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Kes peab valima 
Eesti presidendi?

ENE ERGMA, 
Riigikogu esimees

Viimasel ajal korraldatud
kohtumistel rahvaga on mit-
mel korral olnud kõneaineks
põhiseaduse muudatuse eel-
nõu presidendi otsevalimis-
teks rahva poolt. Kui olen
inimeste arvamust selle koh-
ta küsinud, siis vaadatakse
mulle isegi veidi arusaamatu
pilguga otsa, et miks ma seda

üldse küsin. See on ju elementaarne, et rahvas peab vali-
ma presidendi.

Kuid terve rida asjapulki on kritiseerinud 85% kodani-
ke tahet, et Eesti rahvas peab oma presidendi otse valima.
Argumendina kasutatakse, et presidendil pole nagunii
mingisugust võimu. Tahaksin siinkohal rääkida mõninga-
test asjadest, mis näitavad, kui suur võim Eesti presiden-
dil tegelikult on.

Vaieldamatult on president eesti kodanik number üks,
kõrgeim valitav riigitegelane Eestis, kel läbi viimase tosi-
na aasta on olnud kõigutamatu autoriteet. President on
alati teretulnud igasse Eesti nurka, igale Eesti kodanikule
jääb kohtumine presidendiga kindlasti eluks ajaks meel-
de. On suur tunnustus saada presidendilt käepigistus, rää-
kimata aurahast. 

President on tasakaalustajaks rahva ja võimu vahel.
President ei lasku populaarse päevapoliitika küüsi vaid
oskab näha meie ühiskonna arengusuundi palju pikemas
perspektiivis. Ei saa ka kindlasti unustada, et president on
isik, kes kuulutab välja seadused ja kui seda ei saa lugeda
võimuks, olen ma küll millestki täiesti valesti aru saanud.
Kindlasti tänu nendele asjadele usaldabki meie rahvas
oma presidenti ja on tema üle uhke. Ja et uhkustunnet pre-
sidendi üle veel kinnistada, peab võimalikult suur osa rah-
vast tunnetama, et nad on oma presidendi ise valinud.

Menetluses oleva põhiseaduse muutmise eelnõu koha-
selt valitakse üks vähemalt 40aastane sünnijärgne Eesti
kodanik üheks ja ainukeseks perioodiks - kuueks aastaks,
et oma viimastel ametiaja aastatel ei tegutseks president
vaid oma kampaaniaga tagasivalimiseks, vaid ikka kogu
rahva huvides. Praegu on presidendivalimiste korraldami-
sel kaalul kaks varianti. Esimene on kahevooruline hääle-
tamine: juhul kui üks kandidaat ei saa vähemalt pooli hää-
li, toimub kahe edukama vahel teine voor. Alternatiiviks
sellele on odavam ja lihtsam ühekordne hääletamine, kus
hääletajad reastavad kandidaadid eelistuse järjekorras.

Presidendi otsevalimine on ainult üks neist seaduse-
muudatustest, mille oleme koostanud eesmärgiga tuua
võim rahvale lähemale. Kahjuks küll oleme sunnitud tõ-
dema, et võim on rahvast võõrandunud ja meie põhisea-
duse alustala, “Eesti riigi kõrgeima võimu kandja on rah-
vas”, tähendab paljude inimeste jaoks tänu poliitikute leh-
makauplemismängudele ja hoolimatusele rahva arvamuse
suhtes vaid tühja sõnakõlksu. Konkreetsemalt rääkides on
muutuste teel Riigikogu valimiste seadus, mille eesmär-
giks on vältida naeruväärse häälekogusega Riigikokku
saamist. Näiteks hetkel on Riigikogus inimesi vaevalt
mõnesaja häälega, samas on välja jäänud üle tuhande hää-
le kogunud. Tahame keelustada ka ettevõtete poolt era-
kondadele tehtavad annetused, vältimaks olukorda, kus
raha eest saab endale seadusi osta.

Tõenäoline on, et rahvahääletus põhiseaduse muudatu-
seks toimub koos europarlamendi valimistega, niisiis jääb
meil aruteludeks aega umbes pool aastat. Palun teid see
teema hoolikalt läbi mõelda, sest kodanikena, kel on kõr-
geim võim, on meil kõigil ka vastutus Eesti riigi ees. Põ-
hiseadus on meie riigi alustala ja selle muutmine on väga
oluline samm.

Jüri Paavel – 2003. aasta 
parim spordiaktivist 
Kindlasti on paljud valla kodanikud märganud, et Loo spordihoo-
nes on nüüd kaasaegsemad sportimise tingimused, remonditud
ujula ja võimla näol. Majas  käib vilgas tegutsemine hommikust
õhtuni ja seitse päeva nädalas. Juba aastaid täidab spordihoone
koolivõimla rolli. Jätkub koostöö lasteaiaga ning lisandunud on
organiseeritud sporditegevusi täiskasvanutele. Sageli toimuvad
spordihoones nii maakondlikud, vabariiklikud kui ka rahvusvahe-
lised võistlused ja spordipäevad. 

Spordihoone töid ja tegemisi korraldab aktiivne, vastutulelik,
rahulik, mõistev ja igati spordisõbralik JÜRI PAAVEL.

Tehtud tubli töö eest tunnustas Harju Kultuurkapitali Ekspert-
grupp JÜRI PAAVEL’i 2003. aasta parimaks spordiaktivistiks.

LOO KESKKOOL
õnnitleb ja soovib jätkuvat energiat 

valla spordielu korraldamisel!
Täname muusikalise poole juhte Silja Trisbergi ja Anne
Jalakat; Kuusalu lastemuusikakooli pillimängijaid; soojuse
toojaid Uku ja Marina Tuult; kiriku kaunistajaid Kalvi
Vainu, Maarika Seppa ning Laheotsa talu peremeest. Hillar
Müüri, kelle toel sai kiriku põrand korda ning  neid, kes
pärast seda kirikusse puhtuse aitasid tagasi tuua. Täname
vallavalitsust ilusa kuuse ja igakülgse toe ning mõistva suh-
tumise eest ning kaitseliitlasi, kes aitasid tagada korda. Ja
aitäh kõigile teistelegi, kes veel nimetamata jäid.

Jõelähtme kogudus

Jõelähtme kogudus tänab kõiki, kes otseselt
või kaudselt kaasa aitasid

jõuluõhtu jumalateenistuse ja 
selle otseülekande korraldamisele.

Teenistusel elevust tekitanud lapsed mikrofoniproovi tegemas.

Silja Trisberg kuulab veelkord pillimängijate ja lauljate kokku
kõlamist kirikusaali keskel.

Sätitakse kaameraid ja helitehnikat, tehakse hääleproove, samal ajal uurivad kiriku turvalisust Päästeameti mehed ja koerad.
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See oli ühel kaunil suvepäeval, kui nägin, et
meie Kella talu laudaväravate taga kükitas üks
üsna kõhn vanem mees, käed ristiasendis rinnal
ja vaatas ülespoole. Ta pealael oli üks lahtilao-
tatud raamat (vist kiriku lauluraamat või piibel)
ja ta rääkis midagi omaette. Olin siis veel väike
poiss, nii 7-8 aastane. Tundsin huvi, et mis mees
see küll on? Läksin lähemale ja kuulasin, mida
ta räägib. Selgus, et kordas järjest üht sõ-
na:“Jumaal, Jumaal, Jumaal,” rõhutades sõna
lõpusilpi. Kui ta siis laudaväravate juures oli
umbes 10-15 minutit niimoodi palvetanud, tuli
ta sõnalausumata õuele ja palvetas samal kom-
bel meie välisukse taga ja siis eeskojas siseukse
taga. Siis astus sisse ja tervitas pererahvast.
Sain teada, et kui ta kusagile külla läks, siis pi-
di ta eelnevalt kõigi hingede eest, nii inimhin-
gede kui ka värava- ja uksehingede eest palve-
tama. Ükskõik mis hing see pidi siis olema.

Küsisin ema käest, et kes see niisugune mees
on? Sain teada, et see olevat Jõelähtme kihel-
konna sant, kelle elukoht olevat Jõelähtme kiri-
kumõisa köögis ja sääl saab ta süüa ning saab
ka pliidi juures ennast soojendada.

Suvekuudel pidi ta käima suuremates taludes
külakorda, kus ta pidi igas talus umbes nädala-
päevad viibima ja kostil olema.

Kunagi varem oli ta olnud kasukarätsep. Ja
ka nüüd, kui kellelgi oli soov kasuka õmblemi-
seks, siis oli ta valmis ka seda tööd tegema. Mä-
letan, et meil olid mitmed pargitud lambanahad
ja mu isa lasi ka endale kasuka teha.  Sellest tu-
li suur peaaegu maani ulatuv kasukas. Mäletan
ka seda suurt 10-12 sentimeetri pikkust kasuka-
nõela, mida ta kandis pintsakurevääri all. Sama
nõela kasutas ta ka tüdrukute taga ajamisel, kui
need teda vahest narrima kippusid. Meil oli sel
suvel kaks tüdrukut, heinalist, kes tundsid huvi,
miks tema rohekaspruun pintsak ikka nii raske
on. Ühel päeval, kui pintsaku peremees oli ilu-
sa ilma puhul väljas jalutamas, õnnestus tüdru-

kutel see pintsak märkamatult oma kätte saada.
Nad harutasid voodriserva lahti ja selgus, et
voodrivahe oli tihedalt täis tsaariaegseid Vene
vaskrahasid, enamuses kõik kolmekopikalised.
Nähtavasti selle järgi oli pintsakuperemees saa-
nud ka oma hüüdnimeks “Kolmekopikaline”.
Õnnetuseks aga sattus pintsaku peremees jaole
ja pahandust oli väga palju. Nüüd võeti see suur
kasukanõel ja sellega hakati piigasid ümber ma-
ja taga ajama. Ta kutsus kõiki tüdrukuid piiga-
deks. Väsimus lõpetas selle jooksmise, kuid pii-
gade sajatamine jätkus veel tükiks ajaks.

Eelpool kirjeldatud külaline harrastas tervis-
likke eluviise ja kui leidus kuulajaid, siis oli ta
valmis neil teemadel, ja eriti tervisliku toitumi-
se teemal, vestlema. Väga tervislik pidi olema
hästi palju tulist kuuma vett juua.

Tema lemmik magamiskoht oli soojas leiva-
küpsetamise ahjus. Minu kodus ei olnud vana-
aegset suure suuga leivaahju. See ei olnud eriti
suur ja oli veidi kitsavõitu suuga. Ühel päeval
peale leivaküpsetamist avaldas ta soovi ahjus
magamiseks. Mäletan, kuidas ema rookis sel
puhul ahju tuhast hästi puhtaks ja laotas vanema
teki alla. Siis meie kõigi imestuseks ronis meie
külaline suure vaevaga kitsast ahjusuust sisse ja
lasi seal endale head und maitsta. Siiski järgmi-
sel öösel eelistas ta harilikus voodikoikus ma-
gada.

Kuna seekord oli meil tegemist ka kasuka-
õmblemisega, siis elas meie külaline minu ko-
dus Kellal kaks nädalat ja läks siis edasi järg-
misse tallu, vist Käsprele, kus alustas jälle kõi-
gi hingede eest palvetamisega. Ka sääl ei tehtud
vahet, kas oli tegemist inimhingede või uste-
või väravahingedega. Kõigi eest tuli palvetada!

Minu mälestuste järgi külastas ta minu kodu
veel mitmel järgneval suvel, kuid siis enam ei
tulnud. Nähtavasti ta maine teekond lõppes.

EDGAR KUUSK

Euroopa Sotsiaalfond (http://www.sm.ee/est/
pages/goproweb0562) on üks 5-st EL-i fondist,
millest Eestil pärast EL-ga liitumist kuni 80-%-
st kaasrahastamist on võimalik taotleda. Põh-
jus, miks just see fond laiemale avalikkusele
huvi võiks pakkuda on toetuste valdkond -
inimressursi arendamine. Seega just selle fondi
kaudu on läbi erinevate koolitusprojektide ning
uute töökohtade loomise võimalik reaalselt
meie kõigi elu-olu parandada ning tulu sellest
saab kogu Eesti elanikkond tervikuna. 

Kui soovite Euroopa Sotsiaalfondi uudiseid
otse oma postkasti saada, on Teil võimalus lii-
tuda meie meililistiga. Selleks palume regist-
reeruda Euroopa Sotsiaalfondi listi täites meie
kodulehel informatsiooni tellimise vormi
(http://www.sm.ee/  -kodanikule - informat-
siooni tellimine - info tellimise vorm). 

Mis on Euroopa Sotsiaalfond? 
Euroopa Sotsiaalfond (ESF) loodi juba 1957.
aastal. Majandusühenduse asutamislepingu ko-
haselt seati ESF-i ülesandeks tööliste töövõi-
maluste parandamine. Algselt finantseeriti sel-
lest fondist töötajate ümberasumist ja ümber-
õpet. 1980-ndatest aastatest alates on raha ka-
sutatud eeskätt tööpuuduse vähendamiseks
noorte seas. Ühtse Euroopa aktiga muudeti
ESF struktuurifondiks. 

ESF-i tegevus keskendub töötajate ümberõppe-
le ja uute töökohtade loomisele. Fondi konk-
reetsed eesmärgid on: 

- võitlus töötusega; 
- noorte integreerimine tööjõuturule; 
- pikaajaliste töötute ja tööturult tõrjutud
inimeste tagasitoomine tööhõivesse;
- võrdsete tingimuste ja võimaluste loomi-
ne tööturul; 
- töötajate oskuste, võimete ja professio-
naalse kvalifikatsiooni arendamine läbi
kutsehariduse; 
- kaasaaitamine töötajate kohanemisele ma-
janduslike muutustega tööturul; 
- uute töökohtade loomine; 
- haridus- ja täiendõppesüsteemi arendami-
ne; 
- kogu EL-i hõlmavad tööhõive ja töökoh-
tade loomisega seotud uuringute ja piloot-
skeemide algatamine; 
- inimressursside sidumine teaduse ja teh-
noloogiasiirdega; 
- õpetajate ja juhendajate õpetamine, side-
mete loomine koolituskeskuste ja ettevõte-
te vahel, tööhõivega seotud kõrg- ja kesk-
erihariduse arendamine.

ESF keskendub peamiselt toetusele, mida
inimesed vajavad oma tööalase konkurentsi-
võime suurendamiseks, kuid võib kaasa aidata
ka tööturu enda paremale toimimisele. EL-i
liikmesriikidel ja piirkondadel on selle saavuta-
miseks erinevad meetodid ja nad kasutavad eri-
nevaid struktuure. Seetõttu jääb nende otsusta-
da, millistele tegevusvaldkondadele keskendu-
da ja kuidas ESF-i raha rohkem arendamist va-
javate valdkondade jaoks paremini kasutada.
Samas on liikmesriigid kohustatud pöörama
erilist tähelepanu tööalaste oskuste arendami-
sele ja võrdsetele võimalustele.

Kuidas seostub Eestis kirjutatud projekt
ESF-iga?
Selleks et Eestis kirjutatav projekt saaks taotle-
da abi ESF-ist, peab see olema kooskõlas riik-
liku arengukava (“Eesti riiklik arengukava
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõ-
tuks – ühtne programmdokument 2003-2006”
ja selle programmitäiendi dokumendiga. ESF-
st kaasfinantseeritakse RAK-i 1. ehk inimres-
sursi arendamise prioriteedi kõigi 4 meetme te-
gevusi:

- 1.1 - tööjõu paindlikkust, inimeste toime-
tulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigi-
le kättesaadav haridussüsteem (rakendus-

asutus – Haridus- ja Teadusministeerium)
- 1.2 - inimressursi arendamine ettevõtete
majandusliku konkurentsivõime suurenda-
miseks (rakendusasutus – Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium) 
- 1.3 - võrdsed võimalused tööturul (raken-
dusasutus – Sotsiaalministeerium)
- 1.4 - haldussuutlikkuse tõstmine (raken-
dusasutus – Rahandusministeerium).
Konkreetse meetme raames on ESF-st abi-
taotlemine koordineeritud rakendusasutuse
ja rakendusüksuse poolt – üldist infot meet-
me ja projektide kohta jagab vastav raken-
dusasutus (üldjuhul ministeerium) ning
taotlusprotsessi koordineerib rakendusük-
sus (st. projektitaotlused saab ja tuleb esita-
da rakendusüksusele).

ESF-i meetmete 
rakendusüksusteks on:

- tööjõu paindlikkust, inimeste toimetule-
kut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile
kättesaadav haridussüsteem – (SA Eesti
Kutsehariduse Reform)
- inimressursi arendamine ettevõtete ma-
jandusliku konkurentsivõime suurendami-
seks – (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 
- võrdsed võimalused tööturul - (Tööturu-
amet)
- haldussuutlikkuse tõstmine - (Riigikantse-
lei).

Sotsiaalministeerium ESF-i 
meetme “Võrdsed võimalused tööturul” 
rakendajana
Sotsiaalministeerium on koos Tööturuametiga
vastutav Euroopa Sotsiaalfondi raames meetme
1.3 – “Võrdsed võimalused tööturul eest”. Sel-
le meetme üldine eesmärk on töötuse ning see-
läbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaula-
tuslikum ning tõhusam ennetamine ja leeven-
damine ning sotsiaalse kaasatuse suurendami-
ne. Selle meetme raames toetatakse järgmisi te-
gevusi: 

• Töötute ja koondamisteate saanud tööotsi-
jate täiend- ja ümberõpe (sh. ettevõtlusala-
ne õpe)
• Riskirühmade töövõime ja töövalmiduse
toetamine läbi rehabilitatsiooni ja resot-
sialiseerimise
• Tööhõivealane abi, sh. kaitstud või tugi-
isikuga töökohtade loomine ning muude
üleminekutöö võimaluste loomine 
• Naiste tööturule tuleku ja naasmise takis-
tuste vähendamine 
• Toetavad teenused (nt. laste, haigete,
eakate või puudega pereliikmete hoolduse
korraldamine) 
• Olemasolevate tööturuteenuste edasiaren-
damine ning kohandamine piirkondlike ja
individuaalsete vajadustega ning uute
meetmete väljatöötamine ja rakendamine
• Aktiivseid tööturumeetmeid ja tööturule
integreerimist toetavaid teenuseid osutava-
te töötajate koolitus 
• Tööhõiveametite moderniseerimine.

Meetme 1.3 rakendamist Eestis rahastatakse
2004-2006. a. ESF-i poolt 413,6 miljoni EEK-
i (2004.a. – 100,69, 2005. a. – 135,95 ja 2006.
a. 176,91 miljonit krooni) ning riigi poolt 103,4
miljoni EEK-i ulatuses. Võimalikeks kasusaa-
jateks on töötud (nii registreeritud kui regist-
reerimata), tööturult väljatõrjutud inimesed
ning koondamisteate saanud töötajad/tööotsi-
jad ning tööhõiveametid ja teised tööturule in-
tegreerimist toetavaid teenuseid pakkuvad asu-
tused.

MARGE MÕISAMAA
Sotsiaalministeerium

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmeerimise
ja koordineerimise büroo

“Kopkane” 
kiriku heaks kerjamas

Vanasti käinud mööda küla kerjus, keda hüü-
tud “Kopkaseks”. Seljas olnud tal alati venesõ-
duri sinel. Küljepealseis taskudes hoidnud ta
raha. Nende taskude suud olnud kinni alati
paarikümne vedru nõelaga. Kui ta külasse
jõudnud, siis iga paarikümne sammu järel las-
kunud põlvili ja lugenud palve, kuni jõudnud
talusse. Seal ta laulnud ja lugenud palveid, ku-
ni pererahvas andis talle mõned kopikad.

1939 Viimsi vallast

Eelpool toodud lugu pajatab meile ühest kum-
malisest tegelasest, keda hüüti siis kas “Kop-
kaseks” või “Kolmekopkaseks”. Kindlasti ei
saa ega tohi seda meest lihtsalt võrrelda täna-
päeva kerjustega või nn asotsiaalidega,  pigem
meenutab ta oma olemuselt keskaegset kerjus-
munka, kes elatus teiste inimeste andidest ja
lahkusest, kuid ei põlanud ära ka tööd, kui oli
vaja kellelegi kasukas õmmelda. “Kolmekopi-
kase” eluviisidki olid karsked ja ta leppis väga
vähesega. Kasinusest kõnelevad ka tema toitu-
misharjumused: toituma pidi tervislikult ja kõi-
ge tervislikum oli juua ohtralt ja palju kuuma
vett.

Igale majapidamisele lähenes ta aeglaselt,
ikka paludes ja palvetades. Ja nii ei põlanud te-
da ka paljud inimesed, sest tema palved olid sii-

rad ja talle annetatud raha jõudis ükskord kiri-
kusse. 

“Kolmekopkast” kutsuti kirikusandiks. Kui
me mõtleme sõnale “sant”, siis kerkib meie
silme ette mõne füüsilise puudega kerjus. Ome-
ti on selle sõna etümoloogia hoopis teine. Ladi-
nakeelne sanctus tähendab eesti keeli püha,
austusväärne, vaga. Sanctus muutus aga meie
keeli suupärasemaks sandiks ja sellega tähistati
isetuid ja ringirändavaid vagasid, pühasid ini-
mesi. 

Meie materiaalsusele, saamahimule ja oman-
damisele orienteeritud aeg sante enam ei sal-
liks, võibolla on õigem öelda ei mõistaks ning
liigitaks nad kõigi teiste nn. äbarikest asotsiaa-
lide kihistusse või klassi. Tahtmine suurt mitte
midagi ise omada ja koguda kellegi või millegi
teise heaks, on tänapäevase mõtlemise jaoks
klassifitseeritav rumaluse või hullusena. Paljud
mälestused “Kopkast” lubavad aimata, et säära-
ne santimine oli juba eelmise sajandi alguses
muutunud suureks harulduseks, aga mälestus-
test kumav soojus lubab aimata, et isetust
“Kolmekopkasest” peeti lugu võibolla isegi kui
pühakust.

“Kopkase” õige nimi on teadmata, aga tema
viimne puhkepaik peaks asuma kiriku kirdenur-
ga lähedal.

Lehes võiks veelgi legendaarsetest inimes-
test või mõnedest sündmustest mälestusi aval-
dada, et meie lähiajalugu kaduma ei läheks. Ja
kui keegi mäletab veel “Kolmekopkase” päris-
nime, siis oleks seegi suur leid.

Jõelähtme 
kihelkonna sant 
“Kolmekopikaline”

Vana aja lood Euroopa Sotsiaalfond
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Jõelähtme valla arengukava vastuvõtmine

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; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1, 4, 22) para-
grahvi 9, paragrahv 22 lõige 1 punkti 7, paragrahv 37 lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu

M Ä Ä R A B:

1. Võtta vastu Jõelähtme valla arengukava aastateks 2004 – 2015 vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.
Tiit Kollo

Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S                               

Jõelähtme 
22. detsember 2003. a. nr. 71

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I
1991,34,426; RT I 2001,52,304; 93,565;
2002,11,59; 47,297 ja 298; 99,579; 100,586; 2003,
26,155) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike
1 punkti 1 ja 7 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse
6. novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa
munitsipaalomandisse andmise korra kinnitamine”
(RT I 1996,78,1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102)
ja juhindudes  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) paragrahv 7  lõikest 2,   Jõelähtme
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1.Taotleda Harju Maavanemalt  Jõelähtme vallas,
Neeme külas, Neeme kooli 0,6 ha suuruse maaük-
suse andmist munitsipaalomandisse sihtotstarbega
– sotsiaalmaa. 

2. Otsust võib vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest
arvates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S 

Jõelähtme 
22. detsember 2003. a. nr. 72

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Võttes aluseks Maareformi seaduse (RT I
1991,34,426; RT I 2001,52,304; 93,565;
2002,11,59; 47,297 ja 298; 99,579; 100,586; 2003,
26,155) paragrahv 25 lõike 3 ja paragrahv 28 lõike
1 punkti 1 ja 7 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse
6. novembri 1996.a. määrusega nr. 269 “Maa
munitsipaalomandisse andmise korra kinnitamine”
(RT I 1996,78,1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102)
ja juhindudes  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) paragrahv 7  lõikest 2,   Jõelähtme
Vallavolikogu

O T S U S T A B:

1.Taotleda Harju Maavanemalt  Jõelähtme vallas,
Kaberneeme külas, Kaberneeme kooli 1,1 ha suu-
ruse maaüksuse andmist munitsipaalomandisse
sihtotstarbega – sotsiaalmaa. 

2. Otsust võib vaidlustada Tallinna Halduskohtus
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest
arvates.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 
22. detsember 2003. a.  nr. 26

2004 aasta maamaksu määra kehtestamine

Võttes aluseks Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428;
1995, 54, 884; 1996, 36, 738; 89, 1589; 36, 738; 41, 797;
1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001,
102, 666; 2002, 44, 284) paragrahvid 5 ja 11 ning Rahan-
dusministri 17 jaanuari 2001.a. määrusega nr. 10 kinnitatud
“Maamaksuseaduse rakendamise kord” (RTL 2001,11,154;
2002, 18, 226; 66,1035) paragrahvi 6, Jõelähtme Vallavo-
likogu 

M Ä Ä R A B:

Kehtestada Jõelähtme vallas 2004 aastal maamaksu määraks
hinnatsooniti alljärgnevalt:
H0245001 – 2,1 % maa maksustamishinnast aastas
H0245002 – 0,4 % maa maksustamishinnast aastas

1.3 H0245003 – 1,1% maa maksustamishinnast aastas
1.4 H0245004 – 1,7 % maa maksustamishinnast aastas
1.5 H0245005 – 1,7 % maa maksustamishinnast aastas
1.6 H0245006 – 2,1 % maa maksustamishinnast aastas
1.7 H0245007 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.8 H0245008 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.9 H0245009 – 2,1 % maa maksustamishinnast aastas
1.10 H0245010 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.11 H0245011 – 1,9 % maa maksustamishinnast aastas
1.12 H0245012 – 0,4 % maa maksustamishinnast aastas 

Kehtestada Jõelähtme vallas 2004. aastal põllumajandus-
saaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loo-
dusliku rohumaa maamaksu määraks kõikides hinna-
tsoonides 1,0 % maa maksustamishinnast aastas. 

Vabastada avalduse esitanud pensionäridest elamumaa kasu-
tajad 2004. aastal maamaksust kuni 1,0 ha ulatuses, kuid
summas mitte üle 500.- krooni.

Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arvestus
maksjate lõikes.

Käesolev määrus saata avaldamiseks Riigikantseleile.

Määrust rakendatakse alates  1. jaanuarist 2004 a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S

Jõelähtme 
22. detsember 2003. a.  nr. 27

Sünnitoetuse maksmise kord ning sünnitoetuse ja matusetoe-
tuse määr 2004. aastal.

Võttes aluseks Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323;
2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521) § 23
punkti 1 ning Jõelähtme Vallavolikogu 28. jaanuari 2003. a
määruse nr 9 Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise
kord, Jõelähtme Vallavolikogu 

M Ä Ä R A B:

1. Maksta 2004a. Jõelähtme valla eelarvest ühekordset
laste sünnitoetust alljärgnevalt:

1.1. Lapse ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval on
Eesti Rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta
Jõelähtme vald ning teise vanema elukoht lapse
sündimise päeval on Eesti Rahvastikuregistri andmetel
Jõelähtme vald – 3000.- (kolm tuhat) krooni;
1.2. Lapse ühe vanema elukoht lapse sündimise päeval on
Eesti Rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta
Jõelähtme vald – 1500.- (üks tuhat viissada) krooni;
1.3. Lapse vähemalt ühe vanema elukoht lapse sündimise
päeval on Eesti Rahvastikuregistri andmetel  alla ühe
aasta Jõelähtme vald – 1500.- (üks tuhat viissada) krooni;

2. Maksta 2004a. Jõelähtme valla eelarvest ühekordset
laste sünnitoetust vallasemadele alljärgnevalt:

2.1. Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta
Jõelähtme vald –   3000.- (kolm tuhat) krooni;
2.2. Lapse ema elukoht lapse sündimise päeval on Eesti
Rahvastikuregistri andmetel  Jõelähtme vald – 1500.-
(üks tuhat viissada) krooni;

3.  Lapse sünnitoetusele lisandub beebipakk.

4. Määrata Jõelähtme valla eelarvest makstava matusetoe-
tuse suuruseks  2004.  aastal 1500.- (üks tuhat viissada)
krooni. 

5. Avaldada määrus Jõelähtme valla lehes ja elektroonilises
Riigi Teatajas. 

6. Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2004. a. re-
gistreeritud sündide  ja surmade puhul.

7. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2004. a. 

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme 

Vallavolikogu 

5. koosseisu 

17. istungil  22. detsembril 2003. a.

võeti vastu Jõelähtme valla
arengukava aastateks 2004 – 2015;

kehtestati Jõelähtme vallas
2004. aasta maamaksu määrad;

kehtestati Jõelähtme vallas sün-
nioetuse maksmise kord ning sünni-
toetuse ja matusetoetuse määr
2004. aastal;

otsustati maa taotlemine munit-
sipaalomandisse.

TIIT KOLLO
Volikogu esimees

V O L I -
K O G U



93
23.01 ERNA-HELENA SEPP, Saha küla 

91
23.01 HILDA-ANETTE SIKKA, 

Kostivere alevik 
89

11.01 ELISE RINK, Saha küla  
15.01 IDA REMMEL, Ruu küla 

87
15.01 ARMILDE MÜÜR,  Uusküla 

86
06.01 IVAN ROOTS, Paunküla hooldekodu

30.01 VALLI-VILHELMIINE PÕDER,
Ihasalu küla 

84
05.01 HELDE VILUMETS, Sambu küla

18.01 AURELIE HALJASTE,
Kostivere alevik  

18.01 LINDA LÄNS, Kaberneeme küla 

83
25.01 BORIS OTSUS, Loo alevik

82
09.01 SALME PÜRGEMA, Neeme küla

81
27.01 SALME KULLO, Saha küla

80
01.01 MARIA KURVINE, Kostivere alevik 

75
03.01  LINDA NOOL, Ülgase küla   
06.01 VALDEKO BIRKHOLTZ,

Kostivere alevik  
29.01  LEONARD IDA, Uusküla  

29.01 ANTONINA KITING,
Kostivere alevik  

31.01  IFLEN-ELFRIEDE ALTOF,
Kaberneeme küla 

70
09.01 AINO HANSEN, Kostivere alevik
22.01 LEO ERENBUŠ, Kostivere alevik

25.01 ZAVEN AZOJAN, Koogi küla  
30.01 EVALD-ALEKSANDER ROOPA,

Ruu küla  

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
jaanuaris

DETSEMBRIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

AINO-MELANIE NIKKOLO   
02.12.1928 – 16.12.2003

ERICH SIKKA 29.03.1935 – 18.12.2003
JAAK MÄRTMAA 21.02.1939 – 29.12.2003

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

Jumalateenistused Jõelähtme kirikus
igal  pühapäeval  kell  11.

Jumalateenistus  Lool  
24.  jaanuaril  kell  17.

12. jaanuari õhtul sõitis Ellandvahe poolt tulnud
tundmatu veoauto läbi kirikuaia. Muinsuskaitse all
olevas aias haigutab suur auk. Politsei on sellega
seoses algatanud väärteomenetluse. Kui keegi juhtus
nägema pealt seda avariid või märkas avariilist autot,
siis paluks sellest teada anda
telefonil 6033087 või 056 647686.
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Matkapunkt Kinnisvarabüroo 

ostab ja otsib

metsa-, põllu ja 
heinamaad 

Jõelähtme vallas. 

Tallinn, Narva mnt. 7, vara@kinnisvaraplaza.ee, 
tel 610 9999; 056 604450. 

PT Invest AS ostab

kasvavat metsa
ja 

metsamaad.

Tel: 05053391, 
tel/fax 06570079

KK OO GG UU MM EE   JJ AA   JJ AA GG AA MM EE

Jõelähtme Lastekaitse Selts 
kogub ja jagab tasuta:

riideid, 
jalanõusid, 
mänguasju, 
raamatuid, 
toidunõusid 

jne.

Annetatud asjad peavad olema puhtad ja terved!
Asju võib tuua kas Loo kooli valvelauda 
või kui annetaja soovib transporti koju 

helistada tel 60 80 619 Loo Elamud 
Hilda Männikule. 

Iga kuu teisel laupäeval kella 10.00 – 12.00  
saavad kõik soovijad kogutud asju 

tasuta võtta! 
Info Loo Kaubamaja stendil.

NB! Võimalus on Hilda Männikuga telefoni teel
kokku leppida ka mõni muu aeg.

Rozeta Meos

TALLINNA
ÕPETAJATE MAJA

Raekoja plats 14

Ootab huvilisi veebruaris algavatele
kursustele:

ASTROLOOGIA 
Taimi Uuesoo

HIINA MEDITSIIN
Mart Parmas

JAAPANI AED
RUUMIKUJUNDUS 

Pille Hagel
LEMMIKLOOMAKURSUS

Tiina Toomet
VEINI JA JUUSTU DEGUSTEERIMINE

August Alop, Rain Käärst

Info ja registreerimine 644 4044/052 16125, tiiu@help.ee 
ja www.help.ee

Alates jaanuarist 2004 toimub
Tallinna Õpetajate Majas
konkurss nimega 

„Noored Tegijad”. 

Alustame talentide otsingut erinevates huvialagruppides
püüdes motiveerida andekaid noori edasisteks saavutusteks.

Üritame üles leida ja toetada lapsi, kes midagi on loonud,
sest nende päralt on tulevik!

Võistlema ootame kõiki. Põhiline, et etteaste oleks
konkureerija isiklik vaimusünnitis! Esitleda võib näiteks näi-
dendit, laulu-või tantsuseadet, film või luuletust, maali, raa-
matut, skulptuuri jne.

Konkurss on eelkõige suunatud vanusegruppidele 7 - 10 ja
11 - 14.

Igal pühapäeval saavad kümme erinevat esinejat tutvustada
oma loomingut kuni 10-minutilise etteastega. Korraga võib
ühes trupis esineda kuni viis last. 

Hindama hakkab kõige nõudlikum ja teadjam �ürii, kelleks
on kohale tulnud auväärt publik. Loomulikult on lisaks
moodustatud ka korraldajatepoolne �ürii, kelleks on hetkel
aktiivselt tegutsevad profid erinevatest valdkondadest.

Häälteenamuse saanud kolm parimat tegijat pääsevad edasi
järgmisesse vooru, mis toimub iga kolme nädala tagant. Samu-
ti, olles parimad, saavad nad võimaluse presenteerida oma
loomingut Kanal 2 vahendusel saates „Noortekas”. Finaalüritus
on aasta lõpus, kus valitakse „Aasta Noor Tegija”.

Peale tiitli ootab Tegijat ka üllatusauhind. 
Niisiis ootame osalema ja kaasa elama igal pühapäeval konkur-
sil „Noored Tegijad 2004”

Esimene üritus leiab aset 01.02.2004 Õpetajate Maja saalis
algusega kell 13.00.  Publikuna saate valida välja oma lem-
mikud ja vaheajal jälgida ka moešõud.

Osalemiseks saavad lapsed registreeruda võttes ühendust
Tallinna Õpetajate Majaga.

Ürituse peakorraldaja Eleonora Miitra
Tel : + 372 644 4044, GSM : 055 48 288, e-mail:

eleonora@help.ee


