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Meie vallas on juba kuuendat aastat käimas 
laste teatripäev. See on tore üritus, mille alga-
tas omaaegne Loo Rahvamaja huvijuht Õie 
Alt. Juba siis toimus see “Teatripuder” Jõe-
lähtme rahvamajas, kus lavaga saal olemas. 
Neli järgnevat aastat vedas kirevat teatrivankrit 
Pille Raudkivi. Sel aastal üritasin ka mina 
selle väärika üritusega hakkama saada. Nüüd, 
jälgides ning ise teatripäevi korraldades kum-
mitab mõte, mida saaks sellel üritusel veel ära 
teha! Lasteaialaps loomulikult vajab puhast 
mängurõõmu, et tuntud tegelaskujudena laval 
lustida. Koolilaps seevastu oskab juba kuulata, 
mõtelda ning vajalikku edasi anda. Tore, et 
õpetajad-juhendajad võtavad vaevaks lavale 
tuua kirjanduslikke kujusid, kuid selleks, et 
neid lavale mängima panna, tuleb teada ka 
vajalikke teatrinõkse (loogiline mõtlemine, 
fantaasiamäng, huvitavate misanstseenide väl-
jamõtlemine jne). Silma hakkas seljaga saali 
rääkimine (kui hääleke nõrk, siis publikusse 
ei kandu). Lava on selleks, et näitleja oleks 
seal nähtaval, mitte kulisside või kaaslase 
varjus. Sõna on näitleja relv – see olgu selge 
ja hea diktsiooniga. Seda ja palju muudki peab 
lavastaja teadma ning oskama näitlejalt nõuda. 
Kui tekib küsimusi, on alati võimalik paluda 
abi teadjama isiku käest. Kasu saab sellest nii 
teatrilembeline trupp kui ka publik.

2. aprilli teatripäeval astusid üles:
1. Vihasoo näitering (Õie Alt) O. Lutsu “Nukit-
samees” on meile armsaks saanud nii raamatu 
kui filmi kaudu. Õie Alt tõi lavale terve kooli. 
Lapsed ja õpetajad tegid laval toredat koostööd. 
Lavakujundus oli meeleolukas ja nutikalt lahen-
datud. Tempo-rütmid küll väheke lohisesid ja 
piltide vahetus oleks võinud olla mängulisem, aga 
muidu –  müts maha sellise töö eest!
2. Kai Müürsepp tuli kohale seekord märksõna 
all "Loo Kultuurikeskuse muusikatoa lapsed". 
Kai on igal aastal tõestanud, et oskuslik kirjan-
duslik valik, meeleolukas teostus ning suurepä-
rane koosmäng lastega on edu pant. Aitäh, Kai, 
ilusa elamuse eest! 
3. Neeme Lasteaed (Helvi Hantsom) tegi targa 
valiku. Lühike ja lööv kõigile teada-tuntud 
vene muinasjutt “Naeris”, kus lapsed said 
mängulusti jõukohase tükiga. Omaette elevust 
tekitav lavakuju oli Hiiretips. Vahva lugu!
4. Kostivere Lasteaed (Anneli Ottep) üllatas 
meeldivalt kodulähedase looga. Kitsetalled, 

Lehm, Koer jne. Oli vaeva nähtud ja tulemus 
ääretult sümpaatne. Meelde jäi Lehma tore esitus, 
samuti Koera osatäitja lavaväline südikus.
5. Neeme Algkool on alati üllatanud omapärase 
ja huvitava lavalooga. Ellen Niidu “Suur Maal-
ritöö” andis võimalust näha sõna, muusikat ja 
liikumist kenasti seotult ja huvihoidvalt esita-
tult. Silma paistis punapäine arlekiin (Kaidi), 
kes üsna usutavalt andis edasi sõna. Tantsud 
koos efektidega andsid kogu loole tõhusa panuse. 
Juhendajad Marika Kurvet, Merike Kahu, Tiina 
Ojasson-Võsa, Inga Korts-Laur.
6. Loo Keskkool ja Eduard Vilde “Vigased 
Pruudid” , lavastaja Maire Papp. Panna enim-
mängitud lavateos kõlama 30 min raames on 
suur kunst. Koolinoored said sellega kenasti 
hakkama. Algul oli küll häirivaid momente 
(seljaga rääkimine, varjus mängimine), kuid 
lõpp läks hoo ja särtsuga. Peretütar Miina 
osatäitjal (Raili) soovitan edasi uurida näite-
kunsti tõdesid, loomupärane andekus on tal 
juba olemas. Sama käib Peremehe osatäitja 
Bruno kohta, kes tundis end laval kui “kala 
vees”. Kui tabas publiku kaasaelamist, siis 
andis aga takka. Edaspidi ära unusta ainult 
lavapartnereid! Ansamblimäng?! Aga muidu 
– tubli poiss!
7. Kena lõpu pani Jõelähtme laste teatripäevale 
Kostivere Lasteteater, lavastaja Kersti Laane-
jõe. M. Trossi “Mäng”. Oli tunda lavastajakätt 
ja huvitav jälgida algusest lõpuni. Peategelast 
Caroline 1, mängis andekas piiga, kel olemas 
näitlejaeeldused. Samuti olid teised tegelased 
laval toreda ansamblimänguga, kus loomupära-
ne anne ja töö andsid meeldiva kooskõla.

Teatripäev näitas, et Jõelähtme vald on 
rikas teatrilembelistest noortest ja tugevatest 
tegijatest. Võibolla tuleks mõtelda lühiajalise 
koolituse või seminari peale, kus küsimuste-
le vastuseid ning praktilist abi saab, et ikka 
paremini teha. Jõuline seeme on maha pandud, 
nüüd on veel vaja seda toita ja arendada.

Usun, et selle ürituse lahutamatud kaaslased 
Piip ja Tuut aitasid oma mängulustiga pikka 
ja väsitavat päeva veel säravamaks muuta. 
Soovin järgmiseks hooajaks rohket fantaasiat, 
tugevat närvi ja meeleolukaid tööprotsesse. 
Olge vahvad, armsad kolleegid! Kallid lapsed, 
armastage teatrit!

Austuse ja imetlusega 
Maie Ramjalg

Jõelähtme laste teatripäev

Juba seitsmendat aastat toimus Jõelähtme Rahva-
majas aastatega üha enam populaarsust kogunud  
valla mälumänguturniir. Ka turniiri läbiviijate 
Jevgeni Nurmla ja Indrek Salise populaarsus on 
aastatega ainult suurenenud. Jõelähtme turniiri 
viivad Jevgeni ja Indrek läbi 4. aastat ja on siin 
Jõelähtme mail ja rahvamajas saanud juba nagu 
oma inimesteks.

Mälumängu esimene etapp toimus 20. veeb-
ruaril ja huvilisi võistkondi saabus kohale 11. 
Esimese mängu etapivõit kuulus uustulnuk-võist-
konnale “Sammas”. 

Teine voor viidi läbi 13. märtsil ja taas oli 
võidukas võistkond “Sammas”.

Kolmas ja viimane voor sai teoks 10. aprillil 
ja lõpptulemus kujunes järgmiseks.

Viimasest voorust väljus võitjana  alles 
viima seks etapiks mängu lülitunud uus võist-
kond Neemest “Vanemuine”. Kuid kogu turniiri 
arvestuses pälvis esikoha ning oli ära teeninud 
peaauhinna 1800 krooni kaks etappi võitnud 
ja viimases voorus teiseks jäänud võistkond 
“Sammas” koosseisus Raul Sillandi, Kaido Lasu, 
Indrek Tibar. Auhinnalisele teisele kohale män-

gis end võistkond Parasmägi 2 koosseisus Villu 
Mägi, Sander Mägi, Sirje Mägi. Ning kolmanda 
auhinnalise koha näppas võistkond “Wana Kala” 
koosseisus Kalle Pürjemaa, Aleks Leonidov, 
Arvo Leonidov.

Osa võtsid veel võistkonnad: “Juku”, “Vana 
Hõbe”, “Kiriku-vana”, “Lavagrupp”, “L/A”, 
Haljava1, Haljava2, Parasmägi 1

Mälumänguturniiri lõpetamisel oli harukord-
ne võimalus küsida küsimusi ka hr. Saliselt ja 
hr. Nurmlalt. Põhiliselt tunti huvi “miljonimän-
gu” teemadel. Jevgeni ja Indrek olid mõnusad 
jutukaaslased ning rääkisid, mis tunded neid 
telesaates viibimisel valdasid ja soovitasid kõigil 
saatesse helistada ja oma õnne proovida.

Kallis rahvas! Kas teate, kes oli Pierre Fauchar? 
Teda vaatasid ammuli sui nii Louis XV, markii de 
Pompadour kui ka Jean-Jacques Rousseau. Vas-
tus – ta ei olnudki Mona Lisa vaid hoopis Pariisi 
tuntuim hambaarst.

Tervist ja jõudu kõigile valla mälumänguritele ja 
ikka teravat mõistust ja raudset mälu oma teadmiste 
täiendamisel. Järgmisel aastal kohtume jälle!

Andunud mälumängu fanatt Merike Kahu

Kai Müürsepp tuli kohale seekord Loo Kultuurikeskuse muusikatoa lastega.

Loo Kultuurikeskuses on avatud mudilaste 
mängutuba. See päikeseline tuba on lapsi 
mängima meelitanud mullusest oktoobri-
kuust saadik.

Eelmise aasta jaanuaris käis vilgas ehi-
tustöö – ehitati Loo Kultuurikeskuse tarvis 
uusi ruume. Igal pool Tallinnas aga avati 
põnevaid mängutubasid. Nii tekkis meie 
küla väikelaste emadel mõte, et ka meil 
võiks oma alevis olla selline tore koht, 
kus oleks tegevust nii lastele kui nende 
vanematele, kus saaks käia mängimas ja 
tähistada laste tähtpäevi. Läksimegi selle 
jutuga Loo kultuurikeskuse juhataja Pille 
Raudsepa juurde. Pille rääkis sellest Jõe-
lähtme vallas ja eraldatigi uude majja üks 
tuba mängutoa tarvis. Selle sisustamine 
jäi aga lapsevanemate mureks. Kulus 10 
kuud ideest projekti teostuseni. Esitasime 
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi nimel projek-
ti mudilaste mängutoa sisustamise kohta 
Hansapanga konkursile „Paneme tähed 
särama“ . Sealt me aga abi ei saanud. 
Samuti ei saanud me loodetud toetust 
Hasartmängu Nõukogult. Järgmisena võt-
sime südame rindu ja pöördusime oma 
ilusate plaanide elluviimiseks kõigi alevi 
ettevõtlike inimeste ja firmade poole. Tore, 
et Loo kooli tööõpetuse õpetaja Aivar 
Pohlaku abil ja juhendamisel sai nii mõnigi 
vana ja väsinud asi uue ja  rõõmsa jume. 
Lastele meeldivad väga puutööringi poiste 
tehtud mänguasjad, väikeste poiste suur 
lemmik on naelatoksimise mäng.
Meie ettevõtmist toetasid:
JÕELÄHTME VALLAVALITSUS, LOO KUL-
TUURIKESKUS, ÕPETAJA URMAS POHLAK & 
PUUTÖÖRINGI POISID, OÜ KADREMER, AS 
TALLEGG, LOO SOOJUS, LOO VESI, OÜ JÄÄ-
GER, JÕELÄHTME LASTEKAITSE SELTS, LOO 
SPORDIHOONE, LOO LASTEAED, Hr VILLEM 
VIIKHOLM, LOO MÖÖBEL

Suur tänu teile!
Samuti täname kõiki lapsi, kes loovuta-

sid oma mänguasju mängutoa tarvis.
Loo kultuurikeskuse mängutuba on 

mõeldud eelkõige koolieelikutele. Ruumi 
on renditud ka algklasside laste sünni-
päevade tähistamiseks. Siinkohal tahame 
lastevanematele südamele panna, et kui 
üritusel on suuremad lapsed, siis tuleb 

neid sõna tõsises mõttes ohjata. Kõik män-
guasjad selles toas on siiski väikelastele 
mõeldud. Küll saab aga nende vahenditega 
organiseerida põnevaid võistlusi ka suure-
matele lastele.

Kultuurikeskuses töötab beebikool ja 
koolieelikute meisterdamise ring. Väiksed 
lapsed ootavad alati pärast tundi mängutoa 
külastust. Samuti asub samas majas hästi 
ilus ja avar uus Loo raamatukogu. Emme-
del on ka raamatukogu külastamine liht-
sam, kui saavad jätta oma mudilasi mõneks 
ajaks mängutuppa sõbrannade hoolde. 

Tänu mängutoale on emmedel koht, 
kus omavahel lävida ning siin on sündinud 
nii mõnedki head ideed. Nii on saanud 
alguse päris paljud uued ettevõtmised. Näi-
teks isadepäevaks kutsusime Jõelähtme 
Lastekaitse Seltsi toetusel Vello Vaheri 
issidele beebidega võimlemist näitama. 
Üritus oli võimas: emmed elevil, issid 
võhmal, lapsed väsinud, kuid rahulolevad. 
Nüüd käivad meie mudilased oma isade ja 
onu Velloga igal laupäeva hommikul trenni 
tegemas. Samuti kutsusime Loole Beebi-
de Loovustoa, juhendaja Christina Lään. 
Nüüdseks käib Christina oma andeid meie-
ga jagamas iga kuu esimesel laupäeval.
Tuba on lahti tööpäevadel kella 10 – 13. 
Igal laupäeval on isadel aeg tulla lastega 
võimlema: kell 10  pisikeste titadega ja 
kell 11  1.5  - 3 a mudilastega. Pärast 
võimlemist saavad lapsed mängida ja 
isad-emad istuda ja lobiseda.
Tulge lastega mängima, mängutuba 
meeldib lastele väga!

Kaili Raud
Elo Sepp

Karge märtsihommik tervitas Loo laste-
aia vanemate rühmade lapsi. Tänane päev 
tõotas tulla erakordne ja põnev – avastada 
kodukandi huvitavad ning looduskaunid 
kohad. Bussireis viis meid Koplimetsa 
karjafarmi. Laste üllatus oli tõeline, kui 
avanes laudauks ja kariloomad vastu vaa-
tasid. Lehmad uudistasid sissetungijaid ja 
sirutasid pead laste poole. Mõni vissi-muu 
tervitas sõbralikult. “Oi, kui suur pea, nina 
ja sarved ka!” Julgemad tegid vissidele pai 
ja sügasid kõrvataguseid. Pilku püüdsid 
väikesed, alles hiljuti ilmavalgust näinud 
vasikad. Mida nad söövad, millest joovad 
ja kust see piim tuleb, sai lastele selgeks. 
Nii lähedalt oma käega paitatud piimaand-
jat kogesid lapsed esmakordselt.

Edasi viis reis meid Eestimaa ühte kau-
nimasse kohta – Jägala-Joale. Võlur oli joa 
muutnud tõeliseks jäälossiks. Päike siller-
das jääpurikail, vetetulv langes suure kohi-
naga jõesängi. Sellist lummavat vaatepilti 
nägid lapsed ja õpetajad esimest korda.

Aga, et tänavune talv veel märtsis valit-
seja on, saime tunda, kui jõudsime Rootsi-
Kallavere külla, härra Kure taluõuele. On 
harv juhus, kui keegi mõtleb nii omakasu- 

püüdmatult nagu perekond Kurg, soovides 
rõõmustada lapsi, küsimata kroonigi teh-
tud töö ja vaeva eest.

Järgmine üllatus võttis meid kõiki 
sõnatuks. Kurgede pere oli oma õuealale 
rajanud ehtsa bobisõidu raja. Rada oli 
arvestuslikult ohutu oma kurvide ja lasku-
mistega. Esimesena startis kõige julgem 
– Kassipere õpetaja Kaarin. Ta tuhises 
mäest alla orgu nagu tõeline jäärajaprohv. 
Siis see algas. Lapsed kihutasid alla, küll 
üksi, küll rongis. Huilgamist ja rõõmukil-
keid oli täis kogu ümbrus. Sellist rõõmu ja 
naudingut polnud Loo mäed meile pakku-
nud. Tundus, et tagasisõit koju võiks üldse 
ära jääda. Lõpuks võtsid julguse rindu ka 
teised õpetajad, kes kihutasid poroloon-
madratsil alla orgu, kel silmad kinni, kel 
lahti,  laste hurraa-hüüete saatel.

Ja siis algas kojusõit. “Kahju!” ütlesid 
lapsed. “Aga järgmisel aastal jälle!” 

Nii lõppes meie kaunis märtsipäev.
Suured tänusõnad proua Ristile, kes 

organiseeris avastuskäigu karjafarmi ja 
perekond Kurele lahke vastuvõtu eest.

Loo lasteaia õpetaja 
Velve Lepp

Loo laste mängutuba

Rukkilill ja Kassipere kodukanti avastamas

Iga amet nõuab ettevalmistust. Tänapäeval, 
mil emaks olemine on tasustatav ja tööna 
tunnustatud, räägitakse järjest rohkem ka 
lapsevanemate õppimisest. Loo lapsevane-
mad olid õppimise vajaduses veendunud  
juba neli aastat tagasi, kui tulid  kokku 
lastevanemate kohvik-klubis. 

Klubi asutajaks on Loo kooli huvijuht 
Rozeta Meos. Vanemad, kel võib olla 
küsimusi, ei tule pahatihti lastevanemate 
koosolekule, seega jäävad neil ka vastu-
sed  saamata. Rozeta sõnul oli vanemate 
koolitus hädavajalik, seega on klubi end 
igati õigustanud.

Mitte kasvatada, vaid koos kasvada
Kohvik-klubis saavad pärast loengut rää-
kida kõik, tihti kaasab lektor lapsevane-
mad arutellu juba loengu ajal. “Me ei saa 
pakkuda õunu, kui korv on tühi. Me ei saa 
kasvatada lapsi, kui me sellest midagi ei 
tea. Sageli kasvatame lapsi nii, nagu seda 
tegid meie vanemad või nagu teeb seda 
sõbranna. Sellest aga ei piisa, pole vaja 
last kasvatada, vaid hoopis kasvada koos 
temaga,” ütleb Rozeta Meos. “Lapsega 
tuleb rohkem rääkida, leida aega temaga 
koos olemiseks ja tegutsemiseks. Lapsele 
antud taskuraha pole nii oluline, kui tema-
ga koos oldud aeg, temaga räägitud jutud,” 
teab huvijuht nende laste muresid, kelle 
jaoks kodustel aega või oskusi ei jätku.

Klubi ei ole lastevanemate koosolek
Lastevanemate klubisse tulles ei teki vane-
mal nimetut süütunnet kooli ees, keegi ei 
noomi lapse kasvatamisel tehtud vigade 
pärast ega ütle, et laps on jälle millegagi 
hakkama saanud. Igal klubiõhtul on kin-
del teema ja lektor, osalejad saavad ka 
omavahel tuttavaks. Rozeta Meose sõnul 
saavad lapsevanemad omavahel kogemusi 
ja kasvatusnippe vahetada, suhtlemisras-
kuste üle arutleda. “Üks isa ütles mulle 
kord, et ta poleks iial arvanud, et ta sellelt 
õhtult nii palju kasulikku teavet saab,” 
rõõmustab huvijuht positiivse tagasiside 
üle. Ja selle nimel, et lastel oleks helgem 
ja rõõmsam kasvada, tulevad Loo lapse-
vanemad klubisse meelsasti, klubiõhtutest 
osavõtjate arv  ulatub  viieteistkümnest 
kolmekümne viieni.

Paremaks emaks ja isaks õppida 
on võimalik
Miks on lastele tarvis lugusid rääkida? 
Kuidas olla parem ema ja isa? Kuidas stressi 
ennetada ja maandada? Kuidas haiget last 
kodus ravida? Kuidas last õppima õpetada? 
Kuidas ennast kehtestada, end väljendada? 
Need ja paljud muud loenguteemad, alates 
narkootikumidest kuni puberteediea iseära-
susteni, on Loo lapsevanematel läbitud. Kui 
tänapäeva suhtlemis- ja kasvatuskursused 
maksavad röögatuid summasid, siis Loo 
lapsevanematel on seni vedanud – klubi 
üritused on lastevanematele tasuta. Tihti 
on lektoriks olnud Loo kooli psühholoog, 
külaliseinejaid on leitud enamasti tuttavate 
kaudu. Kohvik-klubi õhtuid on püütud kor-
raldada õppeaasta vältel kord kuus.

Allakirjutanu osales klubiõhtul, mille 
lektoriks oli Loo kooli õpetaja Helgi Org, 
kes rohke lisamaterjaliga loengut ilmes-
tas ning tundekasvatusest ja hingehoiust 
rääkides lapsevanemad oskuslikult kaasa 
rääkima pani. Aeg tundus sellise teema 
käsitlemiseks aga liiga lühike ja omavahe-
list juttu oleks jätkunud kauemakski, kui 
kell nii ruttu poleks õhtu lõpule osutanud. 
Hoopis rääkimata jäi aga see, mida kasu-
likku üks või teine lapsevanem loengust 
järelemõtlemiseks ammutas.  

Regina Lilleorg

Lastevanemate 
kohvik-klubi Lool

Valla mälumängurid lõpetasid selleks hooajaks 
ajude ragistamise

Armsad Jõelähtme Valla lapsed!
Lustime koos emme-issiga
14. mail kell 11.00-14.00 

PEREPÄEVAL 
Loo lasteaias Pääsupesa. 

Avatud on töötoad, kohvik, limonaa-
ditelk, tuleb üllatuskülaline.

Olete kõik oodatud ja 
võta sõber kaasa!

Kohtumiseni Loo Lasteaias 
Pääsupesa!

Info:loopesa@hot.ee või 60 80 656 



Jälle on märkamatult jõudnud kätte kevad 
– aeg energiliseks tegutsemiseks toas, aias 
ja looduses. Selleks Teile mõningaid meel-
detuletusi kehtivatest sedusesätetest ja hea-
dest tavadest.

Kulu tohib küll põletada, kuid jälgida tuleks 
ikkagi seda, et sellest ei tekiks kahju naab-
ritele, endale ja loodusele. Kulu põletamist 
reguleerib keskkonnaministri 15.06.1998. a. 
määrus nr 46. “Metsa ja muu taimestikuga 
kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine.” 
Määruse täitmise üle teostab järelvalvet kesk-
konnainspektsioon.

Tuleohtlik ala- metsa ja muu tai-
mestikuga, näiteks kuluheina, tuleohtliku 
pöösastiku (kadakas, kanarbik, sookail, põõ-
sasmaran jt.) ja kuivanud rooga kaetud või 
turbapinnasega ala.

Tuleohtlik aeg – algab kevadel pärast 
lume sulamist ja lõpeb alles sügisvihmade 
saabudes. Sellisel alal on siis keelatud suit-
setamine, lõkke tegemine, risu, raiejäätmete, 
kulu põletamine, kärsatada ei või samuti roh-
ket suitsu tekitavat põhku, risu jms. Kohalik 
omavalitsus võib oma haldusterritooriumil 
kehtestada ka muid tuleohutuse piiranguid, 
kui see osutub vajalikuks. 

Erandina võib teha lõket ja suitsetada 
selleks ettenähtud kohas ja vihmamärjal maa-
pinnal.

Kulu tohib põletada ainult kahe nädala 
jooksul pärast keltsalt lume sulamist tulekahju 
ärahoidmise eesmärgil ja parem juba teha 
seda organiseeritult ja kontrolli all ning  häi-
rekeskuse teadmisel. Loomulikult kohtades 
kus on oht, et keegi mööduja võib juhuslikult 
või siis ka tahtlikult kulu süüdata, vältimaks 
sellest tekkida võivaid kahjusid nii Teile kui 
naabritele.

Põletada tohib tuulevaikse või kergelt 
tuulise ilmaga (kuni 3,3 m/s) ja ainult päevasel 
ajal. Tehes tuld hoonete või tee ääres, peab 
hoonete ümbruse või tee välisserva kastma 
enne märjaks või kruusa-liivaga katma.

Ülalnimetatud määrus paneb maaomani-
kule või-valdajale palju kohustusi ja nõudeid 
tuleohu vähendamiseks – liiva-kruusaga kae-
tud ribad, turbapinnasel kraavid, okaspuumet-
sas tuletõkestusvööndid, suitsetamis-ja lõkke-
kohad ja nende olemasolul tähistamine.

Lihtsam viis vältida hoonete ja ehitis-
te kevadisi põlenguid oleks ikkagi soovitav 
suvel niita hoonete ümbrused puhtaks ka 
kaugemalt, koristada rohi ja muu risu – sellega 
väldite ohtu, et tuli kohe räästasse kargab.

TEHKEM KEVADEKS KORDA OMA KIN-
NISTUD JA HOONETE ÜMBRUSED !
Veelkordseks meeldetuletuseks, et Jõelähtme 
Vallavolikogu 26. novembri 2002. a mää-
rusega nr 2 on kehtestatud JÕELÄHTME 
VALLA HEAKORRA JA KAEVETÖÖDE 
EESKIRI, mille ülesandeks on tagada valla 
haldusterritooriumil puhtus, heakord ning 
kaevetööde korraldatus. Eeskiri on kohus-
tuslikuks täitmiseks kõigile füüsilistele ja 
juriidilistele isikutele, kes viibivad või elavad 
valla haldusterritooriumil. Nimetatud eeskir-
jades on sätestatud tulenevalt Eesti Vabariigi 
seadustest ja Vabariigi Valitsuse määrustest 
keelud ja käsud ka lõkete tegemiseks, kulu ja 
muu prahi põletamiseks jne.
Heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikku-
mise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 
trahviühikut. 
Sama tegevuse eest, kui selle on toime pan-
nud juriidiline isik, karistatakse rahatrahvi-
ga kuni 20 000 krooni.
Sama määrusega on kinnitatud ka KOERTE 
JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI.
Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikku-
mise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku 
suuruse rahatrahviga ning sama teo eest, 
kui see põhjustas varalise kahju või ini-
mesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 
200 trahviühiku suuruse rahatrahviga. ( 1 
trahviühik = 60 EEK )

Teadmiseks mõningaid väljavõtteid 
Asjaõigus seadusest.
- § 68 Omandi mõiste
(1) Omand on isiku täielik õiguslik võim asja 
üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada 
ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt 

nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumi-
se tagajärgede kõrvaldamist.
Kui omanik tähistab temale kuuluva kinnisas-
ja siltidega “ERAMAA”, “ERAVALDUS” või 
muul taolisel arusaadaval ja korrektsel viisil, 
siis tulenevalt Asjaõigusseaduse
- § 142  Võõral maatükil viibimine
(1) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise 
isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on oma-
niku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised 
isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei 
ole sätestatud teisiti.
Antud lõikes on erandiks Veeseaduse  
§ 10 KALLASRADA
- (1) Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu 
ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu 
ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust 
arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu 
piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest 
servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks 
ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva 
vahelist maariba.
- (2) Kallasraja laius on:
1) laevatatavatel veekogudel 10 meetrit
2) teistel veekogudel 4 meetrit
3) suurvee ajal, kui kallasrada on üle ujutatud, 
2 meetri laiune kaldariba,mida mööda võib 
vabalt ja takistamatult veekogu ääres liikuda.
- (3) Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja 
kasutamisega kahjustada kaldaomaniku vara

Eraomandis olevat maad tähistava sildi 
ülespaneku otsustab omanik ja seda ei ole 
vaja kooskõlastada kohalikus omavalitsuses. 
Kohalik omavalitsus võib oma haldusterri-
tooriumil kehtestada esteetilise tulemuse 
saamiseks sildikujundusele üldised nõuded 
(näiteks heakorra eeskirjas) maa piiritlemiseks 
ja tähistamiseks.

Liikluseeskiri annab kolm liiklemiskeelu 
märki, mida võib erateel kasutada:
- 311 b korral tohib sõidukiga sõita ainult 
eratee omaniku loal
- 311 c korral tohib sõidukiga sõita eratee 
omaniku loal või märgil nimetatud isik 
- 311 d korral tohib sõidukiga sõita eratee 
omaniku loata omal vastutusel, kuna erateel ei 
ole loodud tingimusi ohutuks liiklemiseks.  
Enne liiklemist keelava märgi panekut veen-
du – kas Teie valduses on ikka eratee !

§ 155 Avalikult kasutatav tee  ( RT I 1999, 
27, 380)
(1) Omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult 
kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada 
selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kan-
tud kinnisturaamatusse avalikult kasutatava 
teena. (RT I 1999, 26, 377)
(2) Kinnisasja omanik peab avalikult kasuta-
tava tee äärses ribas järgima seadusejärgseid 
kitsendusi. ( RT I 1999, 26, 377)
(3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks 
seaduses sätestatud korras.  ( RT I  1999, 
26, 377)

§ 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele
(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vaja-
lik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või 
kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda 
juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu 
asukoht,kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse 
kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu 
kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvesta-
da koormatava kinnisasja omaniku huve.
( RT I 1999, 26, 377)
(2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise taga-
järjel võõrandatud või allesjäänud osa kaotab 
ühenduse avalikult kasutatava teega, peab 
selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni 
toimus, võimaldama teise osa omanikul ühen-
dust pidada oma kinnisasja kaudu käesoleva 
paragrahvi 1. lõikes nimetatud tingimustel.
( RT I 1999, 26, 377)
(3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juur-
depääsu nõuda, kui senine ühendus avalikult 
kasutatava teega või kinnisasja osade vahel on 
katkenud tema tahtel.
( RT I 1999, 26, 377)

Asjaõigusseaduse  § 157 on kehtetu (jõustus 
01.07.2003 RT I 2003, 13,64), seega ei pea 
enam kinnisasja omanik lubama jalg- ja talitee 
kasutamist üle oma kinnisasja kohalike tavade 
kohaselt, kui teise tee kasutamine oli seotud 

ülemääraste kulutustega.Tee koha määramisel 
tuli arvestada koormatava kinnisasja omanike 
huvi. 

Teeseadus
§  4 Avalikult kasutatav tee ja eratee
(1) Avalikult kasutatavad teed on riigimaan-
tee, kohalik maantee ja tänav
(2) Eratee on rajatis, mida võib kasutada 
üksnes tee omaniku loal. Käesoleva seaduse 
paragrahv 33 lõikes 8 nimetatud juhtudel võib 
erateed kasutada omaniku loata
(3) Jalgtee ja talitee kasutamine ning pääsemi-
ne kinnisasjale, millel puudub juurdepääs ava-
likult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi 
seisvalt osalt, on ettenähtud asjaõigusseaduses 
(RT I 1993,39, 590; 1995, 26-28, 355; 57, 
976; 1996, 45, 848; 1997, 52, 833; 1998, 30, 
409; 59, 941)
(4) Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel 
ning Maanteeameti ja eratee omaniku vahel 
sõlmitud lepingu alusel määrab eratee ava-
likuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu 
korraldamise eest vastutava isiku majandus- ja 
kommunikatsiooniminister riigi huvidest läh-
tudes. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel 
ning valla- või linnavalitsuse ja omaniku 
vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee 
avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu 
korraldamise eest vastutava isiku valla- või 
linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvi-
dest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee 
kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee 
omanikule ning teehoiukulude kandjad.  (RT 
I 2003, 88, 594)
§ 25 Teehoiu korraldajad
(3) Valla- või linnavalitsus korraldab kohaliku 
omavalitsuse omandis olevatel teedel teehoidu 
ja on kohustatud looma tingimused ohutuks 
liiklemiseks nendel teedel.  
(5) Eratee omanik korraldab tema omandis 
oleval teel teehoidu ja on kohustatud looma 
tingimused ohutuks liiklemiseks nendel tee-
del.
§ 37  Tee omaniku õigused ja kohustused
(2)  Kui pinnase sulamise, vihma või muude 
liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on 
tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib 
teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee 
omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulge-
da või teel liiklust piirata. Tee sulgemisest või 
liikluspiirangutest tuleb teatadakäesoleva sea-
duse paragrahv 31 lõikes 2 sätestatud korras.
(3) Tee omanikul on õigus nõuda eratee kasu-
tajalt tee kasutamisega seotud kulude katteks 
hüvitist.
(6) Tee omanik on kohustatud liiklejale hüvi-
tama tee kasutamiskõlbmatuse tõttu ning käes-
oleva seaduse või selle alusel antud õigusakti 
rikkumise tõttu tekitatud kahju, välja arvatud 
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juh-
tudel.

Liiklusseadus
§  48  Piirangud mootorsõidukite liiklusele
(1) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse 
sõidukid ei või sõita, peatuda ega parkida 
väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette näh-
tud mootorsõidukite liikluseks. Neis kohtades 
võib liigelda ainult maaomaniku loal.
§  52  Keskkonna kaitsenõuded
(2)  Mootorsõidukit ei või pesta veekogus ega 
kaldal lähemal kui 10 meetrit veepiirist.
§  142  Võõral maatükil viibimine
(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise 
isiku omandis oleval piiramata ja tähistamata 
kinnisasjal ei või teised isikud omaniku loata 
viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Kuid siiski paneks Teie kõigi südamele tõsi-
asja, et kuigi kõigil meil on võimalik loodust 
nautida, on siiski ka looduse ees kohustus 
seda hoida ja kaitsta. Liikudes looduses ei 
tohiks me siiski käia teiste inimeste õuedel, 
istandikes, niitmata heinamaadel ja külvidel, 
teha lõket ja pidada pikniku seal, kus meile 
meeldib. Omaniku korraldusel tuleb siiski 
seaduserikkumine lõpetada.
Samas ei ole aga keelatud riigi või eraoma-
niku vastava tähistuseta maal liikuda, korjata 
loodusande ja lihtõngega kala püüda jäädes 
heade tavade piiridesse. Milline on hea tava 
– see sõltub juba meie kõigi arusaamadest, 
haritusest ja kodust kaasa saadud kasvatusest!
Oma olmejäätmeid ja muud prahti ära võta 
kodunt kaasa loodusesse viskamiseks!  Õpeta 

häid tavasid ja seadusekuulekust ka lastele!
§  167  Võõra metsa kasutamine
(1) Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis 
olevas metsas (avalik mets) on igaühel õigus 
viibida ning marju,seeni ja muid metsasaadusi 
korjata, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Omaniku poolt piiratud või tähistatud era-
metsas on teistel isikutel lubatud marju,seeni 
ja muid metsasaadusi korjata metsaomaniku 
loal.
(3) Piiramata või tähistamata erametsas on 
teistel isikutel õigus marju,seeni ja muid met-
sasaadusi korjata, kui sellega ei tekita omani-
kule ülemäärast kahju. 

Eramaadel jahipidamist reguleerib JAHI-
SEADUS  (jõustus 01.03.2003. a)
Teadmiseks maaomanikele mõned väljavõtted 
seadusest, kuna palju on kaebusi just Raasiku 
jahimeeste kohta, kes peavad jahti Jõelähtme 
vallas elavate maaomanike kinnistutel ja arva-
vad sealjuures, et neile on kõik lubatud.
§  3  Jahiõigus
(2)  Jahitunnistust omav maaomanik tohib 
oma kinnistul jahti pidada, välja arvatud suur-
ulukitele, kui tema kinnisasja pindala ühes 
ringpiiris on enam kui 20 hektarit. Õigus 
jahti pidada laieneb maaomaniku vanematele, 
abikaasale ja lastele, kui nad omavad jahitun-
nistust. ( RT I  2005, 15, 83 )    
§  7  Jahipiirkonna kasutusõigus
(1) Jahipiirkonna kasutaja tohib maaomaniku 
nõusolekuta korraldada tema maadel jahiulu-
kite loendust ning kasutada maad jahisaaduste 
jahipiirkonnast äraviimiseks.
§  8  Jahipiirkonna kasutusõiguse luba
(2) Jahipiirkonna kasutusõiguse loale lisatakse 
maaomaniku või -valdaja ja jahipiirkonna 
kasutusõiguse saanud isiku (edaspidi jahi-
piirkonna kasutaja) vahel sõlmitud leping või 
maaomaniku või -valdaja kirjalik nõusolek 
maade jahimaana kasutamise võimaluse ja 
jahipidamise tingimuste kohta või maaoma-
niku kirjalik jahipidamise keeld. Riigimaasse 
puutuvalt ei tohi nimetatud leping või nõus-
olek ette näha tasu võtmist maade jahimaana 
kasutusse andmise eest. ( RT I  2005, 15, 83)
§  17  Jahipiirkonna kasutaja ja maaoma-
niku suhted
(1) Maaomanik või tema volitatud esindaja 
tohib jahipiirkonna piiresse jääval kinnistul 
rajada jahindusrajatisi, millest ta koheselt tea-
tab jahipiirkonna kasutajale.  ( RT I  2005, 
15, 83 )
(2) Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud:
1) vältima maaomaniku vara kahjustamist ja 
teatama talle viivitamatult jahipidamise käi-
gus tekitatud kahjustustest
2) võimaldama jahipidamisõigust kasutaval 
maaomanikul kasutada tema kinnistule rajatud 
jahindusrajatisi.
§  18   Jahindusrajatised
(1) Jahindusrajatised käesoleva seaduse tähen-
duses on jahimaakorralduskavaga määratud 
jahiulukite hooldustöödeks või jahipidamiseks 
vajalikud hooned, jahikoerte katsetusalad, 
söödapõllud, ulukeid peletavad ja suunavad 
ning nende elutingimuste parandamiseks ette-
nähtud muud rajatised. (RT I  2005, 15, 83 )
(2) Kehtetu  ( RT I  2005, 15, 83)

Arvo Lassi
korrakaitsespetsialist 

Jõelähtme valda teenindavate konstaablite 
vastuvõtuajad:
BRONEK  ALPIUS 
E  9.00 – 11.00  Jõelähtme Vallavalitsus    
tel 6054 887
T 18.00 – 20.00 Loo Konstaablipunktis, Saha tee 
11A   tel 6080 763

KAISA  ARRO
K  17.00 – 19.00  Loo Konstaablipunktis, Saha tee 
11A  tel 6080 763
N    9.00 – 11.00 Jõelähtme Vallamajas  
 tel 6054 887,  5166 324
Politsei  110

Jõelähtme vallas on moodustatud MTÜ Jõe-
lähtme Valla Korrakaitse, mis alates 
1. märt  sist 2005 patrullib vastavalt graafiku-
le  koostöös politseiga Jõelähtme valla hal-
dusterritooriumil, tagamaks avalikku korda ja 
ohjeldamaks õigusrikkujaid.
MTÜ  patrulli tel 53441001
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Jõelähtme vallas loodi 
Reformierakonna piirkondlik 
organisatsioon (PKO).
Täna on Reformierakonnal 110 PKO-d üle Eesti. PKO 
koondab Reformierakonna liikmeid, kes elavad mingi 
kindla kohaliku omavalitsusüksuse piires ning lähtub 
PKO üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskavast ja 
eelarvest. PKO-d ei allu otseselt maakondlikule organi-
satsioonile (MKO-le). Igal PKO-l on omavoli tegutseda 
vastavalt oma üldkoosoleku ja juhatuse otsustele.

15. veebruaril moodustati Jõelähtme Reformiera-
konna PKO. Asutamiskoosolekul osalesid Ave Paat, 
Katrin Paldermaa, Jüri Paavel, Urmas Klandorf ja Tarmo 
Paldermaa. Külalistena viibisid kohal Reformierakonna 
Harjumaa MKO esimees Leino Mägi, MKO juhatuse 
liikmed Toivo Lumiste ja Arvo Pärniste ning Reformi-
erakonna Harjumaa arendusjuht Andrus Hallang. Polii-
tilisest olukorrast riigis rääkis Riigikogu liige Leino 
Mägi.

Ootame kõiki Jõelähtme vallas elavaid Reformiera-
konna liikmeid ning huvilisi ühinema PKO-ga. Ühen-
dust on võimalik võtta telefonil 5017788 ja E-mailil 
tarmo.paldermaa@mail.ee.

Tarmo Paldermaa
Jõelähtme Vallavolikogu liige

Väärtuslikud maastikud 
Rebala muinsuskaitsealal
Maastik on meie ajaloo mälu, kuhu salvestuvad erine-
vatel perioodidel toimunud sündmused. Maastikud, kus 
elab ja tegutseb inimene, muutuvad pidevalt. Milliseid 
maastikke ja maastikuelemente tuleks hoida järgmistele 
põlvkondadele, mis oleks säilitamisväärt meile endile? 

Rebala muinsuskaitseala arheoloogiline, ajalooline 
ja looduslik kooslus on ainulaadne terves Euroopas. 
Muinsuskaitseameti rahastamisel ja Ökoloogia Ins-
tituudi teadlaste eestvõttel käivitus jaanuaris Rebala 
muinsuskaitsealal üheksakuuline projekt eesmärgiga 
selgitada välja muinsuskaitseala territooriumile jäävad 
väärtuslikud maastikud. Projekti põhiülesandeks on 
pöörata tähelepanu nendele aladele, kus on tarvis hoida 
ja kaitsta maastikke ning välja pakkuda lahendusi, kui-
das oleks neid maastikke võimalik hooldada. Selline 
töö on vajalik detailplaneeringute, maastikuhoolduska-
vade ja maakorralduskavade algatamiseks. Projekti on 
kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad: inimgeo-
graafid, Eesti vabaõhumuuseumi etnograafid, muinsus-
kaitseameti ametnikud ja ajaloolane. Projekti tegemisel 
peetakse väga oluliseks ka kohalike elanike kaasamist, 
sest just kohalikud oskavad rääkida ja näidata, millised 
kohad ja ehitised on kõige väärtuslikumad. Väärtuslikest 
maastikest koostatakse kirjeldused, mis viiakse and-
mebaasi ja tehakse register. Andmebaasi ning registri 
abil on edaspidi hõlpsam taotleda maastikele toetust, 
algatada detailplaneeringuid, koostada turismikaarte ja 
üldisemalt avalikkust informeerida.

Ettepanekuid, milliseid maastikke võiks kaasata pro-
jekti, ootame lahkelt kõigilt Jõelähtme valla elanikelt 
aadressile helen.soovali@ut.ee@ut.ee  või helistada telefonil 
5276022.

Helen Sooväli

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme          29. märts 2005 nr 173

Jõelähtme valla Loo aleviku Saha tee 17 maaüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine.

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; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 lõikest 2, 
Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 
38, 258) paragrahv 24 lõikest 3,  Jõelähtme valla Ehi-
tusmääruse (KO 2003, 104, 1933) paragrahv 3 punktist 
3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Loo aleviku Saha tee 17 maaüksuse 
detailplaneering vastavalt arhitekt Rein Ailt’i  poolt 
koostatud tööle, detailplaneeringu eesmärk on maa-alale 
ridaelamu ja kolme paariselamu planeerimine. Planeeri-
tava ala suurus on 1,15 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väl-
jaehitamise tagab arendaja vastavalt 21. märtsil 2005. a  
sõlmitud lepingule nr 27/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
tus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme       29. märts 2005 nr 172

Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu 
kooskõlastamine.

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; 23, 141; 88, 
588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 lõi-
kest 2, Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 
22, 148; 38, 258) paragrahv 17 lõike 2 punktist 2 ning 
Viimsi Vallavalitsuse 07.03.2005.a. kirjast nr 10-7/576,  
Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kooskõlastada Viimsi valla üldplaneeringu teemapla-
neering “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami-
ne. Elamuehituse põhimõtted” vastavalt Entec AS poolt 
koostatud tööle nr 563/04.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Res Publica Jõelähtme valla 
osakonna üldkoosolek
27.04.2005 Kaberneeme sadama restoranis

Eelmistel kohalike omavalitsuste volikogude valimis-
tel osutusid valituks ka kaks Res Publica kandidaati: 
Art Kuum ja Ants Andreson. Arvestades, et volikogu 
absoluutne enamus ehk 9 kohta 17-st on Valimisliit 
„Jõelähtme“ käes on Res Publica hääl jäänud kui üksiku 
hüüdja hääleks kõrbes, kuid meie seisukoht on voliko-
gus alati jõuliselt välja toodud ja mitmeski küsimuses 
oleme ka toetajaid (eelkõige Isamaa) leidnud. Paljudes 
olulistes, ja ka avalikuseni jõudnud küsimustes oleme 
olnud resoluutsed ja toonud volikogus välja seisukohti, 
mis vallavalitsusele alati meeldinud pole. Parima näitena 
võib tuua Kaasiku ja Kanajevi detailplaneeringu, mis 
volikogu poolt tagantjärgi, kui majad juba ehitatud olid, 
vastu võeti. Oleme tänaseni veendunud, et see samm oli 
seadusega vastuolus, ja hääletasime selle vastu ka siis, 
kuid vaatamata kõigi vastuargumentide välja toomisele 
ei olnud volikogus selle planeeringu kehtestamise vastu 
peale meie rohkem kui üks volikogu liige. Tihti jääb 
küll selline tunne, nagu jookseks peaga vastu seina, kuid 
usun, et ka meie valijatel on valllavalitsusega suheldes 
vahel sama tunne jäänud ning eks me ju oma valijaid 
esindamegi. 

2005. aastal on taas tulemas kohalike omavalitsuste 
volikogude valimised, seega on paras aeg teha vahe-
kokkuvõtteid tehtust ja seada uusi sihte lähenevatele 
valimistele mõeldes.

Kõik Res Publica liikmed Jõelähtme vallast ja valla 
elanikud, kes soovivad liikmeks astuda on oodatud 
Kaberneeme sadama restorani üldkoosolekule 27. april-
lil kell 19.

Art Kuum
Res Publica

Lugupeetud Jõelähtme valla elanikud 
Käes on jälle kevad ja päästeteenistused peavad hakka-
ma võitlema kulupõlengutega. Et seda vältida, tooksin 
ära mõned seadusega kehtestatud nõuded.

Metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel tohib kulu 
põletada ainult kahe nädala jooksul pärast lume sula-
mist ja häirekeskuse loal. Selleks tuleks helistada 112 
ja informeerida häirekeskust, et tahate kulu või prahti 
põletada. Iga inimene peab hoolitsema selle eest, et 
tema majaümbruses saaks kulu või praht põletatud või-
malikult ohutult. Põletada tohib päeva ajal tuulevaikse 
ilmaga (kuni 3,3m/s). Otstarbekas on kulu põletada ajal, 
kui heinamaad on juba lumest sulanud, aga metsa äärtes 
on veel lund. Ka kerge tuulega tuleb jälgida tuule suunda 
– hooned ja mets ei tohiks jääda allatuult. Selleks, et 
tuli kontrolli alt ei väljuks, on soovitav põletada siilude 
või osade kaupa, mitte kogu põldu korraga. Parem, kui 
põletamise juures oleks mitu inimest.

Lõket tohib teha selleks eelnevalt ette valmista-
tud kohtades. Kui lõket teha, tuleks jälgida järgmist: 
lõke peab asuma vähemalt 15 m kaugusel hoonetest 
või põlevmaterjalist, 30 m kaugusel metsast. Avalik 
lõke peab asuma hoonetest, põlevmaterjalist ja metsast 
vähemalt 50 m kaugusel. Tuld ei tohi jätta järelvalveta, 
lahkuda võib alles siis, kui olete veendunud, et tuli on 
kustunud või kustutatud.

Tuleohutusnõuete rikkujat karistatakse rahatrahviga.
Rahulikku ja ilusat kevadet soovib 

Harjumaa päästeteenistus.
Meelis Oja
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Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  29. märts 2005 nr 66

OÜ Loo Vesi põhikirja muutmine ja kin-
nitamine uues redaktsioonis.
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; 23, 141; 
88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542)  
paragrahv 22 lõige 1 punkti 24, paragrahv 
35 lõike 3 ja äriseadustiku (1995, 26/28, 
355; 1996, 52/54, 993; 1998, 91/93, 1500; 
1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 
102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 
57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 
532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 
61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 
110, 657; 2003, 4, 19; 13, 164; 18, 100; 78, 
523; 88, 591; 2004, 86 582; 89, 613) parag-
rahv 168 lõige 1 punkti 1 alusel Jõelähtme 
Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Muuta Osaühingu Loo Vesi põhikirja 
alljärgnevalt:
1.1. Muuta põhikirja punkti 1.2. ja lugeda 
seda järgmises redaktsioonis:
“1.2. Osaühingu asukoht on: Eesti Vaba-
riik, Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, 
74201.”
1.2. Muuta põhikirja peatükki II TEGE-
VUSALAD ja lugeda seda järgmises 
redaktsioonis:

“II TEGEVUSALAD 
2.1. Ühingu tegevusalad on: 
1) veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenused
2) sanitaartehnilised tööd
3) heitvee puhastamine
4) keskküttesüsteemide hooldus ja remont
5) vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
6) sadevete süsteemide hooldus ja 
remont.”

1.1. Muuta põhikirja punkti 3.1. ja lugeda 
seda järgmises redaktsioonis:
“3.1. Ühing on iseseisev juriidiline isik, mis 
juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhi-
kirjast ja osanike koosoleku otsustest.”
1.2. Muuta põhikirja punkti 5.7. ja lugeda 
seda järgmises redaktsioonis:
“5.7. Osa    võib   pantida    või    koormata   
kasutusvaldusega  vaid  osanike  koosoleku 
otsuse alusel.”
1.3. Muuta põhikirja punkti 8.4. ja lugeda 
seda järgmises redaktsioonis:
“8.4. Juhatuse liikmed nimetab kuni kol-
meks aastaks ja kutsub tagasi osanike koos-
olek, nõukogu olemasolu korral nimetab 
juhatuse liikmed nõukogu.”
1.4. Muuta põhikirja punkti 9.1. ja lugeda 
seda järgmises redaktsioonis:
“9.1. Ühing valib nõukogu, kui see on 
seaduses ette nähtud või kui seda otsustab 
osanike koosolek.”
1.5. Muuta põhikirja punkti 10.1. ja lugeda 
seda järgmises sõnastuses:
“10.1. Ühing valib audiitori, kui see on 
seaduses ette nähtud või kui seda otsustab 
osanike koosolek.”
2. Kinnitada OÜ Loo Vesi põhikiri uues 
redaktsioonis (lisatud).
3. Määrus jõustub 04. aprillil 2005.a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

 

Lisa                                       
Kinnitatud
Jõelähtme Vallavolikogu
 29.03.05. määrusega nr 66
OÜ LOO VESI PÕHIKIRI
I ÄRINIMI JA ASUKOHT
1.1. Osaühingu ärinimi on: OÜ Loo Vesi
1.2. Ühingu asukoht on: Eesti Vabariik, 
Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik, 
74201

II TEGEVUSALAD
2.1. Ühingu tegevusalad on:
1) veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenused
2) sanitaartehnilised tööd
3) heitvete puhastamine
4) keskküttesüsteemide hooldus ja remont
5) vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
6) sadevete süsteemide hooldus ja remont.

III ÕIGUSLIK SEISUND
3.1. Ühing on iseseisev juriidiline isik, mis 
juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhi-
kirjast ja  osanike koosoleku otsustest.
3.2. Ühing vastutab oma kohustuste täitmi-
se eest kogu oma varaga.
3.3. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu 
kohustuste eest.
3.4. Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel 
kohelda võrdselt.
3.5. Ühing on majandus- ja äriüksus, mille 
kaudu osanikud tegutsevad.
3.6. Ühing koosneb temale kuuluvatest 
asjadest, õigustest ja kohustustest, mis on 
määratud tema tegevuseks.
3.7. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis 
seonduvad tema tegevusega ja mis otseselt 
või kaudselt on ühingule vajalikud: Ühing 
võib sealjuures omandada sama või sarnast 
liiki ettevõtteid, neis seaduses ettenähtud 
vormis osaleda ning asutada struktuuriük-
susi nii Eestis kui välismaal.
3.8. Ühingul on oma nimega pitsat ning 
kaubamärk.

IV OSAKAPITAL JA OSAD
4.1. Osakapitali suuruseks on kakssada 
kakskümmend tuhat (220000.-) krooni ja 
seda võib suurendada ilma põhikirja muut-
mata neli korda.
4.2. Osakapital jaguneb osadeks, millest iga 
osa väikseim nimiväärtus on 100 krooni.
4.3. Igal osanikul võib olla vaid üks osa 
võrdse või erineva täiskordse nimiväär-
tusega.
4.4. Kui osanik omandab täiendava osa, 
suureneb vastavalt tema esialgse osa nimi-
väärtus.
4.5. Osa kohta ei või välja anda väärtpa-
berit.
4.6. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui 
mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised 
sissemaksed tuleb tasuda ühingu pangaar-
vele. Mitterahalise sissemakse tegemiseks 
sõlmib osanik ühinguga lepingu sissemak-
se eseme üleandmise kohta. Leping peab 
olema kirjalik, kui seaduses ei ole teatud 
eseme üleandmiseks sätestatud notariaal-
selt tõestatud vormi kohustuslikkust.
4.7. Kui mitterahalise sissemakse väärtus 
ületab seaduses ettenähtud piiri või kui kõik 
mitterahalised sissemaksed moodustavad 
kokku üle poole osakapitalist, peab mittera-
halise sissemakse väärtuse hindamist kont-
rollima audiitor, kes esitab arvamuse selle 
kohta, et sissemakse pole ühingule osutatav 
teenus ega ühingule tehtav töö.
4.8. Osanik peab teatama kolmandate isi-
kute õigustest mitterahalisele sissemaksele. 
Kui ta jätab teatamise nõude täitmata, peab 
ta osa eest tasuma rahas.

V OSANIKU ÕIGUSED
5.1. Osanike häälte arv peab olema võrdeli-
ne tema osa suurusega.
5.2. Osa iga 100 (ükssada) krooni annab 
ühe hääle.

5.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda 
ühingu juhtimises ning kasumi ja ühingu 
lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, 
samuti muud seaduses ja käesolevas põhi-
kirjas ettenähtud õigused.
5.4. Osanik võib osa vabalt võõrandada 
teisele osanikule.
5.5. Osa võõrandamise tehing peab olema 
kirjalik.
5.6. Osa võõrandamisel kolmandale isikule 
on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu 
jooksul võõrandamise soovist juhatusele 
kirjalikult teatamise päevast. Kui teised 
osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust 
nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõ-
randada oma osa kolmandale isikule.
5.7. Osa võib pantida või koormata kasu-
tusvaldusega vaid osanike koosoleku otsuse 
alusel. 
5.8. Osanike otsusega antud nõusolekul 
võib võõrandada osa oma osast kolmandale 
isikule.
5.9. Osast osa võõrandamisel teisele osani-
kule ei ole osanike nõusolek vajalik.
5.10. Osaniku surma korral läheb osa üle 
pärijatele, kui seda otsustavad osanikud.
5.11. Kui ühing on keeldunud osa üleand-
misest pärijatele, tuleb pärijatele maksta 
välja hüvitis osa eest kuue kuu jooksul 
pärast pärijate poolt sellekohase kirjaliku 
avalduse esitamist.
VI OSANIKE KOOSOLEK
6.1. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:
- põhikirja muutmine;
- osakapitali suurendamine või vähenda-
mine;
- nõukogu liikmete valimine ja tagasikut-
sumine;
- kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse 
liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- majandusaasta aruande kinnitamine ja 
kasumi jaotamine;
- osa võõrandamine kolmandale isikule ja 
osa pantimine või koormamine;
- audiitori valimine;
- erikontrolli määramine;
- prokuristi nimetamine ja tagasikutsumi-
ne;
- juhatuse või nõukogu liikme või osaniku 
vastu nõude esitamise otsustamine ja selles 
nõude ühingu esindaja määramine;
- ühingu lõpetamise otsustamine;
- muude seadusega või käesoleva põhikir-
jaga osanike pädevusse antud küsimuste 
otsustamine.
6.2. Osanike koosolek on pädev vastu 
võtma otsuseid, kui sellel on esindatud 
vähemalt pool osadega esindatud häältest.
6.3. Põhikirja muutmise otsus on vastu 
võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 
2/3 koosolekul osalenud osanike häältest 
ja see jõustub vastava kande tegemisel 
äriregistrisse.
6.4. Osanikud võivad vastu võtta otsuseid 
ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluva-
tes küsimustes.
6.5. Osanik ei või hääletada, kui otsusta-
takse tema vabastamist kohustustest või 
vastutusest, tema vastu nõude esitamist 
või tema ja ühingu vahel tehingu tegemist. 
Esindatuse määramisel selle osaniku hääli 
ei arvestata.

VII OSANIKE OTSUS ILMA 
KOOSOLEKUTA
7.1. Osanikel on õigus vastu võtta põhikir-
ja p. 6.1. loetlemata otsuseid koosolekut 
kokku kutsumata.
7.2. Eelmises punktis nimetatud otsuse 
eelnõu saadab juhatus kirjalikult kõigile 
osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul 
osanik peab esitama selle kohta oma seisu-
koha. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja 
jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, 
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
7.3. Otsus ilma koosolekut kokku kutsuma-
ta on vastu võetud, kui selle poolt on antud 
vähemalt 2/3 osanike häältest.

VIII JUHATUS
8.1. Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis 
esindab ning juhib ühingut.
8.2. Juhatusel võib olla üks (juhataja) või 
mitu liiget, kusjuures juhatuse liige ei pea 
olema osanik.
8.3. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu 
liige, pankrotivõlgnik või muu isik, kellelt 
on seaduse alusel äravõetud õigus olla 
ettevõtja.
8.4. Juhatuse liikmed nimetab kuni kolmeks 
aastaks ja kutsub tagasi osanike koosolek, 
nõukogu olemasolu korral nimetab juhatuse 
liikmed nõukogu.
5.5. Osanike otsusel võib juhatuse liikme, 
sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
5.6. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes 
esindada iga juhatuse liige.
5.7. Juhatus kutsub kokku osanike koosole-
ku või saadab osanikele otsuse eelnõu kirja-
likult ilma koosolekut kokku kutsumata.
5.8. Juhatus on kohustatud osanike koos-
oleku kokku kutsuma, kui 
- ühingul on netovara järel vähem kui pool 
osakapitalist või vähem kui äriseadustiku § 
136 nimetatud osakapitali suurus;
- seda nõuab ühingu nõukogu, kui see on 
olemas, või
- seda nõuavad osanikud, kelle osadega on 
esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.
5.9. Kui juhatus ei kutsu kokku osani-
ke koosolekut ühe kuu jooksul nõukogu 
või osanike kirjaliku nõude saamisest, on 
nõukogul või osanikel õigus ise koosolek 
kokku kutsuda.
5.10. Juhatus peab osanike nimekirja, mil-
les tuleb näidata osanike nimed, aadressid 
ja isikukoodid, viimaste puudumisel sünni-
kuupäev, -kuu ja –aasta.
5.11. Osanike nimekirjaga võivad tutvuda 
osanikud, juhatuse ja nõukogu liikmed ning 
pädevad riigiasutused, samuti teised isikud, 
kellel on õigustatud huvi.
5.12. Juhatuse liikmed peavad hoidma 
ühingu ärisaladust.

IX NÕUKOGU
9.1. Ühing valib nõukogu, kui see on sea-
duses ette nähtud või kui seda otsustab 
osanike koosolek.

X AUDIITOR
10.1. Ühing valib audiitori, kui see on 
seaduses ette nähtud või kui seda otsustab 
osanike koosolek.

XI RESERVKAPITAL
11.1. Ühing moodustab reservkapitali iga-
aastasest puhaskasumi eraldistest, samuti 
muudest eraldistest, mis kantakse reservka-
pitali seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.
11.2. Reservkapitali suurus ei või olla väik-
sem kui 1/10 osakapitalist.
11.3. Igal majandusaastal tuleb reservkapi-
tali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist.
11.4. Reservkapitali suuruseks on kaks-
kümmend viis tuhat (25000.-) krooni ja 
seda võib osanike otsusel kasutada kahjumi 
katmiseks või osakapitali suurendamiseks.
11.5. Reservkapitalist ei või teha osanikele 
väljamakseid.

XII ÜHINGU LÕPETAMINE
12.1. Ühing on asutatud vaba tahte alusel 
määramata tähtajaks.
12.2. Ühing lõpetatakse:
- osanike otsusel;
- kohtuotsusega;
- netovara vähenemisel alla seaduses nime-
tatud osakapitali suuruse või
- teistel seaduses ettenähtud alustel.

XIII PÕHIKIRJA KEHTIVUS
13.1. Kui käesoleva põhikirja säte on vas-
tuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse 
seaduses sätestatut.

Jõelähtme  Vallavolikogu
M Ä Ä R U S
Jõelähtme  29. märts 2005 nr 67

2005. aasta I 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; 23, 141; 
88, 588;  2004, 41, 277 56, 399; 81, 542), paragrahv 
22 lõige 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 
2005. aasta määrusest nr. 27 (RT I 2005, 10, 41) “”2005. 
aasta riigieelarve seaduses” eraldisteks kohaliku oma-
valitsuse üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi 
määratud vahendite jaotamise tingimused ja kord ning 
jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel”, Jõelähtme 
Vallavolikogu
M Ä Ä R A B:

1. Täiendada Jõelähtme valla 2005. aasta eelarve tulu 
alljärgnevalt:
3500  Tasandusfond § 5 lõige 2 kokku  7 534 000.- 
sellest:
1.1.hariduskuludeks  6 635 000.-
1.2.toimetulekutoetuseks 800 000.-
1.3.hooldajatoetusteks         99 000.-

2. Täiendada Jõelähtme valla 2005. aasta eelarve kulu   
7 534 000.-
2.1   09110 Eelharidus  48 000.-
sellest:
2.1.1. Loo lasteaed  27 213.-
5504 koolitus            27 213.-
2.1.2.  Kostivere lasteaed  15 874.-
5504 koolitus   15 874.-
2 1.3.  Neeme lasteaed           4 913.-
5504 koolitus                       4 913.-

2.2. 092 
Põhikoolid ja Gümnaasiumid 5 868 000.-
sellest:
09220  Loo keskkool  3 711 412.-
sellest:
5002 töötasudeks   2 670 640.-
506 maksudeks  894 664.-
5504 koolituseks  58 658.-
5524 õpikuteks  87 450.-
9212 Kostivere põhikool   1 784 995.-
sellest:
5002 töötasudeks 1 289 850.-
506 maksudeks   432 100.-
5504 koolituseks   28 330.-
5524 õpikuteks  34 715.-
09211        Neeme algkool    371 593.-          
sellest:
5002 töötasudeks 270 326.-
506 maksudeks   90 559.-
5504 koolituseks   5 938.-
 5524 õpikuteks  4 770.-

2.3.  09800 Muud hariduskorralduslikud kulud 
    53 000.-
sellest:
01600  maakondlikud ühistegevuse 
kulud   26 900.-
08208 kultuuriüritused 26 100.-
2.4. 1551 Hariduse investeeringud 666 000.-
2.5.  10 Sotsiaalne kaitse 899 000.-
sellest:
4131 toimetulekutoetus 800 000.-
50 hooldajatoetus 99 000.-

3.  Avaldada   määrus  Jõelähtme  valla  lehes  ja  Riigi  
Teataja  elektroonilises andmekogus.
4.  Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme     29. märts 2005 nr 174

Jõelähtme valla Saha küla Miku maaüksuse 
detailplaneeringu kehtestamine.

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se (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; 23, 
141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) parag-
rahv 22 lõikest 2, Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 
579; 2004, 22, 148; 38, 258) paragrahv 24 lõikest 3,  
Jõelähtme valla Ehitusmääruse (KO 2003, 104, 1933) 
paragrahv 3 punktist 3, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Saha küla Miku maaüksuse detail-
planeering vastavalt OÜ Disarek poolt koostatud 
tööle, detailplaneeringu eesmärk on maa-alale 13 
väikeelamu krundi planeerimine. Planeeritava ala 
suurus on 5,22 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamise tagavad arendajad vastavalt 21. märt-
sil 2005. a sõlmitud lepingule nr 26/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstege-
misest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme     29. märts 2005 nr 175

Jõelähtme valla Liivamäe küla Käpa maa-
üksuse 
detailplaneeringu kehtestamine.

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; 23, 141; 88, 588; 
2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) paragrahv 22 
lõikest 2, Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 
579; 2004, 22, 148; 38, 258) paragrahv 24 lõikest 
3,  Jõelähtme valla Ehitusmääruse (KO 2003, 
104, 1933) paragrahv 3 punktist 3, Jõelähtme 
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kehtestada Liivamäe küla Käpa maaüksuse 
detailplaneering vastavalt OÜ Hedolink poolt 
koostatud tööle  nr. 3503, detailplaneeringu ees-
märk on maa-alale 28 väikeelamu krundi ja 10 
ridaelamukrundi planeerimine. Planeeritava ala 
suurus on 10 ha.
2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehno-
võrkude väljaehitamise tagab arendaja vastavalt 
21. märtsil 2005. a sõlmitud lepingule nr 25/05.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus ühe kuu jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
4. Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavaks-
tegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme       29. märts 2005 nr 176

Enampakkumise võitja kinnitamine.

Võttes aluseks Jõelähtme Vallavolikogu 01. 
juuli 1997 a määruse nr 10 “Jõelähtme vallava-
ra valdamise, kasutamise ja käsutamise korra 
kinnitamine” (RTL 1997,1/152, 858; KO 2002, 
15 357) punkti 17 ning Jõelähtme valla osaluse 
võõrandamise Osaühingus Loo Elamuhooldus 
kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moo-
dustatud komisjoni ettepaneku,  Jõelähtme 
Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Kinnitada Jõelähtme valla osaluse võõran-
damiseks osaühingus Loo Elamuhooldus läbi-
viidud enampakkumise võitjaks KADREMER 
OÜ (reg. kood 10843372).
2. Vastavalt enampakkumise protokollile kin-
nitada nimetatud osaluse võõrandamise hin-
naks 420 008.- (nelisada kakskümmend tuhat 
kaheksa) krooni, millest 10 000.- (kümme 
tuhat) krooni loetakse tasutuks seoses tagatis-
raha maksmisega.
3. KADREMER OÜ-l kanda 410 008.- (neli-
sada kümme tuhat kaheksa) krooni ostumüügi 
lepingu sõlmimise päevaks notarideposiiti või 
Jõelähtme Vallavalitsuse a/a 10002018903006 
Ühispanka.
4. Volitada valla esindajana lepingut sõlmima 
vallavanem Taimi Saarma.
5. Ostu-müügi lepingu sõlmimisega seondu-
vad kulud katab KADREMER OÜ.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme 29. märts 2005 nr 178

Ehitise peremehetuks 
tunnistamine.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse 
08. augusti 1996.a. määrusega nr 
211 kinnitatud “Peremehetu ehi-
tise hõivamise korra” (RT I 1996, 
60/61, 1114; 1998, 110, 1820; 
1999, 98, 873; 2003, 83, 569) 
punkti 9 ja 10, ametlikus väljaan-
des Ametlikud Teadaanded 30. det-
sembril 2004.a. ja Jõelähtme valla 
lehes detsember 2004.a. ilmunud 
teate, Jõelähtme Vallavolikogu
O T S U S T A B:

1. Tunnistada peremehetuks endi-
ne ühislaut asukohaga Nehatu küla 
Jõelähtme vald Harjumaa. Hoone 
viimane omanik teadmata.
2. Vallavalitsusel vormistada doku-
mendid Jõelähtme valla kandmi-
seks punktis 1 nimetatud hoone 
omanikuks.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 
Tallinna Halduskohtus 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavaks-
tegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemi-
sest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu
O T S U S
Jõelähtme   29. märts 2005 nr 179

Ehitise peremehetuks 
tunnistamine.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse 08. 
augusti 1996.a. määrusega nr 211 
kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” (RT I 1996, 60/61, 
1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98, 
873; 2003, 83, 569) punkti 9 ja 10, 
ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded 30. detsembril 2004.a 
ja Jõelähtme valla lehes detsember 
2004.a ilmunud teated, Jõelähtme 
Vallavolikogu 
O T S U S T A B:

1. Tunnistada peremehetuks Välis-
valgustuse võrk pikkusega 979 m, 
el.liin 4*A35 + 1*A16; betoonmastid 
22 tk.; puitmastid betoonjalandil 7 
tk., asukohaga Iru küla Jõelähtme 
vald Harjumaa. Rajatiste viimane 
teadaolev omanik Aianduskoopera-
tiiv “Iru”.
2. Vallavalitsusel vormistada doku-
mendid Jõelähtme valla kandmiseks 
punktis 1 nimetatud rajatiste oma-
nikuks.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-
linna Halduskohtus 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsuse jõustub teatavakstegemi-
sest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees



97
06.04 HELMI-HELENE PRÖÖM, 

Koogi küla

94
07.04 LONNI REHTO, Loo alevik 

93
30.04 ELISE ELIAS, Liivamäe küla

92
03.04 ASTRID PILL, Loo alevik 

09.04 MARTA MÜÜRSEPP,  
Parasmäe küla

91
18.04 EDGAR VOLDEMAR KUURBERG, 

Haljava küla 

 85
30.04 EINO JORONEN, Loo alevik

84
23.04 RINO LAAGRIKÜLL, 

Jägala- Joa küla
24.04 MARIA BELOVA, Kostivere alevik

 81
14.04 HELMI KAUPONEN, Loo  alevik

80
08.04 HELDUR-ERVIN JOHANNSON, 

Iru küla
 17.04 ENDEL SEPP, Loo alevik
 20.04 ARVED PEETRIMÄGI, 

Võerdla küla
 18.04 TAMARA URMASTE, Koila küla
 07.04 NIINA NAOUMOVA, Loo alevik

75
23.04 SALME LÜÜS, Maardu küla

70
14.04 EVA OJA, Loo alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed 
aprillis

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU AJALEHT

VÄLJAANDJA 
Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber, tel. 566 50 650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

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

4

MÄRTSIS SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD 

KARL TOMP  11.04.1992 – 06.03.2005 
JOHANNES SOON 25.10.1928 – 10.03.2005 
MEELIS KALM 22.12.1954 – 14.03.2005 
IIRIS NEVVONEN 08.07.1956 – 15.03.2005 
LEHTE JASK  06.04.1923 – 18.03.2005 

HEA KODUKANDI 
INIMENE!
Sinu abikäed on tere-
tulnud Jõelähtme surnuaia 
koristus  talgutel 
29. aprillil! 
Muinsuskaitsekuu raames toimuvatel talgutel teeme tööd ja 
räägime kalmistu kujunemise ajaloost, vanadest hauatähistest ja 
kalmistu praegusest olukorrast. Koristustööde käigus on plaanis  
müüridele kasvanud võsa hõrendamine, vanade haudade kor-
rastamine ning väljaspoole müüre ladustatud rämpsuhunnikute 
likvideerimine. 
Talgulised varustatakse töökinnaste ja  töövahenditega, paku-
takse sooja suppi!
Koguneme kalmistu sissepääsu juures kell 13.00. 

Üritust toetavad: 
Jõelähtme Vallavalitsus ja SA Rebala Fond

KEVADINE  SUURPUHASTUS  
14.-15. MAI 2005

Jõelähtme Vallavalitsus korraldab 14.-15. mail  
taas kevadise suurpuhastuse, tellides nimeta-
tud nädalavahetuseks suuremahulisi konteine-

reid, kuhu on võimalik viia koduses majapidamises ja ümbruse 
korrastamise käigus tekkinud prahti, vanu mööbliesemeid jne. 
Konteinerite asukohad on hetkel täpsustamisel. Ürituse heaks 
kordaminekuks on oluline usaldusväärsete kontaktisikute ole-
masolu ning loodame ka sel aastal koostööle.

Täpsemat infot saab telefonil 605 4874 ja e-posti teel 
gerli@joelahtme.ee.

OHTLIKE  JÄÄTMETE  KOGUMINE
Ohtlike jäätmete kogumine elanikelt toimub laupäeval 14. mail. 
Kogumisauto liigub alljärgneva graafiku alusel:
10:00-10:30 Iru küla (tenniseväljak)
11:00-11:30 Loo alevik (bussi peatuse esine plats)
11:45-12:15 Maardu küla (vanade kasvuhoonete juures)
12:30-13:00 Kostivere alevik (plats poe vastas üle tee)
13:30-14:00 Neeme küla (vanade töökodade juures)
14:30-15:00 Jõelähtme küla (vallamaja juures)
15:30-16:00 Ülgase küla (garaažide esine plats)
16:15-16:45 Kallavere küla

 Elanikud saavad tasuta ära anda järgmisi ohtlikke jäätmeid:
akud, patareid, värvi-, laki-, lahusti-  ja õlijäätmed, õlifiltrid, 
elavhõbedat sisaldavad päevavalguslambid ja termomeetrid, 
ravimid, kineskoobid, tahmakassetid, kemikaalid, tulekustutid,  
rehvid(max 4 tk/in), teravad ja torkivad esemed jne.

VANARAUA KOGUMINE
Kõik, kellel on kogunenud vanametalli (suuremas koguses olmeme-
talli, mõni autovrakk jne) ning endal ei ole võimalust seda ära viia, 
siis andke teada aprilli kuu jooksul Jõelähtme Vallavalitsuse telefo-
nidel 605 4874, 605 4887 või e-posti teel gerli@joelahtme.ee. NEEME RAHVAMAJA TEATAB:

MÄLUMÄNG:
Reedel, 22. aprillil kell 19.00 toimub Neeme Rahvamajas 
Neeme mälumängu XII etapp

EAKATE ÕHTU:
Kolmapäeval, 20.aprillil 2005 kell 16.30 toimub Neeme Rahvamajas 
eakate õhtu. Kõik valla eakad on oodatud!

Neeme Rahvamaja kuulutab välja konkursi uue huviringi avamiseks.
Kui Sul on mõni ettepanek, soov, mõte, millise sisuga huviring võiks 
Neeme Rahvamajas töötada, siis edasta see meile! Veel parem, kui tead 
inimest, kes seda ringi võiks juhendada!

Jõelähtme Vallavalitsus 
kuulutab välja avalikud  konkursid

LOO KESKKOOLI  (Harjumaa, Loo, Saha tee 7)

DIREKTORI
1. augustil 2005. a. vabanevale   ja

KOSTIVERE PÕHIKOOLI 
(Harjumaa, Kostivere, Aruküla tee 3) 

DIREKTORI  
15.augustil 2005.a. vabanevale ametikohale.

Direktoritega sõlmitakse tööleping viieks aastaks.

Kandidaatidelt eeldame lisaks haridusministri 26.08.2002 
määruses nr. 65 koolidirektorile esitatud kvalifikatsiooninõuetes 
sätestatule

• soovitavalt koolijuhitöö kogemust
• head organiseerimis-, otsustus- ja vastutusvõimet
• eesti keele oskust kõrgtasemel ja võõrkeelte oskust
• väga head suhtlemisoskust
• väga head majandamisoskust

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• avaldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• elulookirjeldus
• ametikohale vastavust tõendavad dokumendid või 

nende ärakirjad
• oma visioon kooli töö korraldamisest ja arendamisest

Pakume:
• huvitavat tööd organisatsiooni täiustamisel
• motiveerivat palka
• ametiautot ( Loo Keskkooli direktorile)
• tööandja elamispinda (Kostivere Põhikooli direktorile)

Dokumendid esitada  9. maiks Jõelähtme Vallavalitsusele
aadressil 74202 Harjumaa, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla
Info telefonil 6054 850 

Jõelähtme Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi

NEEME ALGKOOLI (Neeme küla, 
Jõelähtme vald, Harjumaa)

JUHATAJA
15. augustil 2005. a. vabaneva ametikoha täitmiseks 
töölepingu tähtajaga viis aastat.

Kandidaadilt eeldame lisaks haridusministri 26.08.2002 
määruses nr. 65 koolidirektorile esitatud kvalifikatsiooniõuetes 
sätestatule

• soovitavalt koolijuhitöö kogemust
• head organiseerimis-, otsustus- ja vastutusvõimet
• eesti keele oskust kõrgtasemel ja ühe võõrkeele 

oskust kesktasemel 
• väga head suhtlemis- ja majandamisoskust

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• avaldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• elulookirjeldus
• ametikohale vastavust tõendavad dokumendid või 

nende ärakirjad
• oma visioon Neeme Algkooli  töö korraldamisest ja 

arendamisest
Dokumendid esitada  9. maiks Jõelähtme Vallavalitsusele
aadressil 74202 Harjumaa, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla
Info telefonil 6054 850 

KAUPLUS
Kasutatud ja 
uued riided
Hinnad soodsad

RÄTSEP
Ootab  tellimus-  ja  
parandustöid

OLEME AVATUD:
T-R 10.00-17.30, 
L 10.00-15.00
Tel. 50 47 312
Saha  tee 9C, Loo, 74201 
Harjumaa
(endine laste huvikeskus)

PAKUME TÖÖD RÄTSEPALE
Loo, Harjumaa  Tel.50 47 312

VEE-  JA  KANALISATSIOONI-
TEENUSE  UUTEST  HINDADEST
OÜ Loo Vesi poolt osutatava vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on olnud 
viimase kümne aasta jooksul ühed Eesti madalaimad.Ökonoomse majanda-
misega on OÜ Loo Vesi suutnud hoida nende hindadega oma tulud ja kulud 
pika aja jooksul napilt tasakaalus ja varustanud oma tarbijaid stabiilselt 
odava veega. Rahaliste vahendite puudumise tõttu ei ole OÜ Loo Vesi saa-
nud samal ajal teha joogivee kvaliteedi parandamiseks ja reovee käitlemise 
keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks nõutavaid investeeringuid. Seoses 
Eesti astumisega Euroopa Liitu on  Jõelähtme vallal avanenud nüüd reaalne 
võimalus saada abi oma vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks 
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist, kuid selle abi kohustuslikuks eeltin-
gimuseks on oma vee-ettevõtja nimetamisväärne rahaline panus sellessse 
tegevusse. Jätkata ilma vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõusuta ei ole 
enam võimalik.  Esimese sammu vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindade 
reguleerimiseks tegi Jõelähtme Vallavalitsus möödunud aastal. 

Kooskõlas Jõelähtme valla vee- ja kanalisatsiooni arengukavaga on Loo 
aleviku ja Iru küla kanalisatsioon liidetud nüüdseks Tallinna linnale kuuluva 
kanalisatsiooni tunnelkollektoriga ning Loo ja Iru reoveed suunatakse alates 
sellest aastast nimetatud tunnelkollektori kaudu Paljassaare puhastussead-
metele. Sellega lõpeb reovee käitlemine Loo alevikus ning Loo alevik vaba-
neb reoveepuhasti ja settebasseinide poolt tekitatavast haisust. Samuti kaob 
reovee lokaalse  käitlemisega kaasnev keskkonnareostuse oht Loo alevikus. 
Loo ja Iru reovete suunamine Tallinnasse tõstab aga nimetatud piirkondade 
kanalisatsioniteenuse hinda, mis on nüüdsest reguleeritud AS Tallinna Vesi,  
OÜ Loo Vesi ja Jõelähtme Vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolse kok-
kuleppega.

 Omades oma tegevuspiirkonnas piisavat põhjaveevaru, müüb OÜ Loo 
Vesi tarbijatele oma puurkaevudest ammutatavat vett. Müügiloa saamiseks 
Tervisekaitsetalituselt peab aga OÜ Loo Vesi investeerima  vee ettevalmis-
tamisseadmetesse, et viia realiseeritava vee kvaliteet vastavusse kehtiva 
joogivee standardiga. Uute nõuete valguses on puurkaevuvesi käsitletav 
vaid toorainena, millest on võimalik toota realiseerimiskõlblikku joogivett. 
Loomulikult tõstab see joogivee hinda.

Öeldust tulenevalt on Jõelähtme Vallavalitsuse 28.02.2005 määrusega nr 
1 kehtestatud OÜ Loo Vesi poolt osutatavatele vee- ja kanalisatsiooniteenus-
tele alates  01.07.2005  koos käibemaksuga järgmised uued hinnad:
• Loo ja Iru elanikud  
Kokku  16,00  kr/m3

,   sealhulgas vesi  6,56  ja kanalisatsioon  9,44
• Elanikud mujal  
      Kokku  10,96  kr/m3,  sealhulgas vesi  6,56  ja kanalisatsioon  4,40
• Loo ja Iru juriidilised isikud
Kokku 37,44  kr/m3,    sealhulgas vesi 19,74 ja kanalisatsioon 17,70
• Juriidilised isikud mujal
Kokku 26,79  kr/m3,    sealhulgas vesi  19,74 ja kanalisatsioon  7,05

Ülereostuse puhul kasvab Loo aleviku juriidilistele isikutele osutatava 
kanalisatsiooniteenuse hind kooskõlas kehtestatud reostusastmete hinnata-
beliga veelgi. Jõelähtme Vallavalitsuse 28.02.2005 määruse nr 1 täielik tekst 
uute hindade täpse struktuuri ja reostusastmete hinnatabeliga on avaldatud 
elektrooniliselt Jõelähtme valla koduleheküljel ning trükituna Jõelähtme 
Valla Lehe käesoleva aasta märtsikuu numbris.

Tuleb märkida, et uued hinnad jäävad ikkagi nimetamisväärselt alla 
Tallinna vastavatele hindadele ja seda vaatamata sellele, et suhteliselt väik-
semate realiseerimismahtude  juures on madalamat hinnataset palju raskem 
saavutada, kui suurte realiseerimismahtude puhul. OÜ Loo Vesi loodab 
antud olukorras elanikkonna ja firmade mõistvale suhtumisele ja teeb kõik 
endast oleneva selleks, et osutada oma klientidele jätkuvalt kvaliteetset vee- 
ja kanalisatsiooniteenust.

Tuletame oma klientidele meelde, et ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja punkt 13.21 kohaselt võib kastmisveele ehitada eraldi 
väljundi, mis on varustatud omaette veemõõdusõlmega.

Ain Mutli
OÜ Loo Vesi juhatuse liige

 30. aprillil on TALGUD KIRIKAIAS. 
Kui võimalik, võtke palun kaasa töövahendeid.


