iseseisvalt toime 
ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös 
iga konkreetse kliendi erivajadustest ja 
kliendi poolt antavatest tööjuhistest.
(3) Isikliku abistaja põhiülesandeks on 
kliendi abistamine järgmistes tegevus-
tes: 
1) liikumisel; 
2) eneseteenindamisel; 
3) spetsiifilistes toimingutes (lugemine, 
kirjutamine, kõnelemine vm). 
(4) Isikliku abistaja konkreetsed tööüles-
anded ja tööaja määrab klient. Tööüles-
anded, tööaeg ja muud teenuse osuta-
mise tingimused, mida ei ole sätestatud 
käesolevas korras, määratletakse isikli-
ku abistaja, kliendi ja vallavalitsuse va-
helises lepingus. Isikliku abistaja välja-
õppe eest vastutab teenuse kasutaja. 
(5) Üldjuhul leiab klient endale isikliku 
abistaja ise, vajadusel aitab isikliku abis-
taja leidmisel vallavalitsus. 
(6) Isiklik abistaja ei või olla kliendi leib-
konna- või pereliige. 

§ 5. Teenuse tellimine
(1) Teenuse tellimiseks pöördub klient 
vallavalitsuse poole. Teenuse võib telli-
da ka tema eestkostja või hooldaja. 
(2) Vallavalitsus selgitab välja, kas tee-
nuse soovija on õigustatud teenust saa-
ma ja selgitab välja teenuse mahu. Iga 
kliendi teenuse vajadus ja maht vaada-
takse üle vähemalt üks kord kahe aasta 
jooksul.
(3) Vallavalitsus esitab materjali oma-
poolse ettepanekuga vallavalitsusele.

§ 6. Lepingu sõlmimine
(1) Teenuse osutamise aluseks on klien-
di või tema eestkostja, isikliku abistaja 
ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolme-
poolne leping.
(2) Lepingusse märgitakse kliendile osu-
tatavate tegevuste loetelu, maht ja kest-
vus. 

§ 7. Lepingu lõpetamine
(1) Leping lõpetatakse teenuse vajadu-
se lõppemisel, kliendi soovil või isikli-
ku abistaja ettepanekul kooskõlastatult 
vallavalitsusega. 
(2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

§ 8. Hinna kujunemine
(1) Teenuse osutamise hinna kehtestab 
Jõelähtme Vallavalitsus.
(2) Teenust finantseeritakse valla eelar-
vest. Kliendi omaosalus on 2 krooni ühe 
teenustunni eest.

§ 9. Rakendussätted
(1) Kehtestada isikliku abistaja teenuse 
taotluse – kliendikaardi – vorm vastavalt 
määruse lisale 1.
(2) Kehtestada isikliku abistaja teenu-
se aruande vorm vastavalt määruse li-
sale 2.
(3) Määrus jõustub 04. jaanuaril 2010.

Art Kuum
Volikogu esimees

Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2009 
määruse nr “Isikliku abistaja teenuse 
osutamise kord Jõelähtme vallas” Lisa 1

KLIENDIKAART

Isikliku abistaja teenuse taotlus
Soovin kasutada raske või sügava lii-

kumis- või nägemispuudega inimesele 
ette nähtud isikliku abistaja teenust.
I ISIKUANDMED

Perekonnanimi. Eesnimi. Sugu. Isiku-
kood. Elukoht. Telefon. Puude liik: nä-
gemispuue, liikumispuue, muu (lahti 
kirjutada).

Puude raskusaste. Rehabilitatsiooni-
plaani kehtivusaeg.
II ENESEGA TOIMETULEK (vajadused)

Liikumine kodus: ei vaja abivahen-
dit, abistajaga, ratastoolis iseseisvalt, 
ratastoolis koos abistajaga, juhtkoera-
ga, funktsionaalvoodi. Muud abivahen-
did. Liikumine väljas: ei vaja abivahen-
dit, abistajaga, ratastoolis iseseisvalt, ra-
tastoolis koos abistajaga, juhtkoeraga, ei 
käi väljas. Muud abivahendid. Söömine: 
iseseisvalt, vajan osalist kõrvalabi, vajan 
täielikku kõrvalabi. Riietumine: iseseis-
valt, vajan osalist kõrvalabi, vajan täie-
likku kõrvalabi. Pesemine: iseseisvalt, 
vajan osalist kõrvalabi, vajan täielikku 
kõrvalabi. WC kasutamine: iseseisvalt, 
vajan osalist kõrvalabi, vajan täielik-
ku kõrvalabi. Lugemine: iseseisvalt, ise-
seisvalt abivahendiga, vajan osalist kõr-
valabi, vajan ettelugemist. Kirjutamine: 
iseseisvalt, vajan osalist kõrvalabi, vajan 
täielikku kõrvalabi.

III TAUSTANDMED
Sotsiaalne seisund: töötaja, töötu, ko-

dune, vanaduspensionär, töövõime-
tuspensionär. Perekonnaseis: vallaline, 
abielus, lahutatud, lesk, elan üksi, elan 
koos. Eluasemetingimused: kõik muga-
vused, osalised mugavused, ei ole mu-
gavusi., on kohandatud minu erivaja-
dustele, kas vajab kohandusi lähtuvalt 
puudest (milliseid). Kodust välja pääse-
mine: pääsen välja hõlpsasti, on mõnin-
gaid takistusi, on olulisi takistusi, ei pää-
se üldse välja. Mida oleks vaja, et olu-
kord oleks ideaalne? Liigun väljaspool 
kodu: harva, kord nädalas, rohkem kui 
kord nädalas.

Soovin kasutada isikliku abistaja tee-
nust .................. tundi kuus.

Kinnitan, et kõik andmed, mis käes-
olevas vormis on esitatud vastavad tõe-
le. Olen teadlik Jõelähtme vallas kehti-
vast isikliku abistaja teenuse esitami-
se korrast ja olen nõus sellest kinni pi-
dama.

Kuupäev.......... Kliendi allki-
ri.....................

Abistavad tegevused
Töötundide arv kuupäevade lõikes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tunde 

kokku
Riietumine
Söömine

Isiklik hügieen
Koolis käimine
Tööl käimine
Rehab. käimine
Ametiasjade ajamine
Enesetäiendamine
Majapidamistööd kodus
Vaba aja üritused
Reisimine
Muud tegevused
KOKKU TUNDE:

Abistaja:_______________________
Kinnitan et olen saanud isikliku abistaja teenust………………….. 200…a….. tundi.        Teenuse saaja:_______________________________(nimi / allkiri) 

Isikliku abistaja teenuse aruanne
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Vastlapäev!VVaassttllaappääeevv!!
Pühapäeval, 14. veebruaril 
algusega kell 12.00 toimub 
kooli esisel väljakul 

Loo aleviku vastlatrall.
Lisainfo telefonil 60 80 557

TEATED

Siiras tänu kõigile, kes tundsid kaasa 
mulle kalli inimese kaotuse puhul. 
Anne Kanne

Täname Urvet, kes sel nii raskel hetkel 
toeks oli.
Täname kõiki sõpru, tuttavaid, sugulasi, 
kes meie armsa ema 
NAIMA FEDULAJEVA mälestust 
kaunite lilledega kalliks pidasid.
Leinavad lapsed

Südamlik kaastunne õpetaja 

Kristina Jürgensonile kalli

vanaisa surma puhul.

Lepatriinu rühma lapsed ja 

lapsevanemad, 

õpetajad Ülle ja Aet.

Südamlik kaastunne 

õpetaja Aet Otstakile kalli 

elukaaslase surma 

puhul.

Lepatriinu rühma lapsed 

ja lapsevanemad

Õnnitleme kõiki jaanuari sünnipäevalapsi, 
soovime õnne ja tervist!
Valla eakate sünnipäevad jaanuaris 2010

KÕIKIDE MÄÄRUSTE JA OTSUSTEGA SAAB TUTVUDA 
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE KANTSELEIS, 
RAAMATUKOGUDES JA KODULEHEL: 

www.joelahtme.ee 

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Ilme Varipuu  10.09.1936 – 28.11.2009
Viktor Šuvalov  04.03.1951 – 01.12.2009
Lilian Piiroja  29.12.1925 – 12.12.2009
Kalju Liivas  27.05.1949 – 16.12.2009
Liilia Saarerand  25.10.1944 – 16.12.2009
Naima Fedulajeva 08.08.1926 – 23.12.2009
Veera Raud  10.12.1928 – 03.01. 2010 
Jüri Vaik  28.10.1945 – 01.01.2010
Veera Lindaru  26.05.1949 – 10.01.2010

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

2010. aasta maamaksu määrade keh-
testamine 

28. detsember 2009 nr 4
Määrus kehtestatakse maamaksuseadu-

se § 5 ja 11, rahandusministri 17.01.2001 
määruse nr 10 “Maamaksuseaduse raken-
damise kord” § 6 ja Jõelähtme Vallavolikogu 
26.10.2004 määruse nr 50 “Maamaksust va-
bastamise korra kehtestamine” alusel.

§ 1. Kehtestada Jõelähtme vallas 2010. 
aastal maamaksu määraks hinnatsooniti 
alljärgnevalt:
1) H0245001 – 2,5 % maa maksustamishin-
nast aastas; 2) H0245002 – 0,7 % maa mak-
sustamishinnast aastas; 3) H0245003 – 
1,3 % maa maksustamishinnast aastas; 4) 
H0245004 – 1,8 % maa maksustamishinnast 
aastas; 5) H0245005 – 1,8 % maa maksusta-
mishinnast aastas; 6) H0245006 – 2,2 % maa 
maksustamishinnast aastas; 7) H0245007 – 
2,0 % maa maksustamishinnast aastas; 8) 
H0245008 – 2,0 % maa maksustamishin-
nast aastas; 9) H0245009 – 2,2 % maa mak-
sustamishinnast aastas; 10) H0245010 – 
2,0 % maa maksustamishinnast aastas; 11) 
H0245011 – 2,0 % maa maksustamishinnast 

aastas; 12) H0245012 – 0,7 % maa maksusta-
mishinnast aastas.

§ 2. Kehtestada Jõelähtme vallas 2010. 
aastal põllumajandussaaduste tootmiseks 
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määraks kõikides hin-
natsoonides 1,1 % maa maksustamishin-
nast aastas.

§ 3. Vabastada avalduse esitanud pen-
sionärid, represseeritud ja represeeritute-
ga võrdsustatud elamumaa kasutajad 2010. 
aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, 
kuid summas mitte üle 600 krooni.

§ 4. Vallavalitsusel korraldada maamaksu 
maksjate arvestus maksjate lõikes.

§ 5. Määrust rakendatakse alates 01. jaa-
nuarist 2010. 

§ 6. Määrus jõustub 04. jaanuaril 2010.
Art Kuum
Volikogu esimees

 Detailplaneeringu eskiisi avalik aru-
telu:

1. Jõelähtme Vallavalitsuses arengu-ja 
planeerimisosakonnas  toimub 05.jaa-

nuarul 2010 algusega kell 12.00 Haapse 
küla SÜ Kabris krunt nr 27 kinnistu (ka-
tastritunnus 24505:004:0130) koos juur-
depääsuteega detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse avalik 
arutelu.

2. Jõelähtme Vallavalitsuses arengu-ja 
planeerimisosakonnas  toimub 05.jaa-
nuaril 2010 algusega kell 13.00 Uuskü-
la küla Kiige maaüksuse (katastritunnus 
24504:004:0690) detailplaneeringu läh-
teseisukohtade ja eskiislahenduse ava-
lik arutelu.

3. Jõelähtme Vallavalitsuses arengu-ja 
planeerimisosakonnas  toimub 26.jaa-
nuaril 2010 algusega kell 15.00 Paras-
mäe küla Lillevälja maaüksuse (katastri-
tunnus 24504:008:0570) detailplaneerin-
gu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse 
avalik arutelu.

4. Jõelähtme vallamaja saalis  toimub 
02.veebruaril 2010 algusega kell 13.00 Jä-
gala küla Kalevi ÜJP maaüksuse  detail-
planeeringu lähteseisukohtade ja eskiis-
lahenduse avalik arutelu.

Korraldatud jäätmeveo hinnad muutuvad

Kilekott tapab!

Liis Truubon 
Keskkonna vanemspetsialist

Tulenevalt 1. jaanua-
rist 2010 kehtima hakanud 
saastetasumäära ning kü-
tuseaktsiisi tõusust, esitas 
Ragn-Sells AS Jõelähtme 
Vallavalitsusele taotluse 
korraldatud jäätmeveo se-
gaolmejäätmete, biolagu-
nevate jäätmete, suurjäät-
mete ja paberi-papijäätme-
te teenustasude suurenda-
miseks.  

Lähtudes AS Ragn-Sells ja 
Jõelähtme valla vahelisest 
hankelepingust nr 7-2.5/1    
30. septembrist 2008, oli val-
lavalitsus sunnitud esitatud 
taotluse osaliselt rahuldama, 
kuna alates 1. jaanuarist 2010 
hakkas jäätmete ladestamisel 
kehtima uus saastetasumäär 
188 krooni jäätmetonni koh-
ta, mis tõstab ka jäätmete vas-
tuvõtu hinda Tallinna Prügi-
las. Vallavalitsus ei nõustu-
nud biolagunevate jäätmete 
kogumise teenustasude suu-
rendamisega ning kõigi jäät-

meveo teenustasude suuren-
damisega, mis on seotud kü-
tuseaktsiisi tõusuga, kuna lei-
dis, et need taotlused on põh-
jendamata.

Uued hinnad hakkavad 
kehtima alates 1. märtsist 
2010 (hindadele lisandub käi-
bemaks 20%)(vt tabelit).

Keskkonnatasu on kesk-
konnatasude seaduse tähen-
duses keskkonna kasutusõi-
guse hind. Keskkonnakasutus 
on kasvava metsa uuendus-
raie, maavaravaru kaevanda-
mine, veevõtt, kalapüük, jahi-

pidamine, saasteainete heit-
mine välisõhku, veekogusse, 
põhjavette või pin-
nasesse ning jäät-
mete kõrvalda-
mine ladestamise 
teel prügilasse või 
muude toimingu-
te abil, mille tule-
museks on jäätme-
te keskkonda vii-
mine. 

Keskkonnatasu jaguneb 
loodusvara kasutusõiguse ta-
suks ja saastetasuks. Saaste-
tasu rakendatakse, kui saas-

teaineid heidetakse välisõh-
ku, veekogusse, põhjavet-

te või pinnasesse 
või kõrvaldatakse 
jäätmeid. 

Saastetasu kan-
takse riigieelar-
vesse, välja arva-
tud olmejäätme-
te kõrvaldami-
se eest, mil saas-

tetasu määra järgi arvutatud 
saastetasust 75 protsenti kan-
takse jäätmete päritolukoha 
kohaliku omavalitsuse eelar-
vesse jäätmehoolduse aren-
damiseks ja 25 protsenti riigi-
eelarvesse.

Liis Truubon 
Keskkonna vanemspetsialist

Kilekotte toodetakse 
toornaftast ning sünteesi-
protsessi tulemusena saa-
dakse tugev või pehme ma-
terjal, mis on napilt ühe ge-
neratsiooni vanune, kuid 
saanud selle aja jooksul 
prügi sünonüümiks. 

Seda peamiselt põhjusel, 
et tänu oma mugavusele ka-
sutatakse kilekotti väga laial-
daselt kõikidel elualadel, kuid 
kilekoti lagunemine on väga 
pikk protsess (näiteks meres 
ta ei lagunegi).

• Kasutage poodi minnes 
kilekoti asemel riidest kotti.  

Riidest kott maksab poodi-
des 20–50 krooni. Oletagem, 
et te kasutate oma riidest kot-
ti 500 korda. See teeb ühe ka-

sutuskorra hinnaks 4–10 sen-
ti. Tavalised plastikkotid 
maksavad 1–1,5 krooni tükk 
ja enamasti kasutavad inime-
sed neid ühe korra. Kui osta-
te 500 kilekotti, maksate 500–
750 krooni. Hinnaerinevus on 
märgatav. Veel parem on kott 
ise õmmelda! 

• Hoidke poekotti käekotis 
või taskus. 

Poekottidega kipub ole-
ma see häda, et need unune-

vad pidevalt koju. Unustami-
se vastu aitab vaid kindla har-
jumuse kujundamine. Alati 
kui olete ostetud kraami ko-
tist välja ladunud, pange poe-
kott kas taskusse või käekotti 
tagasi. Poest kauba toomiseks 
saab kasutada ka pappkas-
te (mõnes poes on need pan-
dud kassade vahetusse lähe-
dusse). 
Lugege lisa  
www.killerkott.org

95 11.01 ELISE RINK Saha küla

93 11.01 AMALIA PRUSAKOVA Koila küla

90 18.01 LINDA LÄNS Kaberneeme küla

87 27.01 SALME KULLO Saha küla

84 17.01 ERNA EHA Kaberneeme küla

83 04.01 HARRI LASS Loo alevik

82 07.01 KARL TIITUS Uusküla küla

82 13.01 ASTA OTSUS Loo alevik

81 06.01 VALDEKO BIRKHOLTZ Kostivere alevik

81 29.01 LEONARD IDA Uusküla küla

81 03.01 LINDA NOOL Ülgase küla

81 23.01 DORA SOKOLOVA Iru küla

81 29.01 ANTONINA KITING Kostivere alevik

80 12.01 ROBERT LÕPP Iru küla

80 29.01 RAUL KURG Kallavere küla

80 29.01 HILGA KUIMET Uusküla

80 26.01 ELLEN AUN Iru küla

75 07.01 MAIE-ELVI KUNGLA Loo alevik

75 27.01 LINDA TAMM Loo alevik

70 06.01 ANTS ELB Iru küla

70 19.01 EELE GUNDLACH Kaberneeme küla

70 22.01 OLIANA SOROKINA Uusküla küla

 Ragn-Sells meenutab klien-
tidele, et lumerohkuse tõttu 
võib prügikonteinerite tüh-
jendamine viibida, mistõttu 
palub fi rma klientidelt mõist-
vat suhtumist ning ligipääsu 
prügikonteineritele. Prügiau-
tod võivad lumme kinni jääda 
ning mõnele poole ei pääse 
üldse ligi. Seepärast ei pruugi 
teenindamine lumerohkuse 
tõttu kõikjal hästi sujuda. 

Teadmiseks

1. Segaolmejäätmete kogumine 

Jäätmemahuti suurus Kehtiv hind Tõus ladestusest Uus hind

Jäätmekott kuni 20 l 8.00 0.08 8.08

Jäätmekott kuni 150 l 15.00 0.38 15.38

Konteiner kuni 80 l 15.00 0.30 15.30

Konteiner kuni 140 l 23.26 0.53 23.79

Konteiner kuni 240 l 43.99 0.91 44.90

Konteiner kuni 370 l 45.00 1.40 46.40

Konteiner kuni 600 l 50.86 2.27 53.13

Konteiner kuni 800 l 60.46 3.02 63.48

Konteiner kuni 2500 l 153.09 7.09 160.18

Konteiner kuni 4500 l 249,03 12.76 261.79

2. Suurjäätmed

Jäätmete kogus Kehtiv hind Tõus ladestusest Uus hind

1 m(3) 49.00 2.52 51.52
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Müüa heitveemahutid ja septikud 2 kuni 50 kuupmeetrit. 
Hinnad soodsad, tähtajad lühikesed, 
transpordivõimalus. Tel 56 207 378.

Kõige soodsamad küttepuud! 
Lepp  alates 330.-/ruum. Kask alates 450.-/ruum.  
Konteineris puud alates  1200.-/tk
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks 
helista 5200093, 6707110 või täida tellimisleht
Internetis:  www.puu24.ee

Avalda tasuta tööpakkumiskuulutus!
Ajaleht Jõelähtme trükib töökohti pakkuvate 
ettevõtjate reklaami tasuta. 
Loodame, et tööpakkujaid tuleb juurde ning rohkem 
töötuid saab seeläbi tööle. 
ajaleht@joelahtme.ee

Plaatimistööd soodsalt, lisainfo ja küsimused mei-
liaadressilt siporex1@yahoo.com või tel 56305690. 
Jürgen

Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, seinad ja 
katused. Tel 5013305.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Kostivere päevakeskuse juures 
peatub pangabuss üks kord kuus 
kolmapäeviti kell 13.00–14.30
(10. veebruar, 10. märts, 14. aprill, 12. mai, 16. juuni)

Iris Roosimägi
Iris@koduleidja.ee

Kuidas planeerida kinnisvara 
müüki tänases turuolukorras? Kas 
osta või müüa? 

Kinnisvaraturu oodatud suurt 
hinnalangust uue aasta alguses pa-
raku täheldada ei saa. Paljud kinnis-
varaomanikud viivitavad müügiga 
niikaua, kui see vähegi võimalik on, 
sest nende ootused hinna suhtes on 
ilmselgelt kõrgemad turu tänasest 
tegelikust hinnast.

Uute müügiob-
jektide lisandumi-
ne on märgatavalt 
vähenenud. Müü-
jad ootavad hin-
natõusu ja ostjad 
hinnalangust. Ost-
jate hinnalangu-
se    ootus on seo-
tud pankade lae-
nuvõlglaste taga-
tisvara realisee-
rimisega. Loode-
takse suure kogu-
se väga odava kin-
nisvara paiskamist 
turule.

Samas on juba ka 
tänasel turul või-
malik soetada koh-
tutäiturite pakku-
miste seast mõne-
võrra madalama 
hinnaga kinnis-
varaobjekte. Kah-
juks on selliste os-
tude puhul oht, et 

uus omanik ei saa veel väga pika pe-
rioodi jooksul äsjasoetatud kinnis-
varaobjekti kasutada, sest eelmi-
ne omanik keeldub ruume vabasta-
mast. Näiteks leidis hiljuti aset juh-
tum, kus kohtutäituri kaudu müü-
di teist korda objekti, mille omanik 
ei saanud kordagi ostetud majja si-
seneda. Vaidlused lahendatakse tea-
dagi kohtus ja protsessi pikkust ei 
oska keegi täpselt ennustada.

Seega soovitavad asjatundjad tä-
nasel turul kinnisvara ostu-müügi-
tehinguid väga hoolikalt  kaaluda.

-
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Kinnisvara on paljude inimeste 
lemmikteema.  

Sel alal peavad ennast paljud spet-
sialistideks – alustades kodupere-
naistest ja taksojuhtidest ning lõ-
petades kinnisvaraalal tegutseva-
te professionaalidega. Seejuures on 
kinnisvara valdkonnas palju doku-
mente, mille sisu ja vorm on tavako-
danikule sageli ebaselge. Üheks sel-
liseks dokumendiks võib pidada ehi-
tise kasutusluba. Omades eramut 
ja nautides loodud kodutunnet, ei 
pruugi just sageli mõelda selles ela-
mise seaduslikkusele. Tuleb tõdeda, 
et palju ehitisi kasutatakse kasutus-
loata. Hinnanguliselt puudub um-
bes 70% eramajadest kasutusluba.

Kasutusluba on dokument, mis 
oma lihtsa sõna taga peidab märk-
sa keerukamat vormi ja tähendust. 
Levinud on arvamus, et kasutuslu-
ba on pelgalt formaalsus ja selle taot-
lemine on järjekordne bürokraatlik 
samm. Seejuures tuleb tähtsustada 
selle loa olulisust terviklikus ehitus-
protsessis. Üldjoontes võib kasutus-
loa väljastamisega kohaliku omava-
litsuse poolt pidada ehitustegevust 
lõpetatuks. Kasutusluba on kohali-
ku omavalitsuse nõusolek, et valmi-
nud ehitis või selle osa vastab ehiti-
sele ettenähtud nõuetele ja seda võib 
kasutada vastavalt kavandatud ka-
sutamise otstarbele.

Uuselamutes elavatel inimestel 
võib keerelda peas mitmeid küsimusi 
seoses kasutusloaga: kas, miks, kui-
das jne? Nimetatud küsimustest ker-
kib kõige sagedamini esile küsimus: 
miks? Järgnevalt on toodud vaid mõ-
ned paljudest põhjustest, miks taot-
leda oma elamule kasutusluba.

Kasutusluba on vajalik ehitise sea-
duslikuks kasutamiseks. Ehitise ka-
sutamine ilma kasutusloata on eba-
seaduslik ja kohalikul omavalitsusel 
on õigus vastava kohustuse täitma-
ta jätnud ehitise omanikku trahvida. 
Kasutusloata elamispinna eest võib 
trahvisumma ulatuda kuni 18 000   
kroonini. Lisaks annab kasutusloa 
olemasolu eelkõige omanikule kin-
nituse, et ehitis, mida ta kasutab, 
vastab kõikidele nõuetele ning ehi-
tist võib funktsionaalselt ja ohutult 
kasutada. Nimetatud asjaolu osutub 
eriti tähtsaks siis, kui ehitises toi-
mub õnnetus, sest kasutusloata ehi-
tises toimunud õnnetuse korral võib 
kindlustusasutus keelduda hüvitise 
maksmisest. Kasutusloa praktiline 
vajadus seisneb eelkõige selles, et ka-
sutusloata hoone müümine on ras-
kendatud, sest teadlikud ostjad oska-
vad müügihinnas alla küsida just ka-
sutusloa puudumisele viidates.

Tuleb täheldada, et tänases nii ma-
janduslikus kui ka kinnisvaraturul 
valitsevas enneolematus olukorras 
on mitmed kohalikud omavalitsu-

sed tõhustanud eramute kasutuslu-
bade olemasolu kontorolli. Olukor-
ras, kus seljataha on jäetud buumi-
aeg, on käsil rahulikum ja tegutse-
miseks sobilikum periood, seda nii 
kohaliku omavalitsuse kui ka kasu-
tusloa taotleja poolel. Majanduse 
ülikiire arenguga kaasas käinud ehi-
tusbuumi ajal valminud hoonetes on 
oma kodu sisse seadnud paljud pe-
red. Hoolimata sellest, et kodu kasu-
tatakse igapäevaselt, puudub palju-
del neist teadmine kasutusloa puu-
dumisest. Teadupärast jäeti kinnis-
varabuumi ajal paljudele hoonete-
le (eriti ühepereelamutele) kasutus-
luba liigse bürokraatia tõttu vormis-
tamata. 

Inimesed, kes ei tea, kas tema poolt 
kasutataval elamispinnal on kasu-
tusluba, saavad sellekohast infor-
matsiooni ehitisregistri veebilehelt. 
Siinkohal tuleb märkida, et kui ka-
sutusluba on väljastatud enne 2003. 
aastat, siis ei pruugi vastavat mär-
get elektroonilises andmebaasis siis-
ki olla. 

Kasutusloa taotlemine on sage-
li küll aega- ja pühendumist nõudev 
protsess, kuid tuleb märkida, et pin-
gutuse tulemusel saadav kasutus-
luba on hoone dokumentatsioonis 
äärmiselt oluline koostisosa. Lisaks 
on kasutusluba ainus dokument, 
mille alusel on lubatud hoonet ka-
sutada.

Kinnisvaranõuanne Kasutusloata kodu toob trahvi

Müüa soodsad Mitsubishi soojuspumbad. Liisi järelmak-
suga pump koju 3000-kroonise sissemaksuga.
Garantii 2 a, www.homeair.ee, tel 56483222

Soovin osta metsaga kinnistu ja talukoha.
Tel 5047436
e-mail: caravanm@gmail.com

Väikeehitus- ja remonditööd. 
Kaminad, pliidid, ahjud ja nende remont.
Kanalisatsiooni- ja elektritööd.
Kõik keevitustööd.
Sõiduautode keevitus-, plekitööd ja värvimine, 
plaststangede remont.
Kabriolettsõidukite katuste õmblemine.
Imesepistused – teie ideede teostamine.
Aatemees OÜ
Tel 50 74 924; Tel 50 11 573

 
Permiso Invest 
Sinu partner kasutusloa taotlemisel 
Ehitise kasutusloa 

taotlemine 
 

info@permiso.ee 
Tel: 51 29 104 

www.permiso.ee 


