
Jõelähtme
V A L L A  L E H T  N R .  7 2

D E T S E M B E R  2 0 0 2

Austatud 
vallarahvas
Üks aastaring hakkab jälle täis saama. Selle
aasta kiirustamised ja mured-rõõmud hakka-
vad jääma seljataha. Ega kõik siin ilmas suju
nii nagu igaüks meist tahaks.

Oli see aasta ju ka natuke erinev selle
poolest, et toimusid kohalikud valimised.

Igaüks teist pidi tegema oma eelistused, kas siis
poliitilistel või mõnel muul kaalutlusel. Valimis-
liidu “Jõelähtme” nimel tänan kõiki, kes nägid, et
valla asjad on  edasi läinud ja soovivad ka edaspidi
tasakaalukat mõtlemist ning otsustamist. Kohtu-
mistel inimestega saime tunda palju mõistvat suh-
tumist ja ka ettepanekuid, kuidas edaspidi võiks
paremini teha. Lihtne südamlik aitäh Sulle, valija.

Jõulud on valguse ja rõõmu pühad aasta pime-
daimal ajal. Just siis on päikese sünnipäev ja päe-
vad hakkavad taas pikemaks muutuma. Jõulud ja

aastavahetus on mälestuste ja meenutuste aeg, soo-
juse ja helluse, andmise ja endassesüüvimise aeg.
See aeg paneb meid ikka meenutama möödunut ja
mõtlema, mida uuelt aastalt soovida. On peamine
leida igas päevas killuke rõõmu ja osata olla
õnnelik ka väikeste asjade üle. Soovin teile, hea
vallarahvas, jõudu muredega toime tulla, oskust
unistusi teostada ja tarkust õnnelik olla.

TAIMI SAARMA,
vallavanem

Demokraatiast Jõelähtme moodi

Paljude vallavolikogu ees seisvate ülesannete hulgast loeb Rah-
valiidu saadikurühm üheks kõige olulisemaks  ülesandeks laiapõh-
jalise koostöö korraldamist vallas võitluseks varguste, vägivalla ja
muude kuritegude vastu. Iga inimese põhiseaduslik õigus on riigi ja
seaduse kaitsele. Kuid kuritegevuse kui sotsiaalse nähtuse vastu
võitlemisel on võimalik  edu loota ainult siis, kui ei  loodeta ainult
politsei peale. Edu saab tulla  ainult ühises koordineeritud tegevu-
ses, kui sellesse on kaasatud  kõik külavanemad, abipolitseinikud,
kaitseliidu liikmed ja vabatahtlikud. Ainult ühise jõuga on võimalik
panna kurjategijatel maa jalge all põlema ja olukorda kontrolli alla
saada. Olen seisukohal, et korrakaitsekomisjon eesotsas Ardo Las-
siga saab selle koostöö organiseerimisega hakkama.

Me  toetame  valla eelarvest vallaelanike igat algatust, mis aitab
olukorda parandada. Kindlasti toetame naabrivalve korraldamist
igas külas ja abipolitseinike tööd.  Nõuame politseilt tunduvalt pare-
mat tööd kuritegude avastamisel ning aruandmist valla elanikele.

Ükski kuritegu valla territooriumil valla elanike või nende vara
vastu ei tohi jääda avastamata. Iga inimene väärib turvalist elu ja
turvalist kodu.  Kui New Yorki suuruses linnas on suudetud kurite-
gevusele piir panna, siis Jõelähtme vallas ei tohiks see sugugi
keerulisem olla.

Esimesed sammud teedemajanduse korrastamiseks astutud
Täitmaks  teeseadust on  koostatud esialgne teederegister, mis vajab
küll edaspidist täpsustamist, kuid võimaldab asuda lahendama teede
korrashoiu ja remondi probleeme senisest paremini. Ilma teedereg-
istrita ja selle alusel koostatava teehoiukavata ei ole võimalik taot-
leda riigilt ja ka muudest allikatest raha teede kordategemiseks.

Rahvaliidu saadikurühm leiab, et teede kordategemiseks eralda-
tavate summade tunduv suurendamine  peab olema järgmise eel-
arveaasta  teine tähtsaim ülesanne  turvalisuse ja korrakaitse järel. 

Erandite tegemine tuleb lõpetada
Eesti põhiseaduse järgi on kõik inimesed seaduse ees võrdsed. Siis-
ki on eriti  viimase kolme aasta jooksul järjest enam hakatud tege-
ma mitmesuguseid erandeid ja eeliseid, mis valusalt riivavad rahva
õiglustunnet.  Nii on Riigikogu võtnud vastu mitmeid seadusi eri-
pensionide ja erisoodustuste kohta, mis rikuvad võrdse kohtlemise
põhimõtet.

Samuti on Riigikogu andnud seadustega valitsusele ja minist-
ritele mitmesuguste erandite tegemise õiguse. Näiteks on keskkon-
naministrile antud õigus vähendada ranna ja kalda aladel ehituskee-
luvööndit  ka alla 50 meetri.   

Olen seisukohal, et selliste põhjendamatute erandite tegemise lu-
bamine on vastuolus õiguse ja õigluse põhimõtetega.  Sellistest sea-
dustest ja praktikast riigi tasandil kasvab ka omavalitsuste tasandil
välja hoiak, et seadus ei loe midagi ja ametnik võib seda oma suva
järgi tõlgendada ning väänata.

Eelmisel volikogu istungil kerkis üles analoogiline probleem –
kas anda nõusolek V. Kaasikule ehituskeeluvööndi vähendamiseks
või mitte. Tegemist on tagantjärele otsustusega, kuna ehitus on juba
püsti.  Volikogu ja Rahvaliidu liikmena ei pea mina põhimõtteliselt
õigeks ehituskeeluvööndi vähendamist ega erandite tegemist kel-
lelegi, olgu see Kaasik, Savisaar või Kallas. Seadust tuleb kohalda-
da õiglaselt ja võrdselt kõigi jaoks. Praeguse seaduse järgi aga võib
Keskonnaminister H. Kranich anda nõusoleku ehituskeeluvööndi
vähendamiseks ja sõita koos V. Kaasikuga üle nii vallavalitsusest kui
ka volikogust. Seda sõltumata sellest, kas senine ehitamine on toi-
munud seaduslikult või mitte. Minu andmetel on Kranich seda õigust
korduvalt kasutanud. Kui me tahame riigis korda ja seaduslikkust
ning õiglust tagada, siis tuleb alustada sellest, et sellised seadused ära
muuta, mis lubavad ministritel mitmesuguseid erandeid teha.

MAIDO PAJO,
volikogu Rahvaliidu saadikurühma nimel

Korra ja turvalisuse tagamine vallas on võimalik

Demokraatia on riigivorm, milles kõrgem võim on rahva käes, kes
seda kas otseselt või oma valitud esindajate kaudu teostab. See oleks
üks kõige üldisemaid demokraatia definitsioone. Demokraatia seab
ühiskonnale lisaks vabadele valimistele veel palju teisi norme (nagu
sõnavabadus jne), kuid allpool tuleb juttu vaid valimistega seotud
probleemidest.  

Valimised on rahva vahend võimu teostamiseks, et selle kaudu
delegeerida võim oma esindajatele – volikogule ja riigikogule Eesti
tingimustes. Sellega kuivõrd täiuslikult ja moonutusteta on rahva tahe
kajastatud tema esindajate otsustes võiks mõõta demokratiseerumise
taset antud ühiskonnas. 

Pole saladus, et veel natuke üle kümne aasta tagasi oli see tase meil
väga madal ja demokraatiast põhimõtteliselt rääkida ei saanud. Pärast
taasiseseisvumist läks aga lahti demokratiseerumisprotsess. Endiste
idaploki riikide vahel tekkis justkui võistlus, kes jõuab demokratisee-
rimisega kiiremini, kõrgemale ja kaugemale. Seadusandlust muudeti
ja demokraatia oleks justkui saavutatud üle öö võrreldes arenenud
kapitalistlike riikidega, mis on läbi teinud aastakümnete- (või sadade)
pikkuse arengutee.  Selle arengu käigus ei ole muutunud mitte ainult
seadused, vaid ka inimesed – nad on muutunud teadlikumaks, nõud-
likumaks ning nad oskavad oma võimu kasutada ja õiguseid nõuda.

Eesti inimesele nendeks muutusteks aega pole jäetud. Sisuliselt
pandi seesama nõukogude aja inimene uude demokraatlikku ühiskon-
da justkui oleks akvaariumikala tõstetud magevee akvaariumist
soolase veega akvaariumisse.  

Mida võiks öelda demokraatia realiseerumise kohta Jõelähtme val-
las viimaste valimiste foonil? Kas Jõelähtmel on võim rahva käes või
mitte? Üheselt on nendele küsimustele ilmselt vastata võimatu. Vali-
miste näol on rahvale igatahes antud võimalus ise otsustada, seega on
demokraatia selles osas justkui teostunud. Kui aga vaadata valimis-
tulemusi, selgub, et valimas käis pisut enam kui pool Jõelähtme
elanikest. Tekib küsimus, kuidas mitte hääletanud inimeste hääli tõl-
gendada. Üks võimalus on, et need inimesed on lihtsalt erapooletud
või ükskõiksed võimule pääsenute suhtes. Teise võimalusena on nad
rahul teiste inimeste valikuga ja ei pea vajalikuks otsustusprotsessi
sekkuda. Kolmas võimalus on see, et need inimesed ei leidnud ainsat-
ki oma vaadetele vastavat poliitilist jõudu. Kõige tõenäolisemalt on
mitte valimas käinute hulgas erinevate motiividega inimesi ning kui
suur on tegelikult võimulolijate reaalne toetajaskond, on raske öelda.
Lähtudes vaid arvudest, peame võimulolijate toetajaskonna rehk-

endamisel mittehääletajad – see oleks ca 46% –  siiski kõrvale jätma.
Valimas käinute hääled omakorda jagunesid erinevate erakondade ja
valimisliidu vahel ning osa hääli läks lihtsalt kaduma, kuna häälte
saaja ei ületanud valimiskünnist. 

Praeguse koalitsiooni moodustavad Res Publica ja Valimisliit
Jõelähtme, kelle toetajaskond oli vastavalt ca 12% ja 47%, mis teeb
kokku 59% ehk 1183 häält. Hääleõiguslikke elanikke on Jõelähtme
vallas aga 3745 kellest vaid 31,58% toetab praegust koalitsiooni.
Seega võiks tinglikult öelda, et tegemist on vähemusvalitsusega, kel-
lel puudub tegelikult rahva enamuse mandaat. Ometi on sellise tule-
muse meile ju andnud demokraatlikud valimised. Raske on antud
olukorras teha etteheiteid valimiste korraldusele või erakondadele, kes
valimistel osalesid. Põhjuseid tuleks pigem otsida valijate seast, kes ei
ole suutnud oma võimu realiseerida, ei ole ühiskondlikult piisavalt
aktiivsed, pole oma õigustest ja kohustustest demokraatia teostamisel
teadlikud või ei ole neist õieti aru saanud. 

Üks kahetsusväärsemaid vigu, mida valijad teevad on oma valiku-
võimaluse kasutamatajätmine ja oma otsustusvõimaluse käest-
laskmine.

Teine levinud viga on valiku tegemine mitte erakonna vaid isiku
tasandil ning kandidaadi erakonna poliitiline platvorm jäetakse
tähelepanuta. Tulemuseks on erakonnakaaslastele suure hulga häälte
üle kandumine, mis ei pruukinud aga olla hääle andja soov ja tahe.
Erakonnal tekib võimalus pika kandidaatide nimekirja kaudu valijate-
ga manipuleerida. Nõnda antakse halastusest hääli kandidaatidele, kes
on pereliikmed, sugulased või sõbrad, samas teades, et volikokku nad
nagunii ei saa. Jõelähtmel oli selles suhtes kõige drastilisem näide
Rahvaliit, kes esitas 17-le volikogu kohale 38 kandidaati, kellest
mitmed kogusid vaid paar-kolm häält ja valituks osutusid kõigest 5
inimest. Demokraatia teostumiseks ei saa seda kahtlemata pidada,
pigem valijatega manipuleerimiseks. Mõistlik kitsendus on tehtud
riigikogu valimistel, kus kandidaatide arv on igal erakonnal piiratud.
Sama põhimõtte rakendamine kohalike omavalitsuste volikogude
valimistel oleks minu arvates vägagi otstarbekas.

Kohalikud valimised on selleks korraks läbi ja tulemustega tuleb
leppida meil kõigil – meeldib või mitte. Lähenemas on aga uued ja
märgatavalt tähtsamad valimised, mis annavad meile jälle võimaluse
otsustada – seekord kogu Eesti tuleviku üle.  

Kõiki RES PUBLICA valijaid usalduse eest tänades.
ART KUUM,

Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica

Vanker läheb vana rada
Pikemast ja poliitiliselt mitmekesisemast kandidaatide nimekirjast
johtuvalt tõid valimised Jõelähtme volikokku sel aastal mitmeid
muutusi. Valimisliit Jõelähtmele harjumuspärast konkurentsitut
liidripositsiooni tulid ohustama uute jõududena Rahvaliit ja Res
Publica. Tihedas valimisvõitluses sai valimisliit 9 kohta, Rahvaliit
5, Res Publica 2 kohta, Isamaaliit 1 koha ja Keskerakond jäi üldse
volikogust välja. Pärast valimisi moodustasid koalitsiooni valimis-
liit ja Res Publica kokkuleppel, et valla valitsemine muudetakse
läbipaistvaks, välditakse korruptsioonikahtlusega tehinguid ning
kõrgeimaks eesmärgiks seatakse valla elanike huvide eest seismine.
Sellega oli jõudude vahekord volikogus paika pandud ja põhimõt-
teliselt töövõimeline koalitsioon loodud.

Nüüd, mil volikogu on jõudmas esimeste oluliste küsimuste
lahendamiseni, on hakanud jõudude vahekord aga ümber jagune-
ma. Res Publica, kes pole taganenud antud lubadustest, on jäänud
justkui suluseisu, sest mitmed meie jaoks vastuvõetamatud seisuko-
had ja otsused on volikogus läbi läinud opositsiooni nõrkuse või
õigem on öelda – puudumise tõttu. Nii näiteks otsustas volikogu
möödunud istungil nõustuda Kaasiku ja Kanajevi detailpla-
neeringuga, mille seadusega kooskõlla viimiseks oli suurem osa
tööst veel tegemata ning lahendamata probleeme kuhjaga. Volikogu
ei häirinud, et ehitised on praeguseks juba ebaseaduslikult rajatud.
Otsus läks läbi 8 poolthäälega, mis tulid valdavalt Valimisliit
“Jõelähtme” poolt. Ainus protokollitud vastuhääl kuulus allakirju-
tanule, kaks vastuhäält protokolliti anonüümsetena. Otsustavaks
said seega suure hulga erapooletute hääled, mis enamikus pärinesid
tõenäoliselt Rahvaliidult. Lisaks erapooletutele, keda antud
küsimus jättis ilmselt ükskõikseks, ei tundnud teema vastu suure-
mat huvi ka poolthääletanud. Pärast hääletamist küsisin paari poolt
hääletanu käest, et kas nad ka teavad, mille poolt nad hääletasid ja
kas nad oskavad öelda planeeritava erasadama kai pikkust. Ligi-
lähedastki vastust ei osanud keegi anda. Kui ütlesin, et see on ca 55
meetrit ja sellest kaugemale merre ulatub Jõelähtme vallas vaid
Kaberneeme sadama kai, oli üllatus suur. Kaasiku ja Kanajevi
detailplaneering tuleb lähitulevikus uuesti volikokku, sest ees
seisab veel kinnitamine. Sõltumata sellest, mida ütleb Keskon-
naministeerium ja mida ütleb maavalitsus, jääb viimane sõna ikka
volikogule. Kui asi jälle läbi läheb, siis tahaks kõik poolthääle-
tanute nimed kirja panna ja lehe veergudel ka ära tuua.  

Järgmise terava teemana seisab volikogu ees vabade põllumaade
jagamine. Mõnedel volikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning valla
töötajatel on antud küsimuses mängus isiklikud huvid. Oli ju omal
ajal informatsioon vabade maatükkide kohta ja erastamise korra
kohta vallamajaga kõige tihedamini seotud inimestele kättesaadav
ning nii mõnigi huviline võis teadmatuse või infonappuse tõttu liht-
salt erastajate ringist välja jääda. Seetõttu on kahekümnest erasta-
mise taotluse esitajast päris mitmed, kas otse või kaudselt, võimuor-
ganites esindatud. Res Publica liikmena leian:

Esiteks, et antud küsimuse volikogus arutamise eelduseks tuleks
taandada arutelult kõik  volikogu ja vallavalitsuse liikmed, kes
vähimalgi määral taotluse esitanutega seotud on. Säärase huvide
konflikti määratleb ka Korruptsioonivastase seaduse paragrahv 21
lõige 2.

Teiseks tuleks erastatavaid maatükke kõrvutada valla poolt telli-
tud ja kehtestatava üldplaneeringu kavaga. Ja kui mõni põllumaa
langeb “juhuslikult” ühte üldplaneeringu elamuehitusmaaga, siis
säärast maatükki põllumaana erastada ei tohiks.

Kolmandaks tuleks lähtuda faktist, et soodne ja mõnel juhul
turuhinnast mitmeid kordi odavam erastamine on sisuliselt toetus
(kingitus) neile inimestele, kellele erastamise võimalus antakse.
Seega tuleks põhjalikult kaaluda, kas need ettevõtjad on põhjenda-
tud seda kingitust  saama või mitte. 

Neljandaks, kuna tegemist on toetusega, siis on see ühelt poolt
ju sotsiaalküsimus ning selle vaatenurga alt tuleks toetada eelkõige
vaesemaid ja oma põllumajandustegevusega algust tegevaid talu-
nikke. Teisalt peaks aga lähtuma sellest, kes reaalselt kõige tõsise-
malt põllumajandusega tegeleb ja kelle toodangumaht kõige
suurem on. Keda siis toetada, rikkaid või vaeseid, kogenuid või
algajaid, suuri või väikseid?

Olen enda jaoks kõik argumendid läbi kaalunud ja leian, et iga-
suguste eelistuste tegemine maa erastamisel suurendab kindlasti
ebaõiglust, sest ääretult raske on kedagi teisele eelistada. Ainuke
õiglane otsus oleks põllumajandusmaad üldse mitte soodsatel tingi-
mustel erastada, vaid müüa enampakkumisel.

Soovitan lugeda ka valla kodulehel www.joelahtme.ee tegutse-
vat foorumit ja oma sõna sekka öelda. ART KUUM 

Res Publica 
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme  
26. november 2002. a. nr. 2

Jõelähtme valla avaliku korra eeskirja, hea-
korra ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja
kasside pidamise eeskirja kehtestamine.

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000,
51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480) § 6 lg 1, § 22 lg 1
punktid 36¹, 36² ja 36³, Jõelähtme Vallavolikogu
m ä ä r a b:

1. Kehtestada:
1.1. avaliku korra eeskiri (lisatud)
1.2. heakorra ja kaevetööde eeskiri (lisatud)
1.3. koerte ja kasside pidamise eeskiri  (lisa-
tud).

2. Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu
10. juuni 1993 a. otsus “Heakorra ja avaliku korra
eeskirjade kinnitamine” ning Jõelähtme Vallavo-
likogu 14.04.1994. a. määrus nr 4 “Koerte ja teiste
lemmikloomade pidamise eeskiri Jõelähtme valla
territooriumil”. 

3. Saata käesolev määrus Riigikantseleile aval-
damiseks. 

4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.
TIIT KOLLO

Volikogu esimees

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

AVALIKU KORRA EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Avaliku korra eeskirja ülesandeks on koos vastavate
riigi õigusaktidega tagada Jõelähtme valla haldusterri-
tooriumil avalik kord ja inimeste turvalisus.
1.2. Eeskiri kehtib Jõelähtme valla haldusterritooriumil
ja on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja
füüsilistele isikutele, kes viibivad valla haldusterritoo-
riumil.
1.3. Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis
on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on
üldkasutatav, samuti ühissõiduk.
1.4. Iga inimese kohus on hoida korda ja pidada puhtust,
ära hoida iseenda ja tõkestada teiste tegevust, mis rikub
käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitu-
misreegleid.
1.5. Lapsevanemate või eestkostjate kohuseks on teosta-
da avalikes kohtades järelevalvet oma laste või eest-
kostetavate üle.

II  AVALIKU KORRA NÕUDED
2.1. Kõigis avalikes kohtades on keelatud kaaskodanike
pahatahtlik tülitamine, lärmamine, sõimamine ja muud
kaaskodanike sündsustunnet ja ühiselu reegleid rikku-
vad teod.
2.2. Öörahu vallas kehtib 23.00-06.00 ja öörahu rikku-
mine ükskõik millisel viisil on keelatud (sh muusikaline
müra, sõidukite kasutamisega seotud müra jms tegevus).
2.3. Töid, millega kaasnev müra ületab sanitaareeskirjas
kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha ajava-
hemikus kella 08.00-21.00. Erandina ei kehti see nõue
avariide ja õnnetuste likvideerimisel.
2.4. Avalikes kohtades  ürituse korraldamiseks on vaja-
lik vallavalitsuse kooskõlastus. Ürituse korraldaja vas-
tutab avaliku korra eest üritusel.
2.5. Ürituste korraldajad peavad jälgima, et alla 16-aas-
tastele isikutele korraldatud üritus lõpeks vähemalt üks
tund enne alaealiste liikumispiirangu algust.
2.6. Üritustel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning
tarvitamine.
2.7. Ilutulestiku korraldamiseks peab olema politseipre-
fektuuri ning päästeteenistuse luba ja vallavalitsuse
kooskõlastus.
2.8. Keelatud on viibida avalikes kohtades joobesei-
sundis, kui see solvab inimväärikust ja ühiskondlikku

moraalitunnet, samuti on keelatud alkohoolsete jookide
ja muude joovastavate ainete pruukimine avalikes
kohtades, kus puudub alkohoolsete jookide lahtise
müügi luba.
2.9. Keelatud on eluruumidesse, ettevõtetesse või ameti-
asutustesse sisenemisega seotud kauplemine, teenuste ja
kaupade pakkumine, tellimuste korjamine ning aateline
ja usuline tegevus, kui sellega kaasneb kaasinimeste
häirimine.
2.10. Keelatud on siseneda üldkasutatavatesse
hoonetesse pärast nende üldises kasutuses oleku aega
ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata, samuti siseneda
või viibida võõras valduses ilma omaniku loata.
2.11. Turvalisuse ja heakorra tagamiseks on kortermaja-
de elanikel õigus lukustada üldkasutuses olevaid ruume,
tagades kõigi üldkasutuses olevate ruumide kasutajate ja
vajadusel operatiivtalituste juurdepääsu.
2.12. Üldkasutatavate hoonete sisekorraeeskirjad on
kohustuslikud täitmiseks nii oma töötajatele kui ka teis-
tele isikutele.
2.13. Keelatud on lõhkuda, rikkuda või muul viisil
kahjustada teede, platside, lasteväljakute, surnuaedade
jm avalike kohtade inventari, valgusteid, hoonete fas-
saade, bussipaviljone, aknaid, uksi, piirdeaedu, kanali-
satsioonikaeve, soojatrasse jne.
2.14. Keelatud on rikkuda, omavoliliselt maha võtta või
omavoliliselt ümber paigutada liiklusmärke, viitasid,
kuulutuste tahvleid ja sinna paigutatud kuulutusi ja
teateid, tuletõrjevahendeid jne.
2.15. Keelatud on suitsetada tubakaseaduse paragrahvis
18 nimetatud kohtades, välja arvatud suitsetamiseks
ettenähtud kohad.

III  AVALIKU KORRA NÕUDED ALAEALISTE
SUHTES 
3.1. Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra
nõudeid ja nende vanemad, hooldajad või neid asen-
davad isikud on kohustatud kasvatama ja õpetama oma
lapsi, samuti tagama laste koolikohustuse täitmise ning
nad vastutavad oma laste poolt korda saadetud tegude
eest seadusega ettenähtud korras.
3.2. Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00-
06.00 ja ajavahemikus 01. juunist – 31. augustini on
alaealistel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata
avalikes kohtades kella 24.00 – 05.00. Antud piirang ei
kehti Jaaniööl ja Uusaastaööl, kusjuures alaealise eest
vastutab lapsevanem või eestkostja.
3.3. Alaealistel on keelatud tarvitada alkohoolseid jooke
ja muid joovastavaid aineid, samuti on neil keelatud
suitsetamine ning täisealised on kohustatud takistama
alaealiste sellist tegevust.
3.4. Alaealistel on keelatud lõkete tegemine ilma
täiskasvanu juuresolekuta.
IV LÕPPSÄTTED
4.1. Avaliku korra eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja
Karistusseadustikus ettenähtud korras.

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

JÕELÄHTME VALLA HEAKORRA
JA KAEVETÖÖDE EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1 Jõelähtme valla heakorra ja kaevetööde eeskirja
ülesanne on tagada valla  haldusterritooriumil puhtus,
heakord ning kaevetööde korraldatus.
1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kes viibivad või asuvad valla
haldusterritooriumil.
1.3. Käesolevas eeskirjas on:
1.3.1.   puhastusala – teega külgneva kinnistu ja sõidu-
tee vahel olev ala;
1.3.2. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud
tema poolt  volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. See-
juures jääb täitmise eest  vastutama omanik;
1.3.3. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt,
maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
1.3.4. avalikuks kohaks on iga territoorium, rajatis või
ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on
tegelikult üldkasutatav;
1.3.5. kaevetöödeks pinnases tehtavad tööd:
1.3.5.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast;
1.3.5.2.kui tööde käigus rikutakse tee- või pinnakatet
(asfalt, sillutis, muru jne);
1.3.5.3. kui planeerimise käigus muudetakse pinnase
esialgset kõrgust;
1.3.5.4. kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud
mõistes ei loeta:
1.3.6.1. haudade kaevamist kalmistutel;
1.3.6.2. kaevetööde tegemist, kui neid teostatakse jurii-
dilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleval
maa-alal, tingimusel, et seal ei asu kolmandatele isiku-
tele kuuluvaid insenerkommunikatsioone. Vastutus sel-
liste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaoma-
nikul(maavaldajal).
1.4. Rebala Muinsuskaitseala piiridesse jääval maa-alal
lähtuda täiendavalt Rebala muinsuskaitseala põhimää-
rusest. Kostivere maastikukaitseala, Kolga lahe maasti-
kukaitseala ja Pirita jõeoru maastikukaitseala piiridesse
jääval maa-alal tuleb täiendavalt juhinduda sellel alal
kehtestatud eeskirjadest.

II  HEAKORRA EESKIRI
2.1. Jõelähtme valla haldusterritooriumil on iga inimese
hea tava ja kohus hoida korda ja pidada puhtust.
2.2. Jõelähtme valla üldkasutataval territooriumil tohib
jäätmeid ja prügi panna vaid selleks ettenähtud kohta.
2.3. Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud korras
hoidma kinnistu või ehitisega külgneva puhastusala, mis
tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle
laiuselt sõidutee perveni.
2.4. Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurni-
de, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste tei-
saldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohus-
tus lasub nende omanikel.
2.5. Kallasradade, parkide, haljasalade ning nendega
külgnevate kõnniteede puhastamist ja korrastamist on
kohustatud korraldama nende omanik. 
2.6. Vallavalitsus on kohustatud tagama:
2.6.1. valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, välja-
kute korrashoiu;
2.6.2. tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
2.6.3. avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukoh-
tade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nen-
deni.

2.7. Kinnistu omanik on kohustatud:
2.7.1. korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
2.7.2. koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning
kõnnitee olemasolul tegema seal lume- ja libedusetõrjet.
Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või
töödeldud kruusa;
2.7.3. lumetõrje tegemisel on keelatud lume loopimine
sõiduteele;
2.7.4. tegema umbrohutõrjet;
2.7.5. puhastama sadeveekraavi ja truupi, maa-aluse
tehnovõrgu luuki ja resti, tagades eelvoolu, kui eelnime-
tatud jäävad tema puhastusala piiresse;
2.7.6. hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud,
trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate juurdepää-
suteed;
2.7.7. hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja
juurdepääsuteed nendele;
r2.7.8. akendama meetmeid talle kuuluva kinnistu
reostamise ja risustamise vältimiseks.
2.8. Ehitise omanik on kohustatud:
2.8.1. korras hoidma ehitise fassaadi;
2.8.2. remontima või kehtestatud korras lammutama
lagunenud ehitised;
2.8.3. hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud,
kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel kõr-
valdama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud
kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde ajal tänaval
ohutu liikluse, hoidma pidevalt lumest ja jääst puhas-
tatuna ehitise välistrepi;
2.8.4. tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurde-
pääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning
vajadusel nende liivatamise;
2.8.5. varustama ehitised ja mitmekorterilises elamus ka
korterid korrektsete numbrisiltidega ning tagama numb-
ri ööpäevaringse nähtavuse;
2.8.6. kindlustama üldkasutatavate trepikodade korras-
oleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
2.8.7. omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigu-
tamiseks tervisekaitsenõuetele vastavat prügikonteine-
rit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja välja-
veo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfit-
seerima seda;
2.8.8. tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepi-
davuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja
ümbruse hooldamise;
2.8.9. tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja
keskkonnanõuetele;
2.8.10. tagama loomakasvatushoone vastavuse tervise-
kaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse
korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
2.8.11. hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud
piires;
2.8.12. tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antenni-
de korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
2.8.13. heiskama hoonetel riigilipud Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud lipupäevadel;
2.9. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohus-

tatud:
2.9.1. vormistama dokumentatsiooni ja võtma vallava-
litsusest vormikohase loa;
2.9.2. järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümbere-
hitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
2.9.3. vältima objektilt prahi jms sattumist sõidu- ja
kõnniteele;
2.9.4. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
2.9.5. rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
2.9.2. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatat-
siooni andmist heakorrastama selle ümbruse.
2.10. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
2.10.1. tähistama ja hoidma korras temale kuuluva teh-
novõrgu;
2.10.2. hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konst-
ruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja ini-
meste turvalisuse.   
2.11. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane
kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast
ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama
ala omanik.
2.12. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on ko-
hustatud välja vahetama liivakasti liiva vähemalt üks
kord aastas.
2.13. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus
läbi viidi, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast
ürituse lõppemist.
2.14. Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele
sattunud pori, sõnniku,  prahi jms koristamise veotööde
lõppedes.
2.15. Heakorra tagamiseks on keelatud:
2.15.1. risustada ja reostada valla haldusterritooriumi,
kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile
jms või kahjustada neid muul viisil;
2.15.2. vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljas-
tust nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil,
rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge
tarasid, traate, silte. Puude (välja arvatud viljapuud)
mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu
territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul
ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
2.15.3. tuleohtlikul ajal (algab kevadel pärast lume sula-
mist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel)
rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja
arvatud juhul, kui sellest on valehäire vältimiseks eelne-
valt informeeritud vallavalitsust ja Päästeteenistust;
2.15.4. lõkke tegemine Jägala Joa pargialal; 
2.15.5. omavoliliselt püstitada ehitisi;
2.15.6. kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu
omaniku vara;
2.15.7. vedada ja maha panna olmejäätmeid selleks
mitteettenähtud kohta;
2.15.8. kloppida riiet ja vaipa mitmekorterilise elamu
rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lod�a
piirdest kõrgemal;
2.15.9. eriloata tarastada mitmekorteriliste elamute
juurde kuuluvat territooriumi ja kortermajade juures
asuvaid aiamaid;
2.15.10. ehitada kinni rõdu või lod�at ilma kehtestatud
korras kinnitatud projektita ja vastava loata;
2.15.11. paigaldada prüginõusid ja -konteinereid väljas-
poole kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud
vallavalitsuses;
2.15.12. paigutada üldotstarbelisse prüginõusse või -kon-
teinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid,
puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid
või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -kon-
teineri kaant;
2.15.13. hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult
ladustamata õue tänavapoolses osas ja laduda neid vastu
kasvavaid puid;
2.15.14. lasta olme- ja heitvett sadeveekraavi või sade-
veekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul
viisil;

2.15.15. lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sadevee-
võrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või
kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid,
samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
2.15.16. valada naftasaadusi või nende jääke maapin-
nale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välis-
tatud nende imbumine maapinnasesse;
2.15.17. matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kom-
postimine;
2.15.18. telkida selleks mitteettenähtud kohas;
2.15.19. pesta mootorsõidukit veekogus ega lähemal kui
50 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse
korra kohta;
2.15.20. karjatada koduloomi avalikel haljasaladel;
2.15.21. kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi keh-
testatud eeskirjade vastaselt;
2.15.22. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või
tolmu;
2.15.23. parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste
mänguväljakutele, kalmistutele, üldkasutatavate supel-
kohtade territooriumile, Jägala-Joa pargialale ja teistesse
selleks mitteettenähtud kohtadesse ning nendega seal
sõita;
2.15.24. peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja
liiklemist teistele liiklusvahenditele;
2.15.25. sõita asfaltkattega teedel roomikmasinate ja
teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega.
2.16. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada
järgmist:
2.16.1. põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning
lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljapool
ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõle-
val alusel või taimestikust puhastatud pinnasel tuletöö
üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab
paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest
või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m
kaugusel metsast;
2.16.2. avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eel-
nevalt kooskõlastama Päästeteenistusega ja omama sel-
leks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht
peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali
hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;
2.16.3. pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või
muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid
hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või
liivaga katmise teel;
2.16.4. tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi või
muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suit-
sutusahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali
hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud
ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve
all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära
põleda või põlemisjäägid veega kustutada;
2.16.5. kulu põletamine on lubatud kevadel esimese
kahe nädala jooksul pärast lume sulamist Päästeteenis-
tuse teadmisel. Kulu võib põletada päeva ajal tuule-
vaikse ilmaga. Tee- või hooneäärse kulu põletamisel tu-
leb teemaa välisserv, hoonel selle ümbrus, eelnevalt kas-
ta märjaks. Kulu põletajal peavad kaasas olema tulekus-
tutusvahendid. Kulu ei tohi põletada puude ja põõsaste-
ga aladel.
2.17. Vallavalitsusel on lubatud metsade ajutine sulge-
mine tuleohutuse tagamiseks.
2.18. Üldkasutatavates supelkohtades on keelatud:
2.18.1. ujuda kaugemale selleks ettenähtud ja tähistatud
piirkondadest, kasutada ujumiseks palke või laudu;
2.18.2. supelda ebakaines olekus;
2.18.3. reostada supelkohti;
2.18.4. sõita paadiga kuni 15 aasta vanustel lastel ilma
täisealise saatjata;
2.18.5. sõita veesõidukiga ujujate lähedal;
2.18.6. ronida tehnilistele hoiatusmärkidele (poid, lipud)
neid rikkuda või ilma vastava loata teisaldada;
2.18.7. murda veekogudel vesiroose ja muid kaitsealu-
seid taimi.

III  KAEVETÖÖDE EESKIRI
3.1. Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas
eeskirjas juriidilist või  füüsilist isikut, kellele väljas-
tatakse kaevetööde luba.
3.2. Kaevetöid ei tohi teha ilma vallavalitsusele projekt-
dokumentatsiooni  esitamata ja vastavaid lube vormista-
mata.
3.3. Kaevetööde teostaja on vastutav tööde halvast
kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest teekattes
vähemalt 12 kuu jooksul pärast teekatte lõplikku taas-
tamist (praod, murdumised, läbivajumised, kaevu-
luukide ebaõige kõrgus  jm). Defektid peab likvideerima
töötegija oma kulul.
3.4. Kaevetööde teostaja tagab tööde teostamise terri-
tooriumil heakorra vastavalt käesolevale eeskirjale.
3.5. Luba kaevetööde tegemiseks on vallavalitsuse poolt
väljastatud vormikohane  dokument – kaevetööde luba.
3.6. Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teosta-
ja vallavalitsusele taotluse, kus on toodud vallavalitsuse
poolt nõutavad kooskõlastused. 
Vallavalitsusel on õigus nõuda liikluskorralduse skeemi
koos kasutatavate liiklusmärkide, piirete ja valgustuse
äranäitamisega.
3.7. Enne kaevetööde loa lõplikku vormistamist kontrol-
lib vallavalitsuse arhitektuuri- ja ehitusosakond kaeve-
tööde teostaja poolt tehtud töökoha ettevalmistusi (trassi
mahamärkimine, kaevetööde tsooni tähistamine piirete
ja liiklusmärkidega, jalakäijate ja veokite liiklemise tin-
gimuste kindlustamine, vajalike materjalide ja meh-
hanismide olemasolu töökohal). Ebapiisava ettevalmis-
tuse korral jäetakse kaevetööde luba välja andmata.
3.8. Kaevetööde luba väljastatakse koos kaevetööde
taotluse koopiaga kaevetööde teostajale. Kaevetööde
taotluse originaal koos kaevetööde loaga säilitatakse
vallavalitsuse arhitektuuri- ja ehitusosakonnas.
3.9. Tehniliste kommunikatsioonide rajamisel, rekonst-
rueerimisel või muul analoogsel juhul esitab kaevetööde
teostaja vallavalitsusele asjasse puutuvate ametkondade
ja maaomanikuga kooskõlastatud tehnilise dokumentat-
siooni.
3.10. Kaevetööde loas toodud läbiviimise tingimusi ja
korda, sh tähtaega võib muuta üksnes neid seadnud
ametiisiku loal.
3.11. Vallavalitsus võib kaevetööde loa tühistada, kui
töid ei ole alustatud ühe nädala jooksul arvates loas mär-
gitud tööde algustähtajast. Vallavalitsusel on kaevetööde
loa kehtivust õigus peatada, kui tööde käigus ei ole
täidetud kaevetööde loas toodud tingimusi.
3.12. Kaevetööde ajal peavad kaevetööde luba ja kaeve-
tööde loa avalduse koopia asuma objektil. Kui kaevetöid
teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on kaevetööde
teostaja kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel
on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde
läbiviimise tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi.
Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde

Jõelähtme  Vallavolikogu 
5 koosseisu 3. istung toimus
26. novembril 2002

Kinnitati ametisse vallavalitsus (vt. otsus).
Otsustati asutada Jõelähtme valla teeregister.
Otsustati nõustuda Kallavere küla tsoneeri-

miskava lahendusega ning suunata see avali-
kule väljapanekule.

Kehtestati Kaberneeme küla Metsaoja 3
maaüksuse detailplaneering.

Kinnitati revisjonikomisjon koosseisus:
esimees Art Kuum, liikmed Marje Laimets ja
Tarmo Paldermaa.

Valiti volikogu komisjonide esimehed (vt.
otsus).

Anti nõusolek Tiit-Erland Taveter’ile ja
Urmas Taveter’ile kuuluva kinnistu nime-
tusega Mardi 2, asukohaga Kallavere küla, üle-
andmiseks välismaalasele Alexandre Chevt-
chenko’le (Aleksandr Ševtšenko). 

Kehtestati Jõelähtme valla avaliku korra
eeskiri, heakorra ja kaevetööde eeskiri ning
koerte ja kasside pidamise eeskiri (vt. määrust
koos lisadega).
Järgmine volikogu istung toimub 17. det-
sembril kell 17.00 Jõelähtmes.

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

V O L I -
K O G U
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Jõelähtme  Vallavolikogu 
O T S U S

Jõelähtme 26. november 2002. a.  nr. 11

Vallavolikogu komisjonide esimeeste valimine.
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999,82, 755; 2000,
51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642, 2002, 29,174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390; 393; 82, 480) § 22 lg 1 p 20, § 43 lg 3, § 47 ning lähtudes  Jõelähtme Vallavolikogu 25. april-
li 2000. a. määrusega nr 3 kehtestatud Jõelähtme valla põhimääruse punkti 22.1 alapunktist 20 ja punktist
26.2 ning võttes aluseks vallavolikogu komisjonide esimeeste valimiseks moodustatud hääle-
tamiskomisjoni protokollid,  Jõelähtme Vallavolikogu 
o t s u s t a b:
1. Valida vallavolikogu alatiste komisjonide esimeesteks:

1.1. sotsiaalkomisjoni esimeheks ESTER SASSI;
1.2. keskkonnakomisjoni esimeheks PAAVO PENT;
1.3. korrakaitsekomisjoni esimeheks ARDO LASS;
1.4. majandus-arengukomisjoni esimeheks AIVAR JÕGI;
1.5. haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks JÜRI PAAVEL;

2. Komisjoni esimeestel esitada komisjonide koosseisud kinnitamiseks järgmiseks volikogu istungiks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest. 

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S

Jõelähtme 26. november 2002. a. nr. 6
Jõelähtme vallavalitsuse ametisse
kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82,
755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489;
100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53,
336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393;
82, 480) § 22 lg 1 p 17, § 28 ja § 29 lg 1; ning
lähtudes Jõelähtme Vallavolikogu 25. aprilli
2000. a. määrusega nr 3 kehtestatud Jõelähtme
valla põhimääruse punkti 22.1 alapunktidest
16 ja 17, punkti 31.2 alapunktist 4 ning kuu-
lanud ära vallavanem Taimi Saarma
ettepaneku, Jõelähtme Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Kinnitada ametisse Jõelähtme Vallavalitsus 
7-liikmelisena vastavalt kehtivale struktuurile.
2. Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse isikuli-
ne koosseis alljärgnevalt:

2.1. Vallavanem Taimi Saarma
2.2. Abivallavanem, maa-ameti juhataja

Ülo Laanemets
2.3. Sotsiaalosakonna juhataja Rein

Parve
2.4. Kommunaalosakonna juhataja Rein-

Allan Kask
2.5. Arhitektuuri-ehitusosakonna juhataja

Villem Viikholm
2.6. Vallaarhitekt Leili Müür
2.7. Pearaamatupidaja Kai Mets

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest. 

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

Loo aleviku vahetusse lähedusse kavandatakse suuremahulist paekivikarjääri. Vallavalitsus
pöördus Keskkonnaministeeriumi poole taotlusega Loo läheduses paekivi aktiivsete 
(st. võib kohe kaevandada) varude ümberhindamiseks passiivseteks varudeks (st. sellele
maa-alale võib ehitada ja paekivi sealt ei kaevandata). Vastuseks saabus Eesti Maavarade
Komisjoni otsus, mille punkt 1 ütleb järgmist: “Mitte nõustuda ettepanekuga Väo lubja-
kivimaardla ploki nr 3 (selgitus: see on Loo aleviku ees Peterburi tee ääres ja osaliselt
ulatub Loo esimeste elamute alla) aktiivse tarbevaru ümberhindamisega passiivseks 
(alus: Vabariigi Valitsuse 18.12.1996. a. määruse nr. 316 punkt 3)”. 
Seega on komisjon andnud rohelise tee karjääri loomiseks. Eelmisel kuul algatati
paekivikarjääri vastu allkirjade kogumine. Nüüd ootame Loo aleviku rahva toetust, 
et veelkord pöörduda keskkonnaministeeriumi poole aktiivse karjääri mitte lubamise
osas. Allkirja karjääri vastu saab anda Loo Elamuhoolduses. 

tsoon olema valgustatud ohutuledega.
3.13. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb
kohe ära vedada. Keelatud on kaevikuid täita tihen-
damata.
3.14. Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud
haljastus taastatakse kaevetööde teostaja kulul hilje-
malt loal toodud tähtajaks. Teekatete taastamiseni
tagab kaevetööde teostaja häireteta ja ohutu liikluse.
3.15. Jalakäijatele tuleb tagada ohutu ligipääs
kohtadesse, kuhu varem oli juurdepääs olemas.
3.16. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevetööde
teostajalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde
perioodil sõidukorras hoidmist ja pärast tööde lõpe-
tamist ümbersõidutee all olnud maa-ala taastamist.
3.17. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu
insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid jne)
tuleb kaevetööd peatada ning sellest viivitamatult
informeerida vallavalitsust ja asjaomaseid ametkondi.
Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal
vajadusel hankida täiendavad kooskõlastused.
3.18. Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab
tööde teostaja pöörduma vallavalitsuse poole vähe-
malt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.
3.19. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde
lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse loal (kui on vaja
liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatak-
se kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni kor-
raldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde teostaja.
3.20. Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevetööde teos-
taja vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni (kaetud
tööde aktid, varjatud tööde aktid, teostusjoonised).
3.21. Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus
tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid
tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
3.22. Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkor-
ras lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuu-
res peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et
kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta insener-
kommunikatsioone ja omaniku vara. Avariiliste
kaevetööde alustamisest peab telefonitsi teatama
vallavalitsusele. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest
vastutab kaevetööde teostaja.
3.23. Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks
tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel
tööpäeval pärast tööde alustamist.
3.24. Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate inse-
nerkommunikatsioonide valdajate esindajad kutsu-
takse kohale enne kaevetööde algust. 
3.25. Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber
paigutada üksnes projekti olemasolul ja nende valda-
ja ning kinnistu omaniku loal. Teostusjoonised kom-
munikatsioonide ümberpaigutamise kohta esitatakse
ning neid säilitatakse vallavalitsuses.
3.26. Insenerkommunikatsiooni vigastamisel on
süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult sel-
le valdajale. Vigastus parandatakse ja tekitatud kahju
hüvitatakse süüdlase kulul.
3.27. Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigas-
tada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklus-
märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse
tööde teostaja kulul.
3.28. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud
järgmised tingimused:
3.28.1. on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd,
mis olid nimetatud loa taotlusel;
3.28.2. kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid
jne on taastatud ja üle antud vallavalitsusele või maa
omanikule;
3.28.3. vallavalitsusele on üle antud teostusdokumen-
tatsioon.

IV LÕPPSÄTTED
4.1. Heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise
eest karistatakse rahatrahviga  kuni 100 trahviühikut.
4.2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidili-
ne isik – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

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

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE
EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside
pidamise korra Jõelähtme valla haldusterritooriumil.
1.2. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse looma-
kaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veteri-

naarkorralduse seadusest, muudest loomapidamist
reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE 
ÜLDNÕUDED
2.1. Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas
või tema valduses olevas  ehitises või territooriumil. 
2.2. Koeraomanik peab oma hoolealuse varustama
kaelarihmaga, millel on omaniku nimi ja kontakt-
andmed.
2.3.  Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku
korda ja teiste isikute rahu.
2.4. Kui koera peetakse lahtiselt, peab territoorium
olema piiratud selliselt, et on välistatud koera välja-
pääsemine ning kaaskodanikele ja teistele loomadele
kallaletungimise võimalus. 
2.5. Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sisse-
pääsu tema omandis või valduses olevale territooriu-
mile sildiga “Kuri koer” või muu sildiga koera ole-
masolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või töö-
ülesandeid täitvate isikute ohutuse.
2.6. Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma
looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral,
kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ja ei
ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuri-
tegeliku tegevuse takistamiseks.
2.7. Koera või kassi omanik on kohustatud oma loo-
ma vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loo-
mataudist teatamise nõudeid. Koerte ja kasside pida-
misel on keelatud nende vigastamine, piinamine ja
abitusse seisundisse jätmine.
2.8. Kui koer on hammustanud inimest või teist
looma, peab koeraomanik kohe teatama veterinaarta-
litusse või arstile ja järgima ettekirjutusi koera sei-
sundi jälgimisel.

III KOERA VÕI KASSIGA AVALIKUS KOHAS
VIIBIMINE
3.1. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab
omanik tagama järelevalve oma koera või kassi üle
vältimaks nende lahtipääsemist.
3.2. Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer
olema rihma otsas. 
3.3. Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult või
käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures sellisel
koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv
peas. Samuti on suukorv kohustuslik ühistranspordis
või kui koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult
avalikku kohta ilma  järelevalveta.
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.
3.5. Üldkasutatavates hoonetes või hoone osades,
avalikus supelrannas, kalmistul, kaubandus- ja
toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mängu-
väljakul, noorsootööasutuse ning haridusasutuse
territooriumil või avalikel kultuuriüritustel on koerte
ja kassidega viibimine keelatud (välja arvatud selleks
ettenähtud kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või
teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel ).
3.6. Koera või kassi ujutamine avaliku supelranna
ujumistsoonis on keelatud.
3.7. Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus
kohas viibimine on  keelatud.

IV OMANIKUTA VÕI HULKUVATE KOERTE
JA KASSIDE PÜÜDMINE, PIDAMINE JA
HUKKAMINE
4.1. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüd-
mist, pidamist ning hukkamist korraldab Jõelähtme
Vallavalitsus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
korras.
4.2. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või
kassi kinnipüüdmise korraldab vallavalitsus, kannab
nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega
seotud kulud loomaomanik.
4.3. Isik, kes soovib oma koerast või kassist vabane-
da, peab tagama looma varjupaika viimise või
nõuetekohase hukkamise.

V LÕPPSÄTTED
5.1. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise
eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse raha-
trahviga.
5.2. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju
või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200
trahviühiku suuruse rahatrahviga. 

Jõelähtme  Vallavalitsus
M Ä Ä R U S

Jõelähtme
12. november 2002. a. nr. 7. 

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate üle-
sannete täitmine

Võttes aluseks Väärteomenetluse seadustiku
(RT I 2002, 50, 313) paragrahv 9 punkti 2 ja
paragrahv 10 lõike 2, § 52 lg 2 ja lg 14, Alkoho-
liseaduse (RT I 2002, 3, 7; 63, 387) paragrahvid
53-72 ja 73 lõige 2 punkti 9, Reklaamiseaduse
(RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415; 2001,
23, 127; 50, 284; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387)
paragrahvid 232, 233 ja 234  lõige 2 punkti 2,
Tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35,
450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379; 2001, 50,
283 ja 289; 56, 332; 2002, 18, 97; 35, 214; 53, 336;
61, 375; 63, 387) paragrahvid 182 – 1810 ja 1811
lõige 2 punkti 2, Tubakaseaduse (RT I 2000, 59,
379; 2001, 43, 242; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375;
63, 387) paragrahvid 211 – 218 ja 219   lõige 5
punkti 2, Turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607;
2002, 63, 387) paragrahvid 311-314 ja 315 lõige
2 punkti 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2000,
51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63,
387; 64, 390 ja 393; 82, 480) paragrahvid 662,
663 ja 664 lõige 2 punkti 1, Jäätmeseaduse (RT I
1998, 57, 861; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843;
2001, 16, 72; 43, 239; 2001, 50, 283; 56, 340; 93,
565; 2002, 61, 375; 63, 387) paragrahvid 491 ja
494 lõike 4, Liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 93,

565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387) paragrahvid
7437-7438 ja 7441 lõige 2 punkti 2, Planeerimis-
ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36,
738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95,
843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65,
377; 2002, 47, 297; 53, 336; 63, 387) paragrahvi
671 lõiked 1, 2 ja 4 punkti 3, Ranna ja kalda
kaitse seaduse (RT I 1995, 31, 382; 1999, 95, 843;
2001, 50, 290; 2002, 61, 375; 63, 387) para-
grahvid 201 ja 202 lõige 2 punkti 2, Ühisveevär-
gi- ja kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25,
363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668;
2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387) paragrahvid 151,
152 ja 153 lõike 2, Ühistranspordiseaduse (RT I
2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336; 61, 375;
63, 387) paragrahvid 541-547 ja 548 lõige 2
punkti 2, Karistusseadustiku (RT I 2001, 61,
364; 2002, 44, 284; 2002, 56, 350; 64, 390; 82,
480) paragrahvi 371, annab Jõelähtme vallava-
litsus
m ä ä r u s e :

1. Kinnitada juurdelisatud ametikohtade loetelu,
mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses
osalema vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja
nimel.
2. Vallavanemal anda lisas 1 toodud ametnikele
tema pädevust tõendav tunnistus vastavalt lisas 2
toodud näidisele ja seada sisse arvestus tunnistuste
kohta.
3. Määrus jõustub 01. detsembril 2002.

TAIMI SAARMA
Vallavanem 

HELVI KORK
Vallasekretär

KINNITATUD
Jõelähtme Vallavalitsuse 12. novembri 2002. a.

määrusega nr. 7

LISA 1
Ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on
pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise
menetleja nimel
1. Alkoholiseaduse §-de 53-72 alusel
1.1. pearaamatupidaja
1.2. vallasekretär
2. Reklaamiseaduse §-de 232 ja 233 alusel
2.1. valla arhitektuuri-ehitusosakonna juhataja
2.2. vallaarhitekt
2.3. valla sotsiaalosakonna vanemspetsialist
3. Tarbijakaitseseaduse §-de 182 - 1810 alusel
3.1. pearaamatupidaja
3.2. valla nooremraamatupidaja
3.2. vallasekretär
4. Tubakaseaduse §-de 211 – 218 alusel
4.1. valla sotsiaalosakonna juhataja
4.2. valla sotsiaalosakonna vanemspetsialist
5. Turismiseaduse §-de 311 – 314 alusel
5.1. valla arhitektuuri-ehitusosakonna juhataja 
5.2. valla kommunaalosakonna juhataja
6.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-
de 662 ja 663 alusel
6.1. valla maa-ameti juhataja;

6.2. valla arhitektuuri-ehitusosakonna juhataja
7.  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §-de
15¹ ja 152 alusel
7.1. valla kommunaalosakonna juhataja
7.2. valla kommunaalosakonna keskkonnaspet-
sialist
8.  Jäätmeseaduse § 491 alusel
8.1.  valla kommunaalosakonna juhataja
valla kommunaalosakonna keskkonnaspetsialist
valla maa-ameti vanemspetsialist
9.  Liiklusseaduse §-de 7437-7438 alusel
9.1.  valla maa-ameti vanemspetsialist
10.  Planeerimis- ja ehitusseaduse § 671 alusel
10.1.  valla arhitektuuri-ehitusosakonna juhata-
ja vallaarhitekt
11.  Ranna ja kalda kaitse seaduse § 201 alusel
11.1. valla maa-ameti juhataja;
11.2. valla maa-ameti vanemspetsialist
11.3. valla arhitektuuri-ehitusosakonna juhataja
11.4. valla kommunaalosakonna keskkonnaspet-
sialist
12.  Ühistranspordiseaduse §-de 541-547 alusel
12.1. pearaamatupidaja
12.2. vanemraamatupidaja
12.2. nooremraamatupidaja
13.  Karistusseadustiku § 371 alusel
13.1.  valla maa-ameti juhataja;
13.2.  valla maa-ameti vanemspetsialist

KINNITATUD
Jõelähtme Vallavalitsuse 12 . novembri 2002. a.  määrusega nr. 7

LISA 2
NÄIDIS

KOHTUVÄLISE MENETLEJA AMETNIKU
T U N N I S T U S      N R

“ “ ……………………… 20.....a.

Jõelähtme Vallavalitsuse     12.   novembri  2002. a.  määruse nr 7   “Väärteomenetluse seadustikust
tulenevate ülesannete täitmine” alusel on (ametiasutuse nimi; viide seadusele ja konkreetsele para-
grahvile, mille alusel on ametnik väärteo menetleja ; ametniku nimi ja ametikoht) pädev osalema
väärteomenetluses Jõelähtme Vallavalitsuse nimel.
Kehtib koos ametniku töötõendiga.
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RAAMATUKOGUNÄDAL LOO KOOLIS
18.-22. novembril toimus traditsiooniline raamatukogunädal, mille eemaks
oli “Kirjandusteos ja film”. Kõik soovijad said käia kinos vaatamas filmi
“Nimed marmortahvlil”, koolis oli nii algklassidel kui ka põhikoolil filmi-
päev, kus näidati raamatukogus olevaid videoid.
18. novembril oli kooli fuajees raamatute müük kirjastuselt Eesti Entsük-
lopeedia. Osteti palju teabekirjandust, kuna hinnad olid tunduvalt soodsa-
mad kui poes. 
19.-20. novembril toimus Ebe Talpsepa klassiruumis näitus “Pühendus”.
Loo kooli õpetajad ja õpilased olid näitusele toonud autogrammi või auto-
graafiga teoseid.
20. novembril sõitsid põhi- ja keskkooli õpilased ekskursioonile Rahvusraa-
matukokku.
21. novembril toimus ühiskülastus Pärnu teatrisse “Endla”, kus nii õpilased
kui õpetajad nägid etendust “Eke Moor”. 
Raamatukogunädalal algas koolis uus projekt “Meie klassi ajaleht”. Kõikide
klasside ajalehed peavad olema valmis emakeelepäevaks, 14. märtsiks.
Raamatukogus olid välja pandud eelmistel aastatel koostatud ajakirjad ja
klassiraamatud.

Hea lugeja!
13. detsembril kell 11.00-15.00 toimub 
RAAMATUMÜÜK kooli fuajees, hinnad on väga soodsad. 
Tule jõulukinke ostma!

Loo Keskkooli raamatukoguhoidja Margit Kosk

Jıuluıhtuks
k nlavalgust,

uueks aastaks rıım-
sat algust!

Soovib oma õpilastele, 

94
13.XII JOHANNES RINK, Saha küla

20.XII MARTA RÄMMELGAS, 
Kallavere küla

91
26.XII SALME PILL, Jägala -Joa küla

88
19.XII SALME VAPPER, Jõelähtme küla

24.XII LIDIA BAHMAN, Neeme küla
87

26.XII ELLA JÜRJO, Iru küla
85

14.XII AGNES-ELISABETH KIVISILD,
Kaberneeme küla 

83
9.XII LINDA MAISA, Manniva küla 

81
18.XII ERNA KINGSEPP, Jõelähtme küla 

80
24.XII ERNI HAAVEL, Ruu küla 

24.XII ADELE TIITS, Kostivere alevik
75

20.XII LIJA BELOVA, Uusküla 
70

19.XII IVAR ESLAS, Ruu küla 
20.XII HELGI NURMSE, Loo alevik 

24.XII LINDA LILLE, Kaberneeme küla
26.XII ZINAIDA PROŠUTINSKAJA,

Kostivere alevik 
29.XII MILVI EESKIVI, Loo alevik 
31.XII HELJU LIND, Parasmäe küla

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
detsembris

OKTOOBRIS JA NOVEMBRIS SURNUD
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

LAINE VILI                17.06.1927 - 12.10.2002
VELLO TREIBERG 28.06.1941 - 29.10.2002
ASTA HAAVAM        29.01.1920 - 12.11.2002
PAUL VEIKSALU      14.08.1941 - 17.11.2002
VOLDEMAR JÕESALU    26.05.1922 - 20.11.2002
ALMA MOISAR                23.07.1909 - 23.11.2002
LINDA MITT 08.12.1921 - 28.11.2002

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT

VÄLAANDJA Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 056 650650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 
Trükk AS Printall

jõuluajal
15.12. kl. 11 advendiaja 3. pühapäev,
jumalateenistusel laulab Eesti Panga
kammerkoor, dirigeerib Peeter Perens.
22.12. kl. 11 advendiaja 4. pühapäev
24.12 kell 17 jõuluõhtujumalateenis-
tus, laulab Jaan Arder
24.12 kell 21 jõuluööjumalateenistus, laulavad ja
musitseerivad lapsed ning koguduse ansambel
25.12 kell 11  1. jõulupüha e. Kristuse sünnipäev
26.12 kell 11. 2. jõulupüha
31.12 kell 17.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus

Hea sõber!
21. detsembril kell 15 

astu sisse Jõelähtme rahvamajja! 
Kohvilauas istudes toogu sulle jõulutunnet 

“Talveõhtu talutares”, kus laulavad mängivad valla laulunaised,
lapsed ja näitemängu tegijad.

Buss väljub Kostiverest kell 14.00, Neemest kell 14.30 

31. detsembril kell 21.00 Jõelähtme rahvamajas 

aastavahetuse pidu.
Meeleolukaid etteasteid meilt ja mujalt! Õhtu täis üllatusi!

Tants hommikuni väsimatu ansambli Mati & Duo saatel.
Südaööl lendavad raketid ja paugub šampanja! 

Tule kohale ja võta naabrid kaasa! Kaetud laua koht 100
krooni! Töötab baar! Helista kohe! Pane lauad kinni ja lenda

piletite järele! Aeg tiksub! 
Info telefonilt 6033053, Maie.

K U LT U U R I S Ü N D M U S E D  D E T S E M B R I S
Aeg Üritus Koht ja läbiviija
16.12 Näärikaunistuste ja kaartide võistlus Kostivere kool
16.12 Muusikaklassi kontsert Kostivere kool
16.12 19.00 Muusikaõpilaste heategevuslik galakontsert 

“Jõuluootus” Loo Toidutares  V. Lääne A. Nurk
16.12 20.12 Jõulupeod rühmades Loo lasteaed
17.12 15.00 Neeme pensionäride jõulupidu Neeme rahvamaja
17.12 Kergejõustikuklubi”TIPP” auhinnavõistlused M. Erma
18.12 Aula kaunistamine jõuludeks Loo kool E. Valvik
18.12 Jõululeibade küpsetamine Loo kool R. Meos
18.12 Lasteaia jõulupidu Kostivere lasteaed
19.12 Lasteaia jõulupidu Kostivere lasteaed
19.12 Algklasside Jõuluhommik Kostivere kool
19.12 Jõulupidu vanematele klassidele Kostivere kool
19.12 Jõuluetendus “Päkapikutajad” “Kalevis” Loo kool
19.12 Jõululõuna 1.-12. kl õpilastele Loo kool
20.12 II veerandi lõpetamise aktus Kostivere kool
20.12 Lasteaia jõulupidu Kostivere lasteaed
20.12 17.00 Neeme laste jõulutrall koos Jõuluvanaga Neeme kool, 

lasteaed, rahvamaja
20.12 Jõululõuna kooli töötajatele Loo kool
20.12 Loo kammerkoori, Kuivajõe meeskoori ja 

Kose kammerkoori kontsert Kose koolimajas  M. Lobe, A. Mets
21.12 15.00 Teatraliseeritud jõuluetendus “Talveõhtu talutares” 

Jõelähtme taidlejate osavõtul Jõelähtme rahvamaja 
M. Ramjalg

23.12 11.00 Jõulukirik Loo lasteaed
23.12    
15.00-16.30 Päkapikujooks Lool Loo lasteaed
23.12 Jõulukontsert “Jõulumuusika” Lool ja Maardus   V. Lääne A. Nurk
26.12 Loo kammerkoori, Kuivajõe meeskoori ja 

Kose kammerkoori kontsert Loo Keskkoolis M. Lobe A. Mets
27.12 20.00 “Hea tujuga uude aastasse” Neeme rahvamaja
31.12 21.00 AASTALÕPUPIDU Jõelähtme rahvamajas M. Ramjalg

A I T A  A I D A T A !

„Mõtle, et iga laps,
kes satub Su teele, on Sulle tähtis“

Jõulud on aitamise ja abistamise aeg.
Jõelähtme Lastekaitse Selts soovib ka sellel aastal valmistada jõulurõõ-

mu neile lastele, kelle vanemad on majanduslikes raskustes. 
Eelmisel aastal oli neid lapsi, kes JLS-i poolt jõulupaki said, 153. 

Raha kingituste ostmiseks kogusime korjanduskarpide kaudu Neemes,
Kostiveres ja Lool. Kokku saime 1547.60. Lisaks annetasid meile: 

Villu pood 500.-, Loo Elekter 1000.- ja Loo Soojus 1000.-.
Oleme kõigile aitajatele südamest tänulikud!

Loodame, et ka sellel aastal on inimesi ja asutusi, kellel on võimalusi
ja eelkõige tahet ning soovi lapsi aidata.

Korjanduskarbid valla kauplustes, asutustes jm. on ka sellel aastal teie
annetusi ootamas.

Meie arveldusarve EÜP-s on 10002037138001 
Andmise rõõm on vahel suurem saamise rõõmust!

„Sul on võimalus lapsi aidata
või jätta aitamata“

Neeme Rahvamaja pidu toimub 

27. detsembril.
Esineb ka Neeme Nokia tantsutrupp. 

* Laste jõulupidu, suur kontsert toimub reedel, 
20. dets. kell 17.oo.

Palju laule, soliste eraldi ja koos kooriga, luuletusi, 
lavapildikesi,jõuluvana muidugi.

Loo Lasteaed “Pääsupesa” kuulutab välja konkursi

lasteaiaõpetaja ja logopeedi
ametikohtadele.

Kandideerijatel  esitada avaldus, CV ja erialast 
haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil
Saha tee 12, 74201 Loo.

Info tel: 6080656 e-post: loopesa@hot.ee

Kuldsetes kiirtes on sinine lill,
päikeseringis on eestluse hing.

Hing, mis ihaleb kodu ja soojust,
oma maad, õiglast riiki

ja lisaks veel lootust.

Kauneid jõulupühi ja 
lootusrikast aastavahetust!

Teie  
Villu Reiljan

Eestimaa Rahvaliidu esimees

T A S U T A  U J U M I N E  
Valla vähekindlustatud perede lastele pakub ka sellel õppeaastal Jõelähtme Lastekaitse
Selts tasuta ujumist Loo Spordihoone basseinis.  Selleks tuleb lapsevanemal või hooldajal
küsida avaluse blankett järgmistelt JLS liikmetelt või saata avaldus vabas vormis e-posti
aadressidel:
Neeme lasteaed Tiina Klamas            6083747          tiinaklamas@hot.ee
Kostivere Põhikool Svetlana Siltšenko    05285234         svetas@mail.ee
Loo Keskkool Terje Mägi 6080403          terje.magi.001@mail.ee
Kui laps täidab basseini kasutamise eeskirju, siis kehtib antud soodustus kuni hooaja
lõpuni (aprillini 2003). Üleastumiste puhul võetakse soodustus ära ja sellel õppeaastal
tagasi ei anta.

Kıige ilusamad j lilled aknale,
kıige s ravamad k nlad kuusele,

kıige puhtamad tunded
jıuluajal s damesse.

Imelist jıuluaega kıigile  Jıel htme valla
lastele ja nende vanematele

soovib
Jıel htme Lastekaitse Selts

Kolmekuningapäeval, 
6. jaanuaril 2003. a. kell 16.00

toimub Lool, suure kivi juures traditsiooniline

JÕULUKUUSKEDE PÕLETAMINE
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1. CRIS ROBIN LILLMANN
09.04.2002 Lauri Lillmann, Aive
Veldermann, Loo alevik
2. MARII ELIIS URVA 24.03.2002
Mai-Liis Urva, Loo alevik
3. OTTOMAR OGA 19.04.2002
Tõnu Oga, Ave Soekov, 
Kostivere alevik
4. MARKKO BELÕI 13.05.2002
Jaanus Belõi, Merle Treu,
Kostivere alevik
5. KEN PRUUL 24.05.2002
Andrus Pruul, Kersti Seppam, 
Koogi küla
6. LISELLE EVERT 15.05.2002
Jaak Evert, Marjet Salmar, Loo alevik
7 DOLOORES ORAV 30.05.2002
Marek Orav, Elen Orav, Loo alevik 
8. LAUREN TEESALU 23.05.2002
Peeter Teesalu, Margoo Reitsakas, 
Loo alevik
9. LJUBOV BUSKO 24.05.2002
Natalja Busko, Loo alevik
10. HENDRI PÕLDIS 17.06.2002
Kaido Põldis, T. Muzõkantova, 
Loo alevik
11. KARIN KUUM 29.04.2002
Art Kuum, Elo Kuum, Iru küla
12. JAANIKA KAUP 25.06.2002
Martin Kaup, Ülle Jakobson, Kostivere
alevik
13. MARTTI KARL ELVISTO
01.07.2002 Arvo-Mart Elvisto, 
Kairi Järvik,Kallavere küla

14. ANDREE UUETOA 05.07.2002
Margus Uuetoa, Jaana Kalmus, Haljava 
15 RALDO OOTRE 26.06.2002
Deili Ootre, Loo alevik
16. MARKUS MAASIK 14.07.2002
Sander Maasik, Kaire Palover, 
Loo alevik
17. KUSTAV PRANTS 29.07.2002
Koit Prants, Kadri Prants, Neeme küla
18. STELLA VAUS 15.08.2002
Tõnu Vaus, Christina Vaus, 
Kallavere küla 
19. ANDRA PAHKMA 12.08.2002
Tarmo Pahkma, Kaide Puutükk, 
Kostivere alevik
20. ANNABEL TIIKSAAR 20.08.2002
Aaro Tiiksaar, Annely Malkus, 
Loo alevik
21. NORA ENGSTRÖM 04.08.2002
Bo-Erik Ingemar Engström, Annika
Engström, Loo alevik
22. KARIIMA SAEED SALEH 
NASSER   26.08.2002
Adnan Saeed Saleh Nasser, Jaanika
Saeed Saleh Nasser, Ülgase küla
23. KARL KAASAN 13.09.2002
Kaido Kaasan, Pille Kaasan, Loo alevik
24. KAROLIINE  MÄESTE 27.09.2002
Margus Mäeste, Merle Nestrik, Haljava
küla
25. GEN VAIK 30.09.2002
Anne Vaik, Jõesuu küla
26. GEORG ANDRESON 05.10.2002
Jana Andreson, Loo alevik

“Issi, sa oled mulle väga tähtis!”
Lusikapidu 10. novembril 2002. a.
Jõelähtme vallal oli taas rõõmupäev. Poole aasta jooksul oli ilmavalgust
näinud 26 uut vallakodanikku. Pole tähtis, kui paljud neist aastate vältel
suunduvad tarkust või elu korraldama mujale. Nende juured on ikkagi siin,
Jõelähtmes! Ja küllap see tegur hakkab kord suurt rolli mängima, sest nii-
sama lihtsalt oma sünnipaigast lahti öelda ühel eestlasel ei ole loomupärane.

Sel pühapäeval oli rahvamaja eriliselt pidupäevameeleolus, sest siin oli
kolmekordne püha, – isadepäev, mardipäev ja lusikapidu!

Möödas oli pingeline valimisperiood. Uusi ilmakodanikke olid õnnitle-
mas neljandat korda vallavanemaks valitud Taimi Saarma ning esmakord-
selt volikogu esimehe kohuseid täitev Tiit Kollo.

Kai Müürsepp on korduvalt valla lusikapidusid ilmestanud oma vahetu
ning toreda lapsesõbraliku kavaga. Ka sel pühapäeval oli lapsevanematel ja
vanavanematel võimalus nautida südamest südamesse minevaid sõnu ning
lauluviisi, mida vaikse nohinaga kuulas ka muidu nii lärmakas lutiseltskond.

Lilled, lusikad, fotoaparaatide sähvatused – need kõik jäävad meenuta-
ma seda päeva tulevastele emmedele-issidele, kes 10. novembril tundsid
end mõnusalt, kindlalt ja turvaliselt hoitud ema-isa kätest!

MAIE RAMJALG

Jõelähtme kirikule kingiti hädaliste remonditööde
lõpetamiseks suur hulk kauneid õlgedest ja
kuuseokstest jõulupärgi. Iga huviline võib
enesele (kirikust või vallamajast) leida ilusa pärja
ja samas toetada tööde lõpetamist.

Jumalateenistused Jõelähtme kirikus 


