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Kuidas kontrollida oma elukoha 
aadressi ja esitada elukohateadet 
omavalitsustele

Volikogu veerg

Kodualuse maamaksu 
soodustuse 
arvestamine

Huviringi toetuse 
maksmine

Tõmbekeskused seati 
paika

Külas Tallinna 
Näidislinnuvabriku 
kaptenil

 Rahvastikuregistris ole-
vaid elukohaandmeid saab 
kontrollida pöördudes Jõe-
lähtme vallavalitsuse 
kantse leisse või sisenedes 
ID-kaardiga kodaniku por-
taali www.eesti.ee, kus 
näete oma elukohana Rah-
vastikuregistrisse kantud 
aadressi.

Elukohateadet on võimalik 
esitada mitmel moel:

1. Elukohateate esitamiseks 
saab kasutada kodanikuportaali 
www.eesti.ee. ID-kaardiga por-

taali sisenedes valite: e-tee nu-
sed>kodanikule>elu ase>elu-
kohateate esita mine.

Avaldust täites peaksid ala-
ealiste laste vanemad arves ta-
ma, et lapsed vanemate elukoha-
muudatuse puhul n.ö auto-
maatselt kaasa ei tule. Seega 
tuleks alaealised lapsed kind-
lasti esitatavasse avaldusse eral-
di märkida. Juhul, kui elukoha-
teate esitaja ei ole ise selle elu-
ruumi omanik, kuhu ta elukohta 
soovib registreerida, tuleks aval-
duse lõppu märkida ruumi 
omaniku andmed. Sellisel juhul 
näeb ruumi omanik kodaniku-
portaali sisenedes esitatavat 
elukohateadet ning saab selle 
digitaalselt allkirjastada, mis-

järel avaldus läbi portaali koha-
likku omavalitsusse menetle-
miseks suundub.

2. Välja printida elukoha-
teate blankett valla kodulehe-
küljelt ning saata see allkirjas-
tatult Jõelähtme vallavalitsuse 
kantseleisse aadressil Posti-
jaama tee 7, Jõelähtme küla, 
Jõelähtme vald, 74202. Elukoha-
teatele tuleb lisada koopia isikut 
tõendavast dokumendist ning 
juhul, kui te ei ole ise eluruumi 
omanik, kuhu soovite elukohta 
registreerida, ootame lisa doku-
mentidena kas eluruumi omani-
ku kirjalikku nõusolekut elu ko-
haandmete rahvastiku regist-
risse kandmiseks või koopiat 
keh tivast üürilepingust. Elu-

koha teate võib vallavalitsuse 
kantseleisse saata ka skanee-
ritult või digiallkirjaga e-posti 
aadressile kantselei@joelaht -
me.ee.

3. Tuua teade ise valla valit-
suse kantseleisse. Vallamajja tul-
les peab olema kaasas isikut 
tõen dav dokument ning juhul, 
kui te ei ole ise eluruumi oma-
nik, kuhu soovite elukohta re-
gistreerida, tuleb kaasa võtta ka 
omaniku kirjalik nõusolek elu-
kohaandmete rahvastiku regist-
risse kandmiseks või koopia 
kehtivast üürilepingust.

Jõelähtme vallavalitsuse 
kantseleis saab end koduvalda 
registreerida E-N 8.00-17.00 ja 
R 8.00-13.00. Pühapäeviti on 

võimalus elukohateate esita-
miseks kü las tada valla kampaa-
nia bussi (P 11.00-11.45 Kosti ve-
res ja 12.00-13.00 Lool), registree-
ri mise saab ka omale koju tel li-
da telefonil 5301 2223. Detsemb-
ri kuu „Jätame maksud endale” 
kampaania raames on igale elu-
koha registreerijale kingituseks 
valla logoga tass või Loo ujula 
10x pääse. Kam paania peaau-
hinnana loosi takse 30. jaa nuaril 
2014 välja elamumaa kinnistu 
Jõelähtme vallas.

Lisainfot elukoha registree-
rimise kohta saab Jõelähtme 
vallavalitsuse kantseleist tele-
fonidel 605 4887 või 5301 2223 
ning e-posti aadressil kantselei@
joelahtme.ee   Priit Põldma

Lõppev aasta pildis

Lool lõpetati kanaliha 
töötlemine

Pakendijäätmete 
tasuta äravedu
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 Registrikampaania on 
täies hoos ning esimesed 
positiivsed arengud on 
silmaga näha – elanike arv 
detsembris on taas kasva-
mas, suured tänud kõigile 
registreerunutele. 
Jõelähtme vald on oma registri-
järgsetele elanikele pakutavate 
toetuste poolest nii Tallinna- ja 
Harjumaa regioonis kui ka ter-
ves Eestis esirinnas. Pere konna 
sissetulekust mitte sõl tuvate 
toetuste korra alusel makstakse 
sünnitoetust, ranitsatoetust es-
makordselt kooliminevale lap-
sele, kuld- ja hõbemedaliga 
ning kiitusega kooli lõpetanu 

toetust. Jõelähtme makstav 
matusetoetus on üks Eesti kõr-
ge maid. 

Uus huvi- ja spordi-
tegevuse toetamise kord

Lisaks eelnimetatutele keh-
tib meil juba aastaid spordi-
tegevuse toetuse kord, mille 
raames on toetatud lapsi ja 
nende vanemaid spordiringidest 
osavõtmise kulude katmisel. 
Juba aastaid on olnud teemaks, 
et ka huviringides käivaid lapsi 
tuleks toetada, nüüdseks on see 
siis otsustatud. Alates 2014. 
aasta jaanuarist hakkab keh-
tima uus huvi- ja sporditegevuse 
toetamise kord, mille eesmärk 
on soodustada Jõelähtme valla 
laste huvi- ja sporditegevust. Sel-
lega on täidetud ka üks vali-
miseelne lubadus ning lapsed, 
kes tegelevad huvitegevusega, 
on viidud võrdsesse olukorda 
sporditreeningutest osavõt ja-
tega.

Hea põhjus olla Jõelähtme 
valla registrijärgne elanik

Korra oluline tingimus on, 
et nii laps kui ka vähemalt üks 
lapsevanem peavad olema toe-
tuse taotlemise aasta esi mese 
jaanuari seisuga Jõelähtme val-
la elanikud. Siit veel üks hea 
põhjus olla Jõelähtme valla 
registrijärgne elanik. Toetust 
makstakse kuni 18. aastase lap-

se lapsevanemale ning 18. kuni 
19. aastasele noorukile. Antud 
toetus ei laiene Jõelähtme valla 
munitsipaalkoolidele ning huvi-
koolidele, mille finantseerimises 
osaleb Jõelähtme vald oma eel-
arve kaudu.

Taotlus tuleb esitada 
hiljemalt 15. jaanuariks 
2014

Huviringi toetuse taotlemise 
protseduur on analoogne senise 
sporditegevuse toetuse taotle-
mise korraga ehk reeglipäraselt 
tuleb esitada 15. novembriks 
vallavalitsusele taotlus lapse 
toetuse saajate nimekirja lisa-
miseks. Kuna praegusel hetkel 
on tegemist erandliku olukorra-
ga, siis on 2014 aasta huvi tege-
vuse toetuse saamiseks erand-
kord, mille kohaselt tuleks 
esitada taotlus toetuse saajate 
nimekirja arvamiseks hiljemalt 
15. jaanuariks 2014. Kindlasti 
tuleks avaldus tähtaegselt esi-
tada, vastasel korral on võimalk 
uuesti toetust taotleda alles 
2015. aastaks. Toetust makstakse 
kaks korda aastas, selleks tuleb 
15. juuniks ja 20. detsembriks 
esitada taotlus koos kuludoku-
mentidega vallavalitsusele, vas-
tavalt siis esimese ja teise pool-
aasta kulude kohta. Toetuse 
ühekordse väljamakse suuru-
seks on kuni 50% kehtivast toe-

tuse määrast, mis on 2014. aas-
tal 224 eurot. Toetust võib kor-
raga taotleda mitmele huvialale 
korraga toetuse määra piires.

Koostöös leitakse 
lahendused

Huvi- ja sporditegevuse toe-
tuse korra eesmärk on soo dus-
tada Jõelähtme valla laste huvi- 
ja sporditegevust. Antud kord 
on üles ehitatud nii, et toetus 
jõuaks reaalselt lapsevanemani 
ning toetatud saaks tegelikult 
tarbitud teenus. Samas on alati 
peresid, kelle jaoks treeningu 
või huviringi osalustasu ette-
maksmine ei ole pere majan-
dusliku olukorra tõttu võimalik. 
Ka seni on selliseid juhuseid 
olnud ning vallavalitsuse poole 
pöördunute probleemidele on 
leitud koostöös spordiklubiga 
lahendused. Antud olukordade 
selgemaks piiritlemiseks on 
kavas huvi- ja sporditegevuse 
toetuse korra täiendamine 
erand like kriteeriumitega, mis 
juhul on võimalik toetust taot-
leda ilma kuludokumentide esi-
tamiseta. Seni tuleks selliste 
prob leemide korral võtta ühen-
dust valla hariduse-, kultuuri- 
ja sotsiaalosakonnaga. Korraga 
on võimalik tutvuda valla kodu-
lehel www.joelahtme.ee .

Andrus Umboja
Vallavanem

Jõelähtme vald hakkab 
maksma ka huviringi toetust

Andrus Umboja,
vallavanem

Novembrikuine volikogu istung 
toimus traditsiooniliselt kuu 
viimasel neljapäeval ehk 28.11. 
Arvestades valimistest ja voli-
kogu uue koosseisu tööle asu-
misest tingitud mõningast pau-
si volikogu töös, oli päevakord 
pikk ja sisutihe.

Enne päevakorra juurde asu-
mist esitas aga valimisliit “Ühen-
datud jõud” volikogule menetle-
miseks 11 otsuse eelnõud, ühe 
arupärimise ja ühe avalduse, 
mis kõik ka valimisliidu nime-
kirjas kandideerinud saadikute 
poolt volikogus ette loeti. Aval-
duses oli kirjas, et valimisliidu 
nimekirjas volikokku pääsenud 
saadikud kavatsevad volikogus 
järgida valimiste eel teatavaks 
tehtud põhimõtteid. Esitatud 
materjalid olid väga mahukad 
ning vallalehes neid pikemalt 
kajastada pole võimalik. Kes 
soovib nendega lähemalt tut-
vuda, siis on seda võimalik teha 
valla kodulehel www.joelahtme.
ee .

Olles valimisliidu avaldused 
ja eelnõud ära kuulanud, sai 
volikogu asuda päevakorra juur-
de. Kõige emotsionaalsem oli 
arutelu seoses nn. rahvastiku-
registri kampaaniaga, mille pea-
auhinnaks oli vallavanem tei-
nud ettepaneku panna sel aas-
tal välja elamumaa kinnistu 
Kostiveres Pumbajaama teel. 
Sellise loosikampaania korralda-
mine ja kõigi üksikasjade paika 
panemine pole muidugi lihtne, 
sest nii palju, kui on inimesi, on 
ka erinevaid nägemusi, kuidas 
seda täpselt tegema peaks.
Volikogu ülesanne antud juhul 
ei ole mitte täita eksperdi rolli 
ega mitte teha ka vallavalitsuse 
eest tööd ära, vaid langetatav 
otsus saab olla põhimõtteline. 
Kas usaldada ja toetada valla-
valitsuse poolt välja pakutud 
lahendust või mitte. Antud kam-
paania eesmärk oli positiivne: 
kutsuda üles meie vallas elavaid 
inimesi ennast registreerima 
rahvastikuregistris Jõelähtme 
valla elanikuks. Seda kampaa-
niat ei reklaamita väljaspool 
meie valda, vaid see on suu-

natud ainult inimestele, kes 
meie vallas elavad. Seepärast ei 
saa rääkida sellest, et me kedagi 
ära tahaks osta või oma sisse-
kirjutusega manipuleerima kut-
suks, kuigi jah, kinnistu välja-
loosimine on mõnevõrra radi-
kaalne samm. Aga eesmärk pü-
hendab abinõu – ja kui eesmärk 
on õilis, siis on ka abinõu hea, 
kui ta oma eesmärki kannab. 
Arutelu lõpuks võttis volikogu 
antud eelnõu vastu häältega 12 
poolt ja 5 vastu.

Päevakorras oli aga veel tei-
sigi punkte, mis volikogus ele-
vust tekitasid. Üks sellistest oli 
näiteks maamaksu küsimus, 
mida tavaliselt hakkab volikogu 
oma komisjonides, fraktsioo-
nides või koalitsiooni koos ole-
kutel arutama juba poolest su-
vest, kuid nüüd oli uus volikogu 
värskelt ametis ja selle teemaga 
sisuliselt tegeleda ei jõutud. See-
pärast oli vallavalitsuse ette-
panek jätta maamaks 2013 aas-
ta tasemele ka järgmisel aastal, 
mis sai ka volikogu toetuse.

Uuesti volikokku oli jõud-
nud Jägala lubjakivimaardla tee-
ma. OÜ Väo Paas oli esitanud 
taotluse uuendada kaevan da-
misloa menetlust Jägala lubja-
kivimaardla osas, kus Riigikohus 
oli hiljuti tunnistanud kaeva-
misloa väljaandmise õigus tü-
hiseks. Vallavalitsus ja volikogu 
olid seda meelt, et lõpetatatud 
menetluse uuendamiseks kor-
rekt set alust pole ja juhul, kui 
OÜ Väo Paas Jägala maardlas 
lubjakivi kaevandamisest endi-
selt huvitatud peaks olema, 
peab ta alustama uut kaevan-
damisloa menetlust otsast pea-
le. Seega võime vähemalt mõ-
neks ajaks Jägala maardla osas 
kergemalt hingata, kuid karta 
on, et pikas perspektiivis võitlus 
jätkub.

Rahulikku Jõulu ja head uut 
aastat! 

Art Kuum,
vallavolikogu esimees

email: artkuum@hotmail.com
telefon: 5017127 
skype: art.kuum

Volikogu veerg

Kodualuse maamaksu soodustust saavad ainult 
registrijärgsed elanikud

1. jaanuar 2013 hakkas kehtima maamaksuseaduse muudatus, 
mille kohaselt vabastatakse kodualune maa maamaksust. Maksu-
vabastus saab olema maal, millel asuvas elamus on maksumaksja elu-
koht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Vabastust on võimalik 
saada vaid ühe maatüki osas. Kohalduv maamaksuvabastus toimub 
automaatselt.

Maksuvabastuse eeldused on alljärgnevad:
• Maamaksu vabastuse saab isik, kes on füüsilisest isikust maksu-
kohustuslane, üldjuhul on selleks maa omanik. Reformimata maa 
puhul on selleks kasutaja, hoonestusõiguse puhul hoonestaja ning 
kasutusvalduse puhul kasutaja.
• Maamaksust vabastatava maa sihtotstarve peab olema kas ela mu-
maa või maatulundusmaa, millel on määratud õuemaa kõlviku* osa.
• Maatükil asub hoone, milles on maaomaniku elukoht vastavalt 
rahvastikuregistri andmetele. 
• Vabastust rakendatakse tiheasustusega alal (linnas, külas, alevis 
või alevikus) kuni 1500 m2 ulatuses, hajaasustusega alal kuni 2 hektari 
ulatuses. 
• Kaasomanikud on vabastatud maamaksust vastavalt oma osaluse 
proportsioonile. Vastavalt maamaksus seadusele § 11 loetakse ühis-
omanikud võrdseks kaasomanikega. Korteriomandite maksuvabastus 
ei lähe kaasomandi alla, vaid arvestatakse vastavalt üldise maksu-
soodustuse tingimuste alusel.
• Vabastus kehtib ka hooneühistu liikmetele osamaksude pro port-
siooni osas. 

NB! Vabastuse saamiseks on vajalik, et kõik nõutud tingi-
mused oleksid täidetud.

Priit Põldma

 Kutsume kõiki maa-
omanikke üles taas 
kontrollima oma kinnis-
tutel asetsevate hoonete 
seaduspärasust. 
Heiki Lilienthal,
ehitusnõunik

Vastavalt ehitusseadusele pea-
vad kõik ehitatavad ja kasu-
tatavad ehitised olema regis-
treeritud riiklikus ehitisregistris 
ning olema seal kirjeldatud 
oma tehniliste andmetega. Ehi-
tise andmete esitamine oma-
valitsusele ehitisregistrisse kand-
miseks on omaniku ko hustus. 
Paraku on endiselt väga paljud 
ehitised ehitisregistris kirjas 
vaid küla täpsusega või valede 
mõõtmetega. Et ära hoida 
hilisemaid sekeldusi kin nistu 
müümisel või ka päran dusel, 
palume kõigil maa oma nikel 
kontrollida oma kinnis tutel 
paiknevate ehitiste õigete 
andmete olemasolu ehitis re-
gistris. 

Ehitisregister on kõi gile 
avatud aadressil www.ehr.ee. 
Kui klõpsate seal „otsi ehitis”, 
valite otsingu tingimuseks „ka-
tastritunnuse otsing” ja sisestate 
oma kinnistu katastri numbri, 
siis näetegi oma kinnistul sea-
duslikult asetsevate ehitiste ni-
me kirja. Avanenud tabeli vii-
mases lahtris on kirjas ehitis-

alune pind. Kui soovite näha 
rohkem andmeid, siis klõpsake 
ehitisregistri koodile ning ava-
neb täiendav informatsioon 
ehitise kohta. Mis aga teha siis, 
kui ehitisregistri andmed ei ühti 
teie kinnistul olevate ehitiste 
arvu või nende mõõtmetega, 
äkki ei ole teil võimalik kasutada 
internetti või meie seletus 
ehitisregistri kohta on liiga kee-
ruline? Siis kindlasti võtke ühen-
dust meie ehitusnõunikuga 
tel 605 4883. Tema abiga leiavad 
kõik seaduslikult ehitatud hoo-
ned ehitisregistris oma õige 
koha.

Üleskutse kehtib ka neile, 
kes teadmatusest või mõnel 
muul põhjusel on ehitanud uut 
abihoonet või laiendanud ela-
mut ilma ehitusloata. Tulge pa-
lun meie ehitusnõuniku vastu-
võtule. Võtke kaasa kõik ole-
masolevad joonised ning proo-
vime leida lahenduse nende 
ehitisregistrisse kandmiseks. 
Nende omanike vastu, kes 
omad asjad enne kevade algust 
korda ajavad või vähemalt on 
sellega alustanud, püüame olla 
mõistvad ja leebed. Aga kes pä-
rast seda niiöelda vahele jäävad, 
siis neile me enam armu ei an-
na. 

Ehitusseaduse kohaselt on 
ebaseadusliku ehitamise või 
kasutamise puhul füüsilisel isi-
kul trahv kuni 1200 eurot ja ju-
riidilisel isikul kuni 32 000 eurot.

Teadmiseks neile, kes alles 

planeerivad midagi oma kinnis-
tule ehitada. Igasugune ehitus-
tegevus nõuab ühel või teisel 
moel vallaga kooskõlastamist. 
Väikeehitis, ehitisaluse pinnaga 
alla 20 m2, vajab väikeehitise 
teatist (blankett www.ehr.ee). 
Kui olete selle meile esitanud ja 
pole teatisele 10 päeva jooksul 
vastust saanud, võitegi ehitama 
asuda. Peale ehitise valmimist 
esitate ehitise teatise koos ehi-
tise oluliste tehniliste and me-
tega (samuti www.ehr.ee), mille 
alusel kanname ehitise ehitis-
registrisse. Suuremate ehitiste 
puhul tuleb taotleda kirjalikku 
nõusolekut või ehitusluba. Seda 
juba siis vastavalt detail pla nee-
ringule või selle puudumisel 
projekteerimistingimustele. 

Natuke teavet ka kasutusloa 
taotlemisest. Vastavalt kehtivale 
seadusele võib hoonet kasuta-
da vaid kasutusloa olemasolul. 
Kind lasti on see oluline ka maja 
müümisel. Kasutusloa taotle-
miseks tuleb esitada vallale ka-
su tusloa taotlus. Me edastame 
Teie taotluse Päästeametile 
ning kui neil pretensioone ei 
ole, tuleme vaatame ise ka maja 
üle. Täpsem info on ka kodu-
lehel ehitus ja planeerimis küsi-
muste all teemana „Üksikelamu 
kasutusloa taotlemine“. Kuid 
küsimuste tekkimisel võtke 
meie ga kindlasti ühendust.

Loodame, et saame koos 
ehitisregistri korda ning eba-
seaduslikest ehitistest lahti.

Ehitused seaduslikeks, ehk kõik 
appi ehitisregistrit korrastama!

Eesti Politsei ja Loo 
aleviku eestseisus 
korraldavad turva-
lisuse teemalise 
koosoleku ees mär-
giga saada teada 
millised on elanike 
poolsed mured ja
kitsaskohad Loo
alevikus ja lähi-
ümbruses. Räägime 
ka politsei senisest 
statistikast ja mure-
kohtadest, mis on 
politseile silma 
jää nud. Arutame, 
kuidas keegi saab
turvalisuse tagami-
sele kaasa aidata 
ja kuidas võiksime 
tulevikus üheskoos 
edasi minna.

Loo aleviku turvali-
suse teemaline 
koosolek toimub 
29. jaanuaril 2014. 
aastal algusega 
kell 18.00 Loo kooli 
aulas.
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 Loo lasteaias Pääsupesa 
on olnud tegus ja ürituste-
rohke aasta. Kutsusime ellu 
„Jõelähtme Luulelaps“ üri-
tuse koostöös Loo Kultuuri-
keskuse ja Jõelähtme Raa-
matukoguga.
Katrin Paldermaa,
Loo lasteaed Pääsupesa direktor

Meie lasteaed on tervist eden-
dav ja peame väga oluliseks ka 
personali enda teadlikkust ning 
motivatsiooni olla terve ja po-
sitiivne. Võtsime sel aastal rõõm-
salt osa ja esindasime pea täies 
koosseisus meie lasteaeda SEB 
Maijooksul.

Tervise edenduse raames 
oleme otsustanud panustada 
lisaks õpetaja koolitusele ka 
vanemaharidusse, korraldades 
erinevaid lühiloenguid lapse-
vanematele. Kindlasti jätkame 
seda suunda ka aastal 2014.

Harjumaa traumaennetus-

projekti lühiloengust said vane-
mad teada mürgistuste juh tu-
dest väikelaste seas ja kuidas 
neid ennetada. Lisaks kuulsime 
häid nõuandeid liiklus ohutu-
sest.

Tänu lastevanemate aktiiv-
sele kaasalöömisele said suvel 
viis rühma nägusa uue ilme. 
Südamest tänu vanematele ja 
nende peredele!

Sügisel toimus õpetajate 
päe va raames esimene „Jõe-
lähtme alushariduse seminar“, 
et toetada ja väärtustada laste-
aia õpetajate tööd. Ühiselt tõde-
sime soovi jätkata seminari 
korraldamist iga-aastaselt sel-
leks, et tagada kvaliteetne jätku-
suutlik alusharidus Jõelähtme 
vallas.

Jõulukuud ilmestas juba 
teist aastat Advendikontsert 
lastevanematele. Traditsiooniks 
on saanud aasta lõpus toimuv 
heatege vuslik laat koostöös 
hoolekogu ja lastevanematega. 
Sel aastal toimus Jõululaat. 
Lastele oli avatud Päkapikula. 

Kõik soo vijad said kaunistada 
pipar kooke. Kõige populaarsem 
oli nagu alati – loterii.

Lapsi rõõmustab ka tradit-
siooniline Jõulutrall. Esimest 
korda võtame koos laste va ne-
matega osa suurest heatege-
vusüritusest, kus kogume anne-
tusi Toidupangale.

Loo lasteaed Pääsupesa 
pole pelgalt kvaliteetset alus-

haridust pakkuv haridusasutus 
vaid panustame ka laste, laste-
vanemate ja personali väär-
tushinnangute kujundamisse! 
See on see „ miski“ mis teeb 
meid eriliseks!

Täname siiralt kõiki lapse-
vanemaid kaasamõtlemise ja 
koostegutsemise eest! Soovime 
kõigile Jõulurahu ja lennukaid 
ideid järgmiseks aastaks!

Iru  külamaja avamine 

Sest meile sünnib laps, meile 
antakse poeg, kelle õlgadel on 
valitsus ja kellele pannakse 
nimeks Imeline Nõuandja, 
Vägev Jumal, Igavene Isa, 
Rahuvürst. 

Js 9:5 

Jumal tegutseb isepäisel viisil, 
ta ei toimi nõnda nagu meile 
meeldiks, nagu me ette kuju-
tame, ta ei allu meie ajaplaanile, 
ei tegutse meie näpunäidete 
kohaselt ega kuulu vaid meiega 
samasse erakonda. Me võtame 
küll kirve ja labida, märgistame 
ja ehitame tee, mida mööda ta 
peaks tulema ja meid saatma, 
aga Jumal vaatab meid ning 

muheleb ja nendib nagu muiste 
prohveti suu läbi, et „minu mõt-
ted ei ole teie mõtted, ja teie 
teed ei ole minu teed” (Js 55:8). 
Ja kulgeb ikka omal rajal oma-
soodu. 

Omal rajal, mis on hoopis 
kitsuke tee, mis lookleb läbi 
väikse värava. Teetähistena il-
mutab ta end uskumatul moel 
väetis lapses, kes urkas ilma-
valgust näeb, hiljem lävib pros-
tituutide, teeröövlite, maksu-
kogujate ja teiste põlatud patus-
tega, viimaks ripub ristil piina-
desse surres.

Ei ole just meeldiv teekond, 
ja just seepärast üht osa ini-
mestest see ärritab ja teistele 

näib narrusena (1Kr 1:23). Ju-
mal ei hooli meie sillutatud 
radadest, talle meeldib näidata 
end seal, kus me kipume kaht-
lema oma terves mõistuses, 
kust me vagatsedes eemale hoia-
me, kus me nina viltu veame 
või mässame. Suursugune ilmu-
tab end väikeses, kõrge ei hä-
bene madalust ja ime sünnib 
seal, kus me kõige vähem oota-
me – inimeses ja inimeseks. 

Mõned emakeeleuurijad 
arvavad, et sõna inimene on 
vana tuletis tüvest ime. Kee-
leliselt võrsub inimene seega 
imest. Võiks arvata, et vana-
jumal on soome-ugrilane, sest 
ka loomisimest võrsus inimene 

ja lunastusime avas tee uuele 
inimesele. Keeleliselt võib olla 
ka vastupidi – mingist vanast 
tüvest, mis tähendas inimest, 
võis võrsuda sõna ime. Nõnda 
on ka meil, inimestel, alati 
lootus imele, imeline igatsus 
saada „päris” inimeseks. Ja selle 
inimese imelise igatsuse teostab 
Jumal, kes saab ime läbi Neitsi 
Maarjas inimeseks, et meid ta-
gasi juhtida selle juurde, millest 
oleme võrsunud, selle tee juur-
de, millelt oleme eksinud. Tee 
nagu Jumal – saa sinagi ini-
meseks!

Margus Kirja,  
Jõelähtme kirikuõpetaja

Jõulumõtisklus

Pääsupesa pärlite teguderohke aasta

Tule meile tööle!
Loo lasteaed Pääsupesa otsib oma meeldivasse kollektiivi 

kvalifikatsiooniga rõõmsat
rühmaõpetajat (1,0), muusikaõpetajat (0,7)

ja õpetaja abi (1,0).
Erialane haridus võib olla ka omandamisel.

Tööle asumine 2. jaanuar 2014. a. 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 
saata aadressil loopesa@gmail.com või Saha tee 12, Loo 

alevik, 74201 Harjumaa.
Info telefonil 512 4107 või e-posti teel.

2013. aasta piltides

Jõelähtme valla 15. mälumänguturniir 

Kostivere mõisa fassaad sai uue näo 

Liivamäe-Kuusiku tee  vaheline kergliiklustee 

Neemes avati kalarestoran Ruhe 
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 Harjumaa omavalitsus-
juhid jõudsid novembri 
lõpus kokkuleppele, milli-
sed on maakonna tõmbe-
keskused. Koos Tallinnaga 
on tõmbekeskusi kaardil 
17, Jõelähtme vallas määra-
ti tõmbekeskuseks Loo.  
Praeguseks on seis  
muutunud.
Marko Tooming, 
Harju Elu 

Tõmbekeskused jagati oma-
korda nelja kategooriasse. Neist 
esimene – maakonnakeskus – 
on loomulikult Tallinn. Teise 
kategooria – tugev eeslinnaline 
tõmbekeskus – alla paigutati 
Loo alevik, Tabasalu alevik, Kei-
la linn, Saue linn, Saku alevik, 
Kiili alev, Jüri alevik, Maardu 
linn ning Viimsi ja Haabneeme 
(koos). Need on n-ö kasvavad 
keskused.

Kolmas kategooria on aja-
loolised tagamaa tõmbe kesku-
sed – asulad, kus rahvaarv on 
küll vähenenud, kuid olulisus 
piirkondliku keskusena on säili-
nud. Sinna paigutati Loksa linn, 
Kiiu ja Kuusalu (koos), Kehra 
linn, Kose alevik ning Paldiski 
linn. 

Viimane kategooria on taga-
maa tõmbekeskused, mis vaja-
vad arendamist, sinna asetati 
Padise-Rummu-Vasalemma 
ning Turba-Riisipere. 

Et selgusele ja kokkuleppele 
jõuda, millised on maakonna 
tõmbekeskused, toimusid 
Harju maa Omavalitsuste Liidu 
(HOL) korraldatud kaks töö-
seminari, esimene oktoobris, 
teine novembri lõpus. Oma-
valitsusjuhid jagati töösemi na-
ridel paikkondade kaupa töö-
gruppidesse ning tulemused 
pandi suurele maakonna kaar-
dile kokku. 

“Arutelu oli piisavalt,” ütleb 
HOLi tegevdirektor Vello Tamm. 
“Kõik said öelda, mis mõttes 
oli.” 

Juhendi järgi 
 HOLi juhatuse esimees 

Vello Jõgisoo lisab, et kohe 
alguses oli eesmärk, et Tallinnat 
laiendama ei hakata. “Soovisime 
pigem ümber Tallinna tugevate 
keskus te tekkimist-säilimist,” 
ütleb ta. “Me ei pea õigeks, et 
veame Tallinna ringteeni välja. 
Kui see nii läheb, siis läheb, aga 
me ei tohiks seda soodustada.” 

Tõmbekeskuseks võib koha 

ju nimetada, kuid kas inimesed 
seal ka tegelikult käivad tööl, 
poes ja toovad sinna lapse laste-
aeda või kooli, on teine asi. Jõgi-
soo sõnul sellega arvestatigi. 
“Ega kedagi vägisi kuhugi käima 
ei pane,” lausub ta. 

HOL tellis lisaks firmalt 
Hend rikson & Ko uuringu “Har-
ju maa keskuste võrgustik”. 
Uuring lähtus regionaalministri 
poolt ette antud juhendist tõm-
be keskuste määratlemiseks. 
Juhendis olid kirjas kriteeriu-
mid: näiteks asula minimaal -
ne rah vaarv (1000), et olemas 
oleks hari dusasutused (güm-
naasium, põhikool, huvihari-
duskool), las teaed, raamatu-
kogu, sportimise võimalused, 
kauplused, apteek, sularaha-
automaat jne. Kui kri teerium 
täidetud, sai selle eest punkte. 
Tõmbekeskuseks kva lifitseerus 
70 punktiga. 

Punkte sai Loo alevik pii-
savalt, kokku 80. Ja kuivõrd 
eesmärk oli Tallinn hoida oma 
senistes piirides, siis jäi domi-
neerima arvamus, et tegu on 
tõmbekeskusega.

Lisaks tõmbekeskustele 
mää rati ka maakonna teenin-
duskeskused. Need on kohad, 
kus ei ole tingimata kätte saa-
davad kõik avalikud ja kau-
banduslikud teenused, ent mis 
on siiski olulised teenuste kätte-
saadavuse tagamise seisukohalt. 
Selliseid kohti määrati Jõe-
lähtme vallas kaks: Jõelähtme-
Kostivere ning Neeme. 

Tõmbekeskuseta naaber
See, et tõmbekeskuste mää-

ramine on eelmäng oma va-
litsuste ühinemisele enne järg-
misi kohalikke valimisi 2017. 
aastal, on regionaalminister 
Siim-Valmar Kiisleri plaan. See-
ga, kui kaardile vaadata, saab 
aimu, milline võib Harjumaa 
halduskorraldus näha välja 
nelja aasta pärast. 

Lääne-Harjumaal läheb 
suuremaks tegemiseks, nendib 
Jõgisoo. Ja Raasiku vald jaga-
takse ära. Jagati ära juba tööse-
minaridel, Jõelähtme, Rae ja 
Anija valla vahel. 

“Seal on küll kaks suuremat 
asulat, Aruküla ja Raasiku, aga 
kui sa vaatad punktitabelit, siis 
ei saanud nad vajalikke punkte 
kätte,” räägib Vello Tamm. 

Vello Jõgisoo lisab, et Raa-
siku vallajuhid tõdesid ka ise, et 
tahad või ei taha, aga nii see on 
– tõmbekeskus, lähtudes ette-
antud kriteeriumidest, vallas 
puudub. 

Nüüd on tulemused kaardil. 

Kaart koos seletuskirjaga saa-
deti regionaalministrile. Minist-
rilt jäädakse vastust ootama. 
Milline see olema saab, ei tea 
keegi. “Seda me ei oska öelda. 
Meie arvates on HOLi tõmbe-

keskuste nägemus põhjen da-
tud,” ütleb Jõgisoo. “Järgmise 
Euroopa Liidu eelarveperioodi 
rahadega tuleks neid kohti siis 
arendama hakata.” 

Harjumaa tõmbekeskused 
seati kaardil paika 

Harju tõmbekeskused omavalitsusjuhtide nägemusel
Numbrid omavalitsuse taga näitavad kriteeriumite täitmise eest 

saadud punkte. Tabelis pole esitatud Tallinna punkte, sest neid ei 
arvutatud 

• Tallinn 
• Keila linn 110 p.
• Maardu linn 107,5 p.
• Kose alevik 105 p. 
• Kehra linn 95 p.
• Loksa linn 92,5 p.
• Haabneeme-Viimsi 90 p.
• Rummu-Padise-Vasalemma 90 p.
• Saue linn 87,5 p.
• Saku alevik 85 p. 
• Paldiski linn 85 p.
• Tabasalu alevik 85 p. 
• Jüri alevik 82,5 p.
• Kuusalu-Kiiu 82,5 p.
• Riisipere-Turba 82,5 p.
• Kiili alev 80 p. 
• Loo alevik 80 p. 

Harju teeninduskeskused
Kohad, kus ei ole tingimata kättesaadavad kõik avalikud ja 

kaubanduslikud teenused, ent mis on siiski olulised teenuste kätte-
saadavuse tagamiseks. Aitavad kaasa keskustevõrgu toimi -
misele. 

• Aegviidu, Alavere, Anija, Ardu, Aruküla, Haiba-Kernu, Harju-
Risti, Harku, Jõelähtme-Kostivere, Kolga, Kose-Uuemõisa, Kurtna, 
Laagri, Lagedi, Laitse, Laulasmaa, Muraste, Neeme, Oru, Peetri, Püünsi, 
Raasiku, Randvere, Ruila, Suurupi, Vaida, Ääsmäe. 

Allikas: Hendrikson & Ko

Andrus Umboja, 
Jõelähtme vallavanem 

Omavalitsusjuhtide ühisel arupidamisel arvati Loo alevik küll 
tõmbekeskuseks, kuid regio naalministrile meie ühise plaani edasi 
läkitanud Harju maava ne ma arvamus oli teine. Samas mööndusega: 
Loo on arenev ale vik, kõigi näitajate alusel – ela nike arv, tööhõive, 
teenuste osu ta mine – sobib ka Loo tõmbe keskuseks kvalifitseerujate 
hul ka. Selleks saamist segas meie liiga lähedane naabrus teise pal ju 
suurema tõmbekeskuse, Tal linna linnaga.

Praeguseks pole ka riigi poolt ametlikult teada antud, kas nn 
tõmbekeskuseks kvalifit seerunuid ka mingid soodustu sed või toetused 
ootavad.

Nii et sõltub ennekõike meist endist, kuidas Jõelähtme valla ja Loo 
aleviku areng kul geb. Et tõepoolest tõmbekeskus olla, vajab 
esmajoones uuenda mist Loo spordikeskus. Selleks loodame abi nii 
Euroopa tõuke fondidelt kui riigilt.

 2013. aasta on lõppemas 
ja aeg on teha kokkuvõtteid 
sellest aastast. 
Elle Himma

Jõelähtme Vallavalitsus soovib 
tunnustada meie tegusamaid ja 
tublimaid inimesi, kes on saavu-
tanud märkimisväärseid tule-
musi maakondlikul, üleriigilisel 
või rahvusvahelisel tasandil 
2013. aastal. Meil on tublisid 
muusikuid, sportlasi, näitlejaid, 
kes on silmapaistvalt esinenud 
väljaspool valda. Samuti on 
meie noored edukalt esinenud 
olümpiaadil ja koolidevahelistel 
konkurssidel. Andke neist tea-
da. Eelmisel aastal andsime väl-
ja 28 tunnustust nii üksik isi-
kutele kui kollektiividele.  

Samuti valime välja:
• Jõelähtme algatus 2013
• Jõelähtme kultuuritegu 2013
• Jõelähtme sporditegu 2013 
• Jõelähtme haridusetegu 2013
• Aasta tegu 2013

2012. aasta parimaks alga-
tuseks valiti Kostivere mõisa-
mängud, parim kultuuritegu oli 

Kostivere Kultuurimõisa käivita-
mine, parim sporditegu: tennise-
väljakute rajamine Irusse ja 
Loole, parim haridustegu: Loo 
lasteaed Pääsupesa juurde ehi-
tus, aasta teoks hinnati Jõe-
lähtme ja Kuusalu valdade ühist 
laulu- ja tantsupidu „Karukellad 
helisevad”. Välja anti ka elutöö-
preemia,mis läks legendaarsele 
Virve Läänele. Keda või mida 
esile tuua 2013. aastast, see on 
nüüd teie kätes. Olge aktiivsed.

Ettepanekuid kandidaatide 
osas saavad teha kõik Jõelähtme 
valla inimesed, ettevõtted ja or-
ga nisatsioonid. Ettepanekus 
tuleb vabas vormis lühidalt põh-
jendada, miks just see isik või 
organisatsioon on väärt olema 
aasta parim. Konkursi võitja 
selgitab tehtud ettepanekute 
põhjal vallavalitsus. Aasta pari-
mate autasustamine toimub 
22. veebruaril 2014 Loo Kesk-
kooli aulas. 

Ettepanekud pari mate kan-
di daatide osas palume saata 
5. veebruariks 2014. a. aadres-
sile: elle.himma@joe lahtme.ee

Tunnustame 2013. aasta 
saavutusi ja tegusid

 Talv on tulekul ja kooli-
lastel ootab õppekava täit-
mist. Mis võiks olla parem, 
kui sportida meie oma valla 
metsades selleks ette-
valmistatud suusaradadel?

Paraku aga pole see kõigil lastel 
võimalik, kuna üks suusapaar 
ja kõik sinna juurde kuuluv 

maksab päris kopsaka summa.
  Lapsed kasvavad iga aastaga 
ning oma suusapaari uuen-
damine pole kõigile jõukohane.  
Seepärast käivad koolilapsed 
suusatamas Pirital tasulistel 
suusaradadel, sest seal saab 
suuski laenutada. Kuluallikas 
on ka selleks otstarbeks tellitav 
rendibuss, mis kooli eelarvesse 
suure augu tekitab.

Selleks, et ettevõtmine õn-

nes tuks, ootame kodanike pa-
nust sellesse. 

Kodudes üleliigseks jäänud 
korras suuski koos saabaste ja 
keppidega ootame vallamaja 
sotsiaalosakonda, et need lae-
nutuse näol abivajajateni jõuak-
sid. Oodatud on kõik suurused 
ja mudelid.

Ette tänades,
Sirje Põllu (5656 3333),

Neeme külavanem

Too oma vanad suusad koolilastele

 Harju Maavalitsus esitas 
kolmapäeval Sise ministee-
riumile tutvumiseks keskus-
te võrgu uuringu tulemu-
sed, mille hinnangul on 
Harjumaal kokku 11 tõmbe-
keskust. 
Tõmbekeskusteks on Harjumaal 
Tallinna linn, Keila linn, Maardu 
linn, Haabneeme alevik, Saue 
linn, Tabasalu alevik, Jüri alevik, 
Kose alevik, Kehra linn, Paldiski 
linn ja Kuusalu alevik.

„Arvestades Harjumaal ela-
vate inimeste arvu ja asustus-
tihedust, ei ole kindlasti või-
malik ministeeriumi poolt ette-
antud hindamiskriteeriume 
täies ulatuses kasutada,” sõnas 
Harju maavanem Ülle Rajasalu. 
„Esile toodud 11 tõmbekeskuse 
kõrval on maakonnas mitmeid 
tuleviku tõmbekeskusi. Tugi-
nedes algatatavatele ja menet-
letavatele planeeringutele, ette-
võtjate ning kinnistu omanike 
soovidele on nende puhul näha 
lähitulevikus ka tugevat arengu-
potentsiaali.”

Tõmbekeskuste uuring on 
toonud välja nii nimetatud 
„kuldse” ja „hõbedase” ringi. 
Esimese neist moodustavad 
tugevad eeslinnalised keskused, 
milleks on Keila, Maardu, Saue 
linn ning Haabneeme, Tabasalu 
ja Jüri alevikud. Nendes kohta-
des on avalike teenuste kätte-
saadavus elanikele on juba 
praegu tagatud.

Saku, Kiili, Loo ja Laagri ale-
vikud on perspektiivsed kesku-
sed, kuid täna neid tõmbe-
keskuste hulka veel lugeda ei 
saa. Samas on neil tugev ja 
tuntav arengupotentsiaal.

Rajasalu sõnul on ka tule-
vikus näha antud piirkondades 
elanike arvu jätkuvat kasvu, mis 
tuleneb nii loomulikust iibest 

kui ka sisserändest ning are-
nevatest tööstuspiirkondadest. 
„Samuti kinnitavad uuringud, 
et nimetatud asumid on ühtlasi 
töökohaks paljudele Tallinna ja 
ümbruskonna elanikele,” lisas 
Rajasalu. „Tõmbekeskuseks 
olemine eeldab ju ikkagi vaja-
like teenuste olemasolu. Seal 
peavad asuma koolid, lasteaiad, 
kaubanduskeskused ja töö-
kohad.”

Nimekirjas olevad Kehra ja 
Paldiski linnad ning Kuusalu ja 
Kose alevikud on Harjumaa 
ajaloolised tugevad asumid. 
Elanike arv nimetatud asumites 
on küll vähenenud, ent nende 
olulisus piirkondliku keskusena 
on säilinud, kuna nad jäävad 
maakonna keskusest kaugele. 
Siia peaks kuuluma ka Kohila 
alevik, kuna antud tõmbekeskus 
koos ümbritseva piirkonnaga 
on tugevalt seotud Harju maa-
konnaga. Loksa linn on küll 
vajalik piirkondliku tugikesku-
sena, kuid tõmbekeskuseks me 
teda lugeda ei saa.

Vasalemma aedlinn koos 
Rummu ja Padisega alevikega 
ning Riisipere alevik koos Turba 
alevikuga on piirkonnad Lääne-
Harjumaal, mis vajaksid tule-
vikus oma tõmbekeskust, et 
tagada maakonna piirkondlikult 
tasakaalustatud areng. Täien-
davaks soodustavaks teguriks 
on nimetatud piirkondade osa-
dele asumitele reisirongiliikluse 
olemasolu, mille kvaliteet ja 
kiirus on viimasel aastatel kasva-
nud, mis soodustab kindlasti 
nendes kohtades elanikkonna 
kasvu ning ettevõtluse aren-
gut.

„Tõmbekeskuste uuring on 
heaks sisendiks meie uude maa-
konnaplaneeringusse,” märkis 
Rajasalu. „Me peame soodus-
tama nende piirkondade aren-
gut ja looma võimalused ette-
võtluse edenemiseks.”

Harju Maavalitsus 
pakkus välja 11 
tõmbe keskust
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 Jahtlaev “Minna” pardal 
veedetud aastatega on 
peenmehaanik, linnu-
talitaja ning laevakapten 
Peeter Roop olnud tunnis-
tajaks oma kodukandi 
tõusudele ja mõõnadele.
Kristjan Terase,
kristjan@harjuelu.ee

Nii nagu tol ajal ikka, tuli tänavu 
71-aastaseks saanud laeva kap-
ten Loole elama sealsete heade 
elutingimuste pärast. Linnu-
vabriku töölistele pakuti avaraid 
kortereid, erinevaid soodustusi 
ning söögipoolisest puudust ei 
tulnud. Kuuldavasti said tööta-
jad kanamune hinnaga neli ko-
pikat tükk.

Kui Peetri saabumisest oli 
möödunud aasta, hankis Linnu-
vabrik 1975. aastal omale esi-
mese purjeka, mis sai nimeks 
“Tipili”. See oli väike Eestis ehi-
tatud puujaht, mida asus tüü-
rima Kalevi jahtklubi kapten, 
purjetamistreener Taavi Org.

Org oli hea jutuga mees 
ning ta tegi linnuvabriku direk-
torile selgeks, et hankida tuleb 
teinegi, senisest suurem jaht. 
Koos sõidetigi Odessasse, kus 
toimus veesõidukite näitus ning 
valiti sobiv alus välja.

Kanalast kapteniks 
“Mari” saabumisega pidi 

Peeter Roop tegema põhi mõt-
telise valiku – kas minna uue ja 
suurema jahi peale appi või 
hakata “Tipili” kapteniks. Ta 
otsustas viimase kasuks ning 
tuli kerge ja väleda purjekaga 
korduvalt Muhu väina regatil 
Eesti meistriks. 

1981. aastal suri treener Taa-
vi Org ning Peeter Roop nime-
tati “Mari” uueks kapteniks. 
Väiksem alus jäi meestele tree-
nimiseks, kuid uue jahiga jõudis 
Peeter vaid lühikest aega sõita, 
sest juba järgmisel aastal saabus 
Poolast linnuvabriku au ja uh-
kus, “Minna”. 

“Me tahtsime talle küll ise 

järgi minna, kuid aprillis saabus 
teade, et jaht on juba suure 
kaubalaeva pardal teele pan-
dud,” ütleb Roop. 1982. aasta 
1. mail võeti “Minna” Pirital 
ametlikult vastu, jahi ristiema 
oli seejuures tema kapteni 
tütar.

“Küsisime piirivalvelt, et kas 
tohime korraks sadamast välja 
sõita,” meenutab Roop seda 
päeva. Seltskonnale, kuhu kuu-
lus ka Linnuvabriku direktor 
Aleksander Lind, anti luba 
ümber pöörata ja kohe tagasi 
tulla. Siiski kulus manöövriks 
plaanitust rohkem aega, kuna 
mere pealt päästeti nooruk, kes 
oli Optimist-klassi purjekaga 
ümber läinud. 

Väärika käitumise 
eest omistati 
“Minna” kaptenile 
Gdanskis ausa 
mehe karikas. 

 
Võidusõidulaeva “Minnast” 

küll ei saanud, kuid lõbu sõi-
tudeks sobis voodikohtade, kaju-
tite, köögi ning kauni dekooriga 
veesõiduk kui valatult. 

Selle kõige peale võiks ar-
vata, et kapten Roop oli mere-
sõitja juba ammusest ajast, kuid 
see polnud nii. Tallinnast pärit 
mees tutvus jahtidega alles Lin-
nuvabrikus, kuid aastatega sai 
kolmanda järgu madrusest rah-
vusvaheline jahtkapten.

Rahvusvaheline edu
Kui Jõelähtme valla elanike 

passides oli piiritsooni eri-
tempel, mis lubas külastada 
muuhulgas ka Saaremaad ja 
Hiiumaad, siis laevakaptenil 
avanes võimalus väisata välis-
maad.

Üks meeleolukamaid seiku 
leidis aset Gdanskis, kus 1987. 
aastal toimus kolm ööpäeva 
kestnud Heveliuse regatt. Linnu-
vabriku jaht saavutas Saksa-
maalt, Poolast, Rootsist ja Taa-

nist tulnud konkurentide ees 
esikoha.

“Võistluse ajal läks meil 
moo tori sõuvõlli laager katki ja 
kui me purje najal sõitsime, siis 
ajas see vinti ringi ning tekitas 
vibratsiooni,” lausub Roop. 
Mootori käivitamisega saanuks 
seda vähendada, kuid töötunnid 
läinuks kirja. Meeskond sõitis 
vigase laevaga lõpuni ning lasid 
Conradi kodutehases katkise 
detaili korda teha. Väärika käitu-
mise eest omistati “Minna” kap-

tenile Gdanskis ausa mehe 
karikas.

Enne Loolt lahkumist ei saa 
jätta küsimata, kust pärineb 
jahi nimi. Peeter on selle üle 
isegi mõelnud, kuid temagi ei 
tea õiget vastust. “Kuuldavasti 
oli Linnuvabriku direktori vend 
oma tütrele pannud nimeks 
Minna,” ütleb ta. Kui sama 
küsimust kuulis omal ajal Alek-
sander Lind, ütles ta seepeale: 
“Aga mis sel viga, kena tütar-
lapse nimi ju!”

Linnuvabriku aus kapten

Peeter Roop osutab Heveliuse regati karikale, mille võidu üle ta enim 
uhkust tunneb. 30 rahvusvahelist meeskonda pidid 1987. aastal kolm 
ööpäeva kestnud võistlusel tunnistama Eesti meeste paremust.

   Kristjan Terase

“Minna” (vasakul) seilamas Kalevi kommivabriku purjekaga “Edda”, mille sinimustvalge spinnakeri vastu võinuks kaheksakümnendate keskpaigas 
nii mõnigi ametnik huvi tunda.    Erakogu

S/Y “Minna” (Conrad 46)
• Ehitatud 1982. aastal Gdanskis Conradi-nimelises laevatehases.
• 1982. aasta 1. mail kell 13.09 ristiti jaht “Minnaks”.
• Klaasriidest valmistatud kere pikkus on 14 ning laius 4 meetrit. 
Kaal 14 tonni.
• Purjepind on 120 ruutmeetrit, lisaks spinnaker, mille pindala on 
100 ruutmeetrit.
• Keskmine sõidukiirus on 7, tippkiirus 14 sõlme.
• Alusel on kaks individuaalkajutit ning sohva ja lauaga reisijate-
salong. Magamiskohti on 12.
• Tulnud 1987. aastal Heveliuse regati võitjaks nii omas klassis kui 
ka üldarvestuses.

• 04.01 kell 16 Neeme Rahvamajas JUMALATEENISTUS
• 04. 01 kl 10 Kostivere Spordsaalis KORVPALLITURNIIR
• 06.01 kell 14 Neeme küla platsil KUUSKEDE PÕLETAMINE
• 06.01 kell 17 Loo Keskväljakul KOLMEKUNINGAPÄEV. Ühine 
kuuskede põletamine.
• 09.01 kell 12 Loo Kultuurikeskuses, B Loo seenioride klubi 
Pihlakobar UUSAASTA ÜMARLAUD. Vestlusringis on Jõelähtme 
kirikuõpetaja Margus Kirja
• 12.01 kell 12 Loo Kultuurikeskuse juurest TALVINE MATK suuskadel, 
lume puudumisel suuskadeta. Matka pikkus umbes 2 tundi. Matka 
lõpus sööme sooja suppi.
• 16.01 Loo seenioride klubi Pihlakobar VÄLJASÕIT Ukraina Kultuuri 
Keskusesse (Tallinn)
• 19.01 kell 13 Jõelähtme Rahvamajas MÄLUMÄNG, 1. ring
• 22.01 kell 12 Loo Kultuurikeskuses B – UUDISHIMULIKE KLUBI. 
Pilguheit Euroopa südamesse – Šveitsi
• 24.01 kell 11 Loo Kultuurikeskuses B – Loo Beebikooli TUBANE 
LUMEPIDU
• 24.01 kell 14.45 Neeme Rahvamajas MUINASJUTU PÄRASTLÕUNA
• 24.01 kell 19 Loo Kultuurikeskuses TÜDRUKUTE ÕHTU
• 28.01 kell 19 Loo Raamatukogus LUULEÕHTU
• 29.01 kell 14 Loo Kultuurikeskuses A – Lossipidu KUNINGALE 
KÜLLA. Tallinna Baroque-ansambli muusikaline etendus
• 30.01 kell 18 Loo Kultuurikeskuses TALENDIJAHT. Oodatud on nii 
suured kui väikesed esinejad. 

 Alates 3. detsembrist on kogu Talleggi lihatöötlemine 
Loolt Tabasalu tehasesse kolitud ning tootmine uutes 
ruumides on alanud. Kolimisega seoses jääb Lool olev 
4074 m2 tootmispind uut omanikku ootama.
AS Talleggi juhatuse esimehe Teet Soormi sõnul on tänase seisuga 
kõik seadmed Loolt Tabasallu kolitud ning lihatöötlemine uues 
tehases võib alata. „Sel nädalavahetusel viidi Loolt ära viimased 
seadmed ning kogu Talleggi lihatöötlemine toimub nüüd varasema 
kahe tehase asemel ühes,“ teatas Soorm. Ta lisas, et seoses 
kolimisega jääb Loo kinnistul vabaks 4074 m2 suurune tootmispind, 
mida seni kasutasid Talleggi lihatööstuse erinevad osakonnad ning 
mis jääb nüüd uut omanikku ootama. 

Detsembri algusest töötab Tabasalus kokku 268 töötajat, kelle 
töötingimused on võrreldes varasemaga kõvasti paranenud. „Uues 
tehases on meil oma söökla, mis näiteks Lool puudus. Lisaks sellele 
on võrreldes vanade ruumidega paranenud ka töötajate pesemis-
võimalused ja muud töökeskkonnatingimused,“ rõõmustas 
Soorm. 

Tallegg avas 23. septembril renoveeritud ja laiendatud Tabasalu 
tehase, kuhu koondus alates detsembrist kogu ettevõtte liha-
töötlemine. 13,5 miljoni euro suurune investeering muudab 
Talleggi töökorralduse märksa efektiivsemaks ja võimaldab 
tootmismahte senisega võrreldes kahekordistada. Tabasalu 13 000 
ruutmeetri suurune tehas toodab kõiki Talleggi seniseid Loo 
tehases valminud tooteid.

AS Tallegg on Eesti ainus linnulihatootja, mille eelkäija Tallinna 
Linnuvabrik alustas tegevust 1956. aastal. Tallegg kuulub HKScan 
kontserni. Ettevõte kasvatas 2012. aastal 10,1 mln broilerit, tootis 
76 mln muna ning müüs 22,3 mln kilogrammi linnuliha ja val-
mistooteid. AS Tallegg 2012. aasta käive oli 49 miljonit eurot. 
Ettevõttes saab tööd 430 inimest.

• 18.12 kell 14.00 Loo Kultuurikeskuses, B Pihlakobara JÕULUPIDU
• 19.12 kell 18.00 Neeme Rahvamajas LASTE JÕULUPIDU
• 19.12 kell 18.00 Kostivere Kooli spordisaalis KOOLI JÕULUPIDU
• 19.12 kell 19.00 Loo Keskkooli aulas JÕULUD DZÄSSIRÜTMIS 
“ADIOS NONINO”. 
• 20.12 kell 11.00 Loo Kultuurikeskuses, B Loo beebikooli 
JÕULUPIDU
• 21.12 kell 18.00 Kostivere Kultuurimõisas MUUSIKAÕHTU klaveri ja 
kitarri helides. 
JÕELÄHTME KIRIKUS
• 22.12 kell 11.00 NELJAS ADVENT
• 24.12 kell 17.00 JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
• 24.12 kell 21.00 JÕULUÖÖ JUMALATEENISTUS
• 25.12 kell 11.00 ESIMENE JÕULUPÜHA
• 26.12 kell 11.00 TEINE JÕULUPÜHA
• 28.12 kell 17.00 Kostivere Kultuurimõisas FOLGIÕHTU – Väike 
vanker. Esinevad noored rahvamuusikud
• 28.12 kell 19.00 Kostivere Kultuurimõisas AASTALÕPUPIDU. 
• 28.12 kell 20.00 Neeme Rahvamaja TRADITSIOONILINE 
AASTALÕPUPIDU.  Esineb showtantsutrupp Amici. Tantsuks mängib 
ansambel Shock. Pilet 5 €
• 31.12. kell 17.00 Jõelähtme kirikus VANA-AASTA ÕHTU
• 31.12 kell 20.00 Jõelähtme Rahvamajas AASTALÕPUPIDU. 

Kuhu minna detsembris?

Kuhu minna jaanuaris 2014?

Tallegg lõpetas 
lihatöötlemise Lool



TEATED
NR. 198

DETSEMBER 2013
6

KOSTIVERE 
TUNNUSTUS AUHINNAD 

“HEAD TEOD 2013”

Hea Kostivere ja Jõelähtme 
valla elanik!

Palun aita leida ja tunnustada 
tegusaid Kostivere inimesi, 
asutusi, ettevõtjaid, seltse, 

organisatsioone, kes sel aastal 
on oma tegudega eriliselt 

esiletõstmist väärt. 

Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja 
abivalmis või on see mõni tuttav, kes panustab 
igapäevaselt Kostivere aleviku heaolu nimel? 

Kas tead meie aleviku elanikku, kes on 
saavutanud väljapool Kostiveret tunnustust ja 
seeläbi annab meile põhjust tema üle uhkust 
tunda? Või soovid esile tõsta koostööpartnerit 
või toetajat, kelle panus aleviku elu paren-

damisel on kuldaväärt? Ehk oled märganud ja 
oskad hinnata Kostiveres tegutseva asutuse 

igapäevategevust!?

Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist – 
anna sellest kindlasti teada! 

Mitte üks tegu Kostivere aleviku elanike ja 
siinse elukeskonna parendamise nimel ei ole 

väike, vaid kõik need teod on HEAD TEOD!

Kõigil on võimalik esitada nominentideks: 
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või 

organisatsiooni.
2. Tegu, projekti või saavutust.

Esita kandidaat internetis aadressil 
www.kostivere.ee 

või täida paberkandjal ankeet 
Kostivere Kultuurimõisas.

Kandidaadi üles seadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/

inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või 
ettevõtte nimi;

2. Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/
saavutus/inimene/asutus/selts/organisatsioon 

või ettevõte tunnustust;
3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed.

Nominentide esitamise tähtaeg on 
31. detsember 2013. 

Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja 
Jõelähtme valla elanikest 5-liikmeline žürii. 
Tunnustusauhindade saajad avalikustatakse 

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel 
Kostivere Kultuurimõisas, veebruaris 2013.

Lisainfo: 
Kadi Truuleht

Kostivere alevikuvanem
Tel. 52 06 600

ktruuleht@hotmail.com 

 Kõikidel Loo aleviku, 
Uusküla küla ja Iru küla 
eramajadel on võimalus 
liituda väga mugava paken-
dijäätmete kogu mis lahen-
dusega – pakendikoti-
teenusega. 

Teenus on TASUTA. Kulud kan-
nab TVO, kes kasutab selleks 
pakendatud kaupade maale-
toojate ja tootjate poolt maks-
tud teenustasudest saadud 
raha.

Pakendikoti teenus sisaldab 
ühte kollast kilekotti, millesse 
võib panna kartongist, plastist, 
klaasist ning metallist puhtaid 
pakendijäätmeid (jogurtitopsid, 

konservikarbid, plastmassist pu-
delid, klaasist pudelid, klaas-
purgid, mahla- ja veinipakid 
jne).

Täpsem juhend saadetakse 
teenuse tellijale postiga koos 
esimese kollase kotiga.

Teenuse kasutamiseks tu -
leb sõlmida leping Ragn-Sells 
AS-iga, kes on TVO poolt voli-
tatud Loo alevikus, Uusküla 
külas ja Iru külas antud teenust 
osutama. 

Pakendikoti äravedu toimub 
ühel konkreetsel näda lapäeval 
iga 28 päeva tagant. Vajadusel 
ka harvem. Täis paken dikott 
tuleb jätta nähtavale ko hale, 
näiteks olmejäätmete kontei-
neri kõrvale ning graa fikujärgsel 
kogumispäeval viib kogumis-
auto selle ära. Täis kilekoti ase-

mele jäetakse alati uus tühi kile-
kott. 

Pakendikoti äraveost loobu-
miseks tuleb jäätmekäitlejat tea-
vitada vähemalt kaks päeva 
ette, et jõuaks sõiduplaanid üm-
ber teha.

Juhul kui tühjenduspäeval 
pakendikotti väljas ei ole ja 
sellest ei ole jäätmekäitlejat ka 
eelnevalt teavitatud, tuleb tee-
nuse tellijal tasuda tühisõidu 

eest 3,84 eurot (sisaldab käibe-
maksu).

Teenusega saab tutvuda ja 
liitumisankeedi täita TVO kodu-
lehel www.tvo.ee/pakendikoti-
teenuse-tutvustus.

Lisaküsimustega võta jul-
gesti ühendust e-maili (info@
tvo.ee) või telefoni (681 1481) 
teel.
Keskkonnasõbralikult, Tootja-

vastutusorganisatsioon OÜ

Pakendikott – lihtne viis käituda keskkonnasõbralikult



NR. 198

DETSEMBER 2013 TEATED 7

Teade Leader programmi avanevast 
taotlusvoorust

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VIII taotlusvoorus teise 
meetme Ettevõtlus ja puhkemajandus. Projektide toetus-
taotlusi rahastatakse paremusjärjestuse alusel vabanevate 
vahendite laekumisel. 

Taotlusvoor on avatud 17–21. veebruar 2014. a.

Taotluste vastu võtmine lõppeb 21. veebruaril kell 15.00 
nii paber kandjal kui elektrooniliselt esitajatele. 

Leader programmi 2008–2014 perioodi viimase taotlusvooru tin-
gimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel 
www.leaderph.eu. Meetme tingimuste tutvustamiseks toimub infopäev 
14. jaa nuaril kell 15.00-17.00 Loo alevikus Saha tee 13 Jõelähtme 
Vara halduse II korruse saalis.

Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema 
Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk siis Jõelähtme, Viimsi 
või Rae vallas.

Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektrooniliselt eel-
registreerimise alusel (+372 520 1189, margit.partel@gmail.com). 

Projektid peavad vastama „Põhja-Harju Koostöökogu tegevus-
piirkonna strateegiale 2009-2015“ ja Põllumajandusministri määrusele 
21. september 2012 nr 75.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

Õnnitleme detsembri sünnipäevalapsi

98 26.12 ELLA JÜRJO  Iru küla
94 09.12 LINDA MAISA  Manniva küla
88 10.12 LEIDA KEKS  Loo alevik
88 15.12 AINO BENITA KURGPÕLD     Loo alevik
87 23.12 ANTS LÄTTI  Saha küla
87 23.12 VAIKE OJA  Loo alevik
83 03.12 HARRI REIDMA Aruaru küla
83 13.12 GUIDO KIRK  Jõelähtme küla
83 20.12 LEIDA KAAS  Kostivere alevik
82 09.12 TAIVO REA  Loo alevik
82 17.12 MARIA BULAKHTINA Loo alevik
82 29.12 KARL KURM  Haljava küla
82 29.12 VELLO KUUSEMETS Ihasalu küla
81 20.12 HELGI NURMSE Loo alevik
81 26.12 ZINAIDA 
  PROSHUTINSKAYA  Kostivere alevik
81 29.12 MILVI EESKIVI  Loo alevik
80 06.12 VEERA PÕLDMA Rebala küla
80 28.12 ELLEN ARJASEPP Loo alevik
75 29.12 IVI TALIMÄE  Vandjala küla
75 31.12 NEIDA TUISK  Kostivere alevik

Jõelähtme vallas novembris
 sündinud lapsed

Kaja Vare ja Robert Rohtla
tütar Lisanne    07.11.2013

Kristiina Tallermann ja Marc Teiv
tütar Elis    11.11.2013 

Tatjana ja Andrei Portjanko
poeg Artjem    11.11.2013

Maarja ja Ago Soots
poeg Uku     14.11.2013

Carmen ja Ruslan Viherpuu
tütar Romi    16.11.2013

Jelena Madisson ja Gunnar Sepp
poeg Gregor    22.11.2013

Jaanika Kütt ja Ardo Ode
poeg Sten    23.11.2013

AVALDAME SÜGAVAT 
KAASTUNNET

Eedi Käspri 28.02.1962 – 03.11.2013 
Leonid Rabovalyuk 06.05.1926 – 14.11.2013

Loo Noortekeskus otsib

noorsootöötajat 
Töö kirjeldus:
• Loo Noortekeskuse töö juhtimine 
• noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja läbiviimine
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja järelevalve 
tagamine
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toe-
tamine
• noortekeskuse tegevuskava planeerimine ja elluviimine 

Nõudmised kandidaadile: 
• noortega töötamise kogemust
• kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, 
pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni 
erialal. 
• eesti keele valdamist kõnes ja kirjas
• valmisolekut õhtupoolseks tööks (tööajad 13-20, 
laupäev, pühapäev reeglina vabad)

Kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus, 
laagrikasvataja paberid. 

Ettevõte pakub:
• võimalusi eneseteostamiseks
• stabiilset tööd
• meeldivat kollektiivi
• koolitusi enesetäiendamiseks
• rutiinivaba tööd 

Kasuks tuleb: 
• võõrkeelteoskus
• enesekindlus
• huumorimeel
• koostööoskus 

Asukoht:  Harjumaa
Tööle asumise aeg:  2. jaanuar 2013
Töö tüüp: Osaline tööaeg, palgatöötaja
Kandideerimise tähtaeg 26. detsember 2013
Täiendav info ja kontaktandmed: Elle Himma, 
elle.himma@joelahtme.ee, tel 6054881
Loo Kultuurikeskus, Saha tee 7b, Loo alevik, Jõelähtme 
vald 74201

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpilane 

Andra Pahkma 
saavutas 29. nov.-1. dets. Tallinna Muusika-
keskkoolis toimunud konkursil  “Eesti kõla” 

oma vanusegrupis II koha. 
Õnnitleme Andrat ja tema õpetajat 

Svetlana Siltšenkot.

 Tiina Muddi, direktor

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS TEATAB:
Algatatud detailplaneeringud
• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.11.2013 vastu otsuse nr 31 
“Haapse küla Strandhofi  ja Männikäbi maaüksuste detailplaneeringu 
koostamise ja menetluse jätkamine”. Planeeritava ala suurus on 
ca 3,5 ha. Planeeringuala asub Haapse külas hajaasustuses Kiiu-
Kaberneeme maantee ja mere vahelisel alal. Detailplaneeringu 
koos tamise eesmärgiks on Strandhofi  kinnistu jagamine ning maa 
sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks sooviga moodustada 
krundid kahe olemasoleva majavalduse juurde ning krunt uue 
üksikelamu ehitamiseks. Tegemist on üldplaneeringut muutva de-
tailplaneeringuga.

• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.11.2013 vastu otsuse nr 32 
“Uusküla küla Suureselja kinnistu, Vahenõmme IV kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kin ni-
 tamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine”. Detailplaneeringu ala hõlmab Suureselja kinnistut ja Vahe-
nõmme IV kinnistut. Maa-ameti ettepanekul on planeeringualasse 
arvatud ka külgnev reformimata riigimaal paiknev juurdepääsutee. 
Planeeringuala suurus on ca 4,4 ha. Planeeringu eesmärgiks on 
planeerida äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundid. Tegemist on 
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 28.11.2013 vastu otsuse nr 33 
“Jägala-Joa külas Jägala-Joa puhkeala detailplaneeringu koostamise 
algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju stra-
tee gilise hindamise algatamata jätmine”. Planeeritava ala suurus 
on ca 10 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on alale ehitusõiguse 
määramine, sh üldplaneeringu kohase juhtotstarbe ulatuslik muut-
mine perspektiivsest väikeelamumaast spordi- ja puhkeehitiste 
maaks, tehnovõrkude ja teede lahenduste põhimõtteline lahen da-
mine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu 
elluviimiseks. Planeeritava puhkeala eesmärgiks on kõigile ja igas 
vanuses külastajatele mitmekülgsete tervislike vabaaja veetmise 
võimaluste pakkumine ja Jägala joa piirkonna omanäolise loodus-
pärandi tutvustamine. Planeeringulahendus sisaldab ettepanekut 
valla kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringute  lähteseisukohtade ja eskiislahenduste 
avalikud arutelud
• Rammu küla Uustalu kinnistu (katastritunnus 24505:001:0513) 
detail planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvusta-
mine ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 21.01.2014 
kell 15.00.
• Saha küla Intsu maaüksuse (katastritunnus 24504:003:0238) de-
tail planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine 
ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 28.01.2014 kell 
15.00.

Jõelähtme vallamajas toimub järgnev detailplaneeringu avalik 
väljapanek:
• Neeme küla Lillemäe kinnistu (24505:001:0172) detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 13. jaanuarist kuni 27. jaanuarini 2014 
Jõelähtme vallamajas. 
Detailplaneering on algatatud Jõelähtme Vallavalitsuse 05.06.2008
korraldusega nr 291. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha. Detail -
planeeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus ja hoonestus tingi-
mused üksikelamu ja ühe abihoone planeerimiseks Neeme küla 
miljööväärtuslikul tiheasustusalal elamumaa sihtotstarbega krundil 
(katastritunnus 24505:001:0172, elamumaa 100%, pindala 4019 
m2). Detailplaneering ei sisalda ettepanekut valla üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks.

Tänud usalduse eest
Suur tänu osutatud au – Elsa Rikandi preemia 

eest. See on hea motivatsioon selleks, et 
veelgi innukamalt panustada meie 

haridus- ja kultuuriellu.
Lugupidamisega, Sirje Põllu
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Ajalehe Jõelähtme valla-
leht väljaandja on Jõe-
lähtme valla volikogu ja 
vallavalitsus.

Toimetus ootab kaastöid 
aad ressil:
ajaleht@joelahtme.ee
Oodatud on nii kirjutised 
kui ka fotod. 
Jõelähtme vallaleht ilmub 
kuu viimasel nädalal.

Reklaami ja kuulutuste 
tellimine 646 2214, 
5818 9131,
reklaam@harjuelu.ee
Jälgi meid nüüd ka 
Facebookis: www.
facebook.com/joelahtme 
või QR koodi abil.

MÜÜK
• Liuguksed ja riidekapid. Abi 
kapi või garderoobi projek-
teerimisel. Parimad hinnad. 
Tel 522 1151, www.nagusul.ee
• Müüa lõhutud küttepuud 
kohaletoomisega kask al. 40 
eur/rm., lepp al. 34 eur/rm., 
metsakuiv okaspuu al. 34 eur/
rm. Tel 509 9598

TEENUS
• Korstnapühkija litsensee ri-
tud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti 
väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686
• Ohtlike puude aastaringne 
raie-, hooldus- ja saetööd. 
Katuserennide puhastus. 
Tel 5551 2104, 
www.puuhooldaja.ee
• Ostame kokku kõiki Teie 
vanu ja antiikseid esemeid. 
TASUTA konsultatsioon ja 
transport. RAHA KOHE 
KÄTTE! www.eestivanavara.ee 
Tel 56979164
• Ostame ehte- ja hamba-
kulda, vanu münte, ordeneid 
ja hõbedat. Tuleme ja hinda-
me tasuta! Kullakeskuse 
KULLAKULLER – eurod koju 
kätte! Tel 5858 5222
• OÜ F-Trans teostab reovee 
ja liigvee äravedu Jõelähtme 
val las. Tellimine 
info@fe kaal24.ee või telefonil 
506 5406. Roh kem infot 
www.fekaal24.ee
• OÜ Viher pakub raamatu-
pidamisteenust. Aitab kirju-
tada äriplaane, toetuste 
taotlusi, jne. Info tel 529 2181 
või 5557 0798, www.viher.ee, 
info@viher.ee
• Pakume tööd kogemustega 
metsaveoautojuhile. Nõutud 
CE juhiluba. Tööpiirkond 
Eesti. Oma CV või lühitut vus-
tus saata meilile: info@hec.ee. 
Lisainformatsioon 
tel 5683 4900
• Plekk-, kivi- ja eterniit-
katuste pesu ja värvimine. 
Viies Fassaad OÜ, Andres, 
tel 5624 1509
• Projekteerimine, ehitus-
lubade taotlemine, energia-
märgised, liitumisprojektid, 
tehnosüsteemide projektid. 
Lisainfo tel. 5650 9395, erki.
maidre@gmail.com

Tööpakkumine
Otsime kvalifitseeritud elektrikke ja automaatikuid kõikvõimalike 
elektripaigaldiste ja rajatiste ehitus- ja montaažitöödeks. Objektid 
asuvad Eestis, aeg-ajalt võib tekkida vajadus töötamiseks Soomes.
Täiendav info info@jakoteks.ee Tel +372 665 2730

Boomerang Distribution OÜ on juhtiv otsepostitusmaterjalide ja postimüügikaupde pakendusteenuse pakkuja Põhjamaades, kus töötab pea 
100 inimest. Firma alustas tegevust 2003. aastal, omanikeks 2 rootslasest ettevõtjat. Tegemist on usaldusväärse, areneva ja kasvava ettevõttega, 
kus uuendused on teretulnud. Meie põhiliseks tegevusalaks on postimüügi kaupade pakendamine, eelsorteerimine, ladustamine ja tagastatud 
kaupade käsitlemine. Lisaks erinevate reklaammaterjalide pakkimine ja trükiste, ajakirjade kiletamine, insertimine, adresseerimine.

Boomerang Distribution OÜ kolib 1. veebruar 2014. a. Nehatu Logistikaparki 
(Jõelähtme vald, Nehatu küla, Aasa tee 1)

Seoses ettevõtte laienemisega ootame alates veebruarist 2014. a. oma meeskonda uusi 
tootmistöölisi (pakkijad, masinaliinil töötajad, operaatorid, mehaanikud). Pakume nii püsitööd 
kui ka võimalust teha lisatööd tähtajaliselt.

Saada oma CV või kontaktandmed:  cv@boomerang.ee
Helista meie sekretärile 668 1300

Või tule meile külla: jaanuaris igal kolmapäeval, kell 14.00, Peterburi tee 44, III korrus. 

Ootame kandidaadilt:
• hoolsust ja vastutustundlikkust
• tähelepanelikkust
• rutiinse töö taluvust
• valmisolek õppida ja soov teha tööd

Omalt poolt pakume:
• stabiilset töökohta
• väljaõpet tööandja poolt
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi

Jõelähtme Vallavalitsus 
annab teada, et alates 
01.12.2013. a. on 
kasutatud riiete tuba 
suletud.
Palume vallavalitsusse oma 
riideid ja jalanõusid mitte 
tuua! Kui soovite ära anda 
endale mittevajalikuks 
osutunud asju siis soovi ta-
me ühendust võtta meie 
koostööpartneriga MTÜ 
Aarete Laegas, ju ha tuse
liige Kadri Britt Põldre 
tel. 510 0185, 
info@aaretelaegas.ee.
MTÜ Aarete Laegas 
sorteerimiskeskus asub 
aadressil Videviku 31, 
Tallinn. Täpsemat infot on 
võimalik saada kodulehelt 
www.aaretelaegas.ee.


