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Kostivere Päevakeskus 
kutsub eakaid inimesi päevakeskuse 

5. sünnipäevale 28. novembril kell 15. 
Tähistamine toimub 

Kostivere  päevakeskuses, Aruküla tee 1.

Novembrikuu 2003. aastal
Iganädalased üritused
Esmaspäeviti, 3., 10., 17., 24. novembril kell 11 
toimetab kokandusring.
Teisipäeviti, 4., 10., 18., 25., novembril kell 13 
harjutab rahvatantsuring, juhendaja Taimi Mozajev.
Kolmapäeviti, 5., 12., 19., 26 novembril kell 13 algab 
lauluring, juhendaja Kai Sõitja.
Neljapäeviti, 6., 13., 20., 27 novembril  kell 13 
võimleme.
Alates järgmisest aastast tahame reedeti alustada käsi-
tööringiga

Novembrikuu üritused
10. novembril kell 16 mardiõhtu .
12. novembril kell 16 teabepäev. 
21. novembril kell 14 austame Jõelähtme üht vanemat
elanikku Maret  Vehki tema 96. sünnipäeval. 
23. novembril kontserdi ühikülastus Sakala keskuses,
piletid välja ostetud.
24. novembril kell 11 kadrihommik koos lasteaia laste-
ga ja kell 14 sünnipäevade tähistamine.
28. novembril kell 15 päevakeskuse 5. aastapäeva tähis-
tamine.

Armsad jõelähtme valla 
eakad inimesed!
Jõelähtme vallas Kostiveres asuv eakate inimeste päe-
vakeskus on olnud teie käsutuses juba viis aastat. Päe-
vakeskuse sünnipäeva tähistame 28. novembril.
Nende aastatega on päevakeskuses käivatest inimestest
kujunenud  ühine pere. Jagame üheskoos rõõmuhetki ja
aitame muredes.

Meil on ainult kahju, et meie pere on suhteliselt väi-
ke. Oleme küll kutsunud paljusid, aga ei ole senini olu-
list täiendust saanud. Paljudel inimestel on väär arusaa-
mine meie elust päevakeskuses. Arvatakse, et siin peab
kindlasti laulma või tantsima.

Kallid inimesed! Ei ole mingit kohustust teha seda,
mis ei meeldi. Tulge lihtsalt omavanustega juttu ajama.
Meil on palju huvitavaid ettevõtmisi, millest te kindlas-
ti tahate osa võtta. Tulge tutvuma ja kindlasti leiate
enestele meelepärast tegevust.

Ma ei ole kunagi meie ettevõtmisi kuulutanud, võib-
olla on viga selles, et lihtsalt rahvas ei tea tulla. Nüüd
avaldame ka vallalehes omad tegemised. Lugege palun
ja tulge meie seltsi nukratel sügispäevadel, talvel,
rõõmsal kevadel ja soojal suvel.

Oma ettepanekud elu huvitavamaks muutmisel tehke
julgesti, arvestame teie soovidega. Kaugemalt tulijaile
püüame ka transpordi osas vastu tulla.

Palun helistage, kui soovite külastada päevakeskust,
püüame aidata. Päevakeskuse telefon 6081539

Julgust ja teotahet soovides ning teid oodates 
ANNE KANNE,

Kostivere Päevakeskuse juhataja
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Lõikuskuu tumedas taevas hakkasid plinki-
ma üksikud tähed, kui Loo kooli ette ko-
gunes pampudega reisihimuline selts-
kond. Rozeta, kes oli taas enda peale
võtnud organisaatori tänamatu töö, luges
kokkutulnud lastekaitsjad üle, ja et mil-
jonilinnas ükski harjukas kaduma ei lä-
heks, jagas kõigile ka eraldusmärgid –
kirkad punased T-särgid. Seejärel ronis
kogu „punasärklaste selts“ bussi ja võttis
suuna ida poole. 

Kui kõik teed viivadki Rooma, siis
Peterburi maantee peaks ikka Peterburi
viima. Seda tõestama läksimegi, võima-
likult aegsasti ja öö hakul, et varahom-
mikul õigel ajal piiril olla. Kõik sujus
kenasti, vaevalt saime paariks tunniks
suikuda, kui ees terendas piirilinn Nar-
va. Uudistasime tühje tänavaid ja tukku-
vaid maju, meenutasime kunagi käidut
ja tollal nähtut, kui olimegi piiril – esi-
mesed ja ainsad! Unised piirivalvurid
kõndisid haigutatdes ringi ja vaid mõni
üksik teekäija kiirustas, kott näpus, üle
silla Venemaa poole. Ei mingit seismist
ega ootamist, saime kiiresti üle ja vura-
sime edasi.
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Neevalinna sünnidaatumiks peetakse 27.
maid 1703. Just siis, 300 aastat tagasi,
alustati Peeter I ettevõtmisel Peter-Pauli
puukiriku ehitamist kohale, kus varem
oli olnud asustus nimega Nevskije
Kontsõ. See oli ilmselt tolleaegne piiri-
ja tollipunkt, kus nii välismaised kui ve-
ne kaupmehed deklareerisid oma kaupu.
Semiootikateadlane Mihhail Lotman
kinnitab, et linna ehitamine inimtühjale
soosaarele on müüt, sest samale kohale
rajas asunduse juba Gustav Adolf ja sel-
lest pidi saama Rootsi idamaine pealinn.
Põhjasõja lahingute käigus lammutas
Peeter I rootslaste ehitatud kindluse, ki-
vid aga kasutas ära uue linna rajamisel.
Venemaa uus pealinn pidi tulema uhke ja
võimas, impeeriumi vääriline, sellest
pidi saama aken Euroopasse.

beregu pustõnnõh voln
Stojal on, dum velikih poln
I vdalj gljadel. I dumal on:
Zdesj budet gorod zalo�on!
Prirodoi zdes ham su�deno
B Evropu prorubitj okno

Nii kirjutas Puškin oma „Vaskratsani-
kus“. Et ainus impeerium oli Rooma im-
peerium, võttis suurvürst endale tsaari
tiitli. Metropoli rajamiseks kutsuti Hol-
landist, Itaaliast ja Prantsusmaalt tolle-
aegse Euroopa parimad arhitektid ja ehi-
tusmeistrid. Peterburi vappi kaunistasid
ankur ja võti, samasugune võti kui Vati-
kani vapil. Võtmehoidjaks  taevase vära-
va ees on teatavasti Peetrus, nii sai Pe-
terburist püha Peetruse linn – Sankt
Petersburg.
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Suundudes elavasse ajalukku, seisatame
sillal, jäädvustades pilguga uhket
paraadsissekäiku ning viskame, nagu
teisedki turistid, münte Neevasse, ikka
Peterburi ja iseenda õnneks. Paistab, et
meil on vedanud – meiega jagab oma
teadmisi üks nimekamaid kohalikke
eestikeelseid giide, erudeeritud ja intelli-
gentne härra Boris. Saame teada, et

puust Peter-Pauli kiriku ümber ehitati
Jänesesaarele juba 1712. a. kivikirik
(puukirik säilis 1719. a-ni). Kiriku nime
järgi sai nime ka kindlus, mille peavärav
on kaunistatud uhke vapi ja skulptuur-
ornamendiga. Kindluses asub kronverk,
mis praegugi töötab ja kus siiani vermi-
takse kopikaid. Kirik paistab eemale
kaugele oma päikeses helkleva nõeltera-
va torniga, mille tipus, 122,5 m kõrgu-
sel, säravad ingel ja rist. Peter-Pauli
kirikus on Romanovite matmispaik, siia
on maetud 1725. a. ka Peeter Suur ise.
Tsaar Nikolai II ja tema perekonna üm-
bermatmine teostati siin 17.07.1998.
(hukati 1918. a.)

Klõpsutanud pilte sees ja väljas, tei-
nud ringkäigu kirikus ja muuseumis,
uudistanud vangikongi ja trükikoda, ko-
guneme keskpäevaks kindluse siseõuele.
Rahvast on rohkem kui palju – vaoshoi-
tud eestlased, valjuhäälsed soomlased,
väärikad sakslased, uudishimulikud jaa-
panlased ja muidugi omad – venelased.
Perede kaupa ja piduriides, mehed lip-
sustatud ja naised küütlevates kampsu-
nites, kaasas  pestud-kammitud lapsed ja
kõrges eas babuškad. Kuidagi ilus ja lii-
gutav vaatepilt! Ja kui punkt 12 kõmatab
kahuripauk ning  tossusammas kerkib
kõrgele linna kohale, on see kui etendu-
se lõppakord – turistid suunduvad rahu-
lolevalt bussidesse ja kohalikud valgu-
vad kiiresti laiali. Silla kõrval vees aga
ukerdavad poisikesed – turistide vette
visatud mündid alustavad nende käe läbi
uut elu. Päev jätkub.
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Peterburi on oma mastaapidelt hiigel-
linn. Tänu metroole on ühendus linna-
osade vahel küllalt kiire. Linnas on lii-
kumas 1300 trammi, 2500 bussi, 700
trolli ja 5000 marsruuttaksot, lisaks veel
musttuhat autot ja 4-5 milj inimest. 

Inimene on Peterburis väike. Kõn-
dides üle nende hiiglaslike väljakute või
mööda majamürakatega ääristatud pros-
pekte, ei saa kuidagi olla suur. Peterburi
on nagu hiigelsuur teatrilava, mis on
ajalooliseks etenduseks valmis seatud, ja
seda on aastaläbi uudistamas tuhanded
turistid üle kogu maailma.

Neeva on Peterburi häll. Tänu Nee-
vale oma 58o sillaga on linn kuulutatud
Põhjamaa Veneetsiaks ja tal on ligi 30 km
rannajoont. Romantikaihaluses istume
meiegi õelaeva ja laseme Neeval ennast
kanda. Kaldad libisevad mööda kui
kinopildid, pakkudes vaatamiseks kate-
draale ja paleesid, parke ja bulvareid,
ausambaid ja sildu. Mõned nendest on
nii madalad, et hoiame heitunult päid õl-
gade vahel ja ohkame kergendatult alles
teispool silda. 
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Nii nagu Peterburi on võrreldud teatri-
lavaga, võiks teda samastada ka hiiglas-
liku kunstisaaliga. Ermitaa% oma 1000
toa ja kolme miljoni eksponaadiga mee-
litab endiselt kunstihuvilisi üle terve
ilma. Imposantne Talvepalee oma 200 m
pikkuse ja 100 m laiusega hiiglasliku
väljaku ääres sunnib endiselt vakatama.
Ermitaa% tähistab järgmisel aastal oma
240ndat sünnipäeva, sest just seal pandi

1764. a. alus Katariina II isiklike kunsti-
teoste muuseumile. 

Kui Ermitaa%is on eriti hinnatud
Tiziani, Raffaeli ja Rubensi kunsti-
kogud, siis Vene Muuseumis, mis asub
kaunis ja romantilises Mihhaili Palees,
on esinduslik ja fantastiline vene kunst-
nike väljapanek. Siin on võimalik taas-
kohtuda ammuste tuttavatega – Aiva-
zovski lummavad meremaalid, Repini
kujundirikkad teosed, Štsedrini pehmed
ja intiimsed pildid. Ja veel ja veel.
Igaühele midagi.

Kirikud on Peterburi au ja uhkus.
Neid on palju ja õnneks on suurem osa
neist saanud juubeliks kauni rüü. Meie
kogunemispaigaks on vana ja väärika
Iisaku katedraali esine, kus uhkeldab
Nikolai I ratsamonument. Hiiglaslik
katedraal, mis mahutab pea 10000
inimest, oli 1918. a-ni Vene Impeeriumi
peakirik. Selles katedraalis on säilinud
siiani eesti päritoluga kunstniku K. T.
Von Neffi monumentaalmaalid. 

Imetlesime Nikolai kirikut Krjukovi
kanali ääres, õhkörna Smolnõi kate-
draali, kirgastes värvides Nevski kirikut
ning unikaalset SPAS NA KROVI, kus
asub võrratu mosaiigimuuseum. Tund-
sime huvi ka eestlaste Jaani kiriku vastu,
mis tegutses siin juba 150 aastat tagasi,
aga maja Ofitserskaja uulitsal oli nii sil-
matorkamatu ja räämas, et mööda sõites
seda tähelegi panna ei jõudnud. 

Peale kirikute ja paleede kaunistavad
Peterburi arvukad skulptuurid. Suveaed,
mille rajamisele Peeter I ise aluse pani,
jäi meil oma arvukate skulptuuridega
seekord küll nägemata. Aga uhkete rat-
saskulptuuride taustal püüdsime end
siin-seal jäädvustada. 
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Ilm, mis siiani oli püsinud suviselt soe,
väsis kolmandal päeval kena olemast.
Juba varahommikul hakkas tibutama ja
päeva poole sadu aina tihenes. Meil aga
oli kavas midagi eriti kaunist: oma
juubelikülaskäigu plaanisime lõpetada
30 km kaugusel Peterburist, Peeter
Suure rajatud Peterhofi lossipargis..
1709. a. ehitatud Suure Lossi ümber on
ajapikku kujundatud imekaunis aed
sadade purskkaevude ja skulptuuridega.
Vihmast hoolimata jalutasime Petrod-
varetsi rohkem kui 100 ha suuruses par-
gis, imetlesime kuninglikke losse ja
toretsevaid paviljone. Märjemaks enam
tõesti minna ei saanud.
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Sadu ei lõppenudki enne, kui piiril. Tõe-
poolest, just hetkel, kui eikellegimaa
kaupluses viimased rublad kommide
vastu vahetasime, vilksatas päike pil-
vede vahelt välja. Olime koju jõudnud. 

Kõigil oli meel rõõmus ja rahul, nagu
ikka sünnipäevalt tulles.  Lapsed jäid
seekord küll kaitsmata, aga seda plaani
meie kultuurireis ei sisaldanudki.
Juubelilinn Peterburi oli meid vastu võt-
nud ja väärikalt kostitanud. Kolme
päeva jagu põnevaid kohtumisi, toredaid
elamusi ja nostalgilisi mälestusi oli meid
kõiki rikkamaks teinud, igaühte omal
moel. Nüüd teadsime – Peterburi oli, on
ja jääb! 
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Olmejäätmete hulka kuuluvad orgaanili-
sed jäätmed, paber, kartong, klaas, metall,
plastikjäätmed, puit, inertsed jäätmed, teks-
tiil ja ohtlikud jäätmed. Erinevad uurimused
on näidanud, et umbes 45 % kogu elanike ol-
mejäätmete kogusest moodustavad orgaanili-
sed jäätmed. Järgneb paber, kartong ja plast-
jäätmed, mis kokku moodustavad umbes 35
%. Ligi 20 % on muud jäätmed (kaasa arva-
tud ohtlikud jäätmed). 

Igal juhul tuleb teiste jäätmete seast välja
sorteerida ohtlikud jäätmed, mis on oma
omadustelt kahjulikud keskkonnale ja inime-
se tervisele ning nõuavad käitlemisel erime-
netlust. Siia alla kuuluvad värvid, lakid,
akud, patareid, päevavalgustuslambid, õlid,
vanad ravimid ja termomeetrid, külmkapid,
televiisorid. Sattudes keskkonda võib ka  väi-
ke ohtlike jäätmete kogus  tekitada päris suu-
re kahjustuse. Hetkel on meie vallas võima-
lik ohtlikest jäätmetest vabaneda kord aastas
(kevadeti) toimuval ohtlike jäätmete kogu-
misringil.
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Biokäitluse eesmärk on komposti saamine
ning prügilasse sattuva orgaanilise jäätmeko-
guse vähendamine. Mida vähem orgaanilisi

jäätmeid prügilasse satub, seda vähem tekib
keskkonnakahjulikku prügilagaasi ning seda
lahjem on hiljem nõrgvesi. 

Kompostimine on hetkel raskendatud ale-
vikes, aga majapidamistes, kus on ruumi pai-
gutada oma kompostimiskast, on asi lihtsam. 

Lõppladestamisele sattuvate jäätmete hul-
ka saab vähendada kogudes eraldi paberi ja
kartongi ning plast-, klaas- ja metallpaken-
did, mis suunatakse edasi taas- või korduska-
sutusse. Selleks on vaja tahtejõudu ning ko-
gumispunkti, kuhu eraldi kogutud sorteeritud
jäätmed edasi toimetada. Siiani oli see või-
malus olemas Loo ja Kostivere alevikes.
Alates oktoobrist ka kuues külas (Maardu,
Haljava, Kaberneeme, Neeme, Jõelähtme ja
Ülgase). Täpsemad konteinerite asukohad
ning milline peab olema sorteeritud jääde,
mis sinna panna, leiate artikli lõpust. 

On inimesi, kes ütlevad, et neil ei teki
jäätmeid ja see mis tekib, põletatakse ära.
Hoonetes, kus on ahi või pliit, on tõesti osa
jäätmetest võimalik põletada, aga kõikide
jäätmete põletamine ei ole ohutu. Kehva
põlemisre iimi ja puuduliku tõmbe tõttu
eralduvad kahjulikud suitsugaasid. Keskkon-
nakaitseliselt on lubatud põletada ainult pu-
hast paberit, pappi ja puitu. Väga negatiivselt

tuleks suhtuda kodusesse plastide põletamis-
se. Osa plaste võivad kodusel põlemisel teki-
tada kahju korstnale või lõõrile. On plaste,
mille põlemine on otseselt keskkonnale kah-
julik  – tekivad dioksiinid, mis on väga tuge-
vad keskkonnamürgid. Kodustes ahjudes,
pliitides, kaminates, lõketes jne tuleb välista-
da jäätmete põletamine, välja arvatud paber,
papp ja puu. 

Iga elanik saab läbimõeldud tegevusega
jäätmekogust vähendada või koguni vältida.
Näiteks poodi minnes saab kaasa võtta enda
kaubakoti (riide- või kilekott), et välistada
igakordset uue kilekoti ostu, suurtes mar-
ketites saab müüjat paluda, et ta ei pakiks
kõike eraldi kilekotti või saab näiteks kaalu-
da puuviljad eraldi, aga panna siis ühte kile-
kotti; enne uue asja soetamist mõelda läbi,
kas see ost on ikka väga vajalik (tihtipeale
peale ostu ei leia asi siiski piisavalt raken-
dust); vana asja mitte kohe visata prügimäe-
le – äkki saab keegi teine seda veel kasutada.
Selliseks võimaluseks on Tallinnas mitmed
kohad, kes võtavad asju vastu ja annavad
edasi abivajajatele. Tingimuseks on, et sinna
viidavad asjad peavad olema terved ja puh-
tad.

Enne jäätmete prügikonteinerisse sattu-
mist peab nii palju kui võimalik taas- või
korduskasutusse minevaid jäätmeid ning oht-
likke jäätmeid välja sorteerima. Need jäät-
med, mida ei ole võimalik välja sorteerida,

lähevad iga majapidamise enda kohustuslik-
ku jäätmete kogumiskonteinerisse ja sealt
edasi ladestamisele prügimäele. Et seda teha
võimalikult õiglaselt, peab iga elanik, maja-
pidamine, tasuma ise oma prügikasti tühjen-
damise eest. Vabanemine ei tohi seisneda
jäätmete metsa alla viimises, põletamises,
naabri prügikasti poetamises, vaid enda ma-
japidamise või ühistu kogumiskonteinerisse
pannes. Majapidamine või ühistu soetab en-
dale konteineri (kas ostab või rendib) ning
sõlmib vastavalt tekkivale jäätmekogusele
äraveolepingu jäätmekäitlusettevõttega.
Tühjendust on võimalik tellida kas graafiku
alusel kindla aja tagant või tellimuse järgi.
Konteineri võib muretseda ka naabritega
mitme peale, mis peab olema kajastatud ka
lepingus. Sellisel juhul jagatakse prügikasti
tühjenduskulud kasutajate vahel ära. On või-
malik ka ise jäätmed otse prügilasse viia
(tšekid peab alles jätma), mis on majandusli-
kult kasulikum, aga ebameeldivam. 

Seega, mida rohkem jäätmeid välja sor-
teerida, seda rohkem säästame loodus-
keskkonda ja seda vähem peab maksma
prügilasse ladestatavate jäätmete eest!

Paberi, papi ning joogipakendite kogu-
miskastide asukohad: 
Kostivere alevik – katlamaja juures
Loo alevik – Saha ja Toome teel
Kaberneeme küla – poe ees
Neeme küla – pumbamaja ees (kaupluse ta-
ga)
Jõelähtme küla – bensiinijaama juures
Haljava küla – 2 kordsete majade kõrval
Maardu küla – Maardumõisa korteriühistu
maja kõrval
Ülgase küla – ridaelamu vastas platsil
PS. Kostivere ja Loo alevike joogipakendi
konteineritesse võib panna ka tetrapakke!
Palume siinnimetatud konteineritesse viia
ainult sorteeritud jäätmed! 
Küsimuste, ettepanekute korral pöörduda
liis@joelahtme.ee või 605 4874.

Ilusat sügise jätku,
Liis Truubon 

Jõelähtme valla keskkonnaspetsialist

����!�������� -��������#��
-#�.$!$���/

��������

���������

Keskkonnamõju hindamise 
algatamine

Jõelähtme Vallavalitsus on algatanud
Jõelähtme valla Uusküla külas AS Coal
Terminal (registrikood 10874390) poolt
Muuga Sadama idaossa söeterminali ra-
jamisega kaasneva keskkonnamõju hin-
damise.
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks
on OÜ E-Konsult (registrikood
10225846). Keskkonnamõju hindamise
programmiga saab tutvuda 10.11.2003
kuni 21.11.2003 AS Coal Terminal bü-
roos Tallinnas (Rävala pst 5,  tuba 707,
telefon 6309585),  OÜ E-Konsult bü-
roos Tallinnas (Laki 12, tuba 207, tele-
fon 6563203)  ning Jõelähtme Vallava-
litsuses (Jõelähtme küla, Jõelähtme
vald, Harjumaa, telefon 6054887). 
Ettepanekuid ja märkusi keskkonnamõ-
ju hindamise programmi kohta saab esi-
tada kuni 21.11.2003  AS-le Coal Ter-
minal ja OÜ-le E-Konsult. 
Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub 24.11.2003 kell
18.00  Muuga Sadama administratiiv-
hoone I korruse saalis aadressil 
Maardu tee 57  Maardu,  74115 Harju-
maa.

MIDA PANNA VANAPABERI JA PAPI
KONTEINERISSE?
Konteinerisse panna:
ajalehed, ajakirjad;
reklaamid;
ümbrikud;
kirjutus- ja paljunduspaberid;
papp;
pruun paber.

Konteinerisse ei sobi: märjad ja määr-
dunud paberid, kiletatud ja vahatatud
paberid nagu kingituspakipaberid, foolium-
ja kopeerpaberid, võipaberid, ehituspaberid,
tootepakendid, nagu piimapakid. Märg ja
määrdunud papp, kiletatud papp, munaalu-
sed ja muud toiduainete pakendid.

VANAPABERI KONTEINERISSE 
PANDAV PABER PEAB OLEMA
PUHAS JA KUIV!

MIDA PANNA JOOGIPAKENDI
(PLAST, KLAAS JA ALUMIINIUM)
KONTEINERISSE?
Plasttaara
Konteinerisse panna: 
läbipaistvast plastikust joogipudelid. 

Konteinerisse ei sobi: õlikanistrid,
majoneesi- ketšupi- ja šampoonipudelid
ning muu läbipaistmatust plastikust taara.

ENNE KONTEIRISSE PANEMIST
EEMALDADA KORGID JA PRESSI-
DA PUDELID KOKKU!

KLAASTAARA
Konteinerisse panna: 
klaasist joogipudelid (kui ei ole võimalik
viia taarapunkti tagastamisele). Sobivad
kõik värvid; 

klaasist purgid (sobivad kõik värvid). 

Konteinerisse ei sobi: aknaklaas, lehtklaas,
kodukeemia pudelid.

ENNE KONTEINERISSE PANEMIST
EEMALDADA KORGID, KAANED,
VÕRUD!

ALUMIINIUMTAARA
Konteinerisse panna:
õllepurgid;
karastusjookide purgid.

Konteinerisse ei sobi: värvipurgid, metall-
kaaned, korgid ja muud metallanumad.

ENNE KONTEIRISSE PANEMIST
PRESSIDA PURGID KOKKU!

Igal inimesel tekib igapäevases elus mingis koguses olmejäätmeid – kel-
lel rohkem, kellel vähem, oleneb juba inimesest ning tema elukohast, elu-
laadist ja teadlikkusest. 



Jõelähtme  Vallavolikogu

M Ä Ä R U S

Jõelähtme 28. oktoober 2003. a  nr 23

Jõelähtme valla 2003. a  II lisaeelarve kinnitamine

Lähtudes 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; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,
1; 4, 22) § 22 lõike 1 punktist 1 “Volikogu ainupädevusse kuulub valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning sel-
le täitmise aruande kinnitamine ning audiitori määramine” § 38 “Valla ja linna eelarve”, Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I
1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 12 lõikest 1, § 24 “Lisaeelarve” ja
§ 25 “Lisaeelarve koostamine ja vastuvõtmine”, ära kuulanud vallavalitsuse ettepaneku, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Täiendada Jõelähtme valla 2003.aasta eelarve tulu alljärgnevalt:

Osa Ptk Tulude nimetus Summa

111 1 Üksikisiku tulumaks 2 765 700.-
113 1 Maamaks 268 000.-
121 99 Riigilõiv 165 000.-
129 99 Maa erastamise kulude katteks 6 500.-
141 99 Intressitulu 30 000.-
143 02 Maavara aineline kaevandamine 241 700.-
152 02 Õpilaskohad teistelt OV-lt 420 000.-
199 99 Eelmiste perioodide laekumata
summad (EBRD) 396 700.-

Kokku: 4 293 600.-

2. Täiendada Jõelähtme valla 2003.aasta eelarve kulu alljärgnevalt:

Osa Kulu nimetus Summa

403 6 Avalik kord 44 300.-
405 1 Prügi ja jäätmekäitlus 485 000.-
406 3 Vesivarustus 516 920.-
408 1 Spordihoone majandamiskulud 225 000.-
kap.remont 144 780.-
408 1 13 Spordiorganisatsioonid 50 000.-
408 2 1 Kultuuriüritused 50 000.-
408 2 0 Jõelähtme raamatukogule 150 000.-
(inv. ja remont)
409 11 2 Kostivere lasteaia remont 539 600.-
409 61 Õpilaste vedu 
(ühistransport) 188 000.-
409 8 Õpilaskohad teistes OV-s 1 900 000.-

Kokku: 4 293 600.-

3. Reservfondist suunata osa 404 2 Tervishoid  126 000 krooni Loo apteegi ventilatsiooni ja WC ehitamiseks.
4. Suunata Ühispangast võetud laenust 124 700 krooni Kostivere lasteaia remondi kulude katteks.
5. Vähendada osa 403 6 avalik kord art 212 majanduskulu 20 000 krooni ja suunata see osa 403 6 avalik kord art 211 perso-
nalikulu alla.
6. Reservfondist eraldada 410 91 sots.haldusele art 222 koolilõuna kulude katteks 53 000 krooni. 
7. Avaldada määrus Jõelähtme valla lehes ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
8. Käesolev määrus jõustub 10. novembril 2003. aastal.

Tiit Kollo
Volikogu esimees
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Jõelähtme Vallavalitsus teatab alljärgnevate peremehetute ehitiste hõivamisest:

1. Abihoone vare asukohaga Nehatu küla Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone viimane omanik teadmata.

2. Endise Veski talu kuivati asukohaga Haljava küla Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone viimane omanik teadmata.

3. Pooleliolev ühislaut asukohaga Haljava küla Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone viimane omanik Tallinna Näidislinnu-
vabrik.

4. Endine ühislaut asukohaga Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone viimane omanik teadmata.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on vastuväiteid antud ehitiste peremehetuse või nende hõivamise kohta esitada
need kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 hiljemalt 01.veebrua-
riks 2004.aasta.

5. Endise Luige talu kõrvalhoone Kallavere külas. Endine omanik Peeter Kurg.
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Ostuvaba päeva tähistamine sai alguse 11 aastat tagasi Kana-
dast reklaamifirma töötaja Ted Davise poolt, kes otsustas
väljendada oma tülgastust ületarbimise suhtes. Sellel aastal
tähistatakse päeva enam kui 30 maal tänavakontsertide, 
-õpetuste, loengute, öödiskode ja kõikvõimalike põnevate te-
gevustega, mille mõtteks on juhtida tähelepanu ületarbimise-
le ja õpetada keskkonnasõbralikku ostmist. Ekstreemsemad
organisatsioonid korraldavad marsse, kus kantakse T-särke
kirjadega „Mida enam tarbid, seda vähem elad“. Rahumeel-
semad maskeeruvad Zen Jõuluvanadeks, kes kinkide ostmi-
se ehk loodusressursside tarbimise asemel kaubakeskustes
mediteerivad.

Taani keskkonnateadlased väidavad, et Taanis on viimase
40 aasta jooksul tarbimine kahekordistumud. Mõned näited:
1960 sõitsid taanlased 1200 km ning liha söödi 65 kilogram-
mi inimese kohta aastas. 2000. aastal sõidab keskmine taan-
lane 7200 km aastas ja sööb 110 kg liha. Kui kõik planeedi
elanikud tahaksid samasugust tarbimise taset nagu  keskmi-
sel ”lääne” inimesel, peaks teadlaste arvutuste kohaselt ole-
ma maakera 3 korda suurem ehk oleks vaja 3 korda enam
maad, et toitu toota ning 3 korda enam maavarasid ja ressurs-
se, millest seadmeid ning esemeid teha. Huvitavaks tõsias-
jaks on fakt, et USAs olid uuringute kohaselt inimesed kõi-
ge õnnelikumad 1957. aastal, olgugi, et vahepeal on tarbimi-
ne kasvanud 2 korda, ei ole inimesed sellest suuremat rahul-
olu ega õnnetunnet saavutanud.  

Lääne tarbimisharjumuste juures saanud probleemiks jär-
jest suureneb kiletarbimine. Peaaegu kõik pakitakse plasti-
kusse ja igakord kui poodi minnakse, ostavad mugavad hea-
oluühiskonna inimesed uue kilekoti. Kuid see ei pea nii ole-
ma – kilekotte saab edukalt korduvkasutada ja sellisel väik-
sel moel säästa loodusressursse ja tekitada vähem jäätmeid.
Stockholmi suurima kaubamaja Åhlensi tunnustuseks võib
öelda, et koogikeste ostmine oma mitmekordselt kasutuses
olnud kilekotiga oli täiesti võimalik. Veelgi ökoloogilisem
lahendus oleks kasutada riidest ostukotte. Õnneks on inime-
sed juba teadvustamas seda aspekti tarbimisest. Nii on Eesti
Roheline Liikumine tänu Prismade poeketile poole aastaga
müünud üle 700 puuvillasest riidest loodussõbraliku koti. 

Pidev uue kilekoti kui pakendi ostmine on vaid killuke
ebavajalikust tarbimisest. Ei pea ju kodus igas toas olema te-
ler ja muusikakeskus, vesivoodi ja köögis mitu külmikut.
Elektri tootmine Eestis on ülimalt ressursimahukas – iga
kWh saamiseks tuleb kütta 1,5 kg põlevkivi ja kulutada um-
bes 150 l vett ning sellest tekkivad heitgaasid ja tuhk on kõi-
ke muud kui keskkonnale ja inimestele tervislikud. Kui iga
eestlane natukenegi vähendaks oma tarbimist, siis summaar-
ne efekt puhtama looduse näol oleks Ida-Virumaal märgatav. 

Oluline on korrakski analüüsida meie tarbimiskäitumist ja
ostuotsuseid. Sageli ostame asju, mis hiljem kasutust ei leia
– need sai ostetud meeldiva reklaamklipi mõjutusel või sõb-
ra eeskujul. Poes tehtud hetkeotsuse puhul tasuks veelkord
mõelda, kui möödapääsmatu ostetava eseme omamine ikka-
gi on. 

ALLAN KOKKOTA
Eesti Rohelise Liikumise säästva tarbimise 

töörühma koordinaator
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96
22.11 MARET VEHK, Vandjala küla

95
14.11 ERIKA VAIGRO, Aruaru küla

90
25.11 EHA –ELISABETH JÕESSAR, 

Loo alevik

89
15.11 PEETER LEPIK,Kostivere alevik 

88
14.11 LAINE MIHKELSON, Jägala küla 

86
19.11 GUSTAV JASK, Kaberneeme küla 

85
08.11 HELMI SAKSUS, Loo alevik 

84
09.11 ELLE TEMPER, Loo alevik

83
12.11 ALIDE REMMEL, Ruu küla 

82
02.11 ANASTASIA DAVYDOVA, 

Ülgase küla 
21.11 LEIDA KRUUTMANN, 

Kostivere alevik

81
21.11 HELLA SEPP, Kostiranna küla 

26.11 JENNY LEHEMETS, Loo alevik

80
14.11 JOHAN TOMSON, Loo alevik 

75
08.11 MIHKEL SIIMISKER, Loo alevik 
30.11 LEMBIT SAALISTE, Loo alevik

70
05.11 VELDE TAIMSAAR, Maardu küla 

07.11 VOLDEMAR AUSNER,
Kaberneeme küla 

08.11 LISETTE PAEMURD, Ihasalu küla
11.11 VALENTINA KAHU, Jõesuu küla 

15.11 SUULE HEINMETS, Loo alevik

17.11 JOHAN JÜRGENSON, Jõesuu küla

20.11 LEMBIT AASLA, Kaberneeme küla

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
novembris

OKTOOBRIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

ILMAR OLUP        08.09.1925 - 01.10.2003
SALME PILL        26.12.1911 - 25.10.2003
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Tellimine

6 508 508
www.alexela.ee

Kui teil katlas ahjuküte otsa saab,
helistage Alexela kütusetaksole

LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...LAS TOOVAD TAKSOGA KOHALE...
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BIANKA HAAVEL 19.04.2003
Rasmus ja Kairit Haavel
Ruu küla

ANETT SEPPA 22.04.203
Diana Seppa
Neeme küla

CASSANDRA TERASMAA 24.05.2003
Urve Terasmaa
Kostivere alevik

KARL INDREK VENTSEL 18.06.2003
Indrek ja Katrin Ventsel
Loo alevik

BRUNO HIIS 07.07.2003
Tõnis Hiis ja Tiina Mällo
Loo alevik

KATTRI PÄRN 04.07.2003
Arno Pärn ja Merike Orav
Haljava küla

HELINA RAUD 10.08.2003
Lembit ja KailiRaud
Loo alevik

GARITA-BETH PUUSEPP 17.08.2003
Urmas Puusepp ja Piret Tääker
Kostivere alevik

JAN-ERIC JÜRISALU 24.08.2003
Kristo Jürisalu ja Helina Tee
Kostivere alevik

KAREN KUBJA 23.08.2003
Ivar Kubja ja Kersti Kallis
Saha küla

RUDO VERNER VALLNER 29.08.2003
Viljar ja Merje Vallner
Loo alevik

INGELA ELIZABETH ROHUSAAR
26.09.2003
Alari ja Terje Rohusaar
Loo alevik

SANDER KÜTT 26.09.2003
Kaspar ja Kaidi Kütt
Loo alevik

LAURA LIISA LOIGO 10.10.2003
Jan ja Kristel Loigo
Loo alevik

MATHILDA KERDE 20.09.2003
Hardi  Kerde ja Liisa Kirss 
Iru küla
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